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CZ  PISEMNA 

E.01-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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. 
Kanalizacj  w wykonaniu specjalnym (kanalizacj  specjaln ) nale y wykonywa  dla kabli 
telekomunikacyjnych 

A. wprowadzanych na teren stacji elektroenergetycznych wysokiego napi cia.  
B. uk adanych pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie. 
C. wiat owodowych dielektrycznych.  
D. uk adanych wewn trz budynków. 

Zadanie 2. 
Jakiego rodzaju studnia jest oznaczona symbolem SK 6? 

A. Stacyjna.  
B. Szafkowa. 
C. Magistralna. 
D. Rozdzielcza. 

Zadanie 3. 
Pomieszczeniem podziemnym wbudowanym w ci gi kanalizacji kablowej, umo liwiaj cym wci ganie, 
monta  i konserwacj  kabli lub przynajmniej jedno z tych zada  nale y nazwa  

A. studni  kablow . 
B. komor  kablow . 
C. szybem kablowym. 
D. kana em kablowym. 

Zadanie 4. 
Rury PHDPE do budowy kanalizacji wtórnej powinny by  koloru 

A. ó tego. 
B. czarnego. 
C. czerwonego. 
D. pomara czowego. 

Zadanie 5. 
Przy przej ciach pod jezdni  bez linii tramwajowej oraz przy kanalizacji u o onej w mi dzytorzu linii 
tramwajowej g boko  u o enia kanalizacji powinna by  taka, aby pokrycie nie by o mniejsze 

A. ni  0,8 m, a pod torami tramwajowymi – 1,0 m 
B. ni  0,9 m, a pod torami tramwajowymi – 1,2 m 
C. ni  1,0 m, a pod torami tramwajowymi – 1,2 m 
D. ni  1,2 m, a pod torami tramwajowymi – 1,5 m 
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Zadanie 6. 
Dopuszczalne zbli enie kanalizacji kablowej do toru tramwajowego nie powinno by  mniejsze  

A. od 1,0 m, licz c od najbli szej szyny do skraju kanalizacji kablowej. 
B. od 1,2 m, licz c od najbli szej szyny do skraju kanalizacji kablowej. 
C. od 1,5 m, licz c od najbli szej szyny do skraju kanalizacji kablowej. 
D. od 2,0 m, licz c od najbli szej szyny do skraju kanalizacji kablowej. 

Zadanie 7. 
Studnie kablowe powinny by  usytuowane  

A. przed budynkiem obiektu telekomunikacyjnego. 
B. w miejscach odp ywu cieków. 
C. przed wjazdami do bram. 
D. pod wylotami rynien. 

Zadanie 8. 
Dla identyfikacji kabli OTK w studniach kablowych, kana ach i tunelach, na rurach kanalizacji wtórnej 
lub ruroci gu kablowego, nale y mocowa  tabliczki identyfikacyjne z atwo czytelnym napisem 
informuj cym o w a cicielu kabla oraz o numerze paszportyzacyjnym linii w kolorze  

A. ó tym. 
B. czarnym. 
C. niebieskim. 
D. czerwonym.  

Zadanie 9. 
W oznaczeniu telekomunikacyjnego kabla miejscowego XzTKMDXpw, symbol Xz oznacza kabel  
w pow oce  

A. o owianej. 
B. polwinitowej jednolitej. 
C. polwinitowej z zapor  przeciwwilgociow . 
D. polietylenowej z zapor  przeciwwilgociow . 

Zadanie 10. 
Który symbol oznacza kabel telekomunikacyjny miejscowy, dedykowany do transmisji danych takich 
jak xDSL i ISDN? 

A. XTKMpw 
B. XzTKMpwn 
C. DXzTKMpw 
D. NTKMXFtlN 
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Zadanie 11  
Zapis 2x4 w symbolu XTKMXpwn 2x4x0,5 oznacza kabel 

A. 2-parowy. 
B. 4-parowy.  
C. 2-czwórkowy. 
D. 4-czwórkowy. 

Zadanie 12. 
Z cze przedstawione na rysunku, mo e by  stosowane do zako czenia kabli  

A. UTP kat.4. 
B. koncentrycznych. 
C. wiat owodowych.  
D. miedzianych miejscowych. 

Zadanie 13. 
Przedstawione na rysunku kana y grzebieniowe stosowane s  w 

A. szafach rozdzielczych. 
B. systemach podparapetowych. 
C. kana ach przeciwpo arowych. 
D. listwach elektroinstalacyjnych. 

