
Test  - Maszyna szwalnicza   
 
1. Dzieląc maszyny według zastosowania maszyna stębnówka należy do maszyn :  

A) krojczych 
B) szwalniczych 
C) wykończeniowych 
D) prasowalniczych 

 
2. Do maszyn wykończeniowych zaliczamy :  
             A) Maszyny  krojcze 
            B) Maszyny  łączące ściegiem łańcuszkowym 
            C) Maszyny dziurkarki i guzikarki 
            D) Maszyny  obrzucające – owerloki 
 
3. Do narzędzi  roboczych, które służą do zmiany kształtu materiału odzieżowego należą: 

A) taśma centymetrowa 
B) szpilki krawieckie 
C) nożyczki  
D) mydełko krawieckie  

 
4. Do przyborów ułatwiających prace krawcowej należą 

A) żelazko 
B) nożyczki 
C) igły maszynowe 
D) taśma centymetrowa i szpilki krawieckie 
 

5. Głowica maszyny stanowi obudowę mechanizmów służących do wiązania ściegu. 
    Wskaż która jej część została oznaczona na rysunku :  

A) płyta 
B) kolumna 
C) ramię 
D) czoło 

 
6. Która z niżej pokazanych maszyn przedstawia głowicę maszyny stebnówki słupkowej  
   ( kolumnowej) , na której  najczęściej wykonuje się wszywanie rękawów do podkroju  
    pachy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Który kształt głowicy stosowany jest we wszystkich maszynach ogólnego przeznaczenia  
    ponieważ ułatwia szycie dużych, prostych elementów odzieży? 

A) płaska 
B) kolumnowa 
C) ramieniowa 
D) słupkowa 



8.  Który z wymienionych mechanizmów należy do mechanizmów tworzenia ściegu w  
       maszynie stebnówce :  
               A)  mechanizm nawijacza nici 
               B)  mechanizm regulacji długości ściegu 
               C)  mechanizm  chwytacza  i podciągacza nici  
               D)  mechanizm  regulacji  igielnicy 
 
. 
9. Na prawidłowy ścieg maszynowy ma wpływ: 
 

A) działanie mechanizmów, dobór igieł i nici; 
B) rodzaj głowicy w maszynie 
C) współdziałanie mechanizmów wału głównego z mechanizmem igielnicy 
D) mechanizm przesuwu materiału 

 
10. Na rysunku pokazano :  
 

A) regulator ściegu i regulator naprężenia 
B) stopkę i ząbki przesuwu 
C) igielnicę i dźwignię nitki 
D) regulator nacisku stopki i dźwignię do ściegu wstecznego. 

 
 
 

 
11. Na rysunku pokazano :  
 

A)  regulator ściegu i regulator naprężenia 
B) stopkę i ząbki przesuwu 
C) igielnicę i dźwignię nitki 
D) regulator nacisku stopki i dźwignię do ściegu wstecznego. 

 
 
 
 
 
 12. Podstawowym narzędzie w procesie tworzenia ściegu to  
 

A) igła maszynowa 
B) stopka dociskowa 
C) talerzyki naprężacza nici 
D) regulator gęstości ściegu 

 
13. Igła przedstawiona na rysunku należy do maszyny zwanej : 
 

A) owerlokiem 
B) stębnówką 
C) dwuigłówką 
D) podszywarką 
 



14. Co decyduje o doborze igły maszynowej do materiału  : 
A) uchwyt igły maszynowej 
B) oczko w części roboczej igły 
C) rowek w części roboczej igły 
D) ostrze igły maszynowej 

 
15. Do wszywania gumy w pasku spódnicy wykonanej z dzianiny należy zastosować igłę o 
ostrzu :  
 

A) kulistym 
B)  wzdłużnym 
C) zaokrąglonym 
D) łopatkowym 

 
16. Do zszycia tkanin bawełnianych używamy igły o ostrzu :  
ostrym 

A) wzdłużnym 
B) zaokrąglonym 
C) łopatkowym  
D) kulistym 

 
17. Na rysunku pokazano zwykły ścieg stębnowy : 

A) o prawidłowym naprężeniu nici górnej i dolnej 
B) o nieprawidłowo naprężonej nici górnej   
C) o nieprawidłowo naprężonej nici dolnej 
D) o nieprawidłowo naprężonej nici górnej i dolnej 

 
18. Przyczyną zrywania się nici górnej może być 
A. zanieczyszczony bębenek. 
B. niewłaściwy docisk stopki. 
C. za duże naprężenie nici górnej. 
D. zniszczone ostrza ząbków transportera. 
 
19. Przyczyną zrywania się nici dolnej może być między innymi niewłaściwie 
A. nawleczona nić górna. 
B. ustawiony docisk stopki. 
C. osadzona igła w igielnicy. 
D. założony bębenek w chwytaczu. 
 
20. Określ przyczynę łamania się igieł podczas pracy maszyny stębnowej. 
A. Niewłaściwe ustawienie igły względem chwytacza. 
B. Zbyt duży docisk stopki do płytki ściegowej. 
C. Wyłączony przesuw materiału. 
D. Zbyt napięty pas napędowy. 
 
21. Nitka górna przechodzi kolejno od układu prowadników do uszka igły przez 
A. sprężynkę kompensatora, naprężacz talerzykowy, podciągacz nici. 
B. naprężacz talerzykowy, sprężynkę kompensatora, podciągacz nici. 
C. podciągacz nici, naprężacz talerzykowy, sprężynkę kompensatora. 
D. podciągacz nici, sprężynkę kompensatora, naprężacz talerzykowy. 


