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INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN MISTRZOWSKI 

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: 

1. ETAP PRAKTYCZNY 

2. ETAP TEORETYCZNY 

ETAP PRAKTYCZNY 

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu 
praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni. Zdający wykonuje od 2 do 10 zadań 
egzaminacyjnych. 

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć: 
1. skierowanie na egzamin praktyczny; 
2. dowód tożsamości (przedkłada również na egzaminie teoretycznym); 
3. stosowną odzież roboczą; 
4. własne narzędzia.  

ETAP TEORETYCZNY 
 SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: PISEMNEJ I USTNEJ 

I. Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zamknięte z zakresu następujących 
tematów: 

1. Rachunkowość zawodowa. 
2. Dokumentacja działalności gospodarczej. 
3. Rysunek zawodowy. 
4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
5. Podstawowe zasady ochrony środowiska. 
6. Podstawowe przepisy prawa pracy. 
7. Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. 
8. Podstawy psychologii i pedagogiki. 
9. Metodyka nauczania. 

Do wypełnienia test – w każdym temacie jest siedem pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, 
z których jedna jest prawidłowa.  
Czas trwania wynosi od 45 do 210 minut. 

II. Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu następujących 
tematów: 

1. Technologia  
2. Maszynoznawstwo 
3. Materiałoznawstwo 

Zdający losuje zestaw trzech pytań do każdego z trzech tematów – łącznie odpowiada na 9 pytań w części ustnej 
egzaminu.  
Czas trwania wynosi maksymalnie 30 minut. Zdający ma dodatkowo 10 minut na zapoznanie się z treścią pytań 
egzaminacyjnych. 
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-ŚLUSARZ-722204-EGZAMIN MISTRZOWSKI- 
BANK PYTAŃ ETAP TEORETYCZNY USTNY 

I TECHNOLOGIA 
1. Omów cel i proces docierania powierzchni obrotowych.  
2. Omów rodzaje i zasady pomiaru przyrządami mikrometrycznymi.  
3. Podaj różnice między przerzynaniem a cięciem – omów te procesy. 
4. Określ pasowanie części wg zasady stałego otworu. 
5. Podaj różnice między lutowaniem miękkim a twardym – omów te procesy. 
6. Określ pasowanie wg zasady stałego wałka. 
7. Omów technikę wywijania i usztywniania brzegów blachy. 
8. Określ pojęcia: luz osiowy, luz promieniowy – podaj sposoby pomiaru tych luzów.  
9. Omów techniki gięcia blach. 
10. Omów sposoby zwijania sprężyn.  
11. Omów sposoby sprawdzania dokładności skrobania płaszczyzn. 
12. Omów rodzaje i zasady pomiaru przyrządami suwmiarkowymi - dokładności pomiarów. 
13. Omów sposoby naprawy uszkodzonych gwintów wewnętrznych. 
14. Wyjaśnij pojęcia: wymiar nominalny, wymiar górny i dolny, tolerancja. 
15. Omów rodzaje, budowę i zastosowanie przyrządów czujnikowych. 
16. Jak rozumiesz pojęcie „pasowanie części” wymień rodzaje pasowań. 
17. Omów sposoby zwijania sprężyn – jak sprawdzić charakterystykę sprężyny. 
18. Omów cel, rodzaje i metody rozwiercania. 
19. Określ pojęcia „luz max” i „luz min” pasowania – jak przeprowadzić pomiar luzu. 
20. Omów technologię połączeń nitowanych – rodzaje szwów, sposoby nitowania, rodzaje nitów. 
21. Omów technologię lutowania twardego. 
22. Omów różnice pomiędzy lutowaniem twardym a miękkim – podaj technologię lutowania. 
23. Wymień i omów narzędzia i przyrządy do montażu i demontażu łożysk, uszczelniaczy, połączeń wpustowych.  
24. Omów rodzaje i budowę kątomierzy – podaj stosowane dokładności pomiarowe. 
25. Na czym polega pasowanie wg zasady stałego wałka – jak określić luz takiego pasowania. 
26. Omów metody naprawy uszkodzonych gwintów. 
27. Omów procesy wylewania panewek stopem łożyskowym. 
28. Wymień i omów sposoby naprawy uszkodzonych połączeń gwintowych. 
29. Omów naprawę części za pomocą spawania – podaj przykłady napawania. 
30. Podaj rodzaje pomiaru twardości części i omów je. 
31. Omów warunki techniczne i technologię montażu osi wałów. 
32. Omów technologię demontażu i montażu łożysk tocznych i ślizgowych. 

II MASZYNOZNAWSTWO 
1. Dokonaj podziału nożyc do cięcia blach. 
2. Omów rodzaje imadeł, ich budowę i przeznaczenia. 
3. Do czego służą podzielnice? 
4. Omów budowę i przeznaczenie prasy stołowej zębatej. 

5. Wymień narzędzia ręczne mechanizujące pracę ślusarza – dokonaj ich podziału ze względu na rodzaj napędu. 
6. Wymień rodzaje kluczy stosowanych w mechanice. 
7. Co to są uchwyty obróbkowe? 
8. Opisz budowę pompy tłokowej. 
9. Jakie operacje można wykonać na tokarce? 
10. Omów budowę suwnic i ich zastosowanie. 
11. Opisz budowę szlifierki ostrzałki. 
12. Wymień sprzęt spawalniczy stosowany do spawania gazowego. 
13. Wymień urządzenia do obróbki plastycznej na gorąco.  
14. Wymień maszyny i urządzenia do gwintowania mechanicznego. 
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15. Omów urządzenia do gięcia i żłobienia blach. 
16. Dokonaj podziału nożyc do cięcia blach – omów budowę nożyc gilotynowych. 
17. Omów urządzenia służące do demontażu połączeń wciskowych. 
18. Wymień maszyny i urządzenia do gwintowania maszynowego. 
19. Dokonaj podziału urządzeń służących do spawania. 
20. Do czego służą frezarki – dokonaj ich podziału. 
21. Jakie znasz urządzenia do gięcia rur? 
22. Opisz budowę i przeznaczenie wiertarki stołowej. 
23. Dokonaj podziału pras – opisz przeznaczenia i budowę prasy cierno-śrubowej. 
24. Omów zastosowanie, rodzaje i budowę sprężarek.  
25. Opisz budowę i działanie piły ramowej do metalu. 
26. Dokonaj podziału przecinarek do metalu – omów przecinarkę taśmową. 
27. Omów budowę prasy mimośrodowej ogólnego przeznaczenia. 
28. Omów budowę tokarki. 
29. Dokonaj podziału pras – omów budowę prasy cierno-śrubowej. 
30. Opisz budowę i przeznaczenie szlifierki suportowej. 
31. Dokonaj podziału maszyn do przecinania prętów i kształtowników. 
32. Opisz budowę i działanie uchwytów 3 szczękowych. 
33. Omów rodzaje i budowę dźwigników. 

III MATERIAŁOZNAWSTWO 
1. Omów własności technologiczne metali. 
2. Czym różnią się stale węglowe od stali stopowych? 
3. Omów własności fizyczne metali. 
4. Na czym polega hartownie i jaki jest cel jego stosowania? 
5. Omów sposoby zabezpieczenia stali przed korozją. 
6. Omów własności mechaniczne stali. 
7. Omów cel stosowania nawęglania. 
8. Opisz własności cynku i jego zastosowanie. 
9. Podaj definicję i zastosowanie stali. 
10. Jakie metale zaliczamy do metali nieżelaznych? 
11. Podaj cel stosowania nawęglania stali. 
12. Co to jest staliwo – jakie ma zastosowanie? 
13. Podaj własności miedzi i jej stopów. 
14. Co to jest ulepszanie cieplne? 
15. Omów niemetale mające zastosowanie w ślusarstwie. 
16. Podaj parametry i cel stosowania procesu odpuszczania stali. 
17. Jakie procesy wchodzą w skład obróbki cieplnej zwanej ulepszeniem? 
18. Co to są brązy i jakie mają zastosowanie? 
19. Co to jest obróbka cieplnochemiczna stali? 
20. Omów cel i sposoby wyżarzania odprężającego i zmiękczającego. 
21. Podaj własności aluminium i jego stopów. 
22. Omów własności stali stopowych. 
23. Omów znakowanie stali węglowej.  
24. Co to są stopy łożyskowe – dokonaj ich podziału. 
25. Co to jest obróbka cieplna stopów metali, czym się zajmuje? 
26. Co to jest stal, dokonaj podziału stali ze względu na ich skład chemiczny. 
27. Omów zastosowanie i podział stali narzędziowych.  
28. Wymień podział i oznaczenia stali węglowej konstrukcyjnej. 
29. Dokonaj podziału stali szybkotnących. 
30. Co to są stopy łożyskowe – dokonaj ich podziału. 
31. Dokonaj podziału stali stopowych. 
32. Co to jest wyżarzanie rekrystalizujące i na czym ono polega? 
33. Omów proces azotowania. 
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BANK PYTAŃ ETAP TEORETYCZNY PISEMNY 

I RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA – PRZYKŁADY PYTAŃ 

1. Cena za remont wiertarki wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 5750 zł. Ile wynosi cena netto? 
2. Pracownik wypracował w miesiącu dochód 4750 zł, z tej kwoty otrzyma 26% i zapłaci 20% podatku. Jakie 

otrzyma wynagrodzenie?  
3. Do wykonania bramy ogrodzeniowej zakupiono stal o wartości 135,00 zł. Wykonanie trwało 

9 godzin, a stawka za roboczogodzinę wynosi 17,00 zł. Ile kosztuje wykonanie bramy ogrodzeniowej?  
4. Pracownik piekarni otrzymał na poczet miesięcznych poborów zaliczkę w wysokości 333 zł, 

co stanowi 25% jego miesięcznych poborów. Ile wynosi wynagrodzenie miesięczne tego pracownika? 
5. Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą ślusarz wziął z banku kredyt w wysokości 170000,00 zł. Musi 

go spłacić w 20 ratach comiesięcznych. Ile wynosi 1 rata, jeżeli oprocentowanie miesięczne to 3%? 
6. Należy wykonać osłonę spawalniczą o wym. 4,00 m x 5,00 m. Ile będzie kosztował materiał jeżeli 

1 m2 blachy kosztuje 25,00 zł, a trzeba jeszcze zapłacić podatek VAT w wysokości 23%?  
7. Pracownik ulokował kwotę 37.000,00 zł w banku dającym 4,5% rocznego zysku. Jego dochód za okres 

8 miesięcy wynosi? 
8. Wiedząc, że 1 kg blachy kosztuje 5,50 zł a 1 m 2 blachy ≠ 1 waży 8 kg, podaj koszt arkusza 

blachy ≠ 1,5 z którego można zwinąć rurę o długości 2 m i średnicy 478 mm: 
9. Jaka będzie wartość usługi ślusarskiej przy danych: 

− 1 r/godz. – 25 zł 

− narzut kosztów ogólnych 25 % 

− ilość r/godz. – 9 

− całkowita wartość materiałów i części 280 zł? 
10. Zakład ślusarski ma powierzchnię 450 m², zaś plac uzbrojony wokół zakładu 550 m². Stawka podatku 

lokalnego od pomieszczeń warsztatowych wynosi 16 zł m² i od placów 3 zł za m². Ile wynosi podatek lokalny? 
11. Ile wynosi cena usługi, jeśli koszt materiałów wynosi 260,00 zł, robocizna bezpośrednia 105 zł, narzut 

kosztów do robocizny bezpośredniej 120 %, a zysk od kosztów wytwarzania 15%. Usługa opodatkowana jest 
podatkiem VAT 23% 

12. Za sprzedane usługi ślusarskie uzyskano kwotę 1800,00 zł, w tym: koszty materiałowe wynoszą - 750,00 zł, 
robocizna - 620,00 zł, podatek – 118,00 zł, koszty zakładowe – 240,00 zł Ile wyniesie zysk 
w % za sprzedane wyroby? 

13. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie 
może być niższa niż 2375,40 zł. Składniki składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą:  

− Ubezpieczenie emerytalne  - 19,52 % podstawy 

− Ubezpieczenie rentowe    - 8 % podstawy 

− Ubezpieczenie chorobowe  - 2,45 % podstawy 

− Ubezpieczenie wypadkowe  - 1,80 % podstawy 

Składka, którą osoba prowadząca działalność gospodarczą ma odprowadzić wynosi: 

II DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Skrót NIP oznacza: 

2. Skrót CV oznacza: 

3. Podatek VAT to: 

4. W Polsce zeznanie podatkowe znane jest jako formularz:  

5. Urząd Statystyczny nadaje numer: 

6. Księgi rachunkowe musi prowadzić: 

7. Przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną działa na podstawie: 

8. Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia powinno zawierać imię i nazwisko osoby: 

9. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą dokonuje rejestracji firmy w: 



6
 

10. Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu 

wypoczynkowego? 

11. Program komputerowy służący do sporządzania, wydruku i wysyłania dokumentów do ZUS to: 

12. Na podstawie, którego z wymienionych zaświadczeń lekarskich pracodawca może zatrudnić pracownika? 

13. Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu 

wypoczynkowego? 

14. Polecenie przelewu jest: 

III RYSUNEK ZAWODOWY – RODZAJE I PRZYKŁADY PYTAŃ 

1. Podziałka (skala odwzorowania). 

2. Rodzaje gwintów. 

3. Rodzaje połączeń mechanicznych. 

4. Rodzaje rysunków technicznych maszynowych. 

5. Oznaczenia stosowane w rysunku technicznym. 

6. Rodzaje linii stosowanych w rysunku technicznym. 

7. Poprawne wymiarowanie rysunku technicznego. 

8. Graficzne przedstawienie przedmiotu wykonywane odręcznie bez zastosowania skali to: 

9. Średnica otworu tolerowana na poniższym rysunku: 

IV ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. Wodą nie wolno gasić: 

2. W przypadku poparzenia ciała należy: 

3. Zastosowanie opatrunku uciskowego jest najwłaściwszym sposobem tamowania: 

4. Co nazywamy wypadkiem przy pracy? 

5. Szkolenie okresowe ma na celu: 

6. W jakim celu stosuje się zerowanie urządzeń elektrycznych? 

7. Kto odpowiada za stan BHP na stanowisku pracy? 

8. Kto w zakładzie pracy jest władny wydać zgodę na ponowne uruchomienie maszyny, przy której doszło 

do wypadku? 

9. Obowiązek poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym spoczywa na: 

10. Czy pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu bhp poza godzinami pracy? 

11. Co to jest ergonomia? 

12. Pomieszczenia czasowej pracy to pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tego samego 

pracownika w ciągu jednej doby trwa: 

13. Pożary metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu, do których gaszenia stosuje się specjalne środki 

gaśnicze w postaci proszków, to pożary z grupy: 

14. Maszyna posiadająca ruchome części powinna być wyposażona w osłony do wysokości co najmniej: 

V PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA  

1. Biodegradacji, czyli biologicznemu rozkładowi najszybciej wraz z upływem czasu ulęgają: 

2. Profesjonalne niszczenie odpadów niebezpiecznych dla środowiska to: 

3. Kto ponosi koszty usunięcia skutków zanieczyszczeń środowiska? 

4. Na czym polega ochrona powietrza? 

5. Co się rozumie pod pojęciem- ścieki? 

6. Kto ustala wysokość opłat za korzystanie ze środowiska? 
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7. Czy wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza? 

8. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnosimy na rzecz: 

9. Na czym polega przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska? 

10. W jakich jednostkach określone są stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku? 

11. Co rozumie się pod pojęciem opłata produktowa? 

12. Kto prowadzi kartę ewidencji odpadów komunalnych? 

13. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest zobowiązany do sporządzenia zestawienia zbiorczego: 

14. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnosimy na rzecz: 

15. Który urząd wydaje pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? 

VI PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY 

1. Kodeks Pracy to dokument określający: 

2. Po 10-ciu latach pracy wymiar urlopu wynosi: 

3. Roszczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy rozstrzyga: 

4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: 

5. Po jakim czasie młodociany pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego? 

6. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać dla pracownika: 

7. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w przypadku: 

8. Kiedy i w jakim czasie pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy? 

9. Okres wypowiedzenia obowiązujący pracownika zatrudnionego powyżej 10 lat w danym zakładzie pracy 

na czas nie określony wynosi: 

10. Czy pracodawca może zastosować karę regulaminową po upływie 4 miesięcy od dopuszczenia się przez 

pracownika naruszenia porządku i dyscypliny pracy? 

11. Czy pracownik młodociany ma prawo do urlopu bezpłatnego w okresie wakacji? 

12. Czy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi opinię o jego pracy? 

13. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który: 

14. Od ilu zatrudnionych pracowników należy wprowadzić w zakładzie regulamin wynagradzania? 

VII PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA GOSPODARCZEGO I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

1. Działalność, której celem jest informowanie o produktach i usługach podmiotu gospodarczego to: 

2. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON uzyskuje się w:  

3. Kwoty wpłacone przez pracodawcę na konto ZUS to: 

4. Co oznacza skrót KRS?:  

5. Eksport to: 

6. Własność komunalna, to własność: 

7. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą współpracują w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z: 

8. Sprzedaż towaru za granicą po cenie niższej niż w kraju lub poniżej kosztów produkcji nazywamy: 

9. Rozliczenie podatkowe /PIT-y/ składamy w:  

10. System podatkowy to: 

11. Koszty stałe przedsiębiorstwa to: 

12. Ceną równowagi rynkowej jest cena: 

13. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą współpracują w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z: 

14. Która spółka podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym? 

15. Numer PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) uzyskuje się w: 
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VIII PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI 

1. Pedagogika to nauka o:  

2. Podstawą autorytetu mistrza jako nauczyciela i wychowawcy jest: 

3. Psychologia to nauka zajmująca się: 

4. Analiza to: 

5. Praktyczna znajomość w posługiwaniu się właściwymi regułami przy wykonywaniu odpowiednich zadań to: 

6. Temperament sangwinika charakteryzuje się: 

7. Stan uczuciowy, który trwa przez pewien czas i wpływa na zachowanie człowieka to:  

8. Zasada systematyczności w kształceniu polega na: 

9. Wychowanie jest to: 

10. Myślenie to: 

11. Zasada systematyczności w kształceniu polega na: 

12. Socjotechnika jest to: 

13. Wola, uwaga, pamięć, inteligencja są to: 

14. Inteligencja to: 

15. Aktywność w psychologii to: 

IX METODYKA NAUCZANIA 

1. Program nauczania określa: 

2. Samokształcenie to: 

3. Do metod nauczania opartych na słowie zalicza się: 

4. Okres adaptacji to: 

5. Liczba godzin lekcyjnych nauczania poszczególnych przedmiotów dla różnych poziomów kształcenia to: 

6. Metody nauczania oparte na obserwacji i pomiarze to: 

7. Środki dydaktyczne spełniają rolę: 

8. Kształcenie zawodowe obejmuje proces: 

9. Ćwiczenia to:  

10. Metoda w nauczaniu zawodu oparta na obserwacji i działaniu to: 

11. Metoda w nauczaniu zawodu oparta na obserwacji i działaniu to: 

12. Zasada przystępności polega na tym, aby: 

13. Ocena pracy, analiza błędów popełnionych przez ucznia przy jednoczesnym pokazaniu prawidłowego jej 

wykonania, to trwałe elementy:  

14. Podstawa programowa to: 

15. Zasada kształcenia to: 


