
Zawód: stolarz 

symbol cyfrowy: 742[01] 

 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie 

Absolwent powinien umieć:  
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, 

szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:  

1.1. rozpoznawać i stosować znaki graficzne, oznaczenia wymiarów, uproszczeń rysunkowych, 

materiałów, elementów oraz złączy występujących w konstrukcjach wyrobów stolarskich; 

1.2. rozpoznawać sortymenty materiałów stosowanych do wyrobów stolarskich oraz określać ich 

wymiary; 

1.3. rozróżniać cechy i właściwości materiałów do konserwacji drewna; 

1.4. rozróżniać wyroby stolarskie, elementy ich budowy oraz konstrukcje mebli i stolarki budowlanej; 

1.5. rozróżniać narzędzia i maszyny do obróbki drewna; 

1.6. rozpoznawać obrabiarki specjalistyczne stosowane w procesie produkcji wyrobów stolarskich; 

1.7. rozpoznawać wady drewna oraz wskazywać ich wpływ na jakość wyrobów stolarskich. 

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:  

2.1. dobierać rodzaje klejów oraz materiałów lakierniczych i wykończeniowych na podstawie 

właściwości i cech podawanych przez producenta; 

2.2. obliczać ilość materiałów podstawowych oraz wykończeniowych (tarcica, tworzywa drzewne, 

roztwory klejowe, materiały lakiernicze) do wykonania wyrobów stolarskich; 

2.3. obliczać wielkość strat materiału lakierniczego przy natrysku pneumatycznym; 

2.4. wskazywać zastosowanie drewna o określonym poziomie wilgotności w wyrobach stolarskich; 

2.5. dobierać techniki pomiaru wilgotności drewna do wymaganego stopnia dokładności wyniku; 

2.6. dobierać technologie oraz maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania określonego wyrobu 

stolarskiego; 

2.7. sporządzać kalkulacje kosztów związanych z wykonaniem określonego wyrobu stolarskiego. 

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:  

3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac stolarskich; 

3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac stolarskich oraz prowadzenia 

procesów wykańczania powierzchni wyrobów stolarskich; 

3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac stolarskich; 

3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac 

stolarskich. 

 

Część II - zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalności 

gospodarczą 

Absolwent powinien umieć:  
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a 

w szczególności:  

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 

gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 

działalności gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 

bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:  

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i 

zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 



2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i 

wykonywaniem działalności gospodarczej; 

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego 

z tematu - wykonanie obróbki i montażu określonych elementów wyrobów stolarskich zgodnie z 

dokumentacją.  

Absolwent powinien umieć:  
1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:  

1.1. sporządzić plan działania; 

1.2. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi; 

1.3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze. 

2. Organizować stanowisko pracy:  

2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z 

przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej; 

2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu; 

2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. 

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi 

tematem:  

3.1. Wykonanie obróbki i montażu określonych elementów wyrobów stolarskich zgodnie z 

dokumentacją:  

3.1.1. przygotować powierzchnie elementów; 

3.1.2. wytrasować elementy; 

3.1.3. wykonać obróbkę ręczną i mechaniczną; 

3.1.4. ustawić i obsłużyć obrabiarki; 

3.1.5. wykonać profile konstrukcyjne; 

3.1.6. wykonać złącza i połączenia stolarskie; 

3.1.7. wykonać operacje klejenia i oklejania; 

3.1.8. posłużyć się narzędziami ręcznymi; 

3.1.9. zamocować okucia i akcesoria; 

3.1.10. przygotować powierzchnie do wykończenia; 

3.1.11. wykończyć powierzchnie elementów; 

3.1.12. wykonać montaż elementów; 

3.1.13. kontrolować jakość wykonywanych prac i usuwać usterki; 

3.1.14. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 

3.1.15. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 

3.1.16. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, 

zagospodarować odpady. 

4. Prezentować efekt wykonanego zadania:  

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania; 

4.2. ocenić jakość wykonanego zadania. 

 

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego objętego tematem - 

wykonanie obróbki i montażu określonych elementów wyrobów stolarskich zgodnie z 

dokumentacją:  

Wydzielone hale produkcyjne lub pracownie ćwiczeń przeznaczone do ręcznej i maszynowej obróbki 

skrawaniem, oklejaniem oraz sale dydaktyczne. Lokalizacja na parterze budynku w jednym lub kilku 

pomieszczeniach. Wielkość pomieszczeń, temperatura, wilgotność i czystość powietrza powinny 

spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i 

ochrony środowiska. Maszyny i urządzenia: frezarki dolnowrzecionowe, wiertarko-frezarki poziome, 

wiertarki pionowe, urządzenia do oklejania. Narzędzia i sprzęt: komplet narzędzi i przyrządów do 

ręcznej i maszynowej obróbki drewna, strugnice stolarskie, szlifierki taśmowe, komplet narzędzi i 



przyrządów do wykonywania wyrobów galanterii drzewnej, urządzenia i narzędzia do nanoszenia 

materiałów lakierniczych, szafki narzędziowe, stoliki i krzesła uczniowskie, kalkulatory. Materiały: 

wycięte elementy płytowe, elementy meblowe, materiały potrzebne do wykonania zadania, kołki 

drewniane, okucia meblowe, wystrugane elementy stolarskie, okucia, papiery ścierne, wyprofilowane 

elementy wyrobów, materiały lakiernicze. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady. 

Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.  

 


