
PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE  

DO KONKURSU  „SPRAWDŹ SIĘ W ZAWODZIE” 

 
 ZAWODY BUDOWLANE 

1. Technologia, w której murarz wznosi budynek z elementów drobnowymiarowych 

(np.: cegieł, pustaków) połączonych zaprawą, to technologia: 

A. uprzemysłowiona 

B. tradycyjna 

C. zespolona 

D. sprężona 

2. Izolacja, która chroni przed nadmiernym hałasem, to rodzaj izolacji: 

A. termicznej 

B. akustycznej 

C. przeciwwodnej 

D. przeciwwilgociowej 

3. Przykładami budynków są: 

A. szkoła, dom, szpital 

B. kościół, hotel, stadion 

C. lotnisko, bank, sanatorium 

D. szpital, internat, autostrada 

4. Podziemną częścią budynku, która pełni ważną rolę konstrukcyjną, jest: 

A. dach 

B. strop 

C. fundament 

D. ścianka działowa 

5. Podstawowymi narzędziami w pracy murarza są: 

A. kielnia, młotek murarski, poziomica 

B. poziomica, klucz hydrauliczny, młotek 

C. spawarka, śrubokręt, poziomica 

D. młotek murarski, taczka, scyzoryk 

6. Ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych wykonuje się przeważnie z: 

A. tworzyw sztucznych 

B. styropianu 

C. pustaków 

D. papy 

7. Jako materiał izolacyjny (izolacja termiczna) na skosach poddasza najczęściej stosuje 

się: 

A. wełnę mineralną 

B. sklejkę 

C. beton 

D. szkło 

8. Dokument, w którym są zestawione ilości robót budowlanych i koszty ich wykonania 

nosi nazwę: 

A. plan 

B. projekt 

C. harmonogram 

D. kosztorys 

9. Stropy żelbetowe posiadają zbrojenie z prętów zbrojeniowych, które są wykonane: 

A. ze stali 



B. z drewna. 

C. z ceramiki 

D. z włókien sztucznych   

10. Jaką rolę pełnią ścianki działowe w budynkach? 

A. dekoracyjną 

B. przenoszą obciążenia 

C. dzielą budynek na piętra 

D. wydzielają z przestrzeni kondygnacji poszczególne pomieszczenia 

11. Z czego jest najczęściej wykonana posadzka w kuchni i w łazience? 

A. z paneli 

B. z parkietu 

C. z betonu 

D. z płytek ceramicznych 

12. W jakich obiektach można spotkać schody ruchome? 

A. w kościołach 

B. w szkołach 

C. w galeriach handlowych 

D. w bankach 

13. Podczas pracy na budowie należy bezwzględnie przestrzegać: 

A. kodeksu ruchu drogowego 

B. zasad towarzyskiej konwersacji 

C. zasad statutu szkoły 

D. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

14.  Zadaniem balustrady schodowej jest: 

A. zaznaczenie końca szerokości biegu  

B. zabezpieczenie przed upadkiem 

C. podział schodów na biegi  

D. ozdoba schodów 

15. Jedna dachówka karpiówka waży 1,5 kg. Ile waży 4000szt.? 

A. 1500 kg 

B.  3000 kg 

C.  4500 kg 

D.  6000 kg 

 

ZAWÓD FRYZJER 

1. Podstawowym budulcem włosa jest: 

      A. cukier- glikogen 

      B. białko- keratyna 

      C. tłuszcz- cholesterol 

2. Barwnik , który nadaje kolor włosom to: 

 A. melanina 

 B. karoten 

 C. ksantofil 

3. Na schemacie mieszka włosowego z włosem cyfrą 5 jest oznaczony: 



 

A. mięsień przywłosowy 

B. gruczoł potowy 

C. gruczoł łojowy 

4. Skóra składa się z trzech warstw w kolejności do warstwy stykającej się z otoczeniem: 

A. naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej 

B. tkanki podskórnej, skóry właściwej i naskórka 

C. naskórka, tkanki podskórnej i skóry właściwej 

5. Włosy, tak jak paznokcie, pazury rogi, są wytworem: 

A. skóry właściwej 

B. naskórka 

C. tkanki podskórnej 

6. Gruczoł łojowy  to gruczoł pęcherzykowaty skóry ssaków wydzielający łój, którego  

funkcją jest:   

