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CZ  PISEMNA 

E.01-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 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. 
Zespó  rur polietylenowych zaci ganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowi cy dodatkowe 
zabezpieczenie kabli, to kanalizacja 

A. wtórna. 
B. specjalna. 
C. rozdzielcza. 
D. magistralna. 

Zadanie 2. 
Jaka jest minimalna odleg o   mierzona od poziomu nawierzchni do  górnej powierzchni kanalizacji  
magistralnej? 

A. 0,7 m 
B. 0,9 m 
C. 1,1 m 
D. 1,3 m 

Zadanie 3. 
Ci g kana owy doprowadzony jest jednostronnie w studni kablowej  

A. naro nej.  
B. ko cowej. 
C. rozdzielczej. 
D. przelotowej. 

Zadanie 4. 
W klasyfikacji studni, ze wzgl du na typ ramy w azu i oprawy przykrywy, symbol L2 oznacza studni  

A. ci k , wzmocnion . 
B. lekk , pojedyncz . 
C. lekk , podwójn . 
D. ci k , zwyk . 

Zadanie 5. 
Którym symbolem oznaczona jest trudnopalna rura kanalizacji kablowej? 

A. RHDPE(r) 
B. RHDPE(o) 
C. RHDPE(k) 
D. RHDPE(t) 

Strona 2 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 6. 
Symbol ZRk w odniesieniu do rur kanalizacji kablowej oznacza z czk  

A. klejon . 
B. skr can . 
C. gwintowan . 
D. zakleszczon . 

Zadanie 7. 
Jaka jest dopuszczalna, minimalna odleg o  od kanalizacji kablowej pierwotnej do linii kolejowych  
i tramwajowych? 

A. 0,4 m 
B. 0,6 m 
C. 0,8 m 
D. 1,0 m 

Zadanie 8. 
Dopuszczalna odleg o  skrzy owania podziemnej linii telekomunikacyjnej od semaforów, kabli, 
znaków sygna owych, budynków i wie  wodoci gowych powinna wynosi  co najmniej 

A. 2 m 
B. 5 m 
C. 10 m 
D. 50 m 

Zadanie 9. 
Przywieszka identyfikacyjna dla linii optotelekomunikacyjnych powinna by  koloru 

A. pomara czowego. 
B. czerwonego. 
C. zielonego. 
D. bia ego. 

Zadanie 10. 
Na rysunku zamieszczono fragment sieci telekomunikacyjnej która, mi dzy innymi, sk ada si   
z 2 skrzynek kablowych  

A.  wewn trznych i s upka kablowego. 
B. wewn trznych i szafki kablowej. 
C. zewn trznych i s upka kablowego. 
D. zewn trznych i szafki kablowej. 
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Zadanie 11. 
Którym symbolem graficznym oznaczamy transkoder? 

    A.        B.            C.    D. 

Zadanie 12. 
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny elementu, który w sieci telekomunikacyjnej jest 
odpowiedzialnym za 

A. zwielokrotnienie sygna u. 
B. wzmocnienie sygna u. 
C. kodowanie sygna u. 
D. t umienie sygna u. 

Zadanie 13. 
Którym symbolem oznaczony jest telekomunikacyjny kabel stacyjny, o y ach miedzianych 
jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej? 

A. TKSY 
B. YnRPX 
C. YTKSY 
D. TKMXn 

Zadanie 14. 
Oznaczenie RG-11 dotyczy kabla miedzianego 

A. 1- y owego. 
B. 4- y owego. 
C. 6- y owego. 
D. 8- y owego. 

Zadanie 15. 
Na rysunku przedstawiono z cze 

A. FC 
B. LC 
C. RJ-11 
D. RJ-45 

dB A
C
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Zadanie 16. 
Gniazdo typu BNC mo e by  zako czeniem kabla 

A. koncentrycznego. 
B. skr tki UTP. 
C. optycznego. 
D. skr tki STP. 

Zadanie 17. 
Który z elementów toru telekomunikacyjnego umo liwia przej cie z cza 1-torowego 2-kierunkowego 
na dwa cza 1-torowe 1-kierunkowe? 

A. Rozga nik. 
B. Modulator. 
C. Krotnica. 
D. Filtr. 

Zadanie 18. 
Na rysunku przedstawiono schemat filtru  

A. dolnoprzepustowego. 
B. górnoprzepustowego.  
C. rodkowozaporowego. 
D. rodkowoprzepustowego. 

Zadanie 19. 
Na schemacie przedstawiono uk ad do pomiaru 

A. przes uchu. 
B. t umienno ci. 
C. rezystancji p tli. 
D. rezystancji izolacji. 

Zadanie 20. 
Do pomiaru poziomu szumu nale y zastosowa  

A. omomierz. 
B. psofometr. 
C. reflektometr. 
D. amperomierz. 
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Zadanie 21. 
Który element sieci optycznej odpowiada za odbiór sygna u optycznego? 

