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Тема1. Загальні положення про будівництво  

1. Малярні роботи це заключний етап будівництва? 

а) так 

б) ні 

2. Маляр 2-го розряду повинен знати: 

а) способи підготовки та обробки поверхонь під просте водне фарбування; 

б) способи підготовки та обробки поверхонь під поліпшене водне фарбування; 

в) способи підготовки та обробки поверхонь під високоякісне неводне фарбування.  

3Де знаходиться вежа А.Ейфеля? 

а) Англія; 

б) Франція; 

в) Україна. 

4. З якого матеріалу зводилися перші будівлі в степовій частині Давньої русі? 

а) деревини 

б) глини 

в) каменю 

5. Маляр 2-го розряду повинен уміти: 

а) виконувати підготовку і обробку поверхонь під високоякісне фарбування 

б) виконувати підготовку і обробку поверхонь під поліпшене фарбування  

в) виконувати підготовку і обробку поверхонь для обклеювання стін шпалерами 

6. До яких робіт відносяться малярні роботи? 

а) будівельномонтажних 

б) опоряджувальних 

в) загальнобудівельних 

7. Фарбування поверхонь? 

а) це початковий етап опорядження будівлі 

б) це середній етап опорядження будівлі 

в) це заключний етап опорядження будівлі 

8. Малярні роботи виконують для? 

а) захисту конструкцій від атмосферних впливів; 

б) з санітарно-гігієнічною метою; 

в) з декоративною метою. 

9. Що характеризує стиль ампір? 

а) урочисту монументальність, парадну пишність і помпезність; 

б) виразні форми, врівноважені спокійні об’єми, зовнішній блиск і пишнота; 

в) вільне планування, відмова від традиційних симетричних схем. 

10. До яких часів відноситься виникнення архітектури як мистецтва? 

а) залізний вік 

б) кам’яний вік 

в) бронзовий вік 

11. Яка з цих будівель побудована в готичному стилі? 

                    а)                            б)                      в) 

 

         



Тема 2. Організація виробництва і праці в будівництві 

1. При якому методі організації праці, кожний робітник виконує щодня ті самі роботи? 

а) потоко-комплексному 

б) потоко-конвеєрному 

в) потоко-розчленованому 

2. Бригадир: 

а) керує роботами 

б) працює на рівні з іншими членами бригади 

в) керує роботами і працює на рівні з іншими членами бригади 

3. До складу спеціалізованої бригади входять? 

а) робітники різних професій 

б) робітники тільки однієї професії 

в) робітники суміжних професій 

4. До складу комплексних бригад входять: 

а) 25-30 робітників 

б) 30-40 робітників 

в) 15 робітників 

5. Яка температура найбільш сприятлива для виконання малярних робіт? 

а) 25-280 

б) 10-150 

в) 18-200 

6. Від правильної організації праці залежить? 

а) продуктивність праці 

б) якість фарбування 

в) дизайн приміщення 

7. Які робочі місця малярів? 

а) стаціонарні 

б) комбіновані 

в) пересувні 

8. Чи повинно робоче місце маляра бути добре освітлено природнім світлом? 

а) не має значення яке освітлення, штучне чи природнє 

б) так 

в) ні 

9. Хто повинен заздалегідь турбуватися про підготовку робочого місця? 

а) бригадир і кожен член бригади 

б) бригадир 

в) кожний член бригади 

10. До складу комплексної бригади входять: 

а) робітники суміжних професій 

б) робітники різних професій, що тісно пов’язані з роботою бригади 

в) робітники тільки однієї професії 

11. До спеціалізованих бригад входить: 

а) 10 робітників 

б) 12 робітників 

в) 15 робітників  

12. Після закінчення роботи потрібно: 

а) прибрати робоче місце, вимити інструменти 

б) залишити інструменти не вимитими 

в) залишити неприбраним робоче місце до наступного дня 

 



Тема 3. Загальні відомості про будівлі та споруди 

1. Будинки це наземні споруди: 
а) так  б) ні    

2. Будинки призначені для: 
а) проживання людей б) виробничої діяльності в) зберігання матеріалів 

3. До житлових будівель відносять: 
а) гуртожитки                             б) готелі                       в) школи   

                                   
4. За призначенням будівлі поділяються на: 
а) промислові, сільськогосподарські, громадські, житлові 

 
б) залізобетонні, цегляні, монолітні, бетонні, дерев’яні тощо 

 
в) висотні, комбіновані, одноповерхові 

 
5. Залежно від матеріалу будівлі бувають з: 
а) цегли                               б) дерева                            в) паперу           

          
6. 2-3 поверхи це: 

а) багатоповерхові б) малоповерхові  в) комбіновані 

7. Стійкість будівлі це: 
а) це її здатність протистояти дії зовнішніх і внутрішніх сил без руйнування і істотних 

залишкових деформацій 

б) іі властивості зберігати рівновагу в разі дії зовнішніх і внутрішніх сил 

в) це тривалість періоду її експлуатації протягом якого вона не втрачає важливих 

експлуатаційних властивостей 

8. Міцність будівлі це: 
а) це її здатність протистояти дії зовнішніх і внутрішніх сил без руйнування і істотних 

залишкових деформацій 

б) іі властивості зберігати рівновагу в разі дії зовнішніх і внутрішніх сил 

в) це тривалість періоду її експлуатації протягом якого вона не втрачає важливих 

експлуатаційних властивостей 

 



9. Місцеві потовщення стін називаються: 

а) пілястри, півколони, пристінки 

 
б) парапет, фронтон 

 
в) поясок, сандрик 

 

10. До яких робіт відноситься мурування фундаментів, стін з природного і штучного 

каменю? 

а) монтажних      б) кам’яних          в) бетонних 

11. Які конструктивні елементи будівель спираються на фундамент: 

а) перегородки                         б) перемички                                       в) стіни    

 

            
 

12. Несучі стіни монолітних будівель є: 

а) цегляні   б) залізобетонні   в) бетонні 

13. Для монолітних будинків підвищеної поверховості найдоцільніше використовувати: 
а) об’ємно-блокову конструкційну схему 

 
б) безкаркасну конструкційну схему 

 
в) каркасно-стінову конструкційну схему 

 
14. Який конструктивний елемент відокремлює один поверх від іншого? 
а) перекриття                         б) перемичка                           в) пристінок    

 



          
  

15. Виступаюча над землею частина фундаменту називається:: 

а) карниз                             б) фронтон                        в) цоколь     

            
16. Один із видів карнизів: 
а) пілястри                           б) фронтони                                  в) сандрики    

 

                
  

17. Будівництво це? 

а) процес зведення будинків і споруд 

б) процес демонтажу будинків і споруд 

в) процес руйнування будинків і споруд 

18. Будівельний процес це? 

а) сукупність операцій 

б) сукупність однорідних робіт 

в) сукупність прийомів 

19. Прості процеси виконують робітники: 

а) однієї професії б) різних професій в) трьох професій 

20. Геодезичні роботи входять у підготовчі роботи: 

а) так     б) ні 

21. Основний період починається з виконання: 
а) нульового циклу 

 
б) підлоги першого поверху 

 
в) мурування стін 

 
22. риття котлованів та траншей входить в нульовий цикл? 
а) так   б) ні    в) частково 



23. Що таке репер:: 

а) механізм б) геодезичний знак  в) вісь будинку 

24. На які роботи умовно можна розділити всі роботи на будівництві? 

а) загальнобудівельні  б) спеціальні   в) монтажні 

25. Які роботи входять до загально-будівельних? 

а) кам’яні   б) опоряджувальні    в) спеціальні 

26. Які роботи називають земляними? 

а) роботи з планування майданчика, риття котловану та траншей 

б) роботи, пов’язані зі спорудженням кам’яних конструкцій 

в) роботи щодо монтажу будинків 

27. Які роботи називають кам’яними? 

а) роботи з планування майданчика, риття котловану та траншей 

б) роботи, пов’язані зі спорудженням кам’яних конструкцій 

в) роботи щодо монтажу будинків 

28. Яку кладку називають бутовою? 

а) з каменів правильної форми     б) з каменів неправильної форми  в) з каменів змішаної форми 

 

 

         
 

29. Які роботи виконують муляри? 

а) кам’яні роботи   б) бетонні роботи    в) арматурні роботи  

30. Які роботи називають монтажними? 

а) роботи з планування майданчика, риття котловану та траншей 

б) роботи, пов’язані зі спорудженням кам’яних конструкцій 

в) роботи пов’язані з постачанням на робоче місце виробів, встановлення і закріплення готових 

деталей і елементів 

31. Що передбачають столярні роботи? 

а) зрізання деревини          б) чистове оброблення деревини  в) улаштування опалубки 

 

 

             
 

32. До теслярських робіт належать. 

а) зрізання деревини 

б) чистове оброблення деревини 

в) улаштування опалубки, даху, настилання дощатої підлоги 

33. З чим пов’язані спеціальні роботи? 

а) з особливими видами матеріалів 

б) з особливими методами виконання 

в) всі вірні 

34. Який комплекс робіт об’єднують опоряджувальні роботи 

а) штукатурні, облицювальні, шпалерні, склярські, малярні 

б) мурувальні, бетонні 

в) спеціальні 



Тема 4. Ручний інструмент та пристрої для малярних 

робіт 

 1. Які підготовчі операції виконують вручну? 

а) розрізання тріщин 

б) підмазування тріщин 

в) підготовка та фарбування невеликих ділянок поверхні 

2. Для виконання яких робіт використовують металевий ніж?  

а) розрізування щілин на обштукатуреній поверхні 

б) для знімання старих клейових і олійних плівок 

в) знімання іржі та окалини з металевої поверхні 

3. Яку роботу виконують за допомогою металевих скребачок?  
а) розрізування щілин на обштукатуреній поверхні 

б) для знімання старих клейових і олійних плівок 

в) знімання іржі та окалини з металевої поверхні 

4. Які пристрої застосовують для знімання іржі та окалини з металевої поверхні? 

а) металеві скребачки 

 
б) сталеві щітки 

 
в) сталеві гладилки 

 
5. Що наносять сталевою гладилкою? 

а) розрізування щілин на обштукатуреній поверхні 

б) для знімання старих клейових і олійних плівок 

в) шар безпіскової накривки 

6. Яка з щіток є махова щітка типу КМ? 

     а             б           в         г 

 
7. Яка з щіток призначена для ґрунтування і фарбування поверхонь водними малярними 

сумішами на великих площах? 

а) рогожна                        б)  щітка плоска типу КП             в) щітка-макловиця типу КМА 

  

                                                      



8. Для якої роботи призначений сталевий шпатель? 

а) знімання старих клейових плівок 

б) ґрунтування поверхні 

в) розрізання щілин 

9. Які бувають шпателі? 

а) паперовий 

б) сталевий 

 
в) поролоновий 

10. На яку довжину  перев’язують щітку шпагатом? 

а) 1/3 

б) 2/3 

в) 1/4.  

11. Які ви знаєте інструменти і пристрої для шліфування поверхонь? 

а) наждачний папір                         б) наждачна сітка                        в) сталева щітка 

 

                         
 

12. Яке покриття валиків для фарбування і ґрунтування поверхонь Ви знаєте? 

а) хутряне 

 

 
б) паперове 

а) поролонове 

 
13. Для чого використовують решітку у ванночці при фарбуванні валиком? 

а) для приховування дефектів 

б) для зменшення густини суміші 

в) для віджимання надмірної кількості суміші з валика  

14. Які інструменти використовують для приготування розчинових сумішей із сухих 

сумішей? 

а) низькообертова дриль               б) електроміксер                               в) бетонозмішувач  

 

                                                 
 



Тема 5. Риштування , підмості, люльки, вишки 

1. Які пристрої застосовують для виконання малярних робіт на висоті до 4 м? 

а) інвентарні риштування                б) дерев’яні козли                в) колиски 

              
 

2. Які пристрої застосовують для виконання малярних робіт на висоті понад 4 м? 

а) інвентарні риштування                б) дерев’яні козли                в) колиски 

       

         
 

3. При яких обсягах робіт використовують дерев’яні козли? 
а) невеликих 

б) великих 

в) не має значення 

4. Який з цих столиків призначений для опоряджувальних робіт на сходовій клітці? 

а) пересувний різновисотний           б) двовисотний               в) універсальний 

                                     
 

5. Де використовують розсувні драбини? 

а) у низьких приміщеннях 

б) у високих приміщеннях 

в) для фасадів 

6. Які бувають колиски за принципом переміщення? 

а) самопіднімальні, обладнані електролебідками 

 
 

б) колиски, які піднімаються за допомогою лебідок, встановлених на землі. 

в) колиски, які піднімаються за допомогою лебідок, встановлених на горищі. 

7. Де застосовують колиски? 

а) для фарбування поверхонь в середині приміщення 

б) для фарбування поверхонь в підвалі  

в) для фарбування фасадів 



8. Для яких робіт використовують пересувні вишки? 

а) для фарбування поверхонь в середині приміщення 

б) для фарбування поверхонь в підвалі  

в) для фарбування фасадів 

9. Які бувають інвентарні риштування? 

а) дерев’яні 

б) трубчасті  

в) бетонні 

10. Які роботи виконують за допомогою інвентарних риштувань? 

а) для фарбування поверхонь в середині приміщення 

б) для фарбування поверхонь в підвалі  

в) для фарбування фасадів 

11. Яка висота розсувної драбини? 

а) 2,0-2,2 м 

б) 2,0-2,5 м 

в) 2,0-2,8 м 

12. Для виконання дрібних ремонтних робіт у низьких приміщеннях використовують: 

а) розсувні драбини 

 
б) приставні драбини 

 
в) колиски 

 

 
 

13. Чи є одномісні самопідіймальні колиски? 