Zadanie 14. 
Któr  liter  oznaczony jest symbol szafki kablowej? 

A. Liter  a 
B. Liter  b 
C. Liter  c 
D. Liter  d 

Zadanie 15. 
Które urz dzenie ma za zadanie doprowadzi  sygna  do postaci takiej, z jak  zosta  wys any  
z nadajnika? 

A. Prze cznik. 
B. Regenerator. 
C. Wzmacniacz. 
D. Konwerter kodu. 
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Zadanie 16. 
Który element telekomunikacyjny przedstawiony jest na zdj ciu? 

A. Z czki UY-2. 
B. czówki UB2A. 
C. Modu  po czeniowy. 
D. Pude ko uszczelniaj ce. 

Zadanie 17. 
Urz dzenie na rysunku jest stosowane jako 

A. ochronnik przeciwprzepi ciowy do sieci przesy u danych. 
B. ochronnik przeciwprzepi ciowy w sieci telefonicznej. 
C. rozdzielacz sygna u w sieciach transmisji danych. 
D. rozdzielacz sygna u w sieci telefonicznej. 

Zadanie 18. 
Ochronnik abonencki przedstawiony na rysunku mo na zastosowa  jako zabezpieczenie dodatkowe od 
przepi  i zak óce  

A. kabla koncentrycznego. 
B. tylko dla jednej linii telefonicznej.  
C. dok adnie dla dwóch linii telefonicznych. 
D. kabla telekomunikacyjnego miejscowego czwórkowego. 

Zadanie 19. 
Przedstawiony na rysunku uk ad stosuje si  do pomiaru  

A. opó nienia propagacji.  
B. t umienno ci skutecznej.  
C. rezystancji izolacji pary y .  
D. pojemno ci mi dzy y ami par.  

Zadanie 20. 
Ile wynosi t umienno  telekomunikacyjnego toru miedzianego, je eli poziom sygna u na wej ciu toru 
wynosi 4 dBm, na wyj ciu -16 dBm, a impedancje wej ciowa i wyj ciowa s  sobie równe? 

A.   4 dB  
B. 12 dB 
C. 16 dB 
D. 20 dB 
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Zadanie 21. 
Która jednostka okre la bezwzgl dny poziom mocy zak óce , w odniesieniu do punktu o zerowym 
poziomie wzgl dnym?  

A. dBu 
B. dBm 
C. dBmO 
D. dBmOp 

Zadanie 22. 
Mi dzy poziomem mocy i poziomem napi cia wyst puje zale no  

A. pm = pu bez wzgl du na warto  rezystancji. 
B. pm < pu bez wzgl du na warto  rezystancji. 
C. pm = pu dla R=600 . 
D. pm = pu dla R=0 . 

Zadanie 23. 
Do lokalizacji defektów i nieci g o ci torów miedzianych nale y zastosowa  

A. laser i miernik mocy optycznej. 
B. miernik poziomu.  
C. analizator widma. 
D. reflektometr TDR. 

Zadanie 24. 
Rysunek przedstawia budow   

A. diody LED. 
B. diody laserowej. 
C. filtru optycznego. 
D. fotodiody lawinowej. 

Zadanie 25. 
Rysunek przedstawia uk ad transoptora 

A. z triakiem. 
B. z fotodiod . 
C. z fotorezystorem. 
D. z fototranzystorem. 
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Zadanie 26. 
Które urz dzenie wytwarza wiat o spójne, monochromatyczne? 

A. Fotodiody PIN. 
B. Lasery wiat owodowe. 
C. Fotodiody pó przewodnikowe. 
D. Diody elektroluminescencyjne. 

Zadanie 27. 
Ile wynosi typowa rednica rdzenia jednomodowych wiat owodów w óknistych? 

A.  125 m 
B. 62,5 m 
C.    50 m 
D.      9 m 

Zadanie 28. 
Rysunek przedstawia przekrój i rozk ad wspó czynnika za amania wiat a wiat owodu 

A. planarnego. 
B. paskowego. 
C. w óknistego, jednomodowego. 
D. w óknistego, o profilu skokowym. 

Zadanie 29. 
Rysunek przedstawia charakterystyk  propagacyjn  w w óknie wiat owodowym 

A. skokowym. 
B. warstwowym. 
C. gradientowym. 
D. jednomodowym. 

Zadanie 30. 
Którym symbolem oznaczony jest optotelekomunikacyjny kabel uniwersalny, z pow ok  
bezhalogenow  z tub  cis , ca kowicie dielektryczny? 

A. ZW-NOTKSd flex 
B. W-NOTKSd flex 
C. ZW-NOTKSd 
D. W-NOTKSd 
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Zadanie 31. 
W oznaczeniu optotelekomunikacyjnego kabla ZW-NOTKtcdD symbol tc oznacza  

A. tub  centraln . 
B. suche uszczelnienie o rodka. 
C. kabel ca kowicie dielektryczny. 
D. wzmocnienie z w ókien aramidowych. 

Zadanie 32. 
System oznaczania kabli optotelekomunikacyjnych polega na kolejnym podaniu odpowiednich liter lub 
zestawu liter i cyfr. Obszar odpowiedzialny za rodzaj materia u pow oki zewn trznej oznaczony jest 

A. cyfr  1 
B. cyfr  2 
C. cyfr  3 
D. cyfr  4 

Zadanie 33. 
Na rysunkach przedstawiono budow  wiat owodowego z cza typu 

A. FC 
B. LC 
C. SC 
D. E2000 

Zadanie 34. 
Które urz dzenie czy sygna  z kilku wiat owodów wej ciowych w jeden wyj ciowy oraz dzieli sygna  
do kilku wiat owodów wyj ciowych? 

A. Sprz gacz optyczny. 
B. Adapter wiat owodowy. 
C. Regenerator wiat owodowy. 
D. Multiplekser wiat owodowy. 
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Zadanie 35. 
O jakim wzmocnieniu nale y wybra  wzmacniacz optyczny, je eli na jego wej cie b dzie podawany 
sygna  o mocy 0,4 mW, a na wyj ciu powinien by  otrzymywany sygna  o mocy 400 mW?  

A. 10000 
B.   1000 
C.     100 
D.       10 

Zadanie 36. 
Straty mocy przy przej ciu przez z cze s  spowodowane b dnym ustawieniem rdzeni wiat owodów 
wzgl dem ich osi. Jaka nieprawid owo  jest przedstawiona na rysunku?  

A. Ustawienie k towe osi. 
B. Przerwa mi dzy czo ami. 
C. Przesuni cie poprzeczne osi. 
D. Nierówno ci powierzchni w ókien. 

Zadanie 37. 
Z wyj cia nadajnika linii radiowej wychodzi sygna  z poziomem 5 dBm, zysk obu anten (nadawczej 
i odbiorczej) wynosi 40 dBi. Poziom sygna u na wej ciu odbiornika wynosi -88dB. Oblicz t umienie 
wolnej przestrzeni wiedz c, e suma strat sygna u w przewodach i w z czach wynosi 5dB. 

A.   48 dB 
B.   53 dB 
C. 128 dB 
D. 138 dB 

Zadanie 38. 
Stosunek mocy wypromieniowanej przez anten  Pr  do mocy doprowadzonej do anteny PT nale y 
nazwa  

A. sprawno ci  energetyczn . 
B. zyskiem energetycznym. 
C. zyskiem kierunkowym. 
D. pasmem pracy. 
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Zadanie 39. 
Na rysunku przedstawiono zasad  dzia ania anteny 

A. tubowej. 
B. izotropowej. 
C. soczewkowej. 
D. reflektorowej. 

Zadanie 40. 
Je eli zysk anteny wynosi D=5W/W to antena wysy a w kierunku maksymalnego promieniowania 

A. 5 razy mniej energii ni  antena izotropowa. 
B. 5 razy wi cej energii ni  antena izotropowa. 
C. 5 razy mniej energii ni  antena w skopasmowa. 
D. 5 razy wi cej energii ni  antena w skopasmowa. 
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