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CZ  PISEMNA 

E.07-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 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 
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Zadanie 1. 

Ze wzgl du na mo liwo  regulacji wspó czynnika mocy, korzystnie na sie  zasilaj c  wp ywaj  silniki 

A. synchroniczne. 

B. asynchroniczne klatkowe. 

C. asynchroniczne pier cieniowe. 

D. komutatorowe pr du przemiennego. 

Zadanie 2. 

Dobrymi w a ciwo ciami regulacyjnymi pr dko ci obrotowej, przy zmianach warto ci napi cia 

zasilania, charakteryzuj  si  silniki 

A. asynchroniczne pier cieniowe. 

B. asynchroniczne klatkowe. 

C. synchroniczne. 

D. pr du sta ego. 

Zadanie 3. 

Transformator trójfazowy o skojarzeniu uzwoje  Dy5 i napi ciach znamionowych U1n = 400 V, U2n = 115 V 

ma przek adni  zwojow  równ  

A. 0,288 

B. 2,011 

C. 3,478 

D. 6,017 

Zadanie 4. 

Sprawno  znamionowa trójfazowego silnika asynchronicznego o danych znamionowych Pn = 3 kW,  

Un = 400 V, In = 6,9 A, cos  = 0,8 jest równa 

A. 0,502 

B. 0,628 

C. 0,736 

D. 0,785 

Zadanie 5. 

Pr dko  obrotowa wa u silnika asynchronicznego jest równa (f – cz stotliwo , p – liczba par biegunów 

pola magnetycznego, s – po lizg) 

A.  

B.  

C.  

D.  
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Zadanie 6. 

Wy cznik ró nicowopr dowy o symbolu RCD40-0,03 charakteryzuje si  

A. pr dem znamionowym 40 A i pr dem ró nicowym 0,03 A 

B. napi ciem znamionowym 40 V i pr dem ró nicowym 0,03 A 

C. napi ciem znamionowym 40 V i pr dem ró nicowym 0,03 mA 

D. pr dem znamionowym 40 mA i pr dem ró nicowym 0,03 mA 

Zadanie 7. 

Zdj cie przedstawia 

A. jednobiegunowy wy cznik instalacyjny. 

B. trójbiegunowy wy cznik silnikowy. 

C. trójfazowy przeka nik termiczny. 

D. wy cznik ró nicowopr dowy. 

Zadanie 8. 

Rysunek przedstawia tabliczk  zaciskow  maszyny pr du sta ego 

A. szeregowej z uzwojeniem kompensacyjnym. 

B. bocznikowej z uzwojeniem kompensacyjnym. 

C. szeregowej z uzwojeniem komutacyjnym. 

D. bocznikowej z uzwojeniem komutacyjnym. 

Zadanie 9. 

Maszyna pr du sta ego ma stojan 

A. wykonany z blach, a wirnik z materia u litego. 

B. wykonany z materia u litego, a wirnik z blach. 

C. i wirnik wykonane z materia u litego. 

D. i wirnik wykonane z blach. 

Zadanie 10. 

Korpusy (karkasy) transformatorów ma ej mocy mog  by  wykonane z 

A. miki. 

B. stali. 

C. elaza. 

D. preszpanu. 
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Zadanie 11. 

Poprawnie opisane elementy uk adu sterowania przedstawionego na rysunku to 

1. F1 – bezpiecznik topikowy 

2. F2 – zestyk przeka nika termicznego 

3. S1 – przycisk zwierny „w cz” 

4. S2 – przycisk rozwierny „wy cz” 

5. S3 – cznik w czany kluczykiem 

6. S4 – cznik w czany kluczykiem 

7. K1 – cewka stycznika 

8. K2 – cewka stycznika 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

B. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 

C. 1, 3, 4, 5, 6. 

D. 1, 2, 3, 7, 8. 

Zadanie 12. 

Zdj cie przedstawia 

A. stycznik g ówny. 

B. przeka nik czasowy. 

C. przeka nik termiczny. 

D. przeka nik pomocniczy. 

Zadanie 13. 

Przewód YDYt przedstawia rysunek 

A. B.   

  C. D. 
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Zadanie 14. 

ALY 750 to przewód 

A. miedziany, o yle jednodrutowej i izolacji polwinitowej. 

B. miedziany, o yle wielodrutowej i izolacji polietylenowej. 

C. aluminiowy, o yle wielodrutowej i izolacji polwinitowej. 

D. aluminiowy, o yle jednodrutowej i izolacji polietylenowej. 

Zadanie 15. 

Silnik szeregowy pr du sta ego stosuje si  przede wszystkim do nap du maszyn, które 

A. powinny mie  sta  pr dko  obrotow . 

B. maj  bardzo du y moment oporowy w chwili rozruchu. 

C. maj  bardzo ma y moment oporowy w chwili rozruchu. 

D. powinny mie  pr dko  nieznacznie zmniejszaj c  si  przy obci eniu. 

Zadanie 16. 

Pr dnic  tachometryczn  stosuje si  

A. do pomiaru k ta obrotu wa u silnika elektrycznego. 

B. do pomiaru pr dko ci obrotowej silnika elektrycznego. 

C. jako ród o napi cia sta ego w uk adach elektronicznych. 

D. jako ród o napi cia sta ego w uk adach wzbudzenia maszyn synchronicznych. 

Zadanie 17. 

Silnik asynchroniczny pracuj cy w uk adzie Dahlandera 

A. umo liwia uzyskanie dwóch pr dko ci obrotowych w stosunku 1:2. 

B. umo liwia p ynn  regulacj  pr dko ci obrotowej silnika. 

C. umo liwia agodny rozruch silnika. 

D. ogranicza pr d rozruchowy silnika. 

Zadanie 18. 

G ównym zadaniem uzwojenia kompensacyjnego w maszynie pr du sta ego jest 

A. wytworzenie sta ego pola magnetycznego. 

B. wytworzenie zmiennego pola magnetycznego. 

C. likwidowanie oddzia ywania twornika w strefie neutralnej. 

D. likwidowanie oddzia ywania twornika w strefie biegunów g ównych. 

Zadanie 19. 

Silnik po czony jak na schemacie, to silnik pr du sta ego 

A. bocznikowy, którego wirnik obraca si  w prawo. 

B. bocznikowy, którego wirnik obraca si  w lewo. 

C. szeregowy, którego wirnik obraca si  w prawo. 

D. szeregowy, którego wirnik obraca si  w lewo. 
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Zadanie 20. 

Prze czenie zasilania z sieci g ównej na awaryjn  w uk adzie przedstawionym na rysunku nast puje po 

wci ni ciu przycisku 

A. S1, nast pnie S4 

B. S3, nast pnie S2 

C. S2, nast pnie S4 

D. S1, nast pnie S3 

Zadanie 21. 

Narz dzie przedstawione na zdj ciu s u y do 

A. zdejmowania izolacji z ko cówek 

przewodu. 

B. formowania oczek na przewodzie. 

C. zaciskania tulejek na przewodzie. 

D. ucinania przewodu. 

Zadanie 22. 

Narz dzie przedstawione na zdj ciu s u y do 

A. mocowania obrabianych przedmiotów. 

B. zdejmowania pow oki z kabla. 

C. demonta u o ysk. 

D. gi cia rur. 
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Zadanie 23. 

Na zdj ciu liter  X oznaczono  

A. pier cienie lizgowe. 

B. uzwojenie wirnika. 

C. komutator silnika. 

D. ko o pasowe. 

Zadanie 24. 

Ze schematu po cze  tablicy przeka nikowej przedstawionego na rysunku wynika, e zacisk 1 

przeka nika 32 nale y po czy  z zaciskiem 

A. 1 przeka nika K34 

B. 2 przeka nika K6 

C. 16 listwy zaciskowej. 

D. 17 listwy zaciskowej. 
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Zadanie 25. 

Uk ad Arona, do pomiaru mocy czynnej pobieranej przez silnik z sieci zasilaj cej, przedstawiono na 

rysunku 

Zadanie 26. 

Element przedstawiony na zdj ciu to 

A. komora gaszeniowa stycznika. 

B. podstawa bezpiecznikowa. 

C. wk adka topikowa. 

D. cznik no owy. 

Zadanie 27. 

Element przedstawiony na zdj ciu to 

A. o ysko lizgowe. 

B. o ysko toczne. 

C. sprz g o k owe. 

D. wentylator. 

Zadanie 28. 

Przyczyn  nag ego wzrostu pr dko ci obrotowej silnika bocznikowego pr du sta ego podczas jego 

normalnej pracy jest wyst pienie 

A. zwarcia w obwodzie twornika. 

B. przerwy w obwodzie twornika. 

C. zwarcia w obwodzie wzbudzenia. 

D. przerwy w obwodzie wzbudzenia. 

A. 

C. 

B. 

D. 
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Zadanie 29. 

Obci ony silnik asynchroniczny uruchamiany przy pomocy prze cznika Y/  rusza dopiero po 

skojarzeniu jego uzwoje  w . Przyczyn  takiej pracy silnika jest 

A. zwarcie w jednym z uzwoje  stojana. 

B. przerwa w prze czniku Y/ . 

C. brak jednej fazy napi cia zasilania. 

D. przerwa w jednym z uzwoje  stojana. 

Zadanie 30. 

Przyczyn  zbyt du ej pr dko ci obrotowej jednofazowego silnika komutatorowego i poboru zbyt 

du ego pr du z sieci zasilaj cej jest wyst pienie 

A. zwarcia mi dzyzwojowego w uzwojeniu stojana. 

B. zwarcia zwojowego w uzwojeniu wirnika. 

C. zwarcia mi dzy wycinkami komutatora. 

D. przerwy w uzwojeniu wirnika. 

Zadanie 31. 

Ogl dziny transformatora energetycznego obejmuj  mi dzy innymi sprawdzenie 

A. ci g o ci i stanu g ównych torów pr dowych. 

B. poprawno ci wskaza  przyrz dów kontrolno-pomiarowych. 

C. stanu izolacji poprzez pomiar rezystancji izolacji i wska nika R60/R15. 

D. jego stanu poprzez przeprowadzenie prób stanu ja owego i zwarcia pomiarowego. 

Zadanie 32. 

W celu wymiany o yska w silniku elektrycznym nale y przedtem kolejno zdemontowa  

A. tarcz  o yskow  i pier cie  osadczy mocuj cy przewietrznik. 

B. przewietrznik, pier cie  osadczy mocuj cy przewietrznik i tarcz  o yskow . 

C. pier cie  osadczy mocuj cy przewietrznik, przewietrznik i tarcz  o yskow . 

D. tarcz  o yskow , pier cie  osadczy mocuj cy przewietrznik i przewietrznik. 

Zadanie 33. 

Ostatnie czynno ci jakie nale y wykona  podczas monta u silnika elektrycznego, jeszcze przed jego 

uruchomieniem, to sprawdzenie czy 

A. nie ma zwar  w uzwojeniach stojana i wirnika. 

B. rezystancja izolacji uzwoje  jest zgodna z zaleceniami producenta. 

C. rednica komutatora jest wsz dzie taka sama i czy na jego powierzchni nie ma wypale . 

D. wszystkie ruby fundamentowe s  dokr cone i czy w silniku nie zosta y obce przedmioty. 
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Zadanie 34. 

