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ETAP PISEMNY 
Instrukcja dla zdającego 

1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymaáeĞ zawiera 22 strony. 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 Programowanie Urządzeń 

Mechatronicznych, proponuję i zachęcam do samodzielnej próby 
rozwiązania z poniższego testu pytań: 1, 3 od numeru 6 do 8, 

15, 24, 26, 28, 38, 39.  
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CZĉĝû I 
Zadanie 1. 
Rysunek przedstawia symbol graficzny bramki 

A. NAND 
B. NOR 
C. Ex-OR 
D. Ex-NOR 

Zadanie 2. 
Element zaznaczony na zdjĊciu to 

A. kondensator. 
B. przekaĨnik. 
C. transformator. 
D. symetryzator. 

 

 

 

 
 

Zadanie 3. 
Schemat przedstawia ukáad poáączeĔ  

A. sterownika programowalnego. 
B. urządzenia pneumatycznego. 
C. instalacji domofonowej. 
D. centralki alarmowej. 
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Zadanie 4. 
Na schemacie symbolem 1A oznaczono 

A. element wykonawczy. 
B. zawór rozdzielający. 
C. stacjĊ zasilania olejem. 
D. czujniki poáoĪenia. 

 
 
 

Zadanie 5. 
Na rysunku przedstawiono schemat ukáadu 
sterowania 

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

 
 
 

Zadanie 6. 
Przedstawiony program sterowniczy to program napisany w jĊzyku 

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

Zadanie 7. 
Kolejne kroki programu sterowania zostaáy napisane 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. 

L I 0.00 
O Q 0.00 
A I 0.01 
= Q 0.00 
EP 



Strona 4 z 22 

Zadanie 8. 
Kolejne kroki programu sterowania zostaáy napisane 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 9. 
Na rysunku przedstawiono schemat zespóáu 

A. przygotowania sprĊĪonego 
powietrza. 

B. redukcyjno - smarującego. 
C. dáawiąco - zwrotnego. 
D. zwáoki czasowej. 

 

 
 

Zadanie 10. 
Na przedstawionym rysunku elementem wykonawczym jest 

A. siáownik jednostronnego dziaáania. 
B. siáownik dwustronnego dziaáania. 
C. zawór rozdzielający 1/3. 
D. zawór rozdzielający 4/2. 
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Zadanie 11. 
Na rysunku przedstawiono przekrój siáownika pneumatycznego 

A. wielopoáoĪeniowego. 
B. táokowego. 
C. tandemu. 
D. udarowego. 

  

Zadanie 12. 
Na schemacie strzaáką oznaczono zawór 

A. szybkiego spustu. 
B. ograniczający ciĞnienie. 
C. podwójnego sygnaáu. 
D. zwrotny nie obciąĪony. 

 
 
 
 
 

Zadanie 13. 
Element oznaczony symbolem 2.8 to 

A. blok rozdzielający. 
B. siáownik jednostronnego dziaáania. 
C. zawór 3/2 z przyciskiem. 
D. zawór redukcyjny. 

 
 
 

Zadanie 14. 
Przedstawiony na rysunku element pneumatyczny to 

A. zawór rozdzielający czterodrogowy dwupoáoĪeniowy. 
B. przeáącznik obiegu. 
C. zawór zwrotno - dáawiący. 
D. zawór z popychaczem. 

 
 
 

2

1 3

2

1 3

1.4

2

1 3

1.3

4 2

1 3
1 1

2

1.4 1.3
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Zadanie 15. 
Przedstawione na rysunku przebiegi czasowe są wáaĞciwe dla licznika o cyklu 
zliczania 

A. 9 
B. 7 
C. 6 
D. 4 

 

 

Zadanie 16. 
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 17. 
Wcháanianie przez Ğrodek osuszający wilgoci i oleju ze sprĊĪonego powietrza to 
proces osuszania 

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

Zadanie 18. 
Miarą tarcia wewnĊtrznego cieczy dla oleju smarowego jest 

A. lepkoĞü. 
B. smarnoĞü. 
C. gĊstoĞü. 
D. utlenianie. 
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Zadanie 19. 
Ocháadzanie czynnika w sprĊĪarkach powoduje 

A. wzrost ciĞnienia sprĊĪonego powietrza. 
B. zwiĊkszanie objĊtoĞci sprĊĪonego powietrza. 
C. skraplanie pary wodnej i osuszanie powietrza. 
D. osadzanie zanieczyszczeĔ na dnie zbiornika. 

