
Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót zwi zanych z budow  i eksploatacj  sieci gazowych 
Oznaczenie kwalifikacji: B.23 
Wersja arkusza: X 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 201  

CZ  PISEMNA 

B.23-X-1 .  
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera  stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Na rysunku przedstawiono uk ad sieci gazowej 

A. mieszany.
B. promienisty. 
C. rozga ziony. 
D. pier cieniowy. 

Zadanie 2. 
Funkcje: przet aczania gazu, podwy szania ci nienia gazu ze z ó  i zbiorników oraz zat aczania gazu do 
tych zbiorników pe ni  

A. t ocznie gazu. 
B. stacje techniczne. 
C. stacje redukcyjne. 
D. reduktory ci nienia. 

Zadanie 3. 
Do rozprowadzania gazu pod ci nieniem rednim i/lub niskim, w celu zasilenia poszczególnych cz ci 
rejonowego systemu dystrybucji, s u y  

A. przy cze gazowe. 
B. gazoci g zasilaj cy. 
C. gazoci g rozdzielczy. 
D. gazoci g przesy owy. 

Zadanie 4. 
Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne  

A. stacji technicznej. 
B. zbiornika kondensatu.  
C. obci nika gazoci gu.  
D. stacji ochrony katodowej. 

Zadanie 5. 
Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne 

A. zw ki.  
B. przepustnicy.  
C. za lepki – okularu. 
D. ko nierza za lepiaj cego. 

SOK 
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Zadanie 6. 
Prawid ow  organizacj  robót monta owych gazoci gu zapewnia 

A. rozmieszczenie rur w pasie monta owym wzd u  osi gazoci gu. 
B. rozmieszczenie materia ów pomocniczych w odst pach co 200 m.  
C. przygotowanie wolnej strefy monta owej o szeroko ci 10 m w lasach. 
D. przygotowanie wolnej strefy monta owej o szeroko ci 15 m w terenie otwartym. 

Zadanie 7.  
Teren budowy gazoci gu pod ulicami, na których nie zamkni to ruchu pieszego i ko owego, nale y 
zabezpieczy  

A. ta mami ostrzegawczymi koloru ó tego. 
B. ta mami ostrzegawczymi koloru czerwonego. 
C. balustradami pomalowanymi w pasy ó to-czarne. 
D. balustradami pomalowanymi w pasy bia o-czerwone. 

Zadanie 8. 
W gruntach kamienistych na dnie wykopu pod gazoci g powinna by  u o ona podsypka o grubo ci 
minimum 

A. 0,1 – 0,2 m 
B. 0,2 – 0,3 m 
C. 0,3 – 0,4 m 
D. 0,4 – 0,5 m 

Zadanie 9.  
Do zmiany kierunku przebiegu gazoci gu stosuje si  

A. uki. 
B. opaski. 
C. odsadzki. 
D. kompensatory. 

Zadanie 10. 
Wykonanie przy cza na czynnym gazoci gu z rur polietylenowych wymaga zastosowania trójnika 

A. siod owego. 
B. kielichowego. 
C. doczo owego. 
D. zaciskowego. 
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Zadanie 11. 
Rurami klasy PE100 SDR11 mo na przesy a  gaz pod maksymalnym ci nieniem roboczym 
nie wy szym ni : 

A. 0,1 MPa 
B. 0,5 MPa 
C. 1,0 MPa 
D. 1,6 Mpa 

Zadanie 12. 
W procesie zgrzewania doczo owego, w celu zmniejszenia si y doci gu wst pnego oraz zabezpieczania 
rur przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosuje si  

A. obejmy do mocowania rur. 
B. stojak hydrauliczny do rur. 
C. krótkie odcinki rur PE.  
D. stojak rolkowy. 

Zadanie 13. 
Do monta u opaski przedstawionej na rysunku nale y zastosowa  klucz 

A. abk . 
B. p aski. 
C. szwedzki. 
D. nasadowy. 

Zadanie 14. 
W celu wykonania po czenia dwóch odcinków gazoci gu o rednicy DN 32 z rur PE 100 SDR 11 
nale y u y  zgrzewarki 

