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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

PODSTAWA PROGRAMOWA 
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Zadanie 1.  

Na planach schematycznych urządzeń srk elektroniczny obwód nakładany (EON) oznaczany jest symbolem 

graficznym 

 

Zadanie 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Wskazany strzałką na fragmencie planu schematycznego urządzeń srk symbol graficzny oznacza wskaźnik 

A. W 1 

B. W 11p 

C. W 15 

D. W 18 

Zadanie 3.  

Symbol SSzn1 w obwodzie przedstawionym na rysunku oznacza zestyk przekaźnika 

A. otwarty w stanie biernym. 

B. otwarty w stanie czynnym. 

C. zamknięty w stanie biernym. 

D. zamknięty w stanie czynnym. 

 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 4. 

Na podstawie fragmentu planu schematycznego określ położenie zwrotnic rozjazdów dla umożliwienia 

realizacji przebiegu spod semafora B na tor 2.  

 

Zadanie 5.  

 

Blok prądu stałego przedstawiony na rysunku, może pełnić funkcję bloku 

A. pozwolenia. 

B. dania zgody. 

C. otrzymania nakazu. 

D. przebiegowo utwierdzającego. 

 

 

 Rozjazd 1/2 Rozjazd 3/4 Rozjazd 5 

A. + + - 

B. + - + 

C. - + + 

D. - - + 
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Zadanie 6. 

 

Którą cyfrą oznaczono nasadkę podwójną minusową zabudowaną w skrzyni zależności 

scentralizowanych urządzeń mechanicznych?  

A. Cyfrą 1 

B. Cyfrą 2 

C. Cyfrą 3 

D. Cyfrą 4 

Zadanie 7.  

Do kodera LEU stosowanego w systemie ETCS podłącza się  

A. urządzenie EON. 

B. balisę przełączalną. 

C. elektromagnes SHP. 

D. głowicę licznika osi. 

Zadanie 8.  

 

Urządzenie przedstawione na rysunku wchodzi w skład 

A. SBL 

B. SHP 

C. ASR 

D. SSP 
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Zadanie 9.  

Na którym rysunku przedstawiono mechaniczny napęd zwrotnicowy z kontrolą iglic? 

 

Zadanie 10. 

Do którego zespołu rozjazdu zwyczajnego przyłączone są pręty kontrolne napędu zwrotnicowego? 

A. Zwrotnicy. 

B. Kierownicy. 

C. Krzyżownicy. 

D. Szyny łączącej. 

 

 

 

 
 

A. B. 

  

C. D. 
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Zadanie 11.  

Przekaźnikiem klasy N stosowanym w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym jest przekaźnik 

A. JRF 

B. JRG 

C. JRR 

D. JRV 

Zadanie 12.  

W którym typie obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów należy bezwzględnie zabudować 

izolowany drążek suwakowy? 

A. Izolowanych obwodach torowych. 

B. Izolowanych obwodach zwrotnicowych. 

C. Licznikowych obwodach torowych. 

D. Licznikowych obwodach zwrotnicowych. 

Zadanie 13.  

Kable odcinkowe prowadzące z nastawni do urządzeń przytorowych należy oznaczyć numeracją 

A. jednocyfrową. 

B. dwucyfrową. 

C. trzycyfrową. 

D. czterocyfrową. 

Zadanie 14.  

Symbol YKSY 9x1,5 mm2 oznacza kabel sygnałowy z żyłami 

A. miedzianymi w izolacji z gumy. 

B. miedzianymi w izolacji z poliwinitu. 

C. aluminiowymi w izolacji z gumy. 

D. aluminiowymi w izolacji z poliwinitu. 

Zadanie 15.  

Według instrukcji Ie-114 minimalna siła trzymania normalno bieżnego rozpruwalnego napędu 

zwrotnicowego powinna wynosić  

A.   1 kN 

B.   9 kN 

C. 20 kN 

D. 60 kN 
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Zadanie 16.  

 

Które światło powinno zostać wyświetlone na semaforze odstępowym trzystawnej samoczynnej blokady 

liniowej oznaczonym jako nr 1? 

A. Białe. 

B. Zielone. 

C. Czerwone. 

D. Pomarańczowe. 

Zadanie 17.  

Który obraz sygnałowy będzie wyświetlany na semaforze powtarzającym, jeżeli na semaforze wjazdowym, 

do którego się odnosi, wyświetlany jest sygnał „Stój”? 

 

Zadanie 18. 

Maszty tarcz manewrowych (Tm) maluje się na  

 

 

 

 

 

 

     

A. B. C. D. 

 
   

czerwono i biało biało czarno i biało szaro 

A. B. C. D. 
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Zadanie 19. 

W urządzeniach mechanicznych kluczowych klucz przebiegowo-sygnałowy oznaczony jest kolorem 

A. białym. 

B. zielonym. 

C. niebieskim. 

D. czerwonym. 

Zadanie 20.  

Przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany wyłącznie przy pomocy samoczynnej 

sygnalizacji świetlnej, zalicza się do 

A. kategorii A 

B. kategorii B 

C. kategorii C 

D. kategorii D 

Zadanie 21.  

Zgodnie z instrukcją Ie-12 odpowiedzialnym za utrzymanie urządzeń na terenie działki jest   

A. monter.  

B. zawiadowca.  

C. mistrz automatyki. 

D. naczelnik sekcji ds. automatyki. 

Zadanie 22.  

