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ETAP PISEMNY 
Instrukcja dla zdającego 

1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymaáeĞ zawiera 19 stron. Ewentualny 
brak stron lub inne usterki zgáoĞ przewodniczącemu zespoáu nadzorującego. 

2. Do arkusza doáączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której:  
- wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu, 
- odczytaj z arkusza egzaminacyjnego oznaczenie wersji arkusza (X, Y, Z) 

i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej literą, 
- wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, 
- wpisz swoją datĊ urodzenia. 

3. Arkusz egzaminacyjny skáada siĊ z dwóch czĊĞci. 
4. CzĊĞü I zawiera 50 zadaĔ, czĊĞü II 20 zadaĔ. 
5. Za kaĪde poprawnie rozwiązane zadanie moĪesz uzyskaü 1 punkt. 
6. Aby zdaü etap pisemny egzaminu musisz uzyskaü co najmniej 25 punktów z czĊĞci I 

i co najmniej 6 punktów z czĊĞci II. 
7. Czytaj uwaĪnie wszystkie zadania. 
8. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dáugopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem.  
9. Do kaĪdego zadania podane są cztery moĪliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada 

im nastĊpujący ukáad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 
 

 
10. Tylko jedna odpowiedĨ jest poprawna. 
11. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej literą – np. gdy 

wybraáeĞ odpowiedĨ "A": 

 
12. Staraj siĊ wyraĨnie zaznaczaü odpowiedzi. JeĪeli siĊ pomylisz i báĊdnie zaznaczysz 

odpowiedĨ, otocz ją kóákiem i zaznacz odpowiedĨ, którą uwaĪasz za poprawną, np.  

 
13. Po rozwiązaniu testu sprawdĨ, czy zaznaczyáeĞ wszystkie odpowiedzi na KARCIE 

ODPOWIEDZI i wprowadziáeĞ wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej 
instrukcji.  

 
PamiĊtaj, Īe oddajesz przewodniczącemu zespoáu nadzorującego tylko KARTĉ 
ODPOWIEDZI. 

Powodzenia!

Przykładowe zadania z poprzednich lat, z arkusza
EGZAMINU TEORETYCZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Technika mechatronika

W ramach przedmiotu Diagnostyka i Naprawa Urządzeń 
Mechatronicznych, proponuję i zachęcam do samodzielnej próby 

rozwiązania z poniższego testu pytań od numeru 1 do 25 
oraz od 35 do 50.

Kto z prześle prawidłowe odpowiedzi 
do godz. 12.00 dnia 10.06.2020 może jeszcze wpłynąć na ocenę 

końcową z przedmiotu.
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CZĉĝû I 

Zadanie 1. 
Przedstawiony na rysunku zawór peáni rolĊ przerzutnika RS. Jest to zawór 

A. mechaniczny. 
B. pneumatyczny. 
C. elektryczny. 
D. hydrauliczny. 

Zadanie 2. 
Symbol przedstawiony na rysunku oznacza elektropneumatyczny zawór 
rozdzielający  

A. 2/1 
B. 4/2 
C. 4/3 
D. 5/2 

Zadanie 3. 
Element oznaczony symbolem F2 na powyĪszym schemacie to 

 
 
 
 

A. wyáącznik termiczny. 
B. przetwornik poáoĪenia waáu. 
C. bezpiecznik topikowy. 
D. przekaĨnik termiczny. 

 
 
 
 

Zadanie 4. 
Rysunek przedstawia symbol graficzny bezstykowego czujnika 

A. ultradĨwiĊkowego. 
B. pojemnoĞciowego. 
C. indukcyjnego. 
D. optoelektrycznego. 
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Zadanie 5. 
Do detekcji przedmiotów metalowych naleĪy zastosowaü 

A. czujnik podczerwieni. 
B. czujnik optyczny. 
C. czujnik nacisku. 
D. czujnik indukcyjny. 

Zadanie 6. 
Kontrakton jest elementem czujnika 

A. indukcyjnego. 
B. optycznego. 
C. pojemnoĞciowego. 
D. magnetycznego. 

Zadanie 7. 
Na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego podawana jest moc 

A. bierna. 
B. pozorna. 
C. elektryczna. 
D. mechaniczna. 

Zadanie 8. 
Klasa dokáadnoĞci urządzeĔ pomiarowych ma przede wszystkim związek z 

A. obudową przyrządu. 
B. napiĊciem zasilania. 
C. báĊdem wzglĊdnym. 
D. rodzajem mierzonej wielkoĞci. 

Zadanie 9. 
Prądnica tachometryczna sáuĪy do pomiaru 

A. napiĊcia elektrycznego. 
B. prĊdkoĞci liniowej. 
C. naprĊĪeĔ mechanicznych. 
D. prĊdkoĞci obrotowej. 
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Zadanie 10. 
Páynną zmianĊ prĊdkoĞci obrotowej w wyniku zmiany napiĊcia zasilającego 
zapewniają silniki 

A. indukcyjne klatkowe. 
B. indukcyjne pierĞcieniowe. 
C. tarczowe. 
D. synchroniczne. 

Zadanie 11. 
Silnik o danych znamionowych: 400 V ǻ, 8,2 A, 3~, 50 Hz, 4 kW, cosĳ = 0,87, 
n = 2915 obr/min, aby osiągnąá moc znamionową, naleĪy zasiliü z sieci 

A. 230 V, 1~, /N/PE, 50 Hz 
B. 400 V, 2~, /N/PE, 50 Hz 
C. 400 V, 3~, /N/PE, 50 Hz 
D. 230 V, 3~, /N/PE, 50 Hz 

Zadanie 12. 
Na rysunku przedstawiono schemat silnika 

 

 

A. obcowzbudnego. 
B. bocznikowego. 
C. szeregowego. 
D. szeregowo-bocznikowego. 

 
 

Zadanie 13. 
Trójfazowy silnik elektryczny o mocy 1,5 kW i prĊdkoĞci obrotowej 950 obr/min, 
napĊdzający wrzeciono gáówne obrabiarki sterowanej numerycznie, osiąga na wale 
moment napĊdowy 

A.   0,63 Nm 
B.   1,58 Nm 
C. 15,04 Nm 
D. 66,50 Nm 



 

 5 z 19

Zadanie 14. 
CzĊstotliwoĞü w sieci elektrycznej zasilającej urządzenia mechatroniczne wynosi 

A. 40 Hz 
B. 50 Hz 
C. 60 Hz 
D. 70 Hz 

Zadanie 15. 
Przez grzejnik o rezystancji R = 50 : páynie prąd o natĊĪeniu I = 4,6 A. NapiĊcie 
doprowadzone do grzejnika wynosi 

A. 200 V 
B. 230 V 
C. 180 V 
D. 160 V 

Zadanie 16. 
Do pomiaru pojemnoĞci kondensatorów naleĪy zastosowaü mostek 

A. Wiena. 
B. Thomsona. 
C. Maxwella. 
D. Wheatstone’a. 

Zadanie 17. 
Do pomiaru mocy w obwodach prądu staáego wykorzystujemy 

A. woltomierz. 
B. watomierz. 
C. omomierz. 
D. amperomierz. 

Zadanie 18. 
Równolegáe poáączenie rezystorów powoduje, Īe rezystancja zastĊpcza obwodu 

A. wzrasta. 
B. maleje. 
C. nie zmienia siĊ. 
D. maleje i wzrasta. 
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Zadanie 19. 
II prawo Kirchhoffa dla obwodu elektrycznego dotyczy bilansu 

A. prądów w wĊĨle obwodu elektrycznego. 
B. rezystancji w obwodzie elektrycznym. 
C. napiĊü w oczku obwodu elektrycznego. 
D. mocy na elementach obwodu elektrycznego. 

 

Zadanie 20. 
Odbiornik o mocy P = 600 W pracuje w ciągu t = 18 h. Energia pobrana przez ten 
odbiornik wyniesie 

A. 10,8 kWh 
B. 11,2 kWh 
C. 12,3 kWh 
D. 10,3 kWh 

 

Zadanie 21. 
Woltomierz o zakresie pomiarowym 100 V i klasie dokáadnoĞci 1 wskazuje 50 V. Báąd 
wzglĊdny pomiaru wynikający z klasy miernika wynosi 

A. 0,5% 
B. 1,0% 
C. 2,0% 
D. 5,0% 

 

Zadanie 22 
Na przedstawionym schemacie ukáadu pneumatycznego liniowe przetworniki energii 
oznaczono cyframi 
 

A. 1 i 4 
B. 2 i 3 
C. 2 i 4 
D. 1 i 3 
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Zadanie 23. 
Kilka urządzeĔ elektrycznych zasilanych jest z sieci TN-C-S. Jako Ğrodek ochrony 
przeciwporaĪeniowej zastosowano wyáącznik róĪnicowoprądowy. Przerwanie 
przewodu áączącego obudowĊ jednego z tych urządzeĔ z przewodem ochronnym PE 
sieci jest 

A. bezpieczne w przypadku zwarcia do obudowy tego urządzenia. 
B. niebezpieczne w przypadku zwarcia do obudowy tego urządzenia. 
C. niebezpieczne w przypadku wáączenia jednego z pozostaáych urządzeĔ. 
D. niebezpieczne w przypadku wáączenia wszystkich pozostaáych urządzeĔ. 

