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Робота 
учасника ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

з професії «Муляр»  
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 

 



                                                                              Код роботи__________ 

 

Шановний учаснику олімпіади 

 за професією «Муляр»! 

Вітаємо Вас і пропонуємо дати відповіді на запитання. 

Бажаємо успіхів! 

 

І. Завдання першого рівня складності. Оцінюється в 0-1 бал. 

Загальна кількість – 15 

 

1. Яке повинно бути завширшки робоче місце виробника кам’яних 

конструкцій при муруванні глухих ділянок стін: 

  а) 2,5-2,6 м; 

  б) 2,8-3,5 м; 

  в) 1,5-1,6 м? 

2. При муруванні перемичок арматура повинна бути довше прорізів: 

          а) на 15-20 см; 

          б) на 25-30 см; 

          в) на 35-40 см? 

3. Мурування за однорядною (ланцюговою) системою завершують: 

  а) тичковими рядами; 

  б) ложковими рядами; 

  в) забуткою? 

4. Згідно Державним стандартам основних форматів для виконання 

креслень передбачено:  

  а) 7:  

                    б) 5; 

  в) 3? 

5. Яку цеглу використовують для мурування стовпчиків під лаги підлоги: 

  а) силікатну; 

  б) керамічну з пустотами;  

  в) звичайну глиняну? 

6. Яким матеріалом заповнюють проміжок між двома рівнобіжними 

стінами за цегляно-бетонного анкерного мурування: 

  а) керамзитом; 

  б) легким бетоном; 

  в) цементним розчином? 

7. Потовщена цегла має розміри: 

  а) 280х210х90 мм; 

б) 250х120х88 мм; 

в) 250х125х88 мм? 

8. Скільки рядів вміщується в 1 м висоти мурування при використанні 

потовщеної цегли? 

  а) 15 рядів; 

  б) 13 рядів; 

  в) 10 рядів? 



9. Як називається частина стіни, яка знаходиться між прорізами: 

  а) колона; 

  б) перегородка; 

  в) простінок? 

10. Який вид цегли є більше морозостійким: 

            а) цегла пластичного пресування; 

                    б) цегла напівсухого пресування; 

           в) лицьова цегла? 

11. При муруванні арочної перемички між опорами арки укладають: 

  а) непарну кількість цеглин; 

  б) парну кількість цеглин; 

  в) будь-яку кількість цеглин? 

12. Однорядна система перев’язування швів утворюється: 

  а) чередуванням одного тичкового ряду і п’яти ложкових; 

  б) чередуванням одного тичкового і одного ложкового ряду; 

  в) чередуванням одного тичкового і трьох ложкових рядів? 

13. Що характеризує марка цементу: 

  а) строки тужавлення; 

  б) щільність; 

  в) міцність?    

14. До яких інструментів чи пристосувань відносять складний метр, 

рулетку, рівень: 

  а) до ручних інструментів; 

  б) до інвентарю; 

  в) до контрольно-вимірювальних? 

15. На скільки годин роботи повинен бути розрахований запас цегли та 

розчину на робочому місці: 

  цегли: 

а) 1-2 години; 

б) 3-3,5 години; 

в) 2-4 години? 

розчину: 

а) на 2 години; 

б) на 30 хвилин; 

в) на 45 хвилин?      

  

 

ІІ. Завдання другого рівня складності. Оцінюється в 0-1,5бала. 

Загальна кількість балів 15 

 

1. Кам’яне мурування це –___________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Система перев’язування це -__________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 



3. Трирядна система утворюється:_______________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. До якого виду мурування відноситься мурування з повітряним 

прошарком? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Зовнішня верста – ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6.Розчини за видом в’яжучого бувають___________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________ 

7.Розчини це _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. До контрольно-вимірювальних інструментів відносять ____________  

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9. Полегшене мурування це_____________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Причальний шнур застосовують для ___________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

ІІІ. Завдання третього рівня складності. Оцінюється 0-3  бала. 

Загальна кількість балів - 15 

1. Проаналізувати основні системи перев’язки швів, порівняти по міцності.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



2. Організація робочого місця при муруванні глухої стіни. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Мурування стовпів за трирядною системою перев’язування швів (схема 

стовпа 2х2 цеглини) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4. Описати технологічний процес мурування бутових фундаментів під 

«заливку».  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Технологічний процес мурування рядових перемичок 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ІV. Завдання четвертого  рівня складності. Оцінюється в 15 балів   

 

Визначити необхідну кількість матеріалів (цегли, розчину) для виконання 

цегляної кладки довжиною (а=10м); висотою (б=3м); товщина стіни в 2 цегли 

(в=0,51м), в кладці є віконні прорізи – 3шт.: ширина -1м, висота -1,5м. 

 