Zadanie 20. 
Symbol podany na rysunku umieszczony w polu odczytowym miernika analogowego, 
oznacza 

A. iloĞü podziaáek. 
B. trójfunkcyjnoĞü miernika. 
C. napiĊcie probiercze izolacji 3 kV. 
D. napiĊcie probiercze izolacji 3 V. 

 

 

Zadanie 21. 
Przedstawiony na rysunku ukáad jest symbolem regulatora typu 

A. I 
B. PD 
C. PI 
D. PID 

 

Zadanie 22. 
Przedstawiony na rysunku przebieg napiĊcia moĪna zaobserwowaü na ekranie 

A. generatora. 
B. oscyloskopu. 
C. multimetru. 
D. tachometru. 

 
 

Y=0,2 V/dz 
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Zadanie 23. 
Przyczyną uszkodzenia regulatora jest báąd w obwodzie czujnika temperatury 
odniesienia. Kod báĊdu to  

A. ErA 
B. Er1 
C. Er2 
D. Er3 

Zadanie 24. 
WskaĨnikiem sygnaáów logicznych okreĞlono poziomy logiczne na wejĞciach 
i wyjĞciach bramek ukáadu przedstawionego na rysunku. Stwierdzono, 
Īe nieprawidáowo dziaáa bramka 

A. NOR 
B. NOT 
C. NAND 
D. Ex-NOR 
 
 

Zadanie 25. 
Silnik krokowy (skokowy) nie reaguje na próbĊ zmiany prĊdkoĞci obrotowej. 
Przyczyną wadliwej pracy silnika jest prawdopodobnie 

A. podawanie impulsów sterujących w niewáaĞciwej kolejnoĞci.  
B. brak zmiany czĊstotliwoĞci impulsów ze sterownika. 
C. zbyt duĪe obciąĪenie silnika. 
D. zbyt duĪe napiĊcie zasilania. 

 

Fragment DTR regulatora 
 

Nr báĊdu Przyczyna ĝrodek zaradczy 

ErA Niespeánione warunki 
samonastrajania 

NaciĞnij dowolny przycisk. SprawdĨ czy wartoĞü mierzona jest 
mniejsza o 20% od wartoĞci zadanej i czy nie zmienia siĊ wiĊcej 
niĪ 1% na minutĊ. 

Er1 Zwarcie czujnika SprawdĨ i popraw podáączenie czujnika. 
Er2 Rozwarcie czujnika SprawdĨ i popraw podáączenie czujnika. 

Er3 
Báąd w obwodzie 
termoelementu - czujnika 
temperatury odniesienia  

SprawdĨ i ewentualnie wymieĔ czujnik. 
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Zadanie 26. 
Sterownik PLC przedstawiony na schemacie realizuje program sterowniczy 
 
 
 
 
 
 
 
Po zadziaáaniu czujnika S2 ma nastąpiü natychmiastowe zatrzymanie silnika 
zaáączanego stycznikiem K1. Przerwanie przewodu áączącego czujnik S2 z wejĞciem 
I 0.02 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 27. 
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 

 
 
 
 
 
 

 

L I 0.00 
O Q 0.00 
AN I 0.2 
= Q 0.0 
EP 
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Zadanie 28. 
Na rysunku przedstawiono schemat pneumatycznego ukáadu sterowania ruchem 
siáownika jednostronnego dziaáania. Jaki element naleĪy zastosowaü w miejscu 
oznaczonym na schemacie numerem 1, by wysunąü táoczysko jedynie przy 
jednoczesnym wáączeniu obu przycisków?  

A. Pneumatyczny zawór progowy. 
B. Pneumatyczną bramkĊ logiczną OR. 
C. Pneumatyczną bramkĊ logiczną AND. 
D. Pneumatyczny zawór zwrotno-dáawiący. 