A.  natłuszczanie włosów i naskórka 

B. ochrona przed promieniowaniem słonecznym 

C. nawilżanie naskórka 

7. Grzybica skóry wywołana jest przez : 

      A. wirusy 

      B. bakterie 

      C. grzyby 

8. Wszawica ludzka  jest chorobą powodowaną przez pasożyty zwierzęce z grupy: 

A. owadów 

B. pajęczaków 

C. skorupiaków 

9. Mycie włosów odbywa się przy użyciu : 

     A. szamponu 
     B. mydła 

     C. żelu do mycia 

10. W celu dodatkowej pielęgnacji włosów wskazane jest używanie: 

      A. odżywek i masek 

      B. niemycie włosów przez dłuższy czas 

      C. płukanie włosów w wodzie deszczowej 

11. Przedstawiony aparat używany jest do: 
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A. przyśpieszania reakcji chemicznych 

       B. suszenia włosów 

       C. kręcenia włosów 
12. Fachową usługę strzyżenia włosów wykonuje się w : 

       A. salonach masażu 

B. salonach fryzjerskich  

C. salonach kosmetycznych 

13. Degażówki to rodzaj nożyczek z ostrzami w kształcie zębów na jednym lub na obu  

ostrzach używane we fryzjerstwie do: 

A. zmniejszania objętości włosów (przerzedzania) 

B. cieniowania, strzyżenia punktowego 

C. obydwie odpowiedzi są prawidłowe 

Opracowała: Monika Szlęzak 

ZAWÓD KUCHARZ 

1. Duszenie jest połączonym procesem: 

A. smażenia i gotowania 

B. pieczenia i gotowania 

C. gotowania i pieczenia 

D. gotowanie w mikrofali 

2. Sałatki przyrządzamy z: 

A. ugotowanych warzyw z dodatkiem warzyw i owoców świeżych 

B. świeżych owoców i warzyw 

C. świeżych owoców 

D. świeżych warzyw 

  3. Składniki mineralne zawarte w mleku to: 

A. wapń, fosfor, potas, sód 

B. wapń, chlor, siarka, molibden 

C. fosfor, żelazo, sód, molibden 

D. chlor, tlen, wapń, potas 

4. Jaki czynnik przenosi ciepło podczas smażenia?  

A. woda  

B. tłuszcz 

C. surowiec  

D. para wodna 

5. Pasteryzacja polega na: 

    A. działaniu na produkt temperaturą poniżej 100°C 

    B. działaniu na produkt temperaturą powyżej 100°C  

    C. obniżeniu temperatury produktu poniżej 0°C  

    D. utrwaleniu poprzez dodanie chemicznych środków konserwujących 

6. Co jest celem peklowania?  

    A.  utrwalenie barwy surowca i przedłużenie jego trwałości  
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    B. usunięcie wody poprzez jej odparowanie 