Zadanie 24. 
Do pomiaru wartoĞci skutecznej napiĊcia w domowej instalacji elektrycznej naleĪy 
zastosowaü woltomierz 

A. DC o zakresie pomiarowym 1000 V. 
B. AC o zakresie pomiarowym 1000 V. 
C. DC o zakresie pomiarowym 200 V. 
D. AC o zakresie pomiarowym 200 V. 

Zadanie 25. 
Woltomierz to sáuĪy do pomiaru 

A. natĊĪenia prądu elektrycznego. 
B. mocy elektrycznej. 
C. napiĊcia elektrycznego. 
D. rezystancji ukáadu. 

Zadanie 26. 
Sterownik PLC z wyjĞciami przekaĨnikowymi przedstawiony na schemacie pracuje 
normalnie w trybie RUN, realizując program sterowniczy:  

L I 0.00 
O Q 0.00 
A I 0.1 
= Q 0.0 
EP 
 
Po wciĞniĊciu przycisku S0 napiĊcie na wyjĞciu 
Q 0.0 jest równe 0 V. Oznacza to 

A. prawidáową pracĊ sterownika. 
B. uszkodzenie przekaĨnika wyjĞcia Q 0.0. 
C. zwarcie zestyków stycznika K1. 
D. przerwĊ w cewce stycznika K1. 



 

 8 z 19

Zadanie 27. 
Sterownik PLC przedstawiony na schemacie realizuje program sterowniczy: 

L I 0.00 
O Q 0.00 
AN I 0.2 
= Q 0.0 
EP 
 
Sygnaá z czujnika S2 ma spowodowaü zatrzymanie 
silnika poprzez zadziaáanie stycznika K1. 
Przerwanie przewodu áączącego czujnik S2 
z wejĞciem I 0.2 sterownika oznacza 

A. natychmiastowe zatrzymanie silnika. 
B. brak moĪliwoĞci zatrzymania silnika. 
C. zatrzymanie silnika po upáywie okreĞlonego czasu. 
D. prawidáową pracĊ ukáadu sterowania silnika. 

 
 

Zadanie 28. 
Przedstawiony program sterowniczy napisany jest w jĊzyku 

A. ST 
B. FBD 
C. IL 
D. LAD 

 
 

Zadanie 29. 
Bramka logiczna przedstawiona na rysunku realizuje funkcjĊ 

A. OR zanegowanych sygnaáów A i B. 
B. OR sygnaáów A i B. 
C. AND zanegowanych sygnaáów A i B. 
D. AND sygnaáów A i B. 

L I 0.00 
O Q 0.00 
A I 0.01 
= Q 0.00 
EP 
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Zadanie 30. 
Na rysunku przedstawiono przykáad instrukcji napisanej w 

| I0.1 F2.3 Q1.7 | 
+----] [----+----] [--------------------------( )----+ 
| | | 
| | 
| I2.4 | 
+----]/[----+ 
| 

A. jĊzyku drabinkowym (planie kontaktowym). 
B. jĊzyku schematów logicznych. 
C. jĊzyku strukturalnym. 
D. postaci przekaĨników i styczników. 

Zadanie 31. 
Na rysunku poniĪej przedstawiono przykáad instrukcji w 

+

& Q1.7

I0.1
I2.4

F2.3
 

A. jĊzyku drabinkowym (planie kontaktowym). 
B. jĊzyku schematów logicznych. 
C. jĊzyku strukturalnym. 
D. postaci przekaĨników i styczników. 

Zadanie 32. 
Rysunek przedstawia symbol graficzny 

A. timera. 
B. licznika zdarzeĔ. 
C. zestyku. 
D. cewki. 

Zadanie 33. 
Bramka przedstawiona na rysunku realizuje funkcjĊ logiczną 

A. NAND 
B. AND 
C. OR 
D. NOT 
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Zadanie 34. 
Rysunek przedstawia diagram krokowy sterowania siáownikami A i B. Táoczyska obu 
siáowników są wysuniĊte. W nastĊpnym kroku táoczysko siáownika B 

 
 

A. wysunie siĊ. 
B. wsunie siĊ. 
C. pozostanie wsuniĊte. 
D. pozostanie wysuniĊte. 

 
 

Zadanie 35. 
Wcháanianie przez Ğrodek osuszający wilgoci i oleju ze sprĊĪonego powietrza to 
proces osuszania 