A. punktowej. 
B. kielichowej. 
C. doczo owej. 
D. elektrooporowej. 

Zadanie 15. 
Podczas czenia rur przy cza gazowego PE SDR 17,6 DN 32 nale y kolejno: ogratowa  rur   
z zewn trz i wewn trz, a nast pnie 

A. z o y  rury i z czk , wykona  zgrzew, przemy  rur  i z czk  alkoholem. 
B. z o y  rury i z czk , przemy  rur  i z czk  alkoholem, wykona  zgrzew. 
C. oczy ci  z utlenionej warstwy, przemy  rur  i z czk  alkoholem, z o y  rury i z czk , 

wykona  zgrzew. 
D. oczy ci  z utlenionej warstwy, z o y  rury i z czk , wykona  zgrzew, przemy  rur  i z czk  

alkoholem. 
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Zadanie 16. 
Bezpo rednio przed w a ciwym po czeniem rur PE przy pomocy zgrzewania doczo owego nale y 
wykona   

A. frezowanie czó  rur. 
B. szlifowanie czó  rur. 
C. gratowanie rednicy zewn trznej rur. 
D. uplastycznienie ko cówek czonych elementów. 

Zadanie 17. 
Gazoci gi z rur stalowych czy si  przez  

A. zgrzewanie. 
B. gwintowanie. 
C. spawanie gazowe. 
D. spawanie elektryczne. 

Zadanie 18. 
Na jakiej minimalnej wysoko ci od poziomu terenu do spodu gazomierza nale y montowa  gazomierze 
przemys owe? 

A. 0,3 m 
B. 0,5 m 
C. 1,3 m 
D. 1,5 m 

Zadanie 19. 
Prawid ow  lokalizacj  filtru przeciwpy owego w punkcie gazowym oznaczono liter  

Zadanie 20. 
Kurek g ówny jest urz dzeniem s u cym do zamykania i otwierania przep ywu paliwa gazowego z 

A. przy cza gazowego do instalacji gazowej. 
B. gazoci gu zasilaj cego do instalacji gazowej. 
C. gazoci gu przesy owego do przy cza gazowego. 
D. gazoci gu rozdzielczego do przy cza gazowego. 
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Zadanie 21. 
Odleg o  kurka g ównego zamontowanego na przy czu zasilanym z sieci gazowej od okien, drzwi  
i innych otworów w budynku powinna wynosi  co najmniej 

A. 20 cm 
B. 30 cm 
C. 40 cm 
D. 50 cm 

Zadanie 22.  
Poprawnie wykonane z cze spawane rur stalowych powinno mie  powierzchni  

A. równ  i g adk .  
B. równ  i chropowat . 
C. lekko wypuk  i g adk .  
D. lekko wypuk  i chropowat .  

Zadanie 23.  
Przedstawiona na rysunku tablica orientacyjna s u y do oznaczania uzbrojenia 

A. s czka w chowego. 
B. punktu pomiarowego.  
C. zawierad a sieciowego. 
D. zawierad a mechanicznego. 

Zadanie 24. 
ó t  ta m  ostrzegawcz  nale y umie ci  w wykopie nad górn  powierzchni  gazoci gu na wysoko ci 

minimum 

A. 20 cm 
B. 30 cm 
C. 40 cm 
D. 50 cm 

Zadanie 25. 
Ci nienie próby szczelno ci gazoci gów niskiego ci nienia wykonanych z rur PE wynosi 

A. 0,21 MPa 
B. 0,41 MPa 
C. 0,75 MPa 
D. 0,95 MPa 
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Zadanie 26. 
Czas badania szczelno ci przy czy gazowych od momentu ustabilizowania temperatury i ci nienia 
powinien wynosi  co najmniej 

A.   1 h 
B.   8 h 
C. 12 h 
D. 24 h 

Zadanie 27. 
Wykonywanie zabezpiecze  antykorozyjnych gazoci gu z rur stalowych polega na na o eniu na 
oczyszczon  rur  warstw w nast puj cej kolejno ci: 

A. podk ad gruntuj cy, ta ma dwuwarstwowa, ta ma z polietylenu. 
B. podk ad gruntuj cy, ta ma z polietylenu, ta ma dwuwarstwowa. 
C. ta ma z polietylenu, podk ad gruntuj cy, ta ma dwuwarstwowa. 
D. ta ma z polietylenu, ta ma dwuwarstwowa, podk ad gruntuj cy. 

Zadanie 28. 
Odbiór robót zanikowych potwierdza si  wpisem do 

A. projektu wykonawczego. 
B. harmonogramu robót. 
C. opisu technicznego. 
D. dziennika budowy. 

Zadanie 29. 
Urz dzenia do nawaniania gazu typu dyfuzyjno-desorpcyjnego stosuje si  w stacjach gazowych  
o ma ych lub rednich przepustowo ciach, tj. do 

A. 10 000 m³/h 
B. 15 000 m³/h 
C. 20 000 m³/h 
D. 25 000 m³/h 

Zadanie 30. 
Zadaniem spr arki w t oczni gazu jest  

A. przetworzenie ci nienia gazu z niskiego na wysokie. 
B. przetworzenie ci nienia gazu z wysokiego na niskie. 
C. podwy szenie ci nienia gazu lub zatrzymanie jego przep ywu. 
D. podwy szenie ci nienia gazu lub wymuszenie jego przep ywu. 
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Zadanie 31. 
Upustowe zawory wydmuchowe s u  do wypuszczania nadmiaru ilo ci gazu z ci gu 

A. zasilaj cego. 
B. wylotowego. 
C. redukcyjnego. 
D. odpowietrzaj cego. 

Zadanie32. 
Na rysunku przedstawiono zbiornik  

A. t okowy dla gazu o wysokim ci nieniu.  
B. dzwonowy dla gazu o niskim ci nieniu. 
C. cylindryczny dla gazu o niskim ci nieniu. 
D. cylindryczny dla gazu o wysokim ci nieniu. 

Zadanie 33. 
Dokumentacja eksploatacyjna gazoci gu obejmuje 

A. projekt techniczny. 
B. certyfikaty materia ów. 
C. protoko y prób i pomiarów. 
D. protokó  odbioru gazoci gu. 

Zadanie 34. 
Uruchomienie gazoci gu polega na jego nape nieniu oraz 

A. osuszeniu. 
B. odpowietrzeniu. 
C. przedmuchaniu. 
D. przeczyszczeniu. 

Zadanie 35. 
Nawanianie gazu wykonuje si  w celu 

A. zmiany ci nienia gazu. 
B. zmiany kaloryczno ci gazu. 
C. szybkiego zlokalizowania miejsca ulatniania si  gazu. 
D. szybkiego wykrycia ulatniania si  gazu przez odbiorców. 
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Zadanie 36. 
Które urz dzenie s u y do przeprowadzenia kontroli dywanowej szczelno ci gazoci gu z PE? 

A. Detektor p omieniowo-jonizacyjny. 
B. Sonda punktowa. 
C. Metanomierz. 
D. Szpilki. 

Zadanie 37. 
Osoba przeprowadzaj ca kontrol  stanu technicznego sieci gazowej musi 

A. by  kierownikiem zak adu gazowniczego. 
B. by  robotnikiem w zak adzie gazowniczym. 
C. posiada  uprawnienia budowlane w specjalno ci instalacyjnej z zakresu sieci 

elektroenergetycznej. 
D. posiada  wiadectwo kwalifikacyjne z zakresu wykonywania dozoru nad eksploatacj  sieci 

energetycznych i gazowych. 

Zadanie 38. 
Renowacja gazoci gu polega na 

A. doszczelnianiu zewn trznym gazoci gu. 
B. natryskiwaniu wewn trznym gazoci gu. 
C. wymianie gazoci gu metod  dr enia mikrotunelu. 
D. wyk adaniu gazoci gów rurami PE o mniejszej rednicy. 

Zadanie 39. 
Prace gazoniebezpieczne musz  by  wykonywane przez ekipy sk adaj ce si  z co najmniej  

A. 2 osób. 
B. 3 osób. 
C. 4 osób. 
D. 5 osób. 

Zadanie 40. 
Wzrost ci nienia wylotowego w gazoci gu powy ej nastawionej warto ci mo e by  spowodowany 
przez 

A. nieodblokowane urz dzenie odcinaj ce. 
B. zanieczyszczenie filtru po stronie wlotowej. 
C. zu ycie pier cienia uszczelniaj cego zaworu reduktora. 
D. znaczne przekroczenie przepustowo ci znamionowej gazoci gu. 
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