
 



 

 
CZĘŚĆ I 

Zadanie 1. 
Łącznik przedstawiony na rysunku to 

A. gwóźdź prosty. 

B. wkręt do drewna. 

C. kołek konstrukcyjny. 

D. konfirmat. 

Zadanie 2. 
Na rysunku przedstawiono połączenie 

A. wczepowe proste. 

B. wczepowe półkryte. 

C. wręgowe wpustowe. 

D. czopowe przelotowe. 

Zadanie 3. 
Wymiarowanie ścięć pod kątem 45° przedstawia rysunek oznaczony literą 

 

Zadanie 4. 
Na rysunku przedstawiono stolik. Element oznaczony strzałką to 

A. noga. 

B. łączyna. 

C. szuflada. 

D. oskrzynia. 

Zadanie 5. 
Odchyłki określone przy wymiarze nominalnym pokazanym na rysunku dotyczą 

A. średnicy. 

B. kulistości. 

C. krzywizny. 

D. tolerancji. 
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Zadanie 6. 
Przedstawiony na rysunku element to 

A. krawędziak. 

B. listwa. 

C. deska. 

D. bal. 

Zadanie 7. 
Sortymentem tarcicy obrzynanej jest deska, którą pokazano na rysunku oznaczonym literą 

 

Zadanie 8. 
Drewno okrągłe sosnowe o długości 9,2 m to 

A. kłoda. 

B. strzała. 

C. dłuŜyca. 

D. wyrzynka. 

Zadanie 9. 
Właściwości owadobójcze wykazuje środek oznaczony w tabeli literą 
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Zadanie 10. 

Którego z opisanych w tabeli materiałów impregnacyjnych moŜna uŜyć do zaimpregnowania 
drzwi zewnętrznych wykonanych z drewna sosnowego, aby uchronić drewno przed pleśnią i 
sinizną? 

 

Zadanie 11. 
Rysunek przedstawia drzwi wewnętrzne. Strzałką na rysunku wskazano 

A. oszklenie. 

B. szczeblinę. 

C. skrzydło. 

D. ościeŜnicę. 

Zadanie 12. 

Drzwi płycinowe przedstawiono na rysunku oznaczonym 
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Zadanie 13. 
Symbol okna uchylnego przedstawiono na rysunku oznaczonym literą 

 

Zadanie 14. 
Element szafki wskazany strzałką to 

A. przegroda pozioma. 

B. listwa cokołowa. 

C. wieniec górny. 

D. ściana tylna. 

Zadanie 15. 
Obrabiarka przedstawiona na rysunku to 

A. frezarka dolnowrzecionowa, 

B. strugarka wyrówniarka, 

C. dłutarka łańcuszkowa. 

D. pilarka tarczowa. 

Zadanie 16. 
Na rysunkach przedstawiono przyrządy do rysowania Unii traserskich. Znacznik oznaczony 

jest literą 

C. D. 
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Zadanie 17. 
Dłuto do osadzania zawiasów przedstawia rysunek oznaczony literą 

 

Zadanie 18. 
Urządzenie przedstawione na rysunku to 

A. walec klejarskie. 

B. zwornica stolarska. 

C. mieszadło do kleju. 

D. zwornica wiatrakowa. 

Zadanie 19. 
Wyrzynarkę przenośną przedstawiono na zdjęciu oznaczonym literą 

 

Zadanie 20. 

Obrabiarka przedstawiona na zdjęciu to 

A. pilarka tarczowa. 

B. wiertarka pionowa. 

C. frezarka górnowrzecionowa. 

D. frezarka dolnowrzecionowa. 
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Zadanie 21. 

Obrabiarka przedstawiona na zdjęciu to wiertarka 

A. pozioma jednowrzecionowa. 

B. pionowa jednowrzecionowa. 

C. wielowrzecionowa pionowa. 

D. wielowrzecionowa pionowo - pozioma. 

Zadanie 22. 
Strzałką na rysunku wskazano wadę drewna nazywaną 

A. skrętem włókien. 

B. rdzeniem podwójnym. 

C. pęcherzem Ŝywicznym. 

D. mimośrodowością rdzenia. 

Zadanie 23. 
Rysunek przedstawia zmiany kształtu materiałów 
tartych (paczenie się). Zwichrowanie oznaczono literą 

Zadanie 24. 
Wada drewna przedstawiona na rysunku to 

A. biel zewnętrzny. 

B. fałszywa twardziel. 

C. zgnilizna zewnętrzna. 

D. zgnilizna wewnętrzna. 
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Zadanie 25. 
Na podstawie informacji producenta podanej w tabeli dobierz lakier do wykończenia altanki 
wykonanej z drewna sosnowego zabezpieczający przed sinizną i rozwojem pleśni 

 
Zadanie 26. 
Do sklejenia elementów z drewna litego egzotycznego, przeznaczonych na ramiaki pionowe i poziome do 
drzwi zewnętrznych naleŜy zastosować klej oznaczony literą 

Zadanie 27. 
 
Do wykonania szafki kuchennej potrzeba 0,3 m3 tarcicy w cenie 800 zł za l m . Koszt materiału na wykonanie 
5 sztuk takich szafek wyniesie 

A. 880 zł 

B. l 060 zł 

C. l 200 zł 

D. l 600 zł 
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Zadanie 28. 
•n 

ZuŜycie kleju do klejenia na zimno wynosi 150 ml/m . Do klejenia elementów o powierzchni 
T 

klejonej 200 m zuŜycie kleju wyniesie 

A. 60 litrów. 

B. 30 litrów. 

C. 25 litrów. 

D. 15 litrów. 

Zadanie 29. 
JeŜeli  wydajność  preparatu  do  impregnacji  drewna  wynosi   l   litr  na   12  m2,  to  do jednokrotnego 
pomalowania drewna o powierzchni 120 m zostanie zuŜyty preparat w ilości 

A. 0,1 litra. 

B. 10 litrów. 

C. 12 litrów. 

D. 120 litrów. 

Zadanie 30. 
W pomieszczeniu o wymiarach 4,0 x 8,0 m naleŜy dwukrotnie pomalować elementy sufitowe lakierem.     
Wydajność    lakieru    przy    jednokrotnym    malowaniu    wynosi     l litr/8 m Ile litrów lakieru naleŜy 
kupić? 

A. 64 

B. 32 

C. 8 

D. 4 

Zadanie 31. 
^ 

Do     pomalowania     okna     drewnianego     o     powierzchni     l m      metodą    natrysku 
hydrodynamicznego zuŜyto  150 ml farby. Wydajność tej farby przy nakładaniu ręcznym 

T 
wynosi    Ilitr/lOm.   Procentowa   wielkość   strat   materiału   malarskiego   przy   natrysku 
hydrodynamicznym w stosunku do nakładania ręcznegowyniesie 

A. 10% 

B. 30% 

C. 50% 

D. 70% 
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Zadanie 32. 
Do wykończenia desek o powierzchni 100 m2 metodą natrysku pneumatycznego, zuŜyto 30% więcej  
lakierobejcy niŜ wynika to z informacji dotyczącej  wydajności przy nakładaniu 

'j 
ręcznym,  która  wynosi   l   litr/20 m .  Straty  lakierobejcy przy  natrysku pneumatycznym wyniosły 

A. l,5 litra. 

B. 2,1 litra. 

C. 3,5 litra. 

D. 4,2 litra. 

Zadanie 33. 
Drewno przeznaczone do wykonania parkietu z tarcicy iglastej w budynku zamkniętym z ogrzewaniem 
powinno mieć wilgotność 

A. od 6% do 8% 

B. od 8% do 12% 

C. od 12% do 15% 

D. od 15% do 18% 

Zadanie 34. 
Drewno lite o wilgotności od 12% do 16% moŜe być przeznaczone do wykonania 

A. mebli tapicerowanych. 

B. schodów wewnętrznych. 

C. drzwi zewnętrznych. 

D. drzwi wewnętrznych. 

Zadanie 35. 
Która z poniŜszych metod pozwala uzyskać dokładny wynik pomiaru wilgotności drewna z 
wykorzystaniem wzoru na obliczenie wilgotności bezwzględnej? 