A. adsorpcyjnego. 
B. absorpcyjnego. 
C. przez oziĊbianie. 
D. przez ogrzewanie. 

Zadanie 36. 
Na rysunku przedstawiono ukáad z dáawieniem na 

A. wlocie do siáownika. 
B. wylocie z siáownika. 
C. odgaáĊzieniu pneumatycznym. 
D. wlocie i wylocie z siáownika. 

 

Zadanie 37. 
Na schemacie symbolem 1A oznaczono 

A. element wykonawczy. 
B. zawór rozdzielający. 
C. stacjĊ zasilania olejem. 
D. czujniki poáoĪenia. 
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Zadanie 38. 
Jednostką ciĞnienia w ukáadzie SI jest 

A. paskal. 
B. bar. 
C. wat. 
D. dĪul. 

Zadanie 39. 
Symbol pokazany na rysunku oznacza siáownik 

A. jednostronnego dziaáania.  
B. dwustronnego dziaáania. 
C. typu tandem. 
D. obrotowy. 

Zadanie 40. 
Na rysunku przedstawiono schemat ukáadu 
sterowania 

A. hydraulicznego. 
B. pneumatycznego. 
C. programowalnego. 
D. przekaĨnikowo – stycznikowego. 

Zadanie 41. 
Na schemacie z zadania 40 symbolem 1V oznaczono 

A. rozdzielacz dwudrogowy. 
B. zawór zwrotny. 
C. zawór przelewowy. 
D. manometr. 

Zadanie 42. 
Miarą wewnĊtrznego tarcia w oleju hydraulicznym jest 

A. lepkoĞü. 
B. ciĞnienie. 
C. ĞciĞliwoĞü. 
D. temperatura. 

 



 

 12 z 19

Zadanie 43. 
Táok siáownika wysuwa siĊ z prĊdkoĞcią v = 0,5 m/s. NatĊĪenie przepáywu czynnika 
wynosi Q = 85 l/min. ĝrednica táoka wynosi 

A. 50 mm 
B. 60 mm 
C. 70 mm 
D. 80 mm 

Zadanie 44. 
Do siáownika hydraulicznego dostarczony jest olej pod ciĞnieniem p = 70 barów  
z natĊĪeniem przepáywu Q = 85 l/min. Moc hydrauliczna pobierana przez siáownik 
wynosi 

A.   9,7 kW   
B.   9,8 kW 
C.   9,9 kW 
D. 10,0 kW  

Zadanie 45. 
Do lutowania twardego jako czynnika odtleniającego uĪywa siĊ 

A. salmiaku. 
B. boraksu. 
C. chlorku cynku. 
D. kalafonii. 

Zadanie 46. 
Do lutowania miĊkkiego urządzeĔ elektronicznych stosuje siĊ luty, których 
temperatura topnienia nie przekracza 

A. 200qC 

B. 500qC 

C. 600qC 

D. 800qC 

Zadanie 47. 
Wymiana tranzystorów BC109 na páycie sterownika moĪe byü wykonana przez  

A. odkrĊcenie. 
B. wylutowanie. 
C. wyciĊcie. 
D. wyjĊcie z podstawy. 
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Zadanie 48. 
W instalacjach niskiego napiĊcia (ukáadach TN) jako urządzenia ochronne mogą byü 
stosowane 

A. wyáączniki natynkowe. 
B. dáawiki zaporowe. 
C. wyáączniki róĪnicowoprądowe. 
D. izolatory dáugopniowe. 

Zadanie 49. 
W urządzeniach niskiego napiĊcia poraĪenie prądem elektrycznym o wartoĞci 
nieprzekraczającej kilka miliamperów powoduje  

A. powaĪne poparzenia. 
B. migotanie przedsionków serca. 
C. zatrzymanie pracy serca. 
D. zatrzymanie oddechu. 

Zadanie 50. 
W przypadku poraĪenia prądem elektrycznym naleĪy w pierwszej kolejnoĞci 

A. wyáączyü napiĊcie w rozdzielni mimo znacznej odlegáoĞci od wyáącznika. 
B. odciągnąü poraĪonego z miejsca wypadku. 
C. uwolniü poraĪonego spod dziaáania prądu stosując nieprzewodzące materiaáy. 
D. zawiadomiü przeáoĪonych i wezwaü pogotowie ratunkowe. 

CZĉĝû II 

Zadanie 51. 
Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza siĊ 

A. ĪywnoĞci. 
B. odzieĪy. 
C. sprzĊtu RTV. 
D. maszyn produkcyjnych. 

Zadanie 52. 
Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest 

A. udostĊpnianie sejfów bankowych.  
B. prowadzenie badaĔ marketingowych. 
C. gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów. 
D. inwestowanie na Gieádzie Papierów WartoĞciowych. 


