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Робота 
учасника ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

з професії «Маляр»  
 

 

 

 

 

 

 

Учня (учениці) __________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

(назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 

 

  



 

Код роботи__________ 

 

 

Шановний учаснику обласної олімпіади 

з професії «Маляр» 

Вітаємо Вас і пропонуємо дати відповіді на запитання. 

Бажаємо успіху ! 

 

І.  Завдання першого рівня складності. Оцінюється 0 - 1 бали. 

     Загальна кількість балів – 15. 

1.  Скільки відсотків за трудовими витратами в опоряджувальних 

роботах займають малярні роботи: 

     а) 45-50 %; 

     б) 25-30 %; 

     в) 15-20 %? 

2. Що роблять з поверхнею перед нанесенням шпаклювальної суміші? 

а) наносять грунт;  

б) змочують водою;  

в) роблять насічки? 

3.  Водні фарбування застосовують: 

     а) для захисту дерев’яних конструкцій від гниття; 

     б) з санітарно – гігієнічною метою; 

     в) з декоративною метою? 

4. Що надає фарбі кольору: 

     а) пігмент; 

     б) в’яжуче; 

     в) розчинник? 

5. Для фарбування поштукатурених поверхонь олійними сумішами 

використовують валики: 

     а) з поролоновим покриттям; 

     б) не має значення з яким покриттям; 

     в) з хутряним покриттям? 

6. Що називають фризом? 

а) опорядження виконане за трафаретом 

б) техніку аерографічного розпису; 

в) декоративну смугу, що обрамляє верх стіни у вигляді горизонтальної 

полоси? 

7. Чим частіше всього буває  крейда у фарбувальних сумішах? 

а) наповнювачем;   

б) зв’язуючим;  

в) пігментом? 

8. Яким способом не можна знімати стару олійну плівку на дерев’яних 

поверхнях: 

     а) хімічним; 



     б) термічним; 

     в) механічним? 

9. Фарбування водоемульсійними сумішами здійснюють за температури 

повітря не нижче: 

а) 18
0
С;  

б) 12
0
С;   

в) 8 
0
С? 

10. Якою є максимальна довжина вудки у фарбопульті: 

     а) 1,5 м; 

     б) 1,2 м; 

     в) 1,95 м? 

11. Час висихання глибокопроникаючої ґрунтовки Ceresit СТ 17 при 

нормальних умовах становить: 

а) 1-3 години;       

б) 4-6 годин;       

 в) 24 години? 

12. Яка оптимальна температура  повітря для висихання шпалер: 

     а) +30 ºС; 

     б) – 15 ºС; 

     в) +23 ºС? 

13. В якому середовищі  тужавіє гашене вапно? 

а) у воді;   

б) у воді та в повітрі;   

в) в повітрі? 

14. На які поверхні не рекомендується наносити водні фарбувальні 

суміші? 

а) бетонні;  

 б) металеві;   

в) дерев’яні;  

г) поштукатурені? 

15. При яких умовах можна експлуатувати поверхні виготовлені на 

основі гіпсу: 

     а) назовні; 

     б) у вологих приміщеннях; 

     в) у сухих приміщеннях? 
 

ІІ. Завдання другого рівня складності.  

              Оцінюється 0 - 1,5 бали. Загальна кількість балів – 15. 

 

 

1. Як поділяють фарбові суміші за видом покриттів? __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Гідрофобність –__________________________________________________ 

 



це________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Розчинність – це _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Водоємульсійні фарби – це ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Які є органічні водні зв’язуючі? ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.  Шпаклівки – це _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Водні фарбувальні суміші на поверхні стель вручну наносять спочатку _ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.Причиною дефекту водного фарбування – появи висолів на поверхні є: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Шпалери перед наклеюванням на поверхні треба _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Покривність фарби – це___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ІІІ. Завдання третього рівня складності.  

              Оцінюється 0 - 3 бали. Загальна кількість балів – 15. 

 

1.  Технологічна послідовність фарбування водоемульсійними фарбами. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 



2. Технологічна послідовність виконання поліпшеного неводного 

пофарбуваннястін 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

3.  Технологічна послідовність приготування клейової суміші. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

4. Зв’язуючі для водних фарбувальних сумішей, їх характеристика 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Загальна технологічна послідовність нанесення лаку на поверхню. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



ІV. Завдання четвертого рівня складності.  

                       Оцінюється 0 - 15 бали. Загальна кількість балів – 15. 

 

 

Необхідно виконати обклеювання стін паперовими шпалерами у 

приміщенні розмірами 6,8м х3,4м, висоті - 2,8 м. Приміщення має три вікна, 

розміри одного становить 0,9м х1,2 м та двоє дверей, розмір одних становить 

1,9м х0,7 м. Площа одного рулону шпалер Sıр = 5,3 м² 

Визначте обсяги робіт та потребу в матеріалах. Відповіді обґрунтуйте. 
 

Примітка: Відповіді записувати в наступних одиницях вимірювання: площу в кв.м, 

кількість в шт., масу в кг. або л., довжину і ширину в м. 

 


