
Nazwa kwalifikacji: Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych 
Oznaczenie kwalifikacji: E.03 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz:
– swój numer PESEL*,
– symbol cyfrowy zawodu,
– oznaczenie kwalifikacji,
– numer zadania,
– numer stanowiska.

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu.
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera  stron  i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  praktyczn
egzaminu.

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u
nadzoruj cego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy.
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia! 

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

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2015 

CZ  PRAKTYCZNA 

E.03-01-15.01 
Czas trwania egzaminu:240 minut 
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Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Zmontuj na p ycie monta owej uk ad elektropneumatyczny zgodnie z za czonymi schematami.  
Do monta u wybierz w a ciwe urz dzenia spo ród sprz tu zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym 
i sprawd , czy s  sprawne.  Elementy sterowania elektrycznego zamontuj na szynach monta owych TH35. 
Sprawd  poprawno  wykonania monta u i zapisz wyniki sprawdzenia w Protokole z wykonania pomiarów 
i oceny jako ci monta u.  

Uwaga!  
Przed pod czaniem elementów do sterownika zapoznaj si  z Instrukcj  stanowiskow , w której znajduje 
si  opis sposobu po czenia sterownika znajduj cego si  na stanowisku egzaminacyjnym z zasilaczem oraz 
opis sposobu po czenia elementów z  jego wej ciami i wyj ciami.  

Uwaga!  
Po zako czeniu monta u nie za czaj uk adu. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 

Ocenie podlega  b d  2 rezultaty: 
− uk ad elektropneumatyczny, 
− Protokó  z wykonania pomiarów i oceny jako ci monta u, 

oraz 
− przebieg monta u mechanicznego i elektrycznego uk adu elektropneumatycznego. 

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia elementów uk adu elektropneumatycznego na p ycie monta owej 
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Uwaga! 
Oznaczenia wej  i wyj  sterownika znajduj cego si  na stanowisku egzaminacyjnym mog  ró ni  si  
od oznacze  zamieszczonych na schemacie po cze  uk adu elektropneumatycznego. 

Rys. 2. Schemat po cze  elektrycznych uk adu elektropneumatycznego 

Rys. 3. Schemat po cze  pneumatycznych uk adu elektropneumatycznego  
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Protokó  z wykonania pomiarów i oceny jako ci monta u  
Pomiar oporno ci po cze  elektrycznych  

(w ocenie ci g o ci po cze  wpisz ci g y lub przerwa) 

Lp. Odcinek pomiaru Warto   
rezystancji Jednostka Ocena ci g o ci po cze  

1 Przewód  L+ zasilaj cy sterownik       

2 Przewód  L  zasilaj cy sterownik       

3 L+ / S1       

4 L+ / S2       

5 L+ / B1      

6 L+ / B2       

7 L  / Y1       

8 L  / H1       

9 L  / B1       

10 L  / B2       

11 S1 / wej cie 1 PLC       

12 S2 / wej cie 2 PLC       

13 B1 / wej cie 3 PLC       

14 B2 / wej cie 4 PLC       

15 Y1 / wyj cie 1 PLC       

16 H1 / wyj cie 2 PLC       

Ocena jako ci monta u pneumatycznego - 
okre l, czy stwierdzenie jest prawdziwe (tak) lub nieprawdziwe (nie),  

wpisuj c „x” w odpowiedni kwadracik 

17 Na wej ciu do uk adu zamontowany jest zawór odcinaj cy   tak   nie 

18 Zespó  otrzymywania powietrza posiada reduktor   tak   nie 

19 Elektrozawór 1V1 pod czony jest tak, e po za czeniu cewki Y1 
t oczysko si ownika wycofa si    tak   nie 

20 Zawór 1V2 zamontowany jest tak, e spowalnia  b dzie ruch 
t oczyska si ownika przy wysuwie   tak   nie 

21 Zawór 1V3 zamontowany jest tak, e przyspiesza  b dzie ruch 
t oczyska si ownika przy wsuwie   tak   nie 

22 Cewka elektrozaworu pod czona jest do zasilacza   tak   nie 
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