W trójfazowym silniku asynchronicznym klatkowym, w którym wyprowadzone s  na tabliczk  

zaciskow  ko cówki U1, U2, V1, V2, W1, W2 uzwoje  stojana, pomiary rezystancji izolacji nale y 

wykona  mi dzy zaciskami 

A. U1 i U2, V1 i V2, W1 i W2 oraz mi dzy U2, V2, W2 a korpusem silnika. 

B. U1 i V1, U1 i W1, V1 i W1 oraz mi dzy U1, V1, W1 a korpusem silnika. 

C. U1 i V1, U1 i W1, V1 i W1 po uprzednim zwarciu ko cówek U2, V2, W2. 

D. U2 i V2, U2 i W2, V2 i W2 po uprzednim zwarciu ko cówek U1, V1, W1. 

Zadanie 35. 

W celu okre lenia warto ci rezystancji Rf jednej fazy uzwojenia stojana silnika elektrycznego 

skojarzonego w trójk t nale y zmierzy  rezystancje RUV, RVW, RWU i obliczy  j  z zale no ci 

A.  

B.  

C.  

D.  

Zadanie 36. 

Przyst puj c do wymiany uszkodzonego stycznika w obwodzie sterowania nale y 

A. wy czy  napi cie zasilania, zabezpieczy  przed w czeniem i sprawdzi  brak napi cia  

w obwodzie. 

B. pracowa  w okularach ochronnych i pos ugiwa  si  izolowanymi narz dziami. 

C. os oni  s siaduj ce elementy znajduj ce si  pod napi ciem tak, aby w trakcie wymiany nie 

dosz o zwarcia. 

D. pracowa  w r kawicach elektroizolacyjnych i pos ugiwa  si  izolowanymi narz dziami. 

WUVWUVf RRRR

)(
2

1
WUVWUVf RRRR

)(
3

1
WUVWUVf RRRR
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6

1
WUVWUVf RRRR
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Rysunek do wykorzystania w zadaniach 37 i 38 

Zadanie 37. 

W uk adzie po czonym zgodnie ze schematem monta owym przedstawionym na rysunku zacisk  

42 stycznika K2 powinien by  po czony z zaciskiem 

A. 22 stycznika K1 

B. A2 stycznika K1 

C. 4 listwy zaciskowej X1 

D. 3 listwy zaciskowej X1 

Zadanie 38. 

W uk adzie po czonym zgodnie ze schematem monta owym przedstawionym na rysunku, bezpiecznik 

trójfazowy F1 w czony jest mi dzy listw  zaciskow  X1 a stycznikiem K1 w taki sposób, e jest 

zachowana ci g o  mi dzy 

A. X1:L1 a K1:5, X1:L2 a K1:1, X1:L3 a K1:3 

B. X1:L1 a K1:5, X1:L2 a K1:3, X1:L3 a K1:1 

C. X1:L1 a K1:1, X1:L2 a K1:3, X1:L3 a K1:5 

D. X1:L1 a K1:1, X1:L2 a K1:5, X1:L3 a K1:2 
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Zadanie 39. 

W celu oceny stanu mechanicznego silnika pr du sta ego nale y wykona  nast puj ce czynno ci  

w kolejno ci: 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

B. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 

C. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

D. 1, 3, 4, 5, 7. 

Zadanie 40. 

Po zmontowaniu przezwojonego i wysuszonego silnika elektrycznego o mocy znamionowej oko o 1 kW 

nale y go podda  procesowi wdro enia, który polega na dotarciu o ysk, pier cieni lizgowych, 

komutatora i szczotek oraz sprawdzeniu kierunku pr dko ci obrotowej. Proces ten przeprowadza si  po 

uruchomieniu silnika na oko o 

A. 1 minut  w stanie ja owym. 

B. 1 minut  w stanie obci enia. 

C. 10 minut w stanie ja owym. 

D. 10 minut w stanie obci enia. 

1. Ogl dziny zewn trzne silnika 

2. Pomiar rezystancji izolacji uzwoje  

3. R czne sprawdzenie lekko ci obracania si  

wirnika 

4. Sprawdzenie stanu powierzchni komutatora 

oraz stopnia zu ycia szczotek 

5. Sprawdzenie wentylatora wewn trznego 

6. Sprawdzenie ci g o ci uzwoje  

7. Okre lenie rodzaju o ysk i ocena ich stanu 
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