    C.  nasycenie surowca dymem wędzarniczym  

    D. odwodnienie produktu przez sublimację lodu 

7. Przypisz nazwy przypraw do elementów roślin, które są wykorzystywane: 

    A. nasiona                                                                              1. czosnek 

    B. liście                                                                                  2. goździki 

    C. kwiaty                                                                                3. tymianek 

    D. korzeń                                                                                4.  cynamon 

    E. kora                                                                                    5.  imbir 

    F. cebula                                                                                 6. ziele angielskie  

1 2 3 4 5 6 

f c b e d a 

8. Półprodukt jest to 

     A. materiał wyjściowy przeznaczony do obróbki wstępnej 

     B. wyrób, który przeszedł pierwszy etap procesu technologicznego i jest materiałem  

wyjściowym do wytworzenia wyrobów gotowych 

     C. wyrób gotowy do bezpośredniej konsumpcji 

     D. zestaw potraw sporządzonych w określonych porach dnia 

9. Do tłuszczów roślinnych zaliczamy: 

     A. olej, margarynę, oliwę 

     B. masło, oliwę, smalec 

      C. smalec, tran, oliwę 

      D. tran, margarynę, olej 

10. Na czym polega proces pieczenia? 

      A. na ogrzewaniu półproduktu w małej ilości wody 

      B. na ogrzewaniu półproduktu w głębokim tłuszczu 

      C. na ogrzewaniu półproduktu w parze wodnej 

      D. na ogrzewaniu półproduktu w gorącym powietrzu 

Opracowała: Ewa Młodawska 

ZAWÓD MECHANIK 

1. Przedstawiony poniżej schemat z opisem to: 

A. skrzynia biegów 

B. silnik 

C. most npędowy  

                  Rys.1 



2. Główna część silnika to: 

A. amortyzator 

B. wał korbowy 

C. wahacz 

3. Wskazany strzałką element na rysunku, to:  

 

Rys. 2 

A. tłok  

B. wałek rozrządu  

C. cylinder  

4. Rysunek poniżej przedstawia: 

A. tłok 

B. cylinder 

C. wałek rozrządu 

Rys. 3 

5.Koło jezdne samochodu składa się z: 

A. piasty i obręczy 

B. obręczy, tarczy i ogumienia 

C. obręczy i tarczy hamulcowej 

6. Na rysunku poniżej przedstawiona/y jest: 

A. nadwozie    

B. rama samochodowa  

C. most napędowy  

  Rys. 4 



7. Jaki element silnika przedstawia rysunek poniżej: 

A. wał rozrządu 

B. wał korbowy 

C. korbowód 

Rys. 5  

8. Rysunek poniżej przedstawia: 

A. felgę koła jezdnego 

B. łożysko 

C. tulejkę 

          Rys. 6 

 

9. Na rysunkach poniżej przedstawiony jest:  

A. cylinder 

B. tłok 

C. korbowód 

 

     Rys. 7 

10. Rysunek poniżej przedstawia: 

A. skrzynie biegów  



B. mosty napędowe  
C. wały napędowe 

 

            Rys. 8 

Opracował: Łukasz Ludwikowski 

ZAWÓD SPRZEDAWCA 

1. Do niepożądanych cech w zawodzie sprzedawcy należy: 

A. cierpliwość 

B. uprzejmość i takt 

C. silna wola 

D. zarozumiałość 
2. W tradycyjnej metodzie sprzedaży towar podawany jest przez: 

A. sprzedawcę 

B. kasjera 

C. kierownika sklepu 

D. salowego 

3. Cechą sprzedaży samoobsługowej nie jest : 

A. brak dostępu do towarów, które są oferowane w sklepie 

B. samodzielne podejmowanie decyzji dotyczącej kupna sprzedaży 

C. samodzielne decydowanie przez klienta o czasie dokonywania zakupów 

D. pobieranie towaru z półek przez klienta, jego transportowanie oraz pakowanie 

4. Która forma sprzedaży nie wymaga lokalu sklepowego: 

A. tradycyjna 

B. akwizycja 

C. samoobsługowa 

D. preselekcja (system sprzedaży towarów w sklepie ułatwiający klientowi oglądanie 

ich) 

5. Wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, 

ułatwiać przemieszczanie, magazynowanie, jak również sprzedaż to: 

A. opakowanie 

B. produkt 

C. waga 

D. towar 

6. Jaką funkcję pełnia opakowania towarów: 

A. informacyjną 

B. promocyjną 

C. ochronną  



D. wszystkie odpowiedzi są poprawne 

7. Skutkiem niestosowania zasad etycznych w pracy sprzedawcy może być: 

A. utrata zaufania klienta 

B. zwiększenie sprzedaży 

C. większa liczba klientów 

D. podwyżka dla sprzedawcy 

8. Oznakowanie produktów żywnościowych : 

A. musi być zrozumiałe dla konsumenta 

B. musi być czytelne, wyraźne i nieusuwalne 

C. musi być umieszczone w widocznym miejscu 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne 

9. O kulturze obsługi decyduje: 

A. kultura osobista i atmosfera pracy 

B. wielkość sklepu 

C. strój sprzedawcy 

D. wykształcenie sprzedawcy 

10.  Na opakowaniu jogurtu jedną z najważniejszych informacji jest: 

A. termin przydatności do spożycia 

B. waga produktu 

C. producent 

D. pojemność produktu 

Opracowały:  Banasik Wioletta i Dorota Wilk. 

 

 