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 29. 
Prądnica tachometryczna sáuĪy do pomiaru 

A. napiĊcia elektrycznego. 
B. prĊdkoĞci obrotowej. 
C. prĊdkoĞci liniowej. 
D. naprĊĪeĔ mechanicznych. 

Zadanie 30. 
Jaki miernik naleĪy zastosowaü w przedstawionym na rysunku ukáadzie pomiaru 
metodą poĞrednią? 

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

Zadanie 31. 
Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej wykonuje siĊ 

A. technicznym mostkiem Thomsona. 
B. laboratoryjnym mostkiem Thomsona. 
C. megaomomierzem. 
D. omomierzem. 

2

1 3

1 1
2

2

1 3

1 

 
 

Przetwornik 
Rwz 

Rd

? 

+

-
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Zadanie 32. 
Aby zabezpieczyü silnik przed pojawieniem siĊ napiĊcia zasilania po krótkotrwaáym 
zaniku naleĪy zastosowaü przekaĨnik 

A. róĪnicowoprądowy. 
B. nadprądowy zwáoczny. 
C. nadnapiĊciowy zwáoczny. 
D. podnapiĊciowy zwáoczny. 

Zadanie 33. 
Przedstawiony na rysunku przyrząd sáuĪy do 

A. osadzania koáa zĊbatego na wale. 
B. wtáaczania sworznia. 
C. demontaĪu áoĪysk. 
D. sprawdzania wspóáosiowoĞci waáów. 

 
 

Zadanie 34. 
Przyrząd pokazany na rysunku to 

A. klucz szwedzki. 
B. klucz francuski. 
C. klucz páaski. 
D. klucz dynamometryczny. 
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Zadanie 35. 
Na rysunku przedstawiono ukáad elektropneumatyczny. Uszkodzeniu ulegá zawór 
sterujący kierunkiem przepáywu z cewką na napiĊcie 24 V DC. Korzystając z tabeli, 
dobierz typ zaworu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wersja zaworu R1 R2 R3 R4 
napiĊcie cewki 24 V DC 24 V AC 24 V DC 24 V DC 
iloĞü cewek 1 1 1 2 
typ zaworu 5/2 4/2 3/2 4/2 
biegunowoĞü 
zasilania dowolna dowolna dowolna dowolna 

A. R1 
B. R2 
C. R3 
D. R4 

Zadanie 36. 
Na rysunku przedstawiono wykres zaleĪnoĞci sygnaáu wyjĞciowego od wielkoĞci 
regulowanej (temperatury) regulatora 

A. dwustanowego. 
B. trójstanowego. 
C. impulsowego. 
D. ciągáego. 

 
 
 
 

 

T[oC] 

1

100 150 

U

0
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Zadanie 37. 
EnergiĊ sprĊĪonej cieczy roboczej naleĪy zamieniü na ruch obrotowy 
charakteryzujący siĊ bardzo maáą i stabilną prĊdkoĞcią obrotową oraz duĪym 
momentem obrotowym. Elementem wykonawczym jest hydrauliczny 

A. silnik táokowy. 
B. silnik zĊbaty. 
C. siáownik nurnikowy. 
D. siáownik teleskopowy. 

Rysunek do wykorzystania 
w zadaniach 38 i 39 

 

Zadanie 38. 
W ukáadzie nawrotnym sterowania stycznikowego 
silnika indukcyjnego klatkowego stwierdzono, Īe 
po wciĞniĊciu przycisku S1 a nastĊpnie S2, 
zadziaáają zabezpieczenia w obwodzie siáowym 
silnika. Przyczyną zadziaáania jest 

A. Ĩle dobrane zabezpieczenia. 
B. brak blokady w obwodzie sterowania. 
C. zwarcie w obwodzie sterowania. 
D. Ĩle podáączone przyciski S1 i S2. 