A. Suszarkowo-wagowa. 

B. Destylacyjna. 

C. Pojemnościowa. 

D. Elektrometryczna. 
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Zadanie 36. 

Z tartaku otrzymano zamówioną tarcicę bukową o wilgotności od 18 do 20%. Jaką metodę pomiaru naleŜy 
zastosować, w celu szybkiego sprawdzenia poziomu wilgotności otrzymanej tarcicy? 

A. Suszarkowo - wagową. 

B. Elektrometryczną. 

C. Pojemnościową. 

D. Destylacyjną. 

Zadanie 37. 
•j 

Do wykonania 100 m boazerii ściennej naleŜy uŜyć 

A. strugarki trzystronnej. 

B. frezarki górnowrzecionowej. 

C. czopiarkijednostronnej. 

D. wiertarki pionowej. 

Zadanie 38. 
Do przycięcia listew przypodłogowych do naroŜników w pomieszczeniu naleŜy uŜyć 

A. otwornicy i struga. 

B. płatnicy i poziomnicy. 

C. płatnicy i skrzynki uciosowej. 

D. piły poprzecznej i skrzynki uciosowej. 

Zadanie 39. 
W celu przygotowania desek na podłogę naleŜy zastosować podane maszyny w następującej kolejności: 

A. strugarka wyrówniarka, pilarka tarczowa, szlifierka, frezarka. 

B. pilarka tarczowa, strugarka wyrówniarka, frezarka, szlifierka. 

C. pilarka tarczowa, strugarka wyrówniarka, szlifierka, frezarka. 

D. strugarka wyrówniarka, szlifierka, pilarka tarczowa, frezarka. 
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Zadanie 40. 
Kolejność czynności technologicznych, przy wykonywaniu i obróbki elementów taboretu 
podana jest w zestawie oznaczonym literą 

 

Zadanie 41. 
Rysunek   przedstawia   złącze   klinowane.   WskaŜ   poprawną   kolejność   
czynności   przy wykonywaniu czopu. 

A. Trasowanie, przycięcie na odpowiedni wymiar, 
dopasowanie, złoŜenie. 

B. Przycięcie na odpowiedni wymiar, trasowanie, 
dopasowanie, złoŜenie. 

C. Trasowanie, dopasowanie, przycięcie na odpowiedni 
wymiar, złoŜenie. 

D. Trasowanie, przycięcie na odpowiedni wymiar, 
złoŜenie, dopasowanie. 

Zadanie 42. 
JeŜeli   koszt   wykonania   szafki   pod   telewizor   słada   się   z   bezpośrednich   
kosztów materiałowych - 
50 zł oraz wynagrodzenia stolarza brutto - l O zł/godzinę, a przewidywany czas pracy 
wynosi 5 godzin, to zysk stanowiący 10% poniesionych kosztów wyniesie 

A. 5 zł 

B. 10 zł 

C. 20 zł 

D. 30 zł 
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Zadanie 43. 
Jak wynika z przedstawionego 
arkusza kalkulacyjnego cena l 
okna dachowego wynosi 

A. 110 zł 

B. 220 zł 

C. 330 zł 

D. 440 zł 

Zadanie 44. 
Zbyt mały docisk walców 
posuwowych strugarki grubiarki moŜe doprowadzić do 

A. odrzucenia obrabianego elementu. 

B. zakleszczenia obrabianego elementu. 

C. zatrzymania pracy walców prowadzących. 

D. wyszczerbienia noŜy w wale. 

Zadanie 45. 
Niezastosowanie popychacza podczas piłowania krótkich elementów moŜe spowodować 

A. zatrzymanie pracy piły. 

B. przepalenie bezpieczników. 

C. skaleczenie dłoni. 

D. zmiaŜdŜenie dłoni. 

Zadanie 46. 
Pracownik obsługujący nakładarkę walcową podczas podawania forniru bez uŜywania listew 
podtrzymujących naraŜony jest na 

A. zatrucie organizmu oparami kleju. 

B. podraŜnienie skóry rąk. 

C. uszkodzenie wzroku. 

D. zmiaŜdŜenie dłoni. 
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Zadanie 47. 

Brak wentylacji w pomieszczeniu, w którym lakieruje się lakierami toksycznymi, pracownik 
naraŜony jest na 

A. zatrucie organizmu. 

B. uszkodzenie narządu wzroku. 

C. niewydolność układu krąŜenia. 

D. oparzenie skóry. 

Zadanie 48. 

