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w zakresie: „Właściwości materiałów budowlanych, i mat.  kamienne”  w dniu: ........................... 

Nazwisko i imię: Klasa: 

I ... 
Grupa: 

A 
Ocena: 
 
 

1. Przez zakrzepnięcie ciekłej magmy powstały: 

a) skały osadowe;  b) skały magmowe;   c) skały przeobrażone;  d) skały metamorficzne 

 

2. Skały osadowe powstały: 

           a) na powierzchni ziemi;          b) w wodzie i na powietrzu;   

           c) wyłącznie w wodzie;            d) w wodzie albo na powierzchni ziemi.  

 

3. Skały osadowe powstały jako osad pochodzenia: 

a) mechanicznego i biologicznego;     b) mechanicznego, organicznego lub chemicznego; 

c) organicznego i fizycznego;             d) mechanicznego, wulkanicznego lub fizycznego. 

 

4. Sposób przestrzennego rozmieszczenia (ułożenia) minerałów oraz stopień wypełnienia 
przez te minerały przestrzeni w masie skalnej to: 

a) tekstura skały;       b) struktura skały;         c) budowa skały;           d) porowatość skały. 

 

5. Wskaż i zaznacz właściwą twardość minerału (materiału) wg skali Mohsa: 

Ortoklaz:              a)  Nw = 1;       b)  Nw = 6;       c)  Nw = 2 – 3;        d)  Nw = 10; 

Mika (łyszczyk):  a)  Nw = 1;       b)  Nw = 7;       c)  Nw = 2 – 3;        d)  Nw = 10; 

Diament:              a)  Nw = 1;       b)  Nw = 6;       c)  Nw = 2 – 3;        d)  Nw = 10; 

Kwarc:                 a)  Nw = 1;       b)  Nw = 7;       c)  Nw = 2 – 3;        d)  Nw = 10; 

Talk:                     a)  Nw = 1;       b)  Nw = 6;       c)  Nw = 2 – 3;        d)  Nw = 10; 

 

6. Kruchość materiałów budowlanych to: 

           a) właściwość fizyczna;            b) właściwość chemiczna;           

          c) właściwość mechaniczna;      d) właściwość techniczna. 

 

7. Liczba (wielkość) określająca zawartość wolnych przestrzeni (porów) w jednostce 
objętości danego materiału, to jego: 

            a) szczelność [-];      b) gęstość [g/cm3];     c) nasiąkliwość;     d) porowatość [%]. 



Sprawdzian wiadomości z przedmiotu:   „Materiały budowlane” w I kl. Techn. Bud. 

Str. 2 

8. Aparat Le Chatelier’a to: 

a) objętościomierz do przybliżonego wyznaczania gęstości materiału; 

b) objętościomierz do dokładnego wyznaczania porowatości materiału; 

c) piknometr do dokładnego pomiaru gęstości pozornej materiału; 

d) naczynie do przybliżonego wyznaczania szczelności materiału. 

 

9. Dla określenia gęstości pozornej materiału potrzebna jest masa jednostki: 

a) objętości nawilżonego materiału w stanie naturalnym, bez porów; 

b) objętości materiału w stanie całkowitej szczelności; 

c) objętości materiału bez porów i wilgoci; 

d) objętości wysuszonego materiału w stanie naturalnym tj. wraz z jego porami. 

 

10. Posegreguj „rosnąco” materiały budowlane wg ich gęstości pozornej (beton zwykły, ołów, 
styropian, drewno, ceramika, szkło): 

        1) ....................................................;     4) ....................................................;    

        2) ....................................................;     5) ....................................................;    

        3) ....................................................;     6) ....................................................;    

 

11. Posegreguj „malejąco” materiały budowlane wg ich przewodności cieplnej (drewno 
sosnowe, szkło okienne, stal, styropian, beton zwykły, granit, mur z cegły pełnej): 

1) ................................................................;    5) ................................................................;    

2) ................................................................;    6) ................................................................;    

3) ................................................................;    7) ................................................................;   

4) ................................................................;     

 

12. Ze względu na pochodzenie materiały (ogólnie) dzielimy na: 

       a) konstrukcyjne i niekonstrukcyjne;          b) wykończeniowe i konstrukcyjne; 

       c) nieorganiczne i organiczne;                    d) do budowy mieszkań i budowy dróg. 
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13. Określone właściwości materiału, które decydują o jego zastosowaniu ogólnie nazywamy: 

        a) cechami fizycznymi materiału;            b) cechami technicznymi materiału; 

        c) cechami chemicznymi materiału;        d) cechami mechanicznymi materiału. 

 

14. Wymień trzy podstawowe grupy właściwości materiałów budowlanych wynikające ze 
względu na ich charakter: 

- właściwości .............................................................; 

- właściwości .............................................................; 

- właściwości .............................................................; 

 

15. Sposoby oznaczania cech różnych materiałów budowlanych i oceny ich przydatności dla 
budownictwa, w ramach normalizacji, zostały zawarte i określone w ... (dokończ zdanie) 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

 

16. Na czym polega pęcznienie i kurczliwość wilgotnościowa materiałów budowlanych? 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

 

17. Co to jest wilgotność materiału? 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................... 

 

18. Opisać rozumienie pojęcia: materiałoznawstwo budowlane? 
 
**** koniec **** 
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Uwagi i wyjaśnienia do sprawdzianu: 

Temat:  Sprawdzian wiadomości z przedmiotu „materiały budowlane” w I klasie Technikum 
budowlanego, w zakresie: Właściwości materiałów budowlanych i materiały skalne; 

Forma, metoda:  Pytania testowe z wyborem jednej prawidłowej odpowiedzi oraz zadania 
opisowe z koniecznością odpowiedzi tekstowych w postaci definicji, a także 
jedno pytanie wymagające odpowiedzi rozbudowanej zawierającej również 
własne, indywidualne przemyślenia ucznia; 

Punktacja:   

Zadania nr 1 do 4 oraz 6 do 9 i 12, 13  po 1 punkcie za prawidłową 
odpowiedź  

(max razem: 10 pkt) 

Zad. nr 5 po jednym punkcie za każdy 
prawidłowo określony minerał    

(max razem 5 pkt) 

Zad. nr 10 Od 0 do 6 pkt 

(max razem 6 pkt) 

Zad. nr 11 Od 0 do 7 pkt 

(max razem 7 pkt) 

Zad. 14 i 15  Każde w zakresie od 0 do 3 pkt 

(max razem 6 pkt) 

Zad. 16 i 17  Każde po od 0 do 5 pkt 

(max razem 10 pkt) 

Ogółem możliwość uzyskania max 44 punkty na ocenę: bdb 

Dodatkowo za zad. nr 18  Od 0 do 10 pkt dla oceny: cel. 

 

Źródła bibliograficzne (podręczniki):  

1. „Materiałoznawstwo budowlane” – Edward Szymański 

2. „Zarys materiałoznawstwa budowlanego” – Zbigniew Wolski 

 

Czas przeprowadzenia sprawdzianu:  1 godzina lekcyjna (45 min); 

 

 

Autor: mgr inż. Marek Włodek 

nauczyciel przedmiotów zawodowych  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 

im. Inżynierów Polskich 

w Słupsku przy ul. Sobieskiego 13 