 
 

Zadanie 39. 
W powyĪszym ukáadzie stycznik K1 wáącza siĊ tylko wtedy, gdy przycisk S1 jest 
wciĞniĊty. Zwolnienie przycisku S1 nie wyáącza K1. Przyczyną báĊdnego dziaáania 
ukáadu jest 

A. uszkodzony przycisk S1. 
B. báĊdne podáączenie cewki stycznika K1. 
C. uszkodzony stycznik K1. 
D. báĊdne podáączenie styku zwiernego K1. 
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Zadanie 40. 
W ukáadzie przedstawionym na rysunku, przy temperaturze 20˚C przez cewkĊ 
przekaĨnika prąd nie páynie, a jego styki są rozwarte. Aby nastąpiáo zwarcie styków 
przekaĨnika 

A. temperatura termistora powinna 
wzrosnąü. 

B. temperatura termistora powinna zmaleü. 
C. rezystancja rezystora powinna wzrosnąü. 
D. napiĊcie zasilające powinno zmaleü. 

 

Zadanie 41. 
JeĞli w ukáadzie na rysunku wyáącznik znajdzie siĊ w pozycji I, to w rezystorze 
wydziela siĊ moc o wartoĞci okoáo 

A. 5,8 W 
B. 3,5 W 
C. 0,72 W 
D. 0 W 

 

 

 
 
 
 

Zadanie 42. 
Koszt materiaáów niezbĊdnych do wykonania urządzenia elektronicznego wynosi 
1 000 zá. Koszty wykonania to 100% ceny materiaáów. Zarówno wykonanie, jak 
i materiaáy objĊte są 22% podatkiem VAT. Jaki jest caákowity koszt urządzenia? 

A. 2 440 zá 
B. 2 200 zá 
C. 1 440 zá 
D. 1 220 zá 

R
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Zadanie 43. 
ZastĊpcza rezystancja obwodu widziana od strony zacisków A i B wynosi 

A. 1/3 ȍ 
B. 2/3 ȍ 
C. 3/2 ȍ 
D.    3 ȍ 

Zadanie 44. 
JeĪeli na táok siáownika o przekroju S = 0,003 m2 wywierane jest ciĞnienie czynnika  
2 MPa, to siáa naporu na táok wynosi 

A.   2 kN 
B.   6 kN 
C.   9 kN 
D. 12 kN 

Zadanie 45. 
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 46. 
Symbol przedstawiony na rysunku naleĪy umieĞciü na urządzeniu 

A. emitującym Ğwiatáo. 
B. zasilanym trójfazowo. 
C. o groĨnej promieniotwórczoĞci. 
D. o szybko wirujących elementach. 
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Zadanie 47. 
Do gaszenia poĪaru urządzeĔ elektrycznych pod napiĊciem nie moĪna uĪywaü 
gaĞnicy 

A. Ğniegowej. 
B. proszkowej. 
C. pianowej. 
D. halonowej. 

Zadanie 48. 
W przypadku pozbywania siĊ wyeksploatowanych urządzeĔ elektronicznych, 
przepisy nakazują 

A. wyrzuciü je do Ğmietnika. 
B. pozostawiü je obok Ğmietnika. 
C. przekazaü je firmie wywoĪącej Ğmieci po uprzednim uzgodnieniu. 
D. wyrzuciü je do Ğmietnika po uprzednim stáuczeniu szyjki kineskopu. 

Zadanie 49. 
Brak uziemionej opaski na przegubie pracownika serwisu sprzĊtu elektronicznego 
moĪe spowodowaü 

A. poraĪenie prądem elektrycznym. 
B. oddziaáywanie pola magnetycznego na organizm czáowieka. 
C. wyáadowanie elektrostatyczne groĨne dla ukáadów typu MOS. 
D. powstanie prądów wirowych wywoáane przez zmienne pole magnetyczne. 

Zadanie 50. 
Osoba poraĪona prądem elektrycznym nie oddycha, a krąĪenie jest zachowane. 
Podczas udzielania pomocy przedlekarskiej naleĪy wykonaü nastĊpujące czynnoĞci 
z zachowaniem kolejnoĞci 

A. udroĪnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie i masaĪ serca. 
B. udroĪnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie. 
C. uáoĪenie na boku, sztuczne oddychanie. 
D. sztuczne oddychanie i masaĪ serca. 