а) так 

б) ні 

14. З якого матеріалу виготовляють розсувні драбини? 

а) деревини 

б) металу 

в) пластику 

15. Яка висота дерев’яних козлів? 

а) 90-100 см 

б) 90-110 см 

в) 90-120 см 

16. Чи залежить висота дерев’яних козлів від висоти приміщення? 

а) так 

б) ні 

 

 

 

 



Тема 6. Технологія підготовки та обробки поверхонь під 

просте водне фарбування 

1. Що таке адгезія? 

а) це відшарування фарбової плівки від поверхні 

б) це добре зчеплення фарбової плівки з поверхнею 

в) це погане зчеплення фарбової плівки з поверхнею 

2. Вологість підготовлених обштукатурених і бетонних поверхонь повинна бути? 

а) 15%      

б) 12%     

в) 8% 

3. Вологість штукатурки визначають? 

а) 1% розчином соляної кислоти 

 

б) 1% розчином оцту 

 
в) 1% розчином фенолфталеїну 

  
4. Які бувають малярні фарбування залежно від якості? 

а) просте 

б) поліпшене 

в) звичайне 

5. Де застосовують просте пофарбування? 

а) для підсобних приміщень 

б) житлових 

в) будівлях І класу 

6. Яка вологість дерев’яних поверхонь повинна бути перед фарбуванням? 

а) 10%     

б) 11%       

в) 12%  

7. Які водні фарби бувають залежно від в’яжучого? 

а) вапняні  

б) олійні 

в) казеїнові 

8. Які неводні фарби бувають залежно від в’яжучого? 

а) вапняні  

б) олійні  

в) емалеві 

 



9. Під яким кутом розрізають щілини на поверхні? 

а) 40-450        

б) 20-250        

в) 30-350 

10. Під яким кутом тримають шпатель при нанесенні шпаклівки на поверхню? 

а) 40-450       

б) 20-250       

в) 10-150 

11. Чи обов’язково, щоб ґрунтовка відповідала виду фарби? 

а) ні 

б) так 

12. Як щіткою остаточно розташовується ґрунтовка на стінах під просте клейове 

фарбування? 

а) горизонтальними рухами 

б) вертикальними рухами 

в) хвилеподібними рухами 

13.Яку операцію виконують після часткового підмазування окремих місць на поверхні під 

просте водне фарбування? 

а) суцільне шпаклювання    

б) грунтування пімазаних місц     

в) шліфування підмазаних місць 

14. Перше ґрунтування виконують? 

а) після розрізування щілин 

б) до розрізування щілин 

в) не має значення коли 

15. Поверхню грунтують розчином рідкого калійного скла при підготовці її під фарбування: 

а) силікатною сумішшю 

б) казеїновою 

в) вапняною 

16. Скільки операцій виконується під просте водне фарбування? 

а) 5 

б) 3 

в) 2 

17. Як щіткою остаточно розташовується ґрунтовка на стелях під просте клейове 

фарбування? 

а) рухами щітки упоперек світла 

б) рухами щітки вздовж світла 

в) хвилеподібними рухами 

18. Якою ґрунтовкою ґрунтують поверхню під фарбування поверхонь вапняними 

сумішами? 

а) силікатною 

б) вапняною 

в) цементною 

19. Водною називають суміш яка: 

а) здатна розчинятись у воді 

б) не розчиняється у воді 

в) здатна розчинятися у розчиннику 

20. Водною суміш складається з: 

а) в’яжучого матеріалу і пігменту  

б) в’яжучого матеріалу, пігменту і води 

в) в’яжучого матеріалу, пігменту, розчинника 

21. Чи можна фарбувати металеві поверхні вапняними сумішами? 

а) так  

б) ні 

 



Тема 7. Технологія підготовки та обробки поверхонь під 

просте неводне фарбування 

1. При підготовці обштукатуреної поверхні під фарбування олійними сумішами, яку 

операцію виконують першою? 

а) прооліфлювання                  

б) очищення і згладжування торцем деревини або шліфувальною шкуркою     
в) вирізування сучків

                                                                            

2. Штукатурені поверхні перед неводним фарбуванням ґрунтують олійною фарбою з 

додаванням? 

а) крейди                                 б) оліфа                                    в) розчинника 

                                              

3. Яка з цих фарб відноситься до неводної? 

а) силікатна 

б) цементна 

в) емалева 

4. Щоб під час роботи можна було легко виявити не прооліфлені місця, до оліфи додають? 
а) вапно                                                    б) крейду                                  в) пігмент 

            

                                        

 

5. Для прооліфлювання поштукатуреної поверхні використовують валики з таким 

покриттям: 

а) не має значення з яким покриттям 

б) з хутряним покриттям 

в) з поролоновим покриттям 

6. Яка з цих фарб відноситься до водної? 

а) силікатна 

б) лак 

в) емалева 

7. При підготовці дерев’яних поверхонь під фарбування олійними сумішами, яку операцію 

виконують першою? 

а) прооліфлювання 

б) очищення шліфувальною шкуркою 

в) вирізування сучків 

8. Металеві поверхні ґрунтують перед фарбуванням? 

а) так 

б) ні 

9. Ґрунтувальну суміш на дерев’яні поверхні наносять щіткою і остаточно розтушовують її: 

а) не має значення в якому напрямку 

б) вздовж волокон деревини 

в) впоперек волокон деревини 

10. Якими рухами наносять підмазку металевим шпателем? 



а) рухами вздовж щілин 

б) рухами перпендикулярними до напряму щілин 

в) не має значення якими рухами 

11. Прооліфлювання дерев’яних поверхонь під час роботи в холодну пору року, виконують 

оліфою, підігрітою (на паровій бані): 

а) до 400    

б) до 500       

в) до 600  

12. Вологість поверхні деревини, що підлягає фарбуванню не повинна перевищувати: 

а) 12%     

б) 8%     

в) 10%      

13. На яку глибину вирубують сучок в дерев’яній поверхні, при підготовці під фарбування? 

а) 10мм    

б) 15мм    

в) 5мм 

14. Засмоли на дерев’яних поверхнях вирубують: 

а) зубилом  

 
   б) скарпелем   

 
  в) стамескою 

 
15. Яку операція виконують першою при підготовці металевої поверхні? 

а) прооліфлюють 

б) очищають 

в) підмазують 

16. Яким інструментом очищають металеву поверхню? 

а) шпателем                                 б) маховою щіткою                          в) металевою щіткою 

 

 

                                                                 

 

17. Для чого прооліфлюють обштукатурену поверхню? 

а) зміцнює шар штукатурки                                 

б) сприяє кращому зчепленню шпаклювальної маси з поверхнею                           
в) зменшує витрату фарби 

 

 

 

 

 



Тема 8. Технологія підготовки раніше пофарбованих                     

поверхонь 

1. Скільки часу повинна тужавіти шпаклівка при шпаруванні отворів в гіпсокартонних 

листах? 

