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CZ  PISEMNA 

E.05-X-14.05 
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. 
Jak  funkcj  pe ni  zwrotnice stosowane w zespo ach g o nikowych? 

A. Opó niaj  za czenie g o ników. 
B. Zabezpieczaj  g o niki przed przeci eniem. 
C. Zabezpieczaj  g o niki przed sk adow  sta . 
D. Rozdzielaj  pasmo akustyczne do ró nego typu g o ników. 

Zadanie 2. 
Jak  rol  w urz dzeniach elektronicznych pe ni uk ad diod przedstawiony na schemacie? 

A. Prostownika jednopo ówkowego. 
B. Prostownika dwupo ówkowego. 
C. Stabilizatora napi ciowego. 
D. Stabilizatora pr dowego. 

Zadanie 3. 
Urz dzenie b d ce fotoemiterem pe ni funkcj  

A. czujnika. 
B. odbiornika. 
C. nadajnika. 
D. przetwornika. 

Zadanie 4. 
Jakie zadanie spe niaj  bezpieczniki aparatowe w urz dzeniach elektronicznych? 

A. Prze czaj  obwody. 
B. Zwi kszaj  warto  pr du zwarcia. 
C. Za czaj  i wy czaj  pr dy robocze. 
D. Przerywaj  pr d zwarciowy w obwodzie.  

Zadanie 5. 
Jak  funkcj  pe ni  rezystory: R1 i R2 w uk adzie, którego schemat ideowy przedstawiony zosta  na 
rysunku? 

A. Kompensatora temperatury. 
B. Przesuwnika fazowego. 
C. Dzielnika napi . 
D. Powielacza pr du. 
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Zadanie 6. 
W uk adzie generatora Meissnera przedstawionym na rysunku cewki L1 i L2  

A. realizuj  sprz enie zwrotne. 
B. obni aj  napi cie wej ciowe. 
C. pe ni  funkcje wzmacniaj ce. 
D. s u  do polaryzacji uk adu. 

Zadanie 7. 
Jak  funkcj  pe ni fotorezystor w wy czniku zmierzchowym? 

A. Detektora wiat a widzialnego. 
B. Regulatora temperatury.  
C. Czujnika wilgoci. 
D. Detektora ruchu. 

Zadanie 8. 
Jaki tranzystor zastosowano w uk adzie, którego schemat przedstawiono na rysunku? 

A. Bipolarny PNP 
B. Bipolarny NPN 
C. Unipolarny z kana em N 
D. Unipolarny  z kana em P 

Zadanie 9. 
Jaki element elektroniczny oznaczany jest symbolem? 

A. Rezystor nastawny. 
B. Potencjometr. 
C. Termistor.  
D. Warystor. 

Zadanie 10. 
Na rysunku przedstawiono wzmacniacz operacyjny w uk adzie pracy wzmacniacza 

A. sumuj cego. 
B. odwracaj cego. 
C. ró niczkuj cego. 
D. nieodwracaj cego. 
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Zadanie 11.  
Które oznaczenie dotyczy tranzystora bipolarnego ma ej mocy ma ej cz stotliwo ci? 

A. BC 547 
B. BD 238 
C. BF 245 
D. BU 508 

Zadanie 12. 
Z jakich bramek logicznych zbudowany jest uk ad, którego schemat logiczny przedstawiony jest na 
rysunku? 

A. NOT 
B. AND 
C. NAND 
D. Ex-OR 

Zadanie 13. 
Symbolem graficznym pokazanym na rysunku oznacza si  diod  

A. tunelow . 
B. prostownicz . 
C. stabilizacyjn . 
D. pojemno ciow . 

Zadanie 14.  
Rysunek przedstawia schemat blokowy 

A. modulatora cz stotliwo ci. 
B. detektora amplitudowego. 
C. zasilacza sieciowego. 
D. komparatora napi . 

Zadanie 15. 
Jakie urz dzenie elektroniczne przedstawiane jest za pomoc  zamieszczonego symbolu graficznego? 

A. Demultiplekser. 
B. Multiplekser. 
C. Transkoder. 
D. Licznik. 
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Zadanie 16.  
Na rysunku przedstawiono symbol  

A. stabilizatora. 
B. prostownika. 
C. komparatora. 
D. wzmacniacza. 

Zadanie 17. 
Rysunek przedstawia schemat wzmacniacza pracuj cego w uk adzie 

A. WE 
B. WC 
C. WB 
D. WD 

Zadanie 18. 
Jaki materia  stosowany do monta u powierzchniowego oznaczono na rysunku cyfr  4? 

A. Klej. 
B. Topnik. 
C. Spoiwo. 
D. Laminat.  

Zadanie 19.  
W celu po czenia uk adu scalonego z mas  uk adu przy czamy go do punktu opisanego skrótem 

A. CLK 
B. SET 
C. GND 
D. OUT 

Zadanie 20.  
Przedstawiona na rysunku metoda czenia elementów elektronicznych z pod o em, to 

A. klejenie. 
B. owijanie. 
C. spawanie. 
D. lutowanie. 
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Zadanie 21. 
Jak nazywa si  rodek, którego nale y u y  do czyszczenia urz dze  optycznych? 

A. Izopropanol. 
B. Denaturat. 
C. Benzyna. 
D. Aceton.  

Zadanie 22. 
Które angielskie oznaczenie zast puje powszechnie u ywane poj cie „p ytka drukowana”? 

A. PCB (Printed Circuit Board) 
B. SMD (Surface Mounted Devices) 
C. SMT (Surface Mount Technology) 
D. THT (Through-Hole Technology) 

Zadanie 23. 
Do utrzymania we w a ciwym po o eniu modu u w kasecie s u  

A. z cza. 
B. obejmy. 
C. wsporniki. 
D. prowadnice. 

Zadanie 24. 
Jak  informacj , mi dzy innymi, zawiera katalogowe okre lenie diody: „LED miniaturowa ma raster 
równy 2,5 mm”? 

A. Typ obudowy. 
B. Sposób monta u. 
C. D ugo  emitowanej fali. 
D. Odleg o  mi dzy ko cówkami. 

Zadanie 25. 
Z punktów lutowniczych i cie ki, lutowie po wylutowanych elementach usuwa si  

A. wod . 
B. denaturatem. 
C. skalpelem lub no em. 
D. ta mami poch aniaj cymi lutowie. 

kaseta 

modu  
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Zadanie 26. 
Które elementy elektroniczne nale y montowa  u ywaj c do tego celu narz dzia z atestem ESD? 

A. Cewki rdzeniowe. 
B. Tranzystory unipolarne. 
C. Kondensatory obrotowe. 
D. Potencjometry monta owe. 

Zadanie 27. 
Podczas strojenia filtrów odbiornika radiowego nie nale y stosowa  wkr taków  

A. tekstolitowych.  
B. antystatycznych. 
C. nie przewodz cych pr du. 
D. z ko cówk  magnetyczn . 

Zadanie 28. 
Jak  lutownic  powinien pos ugiwa  si  monter przy drobnych pracach w terenie, bez dost pu do sieci 
energetycznej? 

A. Gazow . 
B. Grza kow .  
C. Transformatorow . 
D. Z dysz  na gor ce powietrze. 

Zadanie 29. 
Przedstawione na fotografii narz dzie u ywane jest do 

A. klejenia detali. 
B. odsysania spoiwa. 
C. zaciskania ko cówek. 
D. lutowania elementów. 

Zadanie 30. 
Proces przedstawiony na rysunku jest 

A. lutowaniem rozp ywowym. 
B. lutowaniem na fali lutowia. 
C. lutowaniem w fazie gazowej. 
D. usuwaniem mostków lutowia. 
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Zadanie 31. 
Jak  operacj  wykonuj  kr powarki zainstalowane na linii monta owej uk adów elektronicznych? 

A. Nagrzewanie p ytek. 
B. Podawanie znakowania. 
C. Dozowanie i lakierowanie. 
D. Ci cie i formowanie ko cówek elementów. 

Zadanie 32. 
Maszyna pokazana na zdj ciu s u y do 

A. mycia p ytek. 
B. testowania p ytek. 
C. transportowania p ytek. 
D. uk adania elementów na p ytach. 

Zadanie 33. 
Jakie operacje nale y wykona  przed lutowaniem, aby oczy ci  w sposób mechaniczny 
zanieczyszczone, utlenione ko cówki elementów elektronicznych?  

A. Szlifowanie i rozpuszczanie. 
B. Trawienie i szczotkowanie. 
C. Szlifowanie i pi owanie. 
D. Pi owanie i trawienie. 

Zadanie 34. 
Wentylator jest ród em drga  urz dzenia elektronicznego, w którym jest zamontowany. Z jakiego 
materia u nale y wykona  podk adk  pod niego, w celu zminimalizowania drga  wyst puj cych  
w czasie pracy? 

A. Filcu. 
B. Drewna. 
C. Bakelitu. 
D. Tekstolitu. 

Zadanie 35. 
W jaki sposób mocuje si  w obudowie urz dzenia pokazane na zdj ciu gniazdo? 

A. Przykr caj c. 
B. Zgrzewaj c. 
C. Wciskaj c. 
D. Klej c. 
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Zadanie 36. 
Podczas kontroli p ytki drukowanej stwierdzono zwarcie cie ek prowadzonych w odleg o ci 1 mm od 
siebie. Zwarcie to mo na usun  nie uszkadzaj c cie ek przy pomocy 

A. obcinaczek bocznych. 
B. szczypiec p askich. 
C. wkr taka. 
D. rylca. 

Zadanie 37. 
Do jakiej operacji u ywa si  narz dzia przedstawionego na fotografii?  

A. Klejenia. 
B. Suszenia.  
C. Lutowania. 
D. Zgrzewania. 

Zadanie 38. 
Do odkr cania przedstawionych rub niezb dna jest nasadka typu 

A. torx. 
B. imbus. 
C. p askiego. 
D. krzy owego. 

Zadanie 39. 
Który z przewodów trzeba zastosowa  do pod czenia napi cia 230 V AC w zmontowanym zasilaczu  
o obudowie metalowej?  

A. DY 
B. YDY 
C. OMY 
D. DYt 

Zadanie 40. 
Do po czenia z zaciskiem ochronnym urz dzenia nale y zastosowa  przewód o izolacji w kolorze 

A. czarnym. 
B. br zowym. 
C. niebieskim. 
D. zielono- ó tym. 

Strona 9 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl




