
TEST Z TOWAROZNAWSTWA
WYROBY CERAMICZNE I SZKLANE

Test zawiera pytania dotyczące zakresu wiedzy towaroznawczej. Jego rozwiązanie pozwoli Ci sprawdzić, w jakim stopniu
opanowałaś(eś) zagadnienia z przedmiotu.
Test składa się z 23 zadań o różnym stopniu trudności. Stopień trudności wzrasta wraz z numerem zadania. Proponuję Ci
rozwiązywanie zadań po kolei. W teście masz 4 serie zadań - pierwsza-dopuszczający, druga-dostateczny, trzecia-dobry,
czwarta-bardzo dobry. Gdy dodatkowo odpowiesz na pytanie oznaczone * i jednocześnie odpowiesz prawidłowo na
wszystkie zadane pytania otrzymasz ocenę celującą.
Jak rozwiązywać test?
W przypadku odpowiedzi do wyboru zakreślaj kółkiem jedną, dwie lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Podając
określenia pojęć odpowiedź formułuj jednoznacznie i napisz poprawnie.
Przy każdym zadaniu masz podaną punktację za poprawną odpowiedź.
Na rozwiązanie testu masz 40 minut POWODZENIA!

.................................................................
(imię i nazwisko klasa)
Poziom konieczny
1. Porcelana to: 1pkt.
a) stosunkowo nowe tworzywo, cieszące się dużym popytem
b) tworzywo otrzymane z glin ogniotrwałych z dodatkiem skalenia i niewielkich ilości kaolinu
c) najcenniejszy wyrób ceramiczny uzyskany z najlepszych glinek ilastych
2. Porcelit to (podaj określenie) 1 pkt.

3. Fajans jest tworzywem: 1 pkt.
a) zaliczanym do ceramiki szlachetnej
b) otrzymanym z białej gliny, bardziej rozpowszechnionej niż kaolin
c) otrzymanym z glin ogniotrwałych z dodatkiem skalenia i niewielkich ilości kaolinu
4. Ceramika budowlana to (podaj pojęcie) 1 pkt.

5. Pogrupuj rodzaje szkła na podstawie wspólnej cechy (kryterium) wpisując litery 5 pkt.
w odpowiednią kratkę:

a) szkło miękkie
b) szkło budowlane
c) szkło twarde
d) szkło gospodarcze
e) opakowania szklane

6. Nazwij metody dekoracji wyrobów szklanych: 3 pkt.
a) pokrywanie powierzchni wyrobów szklanych barwnymi rysunkami wykonywanymi farbami to .................
b) uzyskiwanie mieniących się barwami tęczy powierzchni szkła to ............................................
c) zabiegi zmierzające do wytworzenia warstwy rozpraszającej równomiernieświatło, nieprzezroczystość szkła

to .........................................................
7. Podaj po 1 przykładzie asortymentu wyrobów gospodarczych ze szkła: 3 pkt.
a) naczynia stołowe do jedzenia i picia .............................,
b) naczynia kuchenne do przygotowania potraw ......................................,
c) wyroby do ozdabiania pomieszczeń .............................,

Poziom podstawowy
8. Porcelanę stosuje się do produkcji: 1 pkt.
a) wyrobów artystycznych
b) płytek okładzinowych naściany
c) materiałów kanalizacyjnych
d) naczyń stołowych
9. Do wyrobów fajansowych zalicza się: 1 pkt.
a) płytki okładzinowe naściany
b) nakrycia stołowe
c) wyroby techniczne
d) wyroby sanitarne (np. umywalki)
10. Szkło jest substancją bezpostaciową, która w wyniku przechładzania przechodzi ze stanu stałego

Kryterium...................

Kryterium..................



w stan nadający jej mechaniczne właściwości ciała ciekłego. 1 pkt.
� tak � nie (postawx we właściwym miejscu)

11. Określ na czym polega: 2 pkt.
a) rzeźbienie szkła

b) trawienie szkła

Poziom rozszerzający
12.Określ wygląd dekoracji wyrobów ceramicznych: 2 pkt.
a) feston

b) obwódka

13.Połącz strzałką ile klas dekoracji ustalono dla wyrobów ceramicznych: 3 pkt.
a) porcelana a)12

b) porcelit b) 15
c) fajans c) 23
14.Podaj obok po jednym przykładzie wad wyrobów ceramicznych: 2 pkt.
a) wady kształtu - .........................................
b) wady powierzchni - ........................................
c) wady masy ceramicznej - ....................................
d) wady dekoracji - ...........................................
15.Do najczęściej spotykanych wad masy szklanej zalicza się: 2 pkt.
a) pęcherze
b) ciała obce
c) odchylenia w postaci skrzywień
d) nierównomierna grubość ścianek naczyń
Poziom dopełniający
16.Cechą, która pozwala na identyfikację porcelany jest: 2 pkt.
a) nasiąkliwość 0,2%
b) głuchy dźwięk
c) przeświecalność wyrobów
d) barwa szara, biała i brązowa
17.Cechą, która pozwala na identyfikację fajansu jest: 2 pkt.
a) mała kwasoodporność
b) głuchy dźwięk
c) miękki czerep
d) najwyższa nasiąkliwość 8-14%
18.Płytki wykładzinowe uniwersalne, szkliwione, w III klasie ścieralności przeznacza się do pomieszczeń:1pkt.
a) mieszkalnych o małym natężeniu ruchu
b) we wszystkich ośrednim natężeniu ruchu
c) użyteczności publicznej o zwiększonej intensywności ruchu pieszego
19.Szkło krzemionkowe znalazło zastosowanie do wyrobu: 1 pkt.

.................................................... .................. (podaj dwa przykłady)
20, Nowe technologie pozwoliły na otrzymanie: 2 pkt.
a) szkła o zwiększonej izolacyjności cieplnej, dźwiękowe - tzw. szyby ..............................................
b) szkła bezpiecznego czyli szkła ..................................................
21, W zależności od ilości występujących wad nieistotnych w wyrobach ceramicznych klasyfikuje się je na
....................gatunki oznaczone .........., ..............., ..................... . 1 pkt.
22.* Agalit to inaczej .................... 1 pkt.

PUNKTACJA:
40-39,5 - cel 28-20 dst
39-35,0 - bdb 19,5 -15 dop
34,5 –28,5 - db 14,5 i mniej - ndst