Podczas strugania elementu na strugarce wyrówniarce pracownik szczególnie naraŜony jest 
na uszkodzenie ciała. Aby nie dopuścić do wypadku naleŜy 

A. obrabiać element w poprzek włókien. 

B. trzymać ręce w bezpiecznej odległości. 

C. przesuwać ręce ponad wirującymi noŜami. 

D. gromadzić duŜą ilość materiału na obrabiarce. 

Zadanie 49. 

Pracownik pracujący na frezarce gornowrzecionowej naraŜony jest na duŜy hałas. W tym 
przypadku powinien stosować 

A. maskę przeciwpyłową. 

B. okulary ochronne. 

C. rękawice gumowe. 

D. ochronniki słuchu. 

Zadanie 50 

Pracownik,  obsługujący  strugarkę  wyrówniarkę  doznał  krwotoku  z  nosa.   W  pierwszej 
kolejności naleŜy 

A. powiadomić przełoŜonego. 

B. wezwać pogotowie ratunkowe. 

C. głowę pochylić do dołu i czekać aŜ krwawienie ustanie. 



D. głowę pochylić do dołu, przycisnąć skrzydełko nosa do przegrody nosowej. 
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CZĘŚĆ II 

Zadanie 51. 
Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła 

A. umowę o pracę. 

B. umowę o dzieło. 

C. umowę zlecenia. 

D. umowę agencyjną. 

Zadanie 52. 
W celu ustalenia wysokości naleŜnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza w 
kaŜdym miesiącu 

A. ZUS-ZUA 

B. ZUS-DRA 

C. YAT-7 

D. NIP-1 

Zadanie 53. 
Fragment ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 104. 
Za  mikroprzedsiębiorcę  uwaŜa  się przedsiębiorcę,   który w co  najmniej jednym  z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót  netto ze  sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, (...) 

Art. 105. 
Za małego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, (...) 

Art. 106. 
Za średniego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, (...) 

Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku 
zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów wyniósł 7 200 000 zł (w przeliczeniu l 870 130 euro). 
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest 



A. mikroprzedsiębiorcą. 

B. małym przedsiębiorcą. 

C. średnim przedsiębiorcą. 

D. duŜym przedsiębiorcą. 
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Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do 

A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

B. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych. 

C. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych. 

D. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zadanie 55. 
Aby przekazać kwotę 5 000 zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy 
firmy Y, naleŜy sporządzić 

 

 Nazwa dokumentu Wybrane informacje zawarte w dokumencie 

A. weksel własny 
przyrzeczenie jego wystawcy, Ŝe w określonym czasie 
i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę 

B. faktura VAT rachunek za sprzedane towary i usługi 

C. polecenie przelewu polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku 
bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy 

D. deklaracja podatkowa 
zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który 
naleŜy rozliczyć z urzędem skarbowym 

Zadanie 56. 
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej 
zamierza złoŜyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji 
zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić. 
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Zadanie 57. 

Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ 
cenę równowagi rynkowej tego produktu. 

A. 50 zł 

B. 52 zł 

C. 54 zł 

D. 56 zł 

 
 

Ilość produktu 
oferowanego przez 
producentów w szt. 

Cena 
produktu 
w zł/szt. 

Ilość produktu 
nabywanego przez 

konsumentów w szt. 

100 50 500 
200 52 400 
300 54 300 
400 56 200 
500 58 100 



W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące 

A. okresu zatrudnienia. 

B. wysokości wynagrodzenia. 

C. danych pracodawcy. 

D. daty rozpoczęcia pracy. 
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Zadanie 59. 

Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej 
gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. 

Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w rozumieniu 
kodeksu moŜe być zatrudniona jako pracownik młodociany. 

A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową. 

B. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum. 

C. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum. 

D. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum. 



Zadanie 60. 
Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje 

A. prezydent miasta. 

B. dyrektor urzędu pracy. 

C. naczelnik urzędu skarbowego. 

D. dyrektor urzędu statystycznego. 

Zadanie 61. 

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRĄ sporządzonej 
przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego. 

A. 80,36 zł 

B. 83,64 zł 

C. 233,30 zł 

D. 1523,00 zł 
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Zadanie 62. 

Autoryzowany Salon Samochodowy w związku z 
dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko 

specjalisty ds. sprzedaŜy 
samochodów. Wymagania kwalifikacyjne: 

• wykształcenie minimum średnie, 
• umiejętność obsługi 
komputera, 
«    dobra prezencja, 
• umiejętność nawiązywania kontaktów, 
• prawo jazdy kat. B, 
B
    duŜa odporność na pracę w stresie. 

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła 

A. zasadniczą szkołę zawodową! ma prawo jazdy kat. B. 

B. technikum handlowe i obsługuje komputer. 

C. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną. 



D. technikum ekonomiczne i zna język angielski. 

Zadanie 63. 

 
Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej 

A. spółki jawnej. 

B. osoby fizycznej. 

C. spółki komandytowej. 

D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Zadanie 64. 

Który  dokument jest  niezbędny  przy  dochodzeniu   przez  konsumenta   praw   z   tytułu 
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaŜy? 

A. Karta gwarancyjna. 

B. Instrukcja obsługi. 

C. Paragon fiskalny. 

D. Oświadczenie klienta. 

Zadanie 65. 

Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania 
przez niego składek na ubezpieczenie 

A. rentowe. 

B. zdrowotne. 

C. emerytalne. 

D. chorobowe, 



Zadanie 66. 

 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj. 

A. Umowa o pracę. 

B. Umowa o dzieło. 

C. Umowa zlecenia. 

D. Umowa o pracę nakładczą. 

Zadanie 67. 
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu 
miesiąca 5 000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za l sztukę wyniesie 

A. l 400 zł 

B. l 500 zł 

C. l 600 zł 

D. l 700 zł 
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Zadanie 68. 

Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca 

A. nie  przeniósł go  na  inne  stanowisko  pracy pomimo  przedstawienia  stosownego 
orzeczenia lekarskiego. 

B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku 
pracy. 

C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w Ŝądanym terminie. 

D. nie przyznał mu premii. 

Zadanie 69. 
 

Piaseczno, 02.03.2008 r. FAKTURA VAT 131/03/08         
Oryginał/Ko^ 
SPRZEDAWCA:                                                                                  NABYWCA: 
„XYZ"                                                                                                     TRIAL S.C. 

Nazwa PKWiU 
Symbol 

jm. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
bez podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
bez 

podatku 

Stawka 
podatku 

(%) 

Kwota 
podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
wraz z 
podatkiem 



1 . PodłoŜe 
do warzyw 40162290 kg 5 4,00 20,00 7 1,40 21,40 

2. Trawa 
gazon owa 

4044083 kg 12 11,00 132,00 22 29,04 161,04 

Razem: 152,00 x 30,44 182,44 

 
w tym: 

 zw   
132,00 22 29,04 161,04 

 

 
  

 
7 1,40 21,40 

Do zapłaty: 182, 44 zł              Sposób zapłaty: przelew                         Termin zapłaty: 16.03.2008 r. 

(...) 

Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT dla 
stawki 22%. 

A. l,40 zł 

B. 29,04 zł 

C. 30,44 zł 

D. 161,04 zł 

Zadanie 70. 
Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany 
wydać pracownikowi 

A. akta osobowe. 

B. świadectwo pracy. 

C. kartę wynagrodzeń. 

D. pełną dokumentację pracowniczą. 
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