а) 12 годин 

б) 24 години 

в) 9 годин 

2. Слабкий клейовий набіл перед видаленням сталевим шпателем: 

а) змочують 2-3% розчином аміаку 

 

б) змочують 2-3% розчином соляної кислоти 

 

в) змочують водою 

 
3. Шпалери, які міцно утримуються на поверхні, перед зняттям змочують: 

а) гарячою водою 

б) не має значення якою водою 

в) холодною водою 

4. При видаленні казеїнових і силікатних набілів їх попередньо змочують: 

а) змочують 2-3% розчином аміаку 

 

б) змочують 2-3% розчином соляної кислоти 

 

в) змочують 2-3% розчином оцту 

 
5. Яким способом не можна знімати стару олійну плівку на дерев’яних поверхнях? 

а) хімічним 

б) механічним 

в) термічним 



6. Щоб видалити жирні плями від невисихаючих мінеральних масел, поверхню 

промивають: 

а) мильною водою 

б) гарячою водою 

в) 5% розчином кальцинованої соди 

7. Який з цих матеріалів є шпаклівкою і використовується при ремонті гіпсокартонних 

конструкцій? 

а) «Фюгенфюллер»                           б) «Тіфегрунт»                       в) «Грудерміттель» 

         

                                                          

 

8. Іржаві плями, що утворилися внаслідок потьоків води на поверхні від несправності 

водопроводу видаляють: 

а) аміачною водою 

 

б) 2-3% розчином соляної кислоти 

 

в) хлорованою водою 

 

9. Як усунути зморшки при нерівномірному висиханні фарбової плівки? 

а) шпаклюють і фарбують 

б) шліфують і фарбують 

в) знімають шпателем і фарбують 

10. Як усунути погану покривність фарби на поверхні? 

а) додатково фарбують 

б) шліфують і фарбують 

в) змінюють фарбу 

11. Що таке висоли на поверхні? 

а) чорний кристалічний наліт 

б) голубий кристалічний наліт 

в) білий кристалічний наліт 

12. Чому відбувається відкрейдування фарбової плівки? 

а) при застосуванні слабозаклеєних фарбувальних сумішей 

б) при застосуванні фарбувальних сумішей, які втратили термін придатності 

в) при застосуванні міцних клеїв 

 

 



Тема 9. Технологія підготовки та обробки поверхонь під 

обклеювання шпалерами 

1. Обштукатурені і бетонні поверхні обклеюють шпалерами, якщо вологість поверхні не 

більше як: 

а) 6% 

б) 12% 

в) 8% 

2. Чому поверхня під обклеювання повинна бути міцною? 

а) для запобігання відшарування шпалер 

б) для підвищення продуктивності праці 

в) для поліпшення естетичного вигляду приміщення 

3. Щоб надати поштукатуреній поверхні більшої міцності поверхню грунтують: 

а) полівінілацетатною ґрунтовкою 

 

б) клейстером із синтетичного клею КМЦ 

 
4. Під час підготовки поверхні, раніше обклеєної шпалерами: 

а) можна не знімати старі шпалери 

б) не має значення знімати старі шпалери чи ні 

в) необхідно зняти старі шпалери 

5 Яка речовина є добрим антисептиком: 

а) вапно                                               б) казеїновий клей               в) мідний купорос 

  

                                                                            

6. Великі і глибокі щілини в штукатурці розрізують: 

а) на всю товщину штукатурного шару 

б) на половину товщини штукатурного шару 

в) на глибину 2-3 мм 

7. Великі краплі розчину на поштукатуреній поверхні знімають: 

а) металевим шпателем        б) гумовим шпателем                         в) пластмасовим шпателем 

         

 

                                                 

8. Коли починають підготовку поверхні стін під обклеювання шпалерами: 

а) після остаточного фарбування стелі 

б) після остаточного фарбування підлоги 

в) після остаточного фарбування вікон 



9. Яким інструментом відрізають шпалерами при обклеюванні поверхнонь? 

а) ніж із змінним лезом                    б) гумовий шпатель                                    в) лінійка 

 

 

                                                                       

10. Чим змочують старі паперові шпалери,для того щоб легко їх зняти? 

а) водою                                        б) скипидаром                                    в) оліфою 

 

       

                                                                 

 

11. Чи потрібно ґрунтувати поверхню перед наклеюванням шпалер? 

а) так        

б) ні        

12. Під яким кутом розрізають щілини на поверхні? 

а) 40-450        

б) 20-250        

в) 30-350 

13. Під яким кутом тримають шпатель при нанесенні шпаклівки на поверхню? 

а) 40-450       

б) 20-250       

в) 10-150 

14. Яка операція виконується після очищення поверхні при підготовці обштукатуреної 

поверхні під обклеювання шпалерами? 

а) часткове підмазування       

б) ґрунтування       

в) суцільне шпаклювання 

15. Який з цих інструментів використовують для намазування клею на поверхню? 

а) валик    

    

б) лінійка    

    

в) ніж 

 

 

 



Тема 10. Кваліфікаційні вимоги до підготовки 

кваліфікованого робітника 3-го розряду за професією Маляр (спеціалізація –

будівельні роботи) 

1. Щоб визначити кваліфікацію робітника, він повинен: 
а) виконати задану йому роботу без обмеження часу 

б) виконати задану йому роботу відповідно до встановленої норми часу і скласти залік зі 

спеціальної технології  

в) виконати задану йому роботу відповідно до встановленої норми часу 

2. Майбутній маляр повинен мати знання з загально-освітніх предметів: 

а) креслення, природознавство, інформатика 

б) малювання, креслення, хімія, фізика, естетика  

в) малювання, історія, географія, алгебра 

3. Що означає вираз «Технологічна дисципліна»: 

а) дотримуватись рекомендованої послідовності виконання робіт згідно нормативної 

документації 

б) приходити на роботу вчасно  

в) не відволікатися від робочого часу 

4. Продуктивність праці робітника залежить: 

а) від правильної організації робочого місця 

б) від виду робіт  

в) від кваліфікації робітника 

5. Які є несприятливі фактори в роботі маляра: 

а) контакт з хімічними речовинами 

б) віддаленість робочого місця  

в) тривалість робочого дня 

6. Кваліфікованому мобільному робітникові маляру: 

а) потрібно здобувати нові професійні знання і вивчати сучасні малярні суміші і технології 

б) кожен робітник сам визначає цікавитись йому, чи ні новими технологіями і матеріалами  

в) достатньо знань набутих в навчальному закладі 

7. Маляр 3-го розряду повинен виконувати роботи: 

а) 2-го, 3-го, 4-го розрядів 

б) 2-го, 3-го розрядів 

в) 3-го розрядів 

8. Маляром можуть працювати: 

а) тільки чоловіки до 40 років 

б) тільки чоловіки до 30 років 

в) обмеження за віком і статтю немає 

9. Робоче місце маляра: 

а) стаціонарне 

б) пересувне 

в) може бути і стаціонарне і пересувне 

10. Фарбування поверхонь: 

а) це проміжний етап опорядження будинку 

б)  це заключний етап опорядження будинку 

в) ) це початковий етап опорядження будинку 

 

 

 



Тема 11. Технологія підготовки та обробки поверхнонь  

1. Під яким кутом розрізають щілини на поверхні? 