A. Fotodetektor. 
B. Filtr odbiorczy. 
C. Laser pó przewodnikowy. 
D. Dioda elektroluminscencyjna. 

Zadanie 22. 
W sieci, która ma pracowa  w drugim oknie optycznym, sygna  powinien by  emitowany z d ugo ci  
fali równ  

A.   850 nm 
B. 1310 nm 
C. 1500 nm 
D. 1550 nm 

Zadanie 23. 
Na rysunku przedstawiono z cze typu  

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

Zadanie 24. 
Rysunek ilustruje rozchodzenie si  promieni optycznych w wiat owodzie 

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

Zadanie 25. 
Symbolem SI-MMF oznacza si  w ókno wiat owodowe 

A. jednomodowe gradientowe.  
B. wielomodowe gradientowe.  
C. jednomodowe skokowe.  
D. wielodomowe skokowe. 
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Zadanie 26. 
Optotelekomunikacyjny kabel zewn trzny z pow ok  polietylenow , tubowy z suchym uszczelnieniem 
o rodka, ca kowicie dielektryczny ze wzmocnieniem w ókien aramidowych na o rodku kabla oznaczony 
jest symbolem 

A. Z-XOTKtsdD 
B. Z-VOTKtsdD 
C. Z-VOTKtdD 
D. Z-XOTKtdD 

Zadanie 27. 
Którym symbolem oznaczony jest kabel telekomunikacyjny, przeznaczony do uk adania bezpo rednio  
w ziemi na terenie o du ym ryzyku uszkodze  mechanicznych? 

A. XzTKMXpwFtlx 
B. XzTKMXpwn 
C. YnTKSYekw 
D. YTKSYekp 

Zadanie 28. 
Do monta u metod  gwintow  patchcord’ów wiat owodowych  stosuje si  z cza typu 

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

Zadanie 29. 
Rysunek ilustruje przyczyn  strat w czonych w óknach wiat owodach, spowodowan  

A. ró nic  rednic rdzeni. 
B. niedopasowaniem k towym. 
C. przesuni ciem osiowym rdzeni. 
D. przerw  mi dzy p aszczyznami ci cia. 

Zadanie 30. 
Jakiego rodzaju w ókna wiat owodowe wchodz  w sk ad kabla optotelekomunikacyjnego o oznaczeniu 
Z-OTKtsd 6 G50? 

A. Jednodomowe z niezerow  dyspersj . 
B. Jednodomowe z przesuni t  dyspersj . 
C. Wielodomowe z rednic  rdzenia 50 m. 
D. Wielodomowe z rednic  rdzenia 62,5 m. 
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Zadanie 31. 
Ile wynosi pasmo przenoszenia anteny, je eli dolna cz stotliwo  graniczna sygna u wynosi 600 kHz,  
a górna cz stotliwo  graniczna 1400 kHz? 

A. 600 kHz 
B. 700 kHz 
C. 800 kHz 
D. 900 kHz 

Zadanie 32. 
Na dystansie 1 km t umienie wolnej przestrzeni w pa mie 2,4 GHz wynosi 100 dB. Ile wyniesie 
t umienie, je eli odleg o  zmniejszy si  dwukrotnie? 

A. 88 dB 
B. 94 dB 
C. 100 dB 
D. 106 dB 

Zadanie 33. 
Telefon komórkowy transmituje dane do stacji bazowej w systemie DCS ( ang. Digital Communication 
System) w pa mie 

A. 890 ÷ 915 MHz 
B. 935 ÷ 960 MHz 
C. 1710 ÷ 1785 MHz 
D. 1805 ÷ 1880 MHz 

Zadanie 34. 
Którym symbolem oznaczona jest analogowa sie  komórkowa? 

A. UMTS 
B. NMT   
C. GSM 
D. DCS 

Zadanie 35. 
W technice wiat owodowej w ókno rozbiegowe s u y do 

A. wykonania odcinka sieci wiat owodowej. 
B. wykonania sznurów po czeniowych. 
C. pomiarów wiat owodowych. 
D. krosowa  na prze cznicy. 
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Zadanie 36. 
Stopie  dopasowania anteny do linii, która j  zasila okre la 

A. zysk kierunkowy. 
B. zysk energetyczny. 
C. wspó czynnik fali stoj cej. 
D. cz stotliwo  rezonansow . 

Zadanie 37. 
Na rysunku przedstawiono anten   

A. dipolow . 
B. sektorow . 
C. satelitarn . 
D. kierunkow . 

Zadanie 38. 
Rysunek przedstawia charakterystyk  promieniowania w p aszczy nie E anteny 

A. dipolowej. 
B. sektorowej. 
C. kierunkowej.  
D. parabolicznej. 

Zadanie 39. 
Do odbioru sygna ów z odleg ych satelitów stosuje si  anteny 

A. offsetowe. 
B. panelowe. 
C. dipolowe. 
D. dookólne. 

Zadanie 40. 
Warto  t umienia sygna u zmierzona dla wybranej pary badanego odcinka kabla telekomunikacyjnego 
XzTKMXw 4×2×0,5 wynosi 9,2 dB. Jaka jest d ugo  odcinka badanego kabla przy za o eniu, e jego 
t umienno  jednostkowa wynosi 1,52 dB/km? 

A. Oko o 4 km 
B. Oko o 5 km 
C. Oko o 6 km 
D. Oko o 7 km 

Strona 9 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl




