
ZawódStolarz
Przegląd wyników

Nazwisko:
Data urodzenia: Data wykonania

testu: Język testu:19.02.21 polski

Test sprawdza zawodową wiedzę praktyczną w sześciu głównych obszarach działania w zawodzie sto-
larza. Testy odbywają się przy komputerze na podstawie pytań o typowe dla zawodu sytuacje. Ob-
szary i sytuacje działań pochodzą z właściwych rozporządzeń dotyczących kształcenia i ramowych
programów nauczania. Poniżej wyniki:

Zawodowa wiedza
proceduralna

Wysoka
Średnia do wyso-
kiej

Średnia
Nie do stwierdze-nia do średniej

Nie do stwierdze-nia

Wykonywanie produktów przy użyciu obrabiarek do drewna
Wybór potrzebnych narzędzi do różnych materiałów i maszyn. Piłowanie, heblowanie, frezowanie i szlifowa-
nie prostych produktów. Ustawianie, utrzymywanie i konserwowanie maszyn.

Wykonywanie i montaż prostych produktów w produkcji jednostkowej
Wykonywanie prostych produktów na życzenie klienta. Wykonywanie szkiców, ustalanie zapotrzebowania
na materiały i ustalanie połączeń. Obróbka i montaż drewnianych części.

Powlekanie, lakierowanie i uszlachetnianie powierzchni
Powlekanie powierzchni w sposób atrakcyjny wizualnie, aby chronić je przed oddziaływaniami środowiska.
Fornirowanie, bejcowanie, emaliowanie i lakierowanie.

Demontaż i montaż mebli
Demontaż i utylizacja mebli. Transportowanie prefabrykowanych mebli do klienta i prawidłowy montaż.
Korzystanie przy tym z prostych maszyn ręcznych i małych.

Demontaż i montaż elementów budowlanych
Transportowanie prefabrykowanych elementów budowlanych, na przykład okien, na plac budowy i monto-
wanie ich. Korzystanie przy tym z maszyn ręcznych i małych.

Wykonywanie prac konserwacyjnych i serwisowych
Określanie rodzaju i zakresu środków ochrony oraz rozróżnianie przy tym między chemiczną a konstruk-
cyjną ochroną drewna. Pielęgnacja, konserwacja i naprawa wyrobów z drewna.
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Wskazówki dotyczące zawartości testu
Test składa się z ponad 100 pytań dotyczących typowych sytuacji zawodowych. Dla każdego
zakresu przewidziano przynajmniej 20 pytań w formie zamkniętej. Czas wykonania testu wy-
nosi do 4 godzin. Test został stworzony przez ekspertów. Podział na dane obszary opiera
się na danych podanych w życiorysie (wykształcenie zawodowe i doświadczenie zawodowe).
Praktyczne sytuacje są prezentowane za pomocą tekstów, zdjęć i filmów wideo.
Informacje dotyczące interpretacji wyników
Test ustala zawodową wiedzę proceduralną za pomocą pytań dotyczących czynności typo-
wych dla danego stanowiska.

W ramach testu nie sprawdza się:
• Praktycznego wykonania działań i kompetencji metodologicznych
• Kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów
• Motywacji, kompetencji własnych lub społecznych
• Znajomości języka niemieckiego

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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