а) 40-450 

б) 20-250 

в) 30-350 

2. Під яким кутом тримають шпатель при нанесенні шпаклівки на поверхню? 

а) 40-450 

б) 20-250 

в) 10-150 

3. Що таке адгезія? 

а) це відшарування фарбової плівки від поверхні 

б) це добре зчеплення фарбової плівки з поверхнею 

в) це погане зчеплення фарбової плівки з поверхнею 

4. Як щіткою остаточно розташовується ґрунтовка на стінах перед нанесенням фарбового 

покриття при поліпшеному фарбуванні? 

а) горизонтальними рухами 

б) вертикальними рухами 

в) хвилеподібними рухами 

5. Вологість підготовлених обштукатурених і бетонних поверхонь повинна бути? 

а) 15%  б) 12%  в) 8% 

6. Перше ґрунтування виконують? 

а) після розрізування щілин 

б) до розрізування щілин 

в) не має значення коли 

7. Поверхню ґрунтують розчином рідкого калійного скла при підготовці її під фарбування: 

а) силікатною сумішшю 

б) казеїновою сумішшю 

в) вапняною сумішшю  
8. Яка з цих фарб відноситься до неводної? 

а) емалева  

б) силікатна 

в) вапняна 

9. Перший шар суцільного шпаклювання повинен бути завтовшки: 

а) до 0,5 мм  б) 1-2 мм  в) 3-4 мм 

10. Під яке фарбування виконують друге ґрунтування: 

а) високоякісне 

б) поліпшене 

в) просте 

11. Яка з цих фарб відноситься до водної? 

а) олійна 

б) цементна 

в) емалева 

12. При підготовці дерев’яних поверхонь під фарбування олійними сумішами, яку операцію 

виконують першою? 

а) прооліфлювання 

б) очищення 

в) вирізування сучків 

13. Металеві поверхні ґрунтують перед пофарбуванням? 

а) так       б) ні 



14. Ґрунтувальну суміш на дерев’яні поверхні наносять щіткою і остаточно розтушовують 

її: 

а) не має значення в якому напрямку 

б) вздовж волокон деревини 

в) поперек волокон деревини 

15. Якими рухами наносять підмазку металевим шпателем? 

а) рухами вздовж щілин 

б) рухами перпендикулярними до напряму щілин 

в) не має значення якими рухами 

16. На яку глибину вирубують сучок в дерев’яній поверхні, при підготовці під фарбування? 
а) 10мм     б) 15мм      в) 5мм 

17. Засмоли на дерев’яних поверхнях вирубують: 

а) зубилом 

б) скарпелем 

в) стамескою 

18. Які категорії фарбування здійснюють для металевої поверхні: 

а) високоякісне 

б) поліпшене, високоякісне 

в) просте, поліпшене 

19. Коли видаляють дефекти на дерев’яній поверхні: 

а) не має значення коли 

б) після прооліфлювання 

в) до прооліфлювання 

20. В якому разі при шпаклюванні швів між гіпсокартонними листами не використовують 

армуючу стрічку? 

а) при використанні шпаклівки «Джойнфіллер супер» 

 

б) при використанні шпаклівки «Фугенфіт» 

 

в) при використанні шпаклівки «Уніфлот» 

 
21. Шпаклювання стиків поміж обрізаними кромками ГКЛ виконується за: 

а) три рази  б) чотири рази    в) два рази 

22. Яка з цих шпаклівок висихає найшвидше? 

а) «Джойнфіллер супер»      б) «Фугенфюллер»                      в) «Уніфлот» 

                                                                                                

 

23. Армуючу стрічку застосовують для? 

а) шпаклювання швів 

б) суцільного шпаклювання по ГКЛ 

в) часткового шпаклювання ГКЛ 



Тема 12. Будова, принцип дії і правила та правила 

експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту 

 
1. Які крейдотерки призначені тільки для подрібнення сухої крейди вологістю не більше 

12%? 

а) крейдотерка СО-43 

 

б) крейдотерка СО-124 

 
в) крейдотерка СО-53А 

 
2. Які бувають фарботерки? 

а) вальцьові 

б) роторні 

в) жорнові 

 
3. За допомогою якого вібросита можна просіювати сухі сипкі суміші? 

а) СО-3А і СО 130А 

б) СО 130А 

 
в) СО-3А 

 
4. Який розмір сит для проціджування рідких водних і неводних сумішей у віброситах? 

а) 0,16-0,25 мм 

б) 0,2-0,3 мм 

в) 0,35-0,45 мм 



5. Машини для проціджування малярних сумішей комплектують змінними ситами? 

а) так 

б) ні 

6. Яким має бути струмінь в фарбопульті за нормального робочого тиску? 

а) суцільним 

б) у вигляді конусоподібного факела з розпиленням 

в) у вигляді суцільного конуса 

7. Ручні фарбопульти застосовують для нанесення на поверхню: 

а) шпаклівок 

б) олійних сумішей 

в) водних малярних сумішей 

8. Якою є максимальною довжина вудки у фарбопульті? 

а) 1,2 м 

б) 1,5 м 

в) 1,95 м 

9. Скільки робітників обслуговують ручний фарбопульт? 

а) 2 

б) 1 

в) 3 

10. Який принцип розпилення фарбової суміші у ручних фарбопультах? 

а) гідродинамічний 

б) пневматичний 

в) електродинамічний 

11. Який з цих механізмів застосовують для нанесення фарбової суміші на поверхню? 

а)                                            б)                                                  в) 

      

                             
 

 

12. Який з цих механізмів застосовують для перетирання фарби? 

а)                                            б)                                                  в) 

                                          
 

 

13. Який з цих пристроїв застосовують для перевірки рівності поверхонь? 

а)                                                       б)                                                    в) 

                 
 

 



                 
Тема 13. Технологія фарбування поверхонь вручну під просте та поліпшене 

водне фарбування 
1. Які поверхні фарбують клейовими сумішами? 

а) сухі обштукатурені, дерев’яні 

б) вологі бетонні, шлакобетонні 

в) вологі обштукатурені, бетонні 

2. Вяжучими матеріалами в клейових сумішах є:  

а) тваринний клей, рослинний клей 

  

б) казеїновий клей 

 
в) натуральні оліфи 

 
3. При приготуванні водної фарбової суміші в крейдяну пасту пігмент додають: 

а) розтертим в сухому вигляді 

б) в сухому вигляді 

в) замоченим у воді 

4. Фарбувати внутрішні поверхні починають: 

а) з верхніх частин стін 

б) від кута 

в) із стелі 

5. Клейові суміші використовують для фарбування: 

а) фасадів 

б) внутрішніх поверхонь 

в) підвальних приміщень 

6. В’язкість фарбувальної суміші перевіряють? 

а) виском                                         б) стандартним конусом                   в) віскозиметром 

    

                                                                                                    

 

7. Поверхні фарбують водними сумішами після нанесення ґрунту не пізніше ніж через: 

а) 5 годин 

б) 24 години 

в) 10 годин 



8. Стіни, стелі, фасади житлових приміщень фарбують сумішами: 

а) розбіленими 

б) нормальними 

в) інтенсивними 

9. Стіни та стелі фарбують: 

а) 3 маляра    

б) 4 маляра   

 в) 2 маляра 

10. Водну суміш розводять: 

а) оліфою                                            б) водою                                  в) уайт-спіритом 

                                                             
11. Який склад ланки при фарбуванні поверхні ручним фарбопультом? 

а) 2 робітника     

б)3 робітника      

в) 1 робітник 

12. Вудку з форсункою від час фарбування треба пересувати? 

а) під кутом 300 до поверхні 

б) під кутом 100 до поверхні 

в) перпендикулярно до поверхні 

13. Яка відстань від форсунки до поверхні, що фарбується? 

а) 40-60 см    

б) 50-80 см     

в) 60-90 см 

14. Як пересувають вудку з форсункою під час фарбування? 

а) повздовжніми рухами 

б) поперечними рухами 

в) коловими рухами 

15. Які відхилення від прямолінійності ліній у місцях стиків поверхонь, пофарбованих у 

різні кольори при простому фарбуванні не повинні перевищувати? 

а) 2 мм         

б) 3 мм    

 в) 5 мм 

16. Які відхилення від прямолінійності ліній у місцях стиків поверхонь, пофарбованих у 

різні кольори при поліпшеному фарбуванні не повинні перевищувати? 

а) 2 мм         

б) 3 мм    

 в) 5 мм 

17. Клейова  суміш для нанесення щіткою на поверхню повинна витікати з віскозиметра ВЗ-

4 протягом: 

а) 20-35 с    

 б) 30-35 с   

 в) 35-40 с 

18. Клейова  суміш для нанесення фрборозпилювачем на поверхню повинна витікати з 

віскозиметра ВЗ-4 протягом: 

а) 20-35 с     

б) 30-35 с     

в) 35-40 с 

 

 

 

 



                            
Тема 14. Технологія фарбування поверхонь вручну під просте та поліпшене 

неводне фарбування 
 

1. Строк висихання емалевих фарб марки ГФ-230 не повинен перевищувати: 

а) 12 год 

б) 36 год 

в) 24 год 

2. Фарбувати віконні рами починають з верхньої частини, фарбуючи спочатку: 

а) не має значення, які елементи 

б) вертикальні елементи 

в) горизонтальні елементи 

3. Як остаточно розтушовують олійну суміш щіткою на стелі? 

а) у напрямку падіння світла 

б) не має значення в якому напрямку 

в) поперек падаючого з вікна світла 

4. Щоб прискорити висихання фарбової плівки, до олійної суміші додають: 

а) сикатив                               б) розчинник                в) емульсію 

                                                                         

 

5. При фарбуванні дерев’яних поверхонь фарбу наносять ручниками, розтушовуючи її: 

а) не має значення як 

б) поперек волокон деревини 

в) вздовж волокон деревини 

6. Яка речовина надає емалевим плівкам блиску: 

а) розчинник                                б) лак                               в) оліфа 

  

 

                                                                                             

 

7. Дерев’яні підлоги фарбують сумішами, приготовленими: 

а) на натуральних або напівнатуральних оліфах 

б) на синтетичних оліфах 

в) не має значення на яких оліфах 

8. Остаточно розтушовують емалевими суміші на стінах: 

а) вертикальними рухами зверху вниз 

б) не має значення якими рухами 

в) не має значення на яких оліфах 

9. Час, за який олійна суміш на поверхню витікає з віскозиметра ВЗ-4, для нанесення 

щіткою має бути: 

а) 20-25 с    

б) 35-40 с     

в) 30-35 с 



10.  «Крокодиляча шкіра» виникає при фарбуванні поверхонь фарбою: 

а) що швидко сохне 

б) що нормально сохне 

в) що повільно сохне 

11. Патьоки утворюються при застосуванні рідкої фарби, особливо при фарбуванні: 

а) оштукатуреної поверхні 

б) дерев’яних поверхонь 

в) металевих поверхонь 

12. Зморшки утворюються при: 

а) застосуванні густої фарби 

б) поганому розтушовуванні 

в) при довгому висиханні 

13. Сліди від щітки залишаються на поверхні при фарбуванні її: 

а) густою фарбою   

б) рідкою фарбою    

в) не має значення якою 

14. Яка причина утворення патьоків: 

а) при застосуванні густої фарби 

б) при поганому розтушовуванні 

в) при застосуванні рідкої фарби 

15. Яка з цих фарб сохне найдовше: 

а) емалева  

б) олійна     

в) нітроемалева 

16. Чим розводять полівінілацетатну фарбу до потрібної вязкості: 

а) водою 

 
б) оліфою     

 
в) лаком 

 
 

17. Для виконання якої роботи призначений цей валик: 

 

      
а) для фарбування підлог 

б) для фарбування елементів балконних і сходових огорож    

в) для фарбування вікон 

 



Тема 15. Технологія покриття поверхонь лаками 

 
1. Олійний лак наносять на поверхню: 

а) валиком з поролоновим покриттям 

 

б) тонкою волосяною щіткою 

 
в) щіткою-макловицею 

 
2. Асфальтові лаки застосовують здебільшого для покриття: 

а) металевих поверхонь 

б) дерев’яних поверхонь 

в) оштукатурених поверхонь 

3. Коли перший шар олійного лаку висохне, поверхню обов’язково шліфують наждачним 

папером крупністю: 

а) №10-16 

б) №16-20 

в) №8-10 

4. Розчин барвника(морилку) на дерев’яні поверхні наносять: 

а) щіткою 

 

б) валиком з хутряним покриттям 

 
в) валиком з поролоновим покриттям 

 
5. Якщо потрібно змінити колір деревини, її просочують: 

а) оліфою 

 

б) скипидаром 



 
в) кольоровими протравами 

 
6. Колір шпаклівки, якою шпаклюють деревину перед покриттям лаком, має бути: 

а) жовтим 

б) таким самим як і колір деревини 

в) білим 

7. Які лаки утворюють непрозору атмосферостійку плівку: 

а) спиртові 

 

б) бітумні 

 
в) олійно-смоляні 

 
8. Для прозорого опорядження деревини застосовують. Олійний лак наносять на поверхню: 

а) олійно-смоляні, спиртові лаки 

б) асфальтові лаки 

в) бітумні лаки 

9. Спиртовими лаками покривають лише: 

а) металевих поверхонь 

б) дерев’яних поверхонь 

в) оштукатурених поверхонь 

10. Лакують дерев’яні поверхні: 

а) добре обстругані, цикльовані і шліфовані  

б) добре очищені та обстругані 

в) добре обстругані та цикльовані 

11. Підмазані місця на поверхнях шліфують наждачним папером: 

а) №10-16                                       б) №16-20                                  в) №8-10 

              

                                                                                 

12. Лаки використовують для: 

а) захисного покриття  

б) декоративного покриття 

в) з санітарно-гігієнічною метою 

 



Тема 16. Технологія шпалерних робіт 

 
1. Вологість деревини перед обклеювання шпалерами повинна бути не більш як: 

а) 12% 

б) 8% 

в) 10% 

2. За якою ознакою сортують шпалери? 