 

Przedstawiony na rysunku łącznik szynowy stanowi element 

A. liczników osi. 

B. sieci powrotnej. 

C. obwodu sygnałowego. 

D. samoczynnego hamowania pociągu. 
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Zadanie 23.  

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do instrukcji Ie-12 (E-24) częstotliwość przeprowadzania przeglądu rygla 

urządzeń srk wynosi  

A. 1 raz na miesiąc. 

B. 1 raz na 3 miesięce. 

C. 1 raz na 6 miesięcy. 

D. 1 raz na rok. 
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Zadanie 24.  

 

Jaki jest stan bloków półsamoczynnej elektromechanicznej blokady liniowej, jeżeli pociąg wyjechał ze stacji 

A w kierunku stacji B i znajduje się na szlaku? 

 

Zadanie 25.  

Który przekaźnik blokady liniowej półsamoczynnej typu EAP znajduje się w stanie wzbudzonym, dla stanu 

przedstawionego na rysunku? 

A. Dp 

B. Nc 

C. Op 

D. Lzs 

 Stacja B Stacja A  

 odblokowany zablokowany odblokowany zablokowany 

A. Po, Poz, Ko - - Po, Poz, Ko 

B. Poz Po, Ko Po, Ko Poz 

C. Po, Ko Poz Poz Po, Ko 

D. - Po, Poz, Ko Po, Poz, Ko - 
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Zadanie 26.  

Semafor, do którego odnosi się sygnalizator powtarzający, wskazuje sygnał 

A. stój. 

B. zastępczy. 

C. zezwalający na jazdę. 

D. jazda manewrowa dozwolona. 

 

 

 

 

Zadanie 27.  

Obwód prądu przemiennego oznacza się symbolem graficznym 

 

Zadanie 28.  

Wyłączenie sygnalizatorów drogowych na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B powinno nastąpić  

z chwilą osiągnięcia przez drągi rogatek położenia górnego krańcowego, z dopuszczalnym odchyleniem od 

tego położenia, nieprzekraczającym 

A. 15° 

B. 17° 

C. 20° 

D. 25° 

Zadanie 29.  

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu instrukcji Ie-12 prawidłowa siła trzymania napędu rozpruwalnego 

normalnobieżnego EEA4 powinna zamknąć się w przedziale 

A. 3,5 kN ÷ 4,5 kN 

B. 4,5 kN ÷ 5,5 kN 

C. 5,5 kN ÷ 7,0 kN 

D. 7,0 kN ÷ 8,5 kN 

 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 30.  

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu instrukcji, minimalna odległość, z jakiej ma być widoczny semafor 

wjazdowy dla linii pierwszorzędnej przy prędkości przejazdu 160 km/h, wynosi 

A. 244,44 m 

B. 300,30 m 

C. 400,40 m 

D. 533,33 m 

Zadanie 31.  

 

 

 

 

 

 

Minimalna droga oporowa klamry w zamknięciu suwakowym rozjazdu zwyczajnego w przypadku zerwania 

pędni, przy prawidłowo działającej zastawce zerwania pędni powinna wynosić 

A. 1 mm 

B. 2 mm 

C. 4 mm 

D. 5 mm 

 

Strona 12 z 15
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 32. 

Uszkodzenie czujnika torowego w systemie SSP powinno wykazać usterkę 

A. stop. 

B. kategorii I. 

C. kategorii II. 

D. kategorii III. 

Zadanie 33. 

Ile jest rejestrów kluczy stosowanych w zamkach trzpieniowych? 

A. 6 rejestrów. 

B. 12 rejestrów. 

C. 24 rejestry. 

D. 144 rejestry. 

Zadanie 34. 

Który symbol graficznego zobrazowania stanu urządzeń srk na komputerowym pulpicie nastawczym oznacza 

usterkę w obwodzie semafora? 

 

Zadanie 35.  

Kiedy na semaforze powinno nastąpić wygaszenie sygnału zabraniającego? 

A. Po wyświetleniu sygnału zezwalającego. 

B. Przed włączeniem sygnału zezwalającego. 

C. Równocześnie z włączeniem sygnału zabraniającego.  

D. Równocześnie z wyłączeniem sygnału zezwalającego. 

    

A. B. C. D. 

Strona 13 z 15
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 36.  

Zwolnienie drogi przebiegu spod semafora L1/2 na tor stacyjny nr 2 bez zastosowania zwalniania sekcyjnego 

następuje z chwilą 

A. najechania pierwszą osią pociągu na element oznaczony symbolem I 

B. zjechania ostatnią osią pociągu z elementu oznaczonego symbolem I 

C. najechania pierwszą osią pociągu na element oznaczony symbolem c2d 

D. zjechania ostatnią osią pociągu z elementu oznaczonego symbolem c2d 

Zadanie 37.  

Który stan powinien wystąpić w urządzeniach przekaźnikowych, gdy napęd elektryczny zwrotnicowy 

z kontrolą iglic wykaże brak kontroli przy jednoczesnym braku wykazywania niezajętości? 

A. Sygnalizacja braku niezajętości rozjazdu. 

B. Brak kontroli położenia zwrotnicy. 

C. Sygnalizacja rozprucia zwrotnicy. 

D. Brak łączności z napędem. 

Zadanie 38. 

Który symbol zobrazowania na komputerowym pulpicie nastawczym oznacza „rozprucie zwrotnicy, 

zwrotnica bez kontroli położenia”? 

 

 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 39. 

 

Przedstawione w tabeli zapisy powinny znajdować się 

A. części I książki kontroli urządzeń srk. 

B. części II książki kontroli urządzeń srk. 

C. tabeli A książki kontroli urządzeń srk. 

D. tabeli B książki kontroli urządzeń srk. 

Zadanie 40. 

 

Zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi automatyk może przystąpić do pracy w czynnych urządzeniach po 

uzyskaniu zgody od  

A. dyżurnego ruchu w formie ustnej. 

B. dyżurnego ruchu w formie zapisu. 

C. nastawniczego w formie ustnej. 

D. dyspozytora w formie zapisu. 
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