а) малюнком 

б) відтінком кольору 

в) кольором 

3. Щоб надати поштукатуреній поверхні більшої міцності ґрунтують: 

а) розчином клею ПВА 

 

б) полівінілацетатною ґрунтовкою 

 
в) клейстером із синтетичного клею КМЦ 

 
4. Яким інструментом розрівнюють полотнища шпалер? 

а) пластмасовим шпателем 

  
б) маховою щіткою 

     
в) щіткою плоскою 

 
5. Обштукатурені бетонні поверхні обклеюють шпалерами, якщо вологість поверхні не 

більше як: 

а) 12% 

б) 8% 

в) 10% 

6. Наличники і плінтуси прибивають: 

а) після наклеювання шпалер    

б) до наклеювання шпалер    



7. Для чого до клейстеру на основі органічних в’яжучих додають мідний купорос? 

а) запобігання розвитку мікроорганізмів під шпалерами 

б) підвищення в’язкості 

в) для збільшення пластичного клейстеру 

8. Для наклеювання яких шпалер застосовують клей «Бустилат»: 

а) тонких паперових шпалер 

 

б) лінкрусту 

 
в) вологостійких шпалер 

 
9. Який термін зберігання спеціального клею « Раш: 

а) 1 доба    

б) 2 доби     

в) 14 діб 

10. Чому не можна наклеювати шпалери безпосередньо на дерево?: 

а) вологість деревини не постійна 

б) з’являються тріщини на шпалерах 

в) відбудеться відшарування шпалер 

11. Шпалери різних відтінків мають стикуватися: 

а) у будь-якому місці 

б) у центрі стіни 

в) тільки у кутах приміщення 

12. Для чого використовують акварельний пензлик? 

а) для розгладжування шпалер під час наклеювання 

б) для намазування клею на шпалери 

в) для підмазування клею на стиках шпалер 

13. Що таке «кольорові стовпи», які виникають під час наклеювання шпалер? 

а) стикування шпалер, відмінних за відтінком кольору 

б) наклеювання шпалер без сортування 

в) стикування шпалер, різних за кольором 

14. Підгонка рисунків у місцях стиків повинна бути: 

а) не більш як 0,5 мм 

б) не більш як 0,4 мм 

в) не більш як 0,3 мм 

15. Відхилення стика від вертикалі допускається: 

а) не більш як 5 мм на всю висоту приміщення 

б) не більш як 4 мм на всю висоту приміщення 

в) не більш як 3 мм на всю висоту приміщення 

16. Скільки робітників виконують наклеювання шпалер: 

а) 3 

б) 2 

в) 1 

 



Варіанти відповідей 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 А В А А,Б,В Б Б Б Б В В А В А В Б А 

2 А В А,Б А А,В В Б В А Б В А,В А В А А,Б,В 

3 Б Б А,Б Б А В В А А А Б Б В А В А,Б 

4 В А А Б В А,В В Б В А А А В А А А 

5 Б В А,Б В А А В В В А В А Б В В Б 

6 В А Б Б А,Б В А В А А А Б В Б Б А 

7 А,Б,В А,В Б В В А,В Б А А Б А В Б А Б А 

8 А Б А А,В А,В Б,В Б Б А В А А А А А Б 

9 Б А А Б А,Б А Б Б А В А А В В Б В 

10 Б Б Б Б В В Б А А Б А,Б А Б А А А 

11  В Б А,Б В Б Б В Б  Б Б А В А В 

12  А В  Б А А А А  Б Б В Б А,Б,В В 

13   А  А В В  В  А А Б А  В 

14   В  А,Б А В  А  Б  В В  А 

15   А  В А Б  А  Б  В Б  А 

16   А  А А В    В  А А  Б 

17   А   А А,Б,В    В  Б Б   

18   А   Б     В  В    

19   А   А     В      

20   А   Б     Б      

21   А   Б     А      

22           В      

23           А      
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	2. Майбутній маляр повинен мати знання з загально-освітніх предметів:
	3. Що означає вираз «Технологічна дисципліна»:
	4. Продуктивність праці робітника залежить:
	5. Які є несприятливі фактори в роботі маляра:
	6. Кваліфікованому мобільному робітникові маляру:
	7. Маляр 3-го розряду повинен виконувати роботи:
	8. Маляром можуть працювати:
	9. Робоче місце маляра:
	10. Фарбування поверхонь:
	Тема 11. Технологія підготовки та обробки поверхнонь
	1. Під яким кутом розрізають щілини на поверхні?
	в) 30-350
	2. Під яким кутом тримають шпатель при нанесенні шпаклівки на поверхню?
	в) 10-150
	3. Що таке адгезія?
	в) це погане зчеплення фарбової плівки з поверхнею
	4. Як щіткою остаточно розташовується ґрунтовка на стінах перед нанесенням фарбового покриття при поліпшеному фарбуванні?
	в) хвилеподібними рухами
	5. Вологість підготовлених обштукатурених і бетонних поверхонь повинна бути?
	6. Перше ґрунтування виконують?
	в) не має значення коли
	7. Поверхню ґрунтують розчином рідкого калійного скла при підготовці її під фарбування:
	в) вапняною сумішшю
	8. Яка з цих фарб відноситься до неводної?
	в) вапняна
	9. Перший шар суцільного шпаклювання повинен бути завтовшки:
	10. Під яке фарбування виконують друге ґрунтування:
	в) просте
	11. Яка з цих фарб відноситься до водної?
	в) емалева
	12. При підготовці дерев’яних поверхонь під фарбування олійними сумішами, яку операцію виконують першою?
	в) вирізування сучків
	13. Металеві поверхні ґрунтують перед пофарбуванням?
	14. Ґрунтувальну суміш на дерев’яні поверхні наносять щіткою і остаточно розтушовують її:
	в) поперек волокон деревини
	15. Якими рухами наносять підмазку металевим шпателем?
	в) не має значення якими рухами
	16. На яку глибину вирубують сучок в дерев’яній поверхні, при підготовці під фарбування?
	17. Засмоли на дерев’яних поверхнях вирубують:
	в) стамескою
	18. Які категорії фарбування здійснюють для металевої поверхні:
	в) просте, поліпшене
	19. Коли видаляють дефекти на дерев’яній поверхні:
	в) до прооліфлювання
	20. В якому разі при шпаклюванні швів між гіпсокартонними листами не використовують армуючу стрічку?
	в) при використанні шпаклівки «Уніфлот»
	21. Шпаклювання стиків поміж обрізаними кромками ГКЛ виконується за:
	22. Яка з цих шпаклівок висихає найшвидше?
	а) «Джойнфіллер супер»      б) «Фугенфюллер»                      в) «Уніфлот»
	23. Армуючу стрічку застосовують для?
	в) часткового шпаклювання ГКЛ
	1. Які крейдотерки призначені тільки для подрібнення сухої крейди вологістю не більше 12%?
	2. Які бувають фарботерки?
	3. За допомогою якого вібросита можна просіювати сухі сипкі суміші?
	4. Який розмір сит для проціджування рідких водних і неводних сумішей у віброситах?
	5. Машини для проціджування малярних сумішей комплектують змінними ситами?
	6. Яким має бути струмінь в фарбопульті за нормального робочого тиску?
	7. Ручні фарбопульти застосовують для нанесення на поверхню:
	8. Якою є максимальною довжина вудки у фарбопульті?
	9. Скільки робітників обслуговують ручний фарбопульт?
	10. Який принцип розпилення фарбової суміші у ручних фарбопультах?
	13. Який з цих пристроїв застосовують для перевірки рівності поверхонь?
	а)                                                       б)                                                    в)
	1. Які поверхні фарбують клейовими сумішами?
	2. Вяжучими матеріалами в клейових сумішах є:
	3. При приготуванні водної фарбової суміші в крейдяну пасту пігмент додають:
	4. Фарбувати внутрішні поверхні починають:
	5. Клейові суміші використовують для фарбування:
	6. В’язкість фарбувальної суміші перевіряють?
	7. Поверхні фарбують водними сумішами після нанесення ґрунту не пізніше ніж через:
	8. Стіни, стелі, фасади житлових приміщень фарбують сумішами:
	9. Стіни та стелі фарбують:
	10. Водну суміш розводять:
	11. Який склад ланки при фарбуванні поверхні ручним фарбопультом?
	12. Вудку з форсункою від час фарбування треба пересувати?
	13. Яка відстань від форсунки до поверхні, що фарбується?
	14. Як пересувають вудку з форсункою під час фарбування?
	в) коловими рухами
	15. Які відхилення від прямолінійності ліній у місцях стиків поверхонь, пофарбованих у різні кольори при простому фарбуванні не повинні перевищувати?
	16. Які відхилення від прямолінійності ліній у місцях стиків поверхонь, пофарбованих у різні кольори при поліпшеному фарбуванні не повинні перевищувати?
	1. Строк висихання емалевих фарб марки ГФ-230 не повинен перевищувати:
	в) 24 год
	2. Фарбувати віконні рами починають з верхньої частини, фарбуючи спочатку:
	в) горизонтальні елементи
	3. Як остаточно розтушовують олійну суміш щіткою на стелі?
	в) поперек падаючого з вікна світла
	4. Щоб прискорити висихання фарбової плівки, до олійної суміші додають:
	а) сикатив                               б) розчинник                в) емульсію
	5. При фарбуванні дерев’яних поверхонь фарбу наносять ручниками, розтушовуючи її:
	в) вздовж волокон деревини
	6. Яка речовина надає емалевим плівкам блиску:
	а) розчинник                                б) лак                               в) оліфа
	7. Дерев’яні підлоги фарбують сумішами, приготовленими:
	в) не має значення на яких оліфах
	8. Остаточно розтушовують емалевими суміші на стінах:
	в) не має значення на яких оліфах
	9. Час, за який олійна суміш на поверхню витікає з віскозиметра ВЗ-4, для нанесення щіткою має бути:
	10.  «Крокодиляча шкіра» виникає при фарбуванні поверхонь фарбою:
	в) що повільно сохне
	11. Патьоки утворюються при застосуванні рідкої фарби, особливо при фарбуванні:
	в) металевих поверхонь
	12. Зморшки утворюються при:
	в) при довгому висиханні
	13. Сліди від щітки залишаються на поверхні при фарбуванні її:
	14. Яка причина утворення патьоків:
	15. Яка з цих фарб сохне найдовше:
	16. Чим розводять полівінілацетатну фарбу до потрібної вязкості:
	17. Для виконання якої роботи призначений цей валик:
	1. Олійний лак наносять на поверхню:
	в) щіткою-макловицею
	2. Асфальтові лаки застосовують здебільшого для покриття:
	в) оштукатурених поверхонь
	3. Коли перший шар олійного лаку висохне, поверхню обов’язково шліфують наждачним папером крупністю:
	в) №8-10
	4. Розчин барвника(морилку) на дерев’яні поверхні наносять:
	в) валиком з поролоновим покриттям
	5. Якщо потрібно змінити колір деревини, її просочують:
	в) кольоровими протравами
	6. Колір шпаклівки, якою шпаклюють деревину перед покриттям лаком, має бути:
	в) білим
	7. Які лаки утворюють непрозору атмосферостійку плівку:
	в) олійно-смоляні
	8. Для прозорого опорядження деревини застосовують. Олійний лак наносять на поверхню:
	в) бітумні лаки
	9. Спиртовими лаками покривають лише:
	в) оштукатурених поверхонь
	10. Лакують дерев’яні поверхні:
	в) добре обстругані та цикльовані
	11. Підмазані місця на поверхнях шліфують наждачним папером:
	а) №10-16                                       б) №16-20                                  в) №8-10
	12. Лаки використовують для:
	в) з санітарно-гігієнічною метою
	1. Вологість деревини перед обклеювання шпалерами повинна бути не більш як:
	в) 10%
	2. За якою ознакою сортують шпалери?
	в) кольором
	3. Щоб надати поштукатуреній поверхні більшої міцності ґрунтують:
	в) клейстером із синтетичного клею КМЦ
	4. Яким інструментом розрівнюють полотнища шпалер?
	а) пластмасовим шпателем
	5. Обштукатурені бетонні поверхні обклеюють шпалерами, якщо вологість поверхні не більше як:
	в) 10%
	6. Наличники і плінтуси прибивають:
	7. Для чого до клейстеру на основі органічних в’яжучих додають мідний купорос?
	в) для збільшення пластичного клейстеру
	8. Для наклеювання яких шпалер застосовують клей «Бустилат»:
	в) вологостійких шпалер
	9. Який термін зберігання спеціального клею « Раш:
	10. Чому не можна наклеювати шпалери безпосередньо на дерево?:
	в) відбудеться відшарування шпалер
	11. Шпалери різних відтінків мають стикуватися:
	в) тільки у кутах приміщення
	12. Для чого використовують акварельний пензлик?
	в) для підмазування клею на стиках шпалер
	13. Що таке «кольорові стовпи», які виникають під час наклеювання шпалер?
	в) стикування шпалер, різних за кольором
	14. Підгонка рисунків у місцях стиків повинна бути:
	в) не більш як 0,3 мм
	15. Відхилення стика від вертикалі допускається:
	в) не більш як 3 мм на всю висоту приміщення
	16. Скільки робітників виконують наклеювання шпалер:
	в) 1
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