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CZ  PISEMNA 

E.24-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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. 
Któr  czynno  kontroln  mo na wykona  podczas ogl dzin silnika elektrycznego w czasie jego pracy? 

A. Sprawdzenie stopnia nagrzewania si  obudowy. 
B. Sprawdzenie stanu szczotek i szczotkotrzymaczy.  
C. Sprawdzenie stanu pier cieni lizgowych i komutatora. 
D. Sprawdzenie pewno ci po cze  elementów z nap dem. 

Zadanie 2. 
Je eli instrukcje stanowiskowe nie podaj  konkretnych terminów, to przegl du urz dze  nap dowych 
nale y dokonywa  co najmniej raz na 

A. rok. 
B. dwa lata. 
C. cztery lata. 
D. pi  lat. 

Zadanie 3. 
Na efektywno  ch odzenia indukcyjnego silnika elektrycznego istotny wp yw ma 

A. czujnik temperatury. 
B. wlot powietrza. 
C. klatka wirnika. 
D. ko o pasowe. 

Zadanie 4. 
Którego przyrz du pomiarowego nale y u y  do pomiaru pr dko ci obrotowej wa u silnika? 

A. Pirometru. 
B. Termohigrometru. 
C. Mostka tensometrycznego. 
D. Pr dnicy tachometrycznej. 

Zadanie 5. 
Jaki parametr maszyny elektrycznej mo na okre li  za pomoc  miernika przedstawionego na rysunku? 

A. Napi cie zasilania. 
B. Pr d rozruchu silnika. 
C. Temperatur  obudowy silnika. 
D. Pr dko  obrotow  wa u silnika. 
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Zadanie 6. 
W jakim stanie pracy znajduje si  transformator w uk adzie po cze  przedstawionym na schemacie 
uk adu pomiarowego? 

A. Ja owym. 
B. Rozruchu. 
C. Zwarcia pomiarowego. 
D. Obci enia znamionowego. 

Zadanie 7. 
Zmniejszenie cz stotliwo ci napi cia zasilania podczas pracy silnika indukcyjnego trójfazowego 
spowoduje  

A. zatrzymanie silnika. 
B. zwi kszenie pr dko ci obrotowej silnika. 
C. zmniejszenie pr dko ci obrotowej silnika. 
D. utrzymanie pr dko ci obrotowej silnika na tym samym poziomie. 

Zadanie 8. 
Co stanie si  z napi ciem strony dolnej transformatora, gdy zwi kszy si  na odczepie liczb  pracuj cych 
zwojów uzwojenia górnego, przy niezmienionym napi ciu zasilania? 

A. Zwi kszy si . 
B. Zmniejszy si . 
C. Nie zmieni si . 
D. Spadnie do zera. 

Zadanie 9. 
Silnik szeregowy pr du sta ego u ytkowany jest w trybie pracy dorywczej. Jaka mo e by  najbardziej 
prawdopodobna przyczyna braku reakcji silnika na za czenie napi cia zasilania? 

A. Zabrudzony komutator. 
B. Przerwa w obwodzie twornika. 
C. Nieprawid owo dobrane szczotki. 
D. Wystaj ca izolacja mi dzy dzia kami komutatora. 

Zadanie 10. 
Przedstawiony schemat po cze  uzwoje  dotyczy silnika  

A. komutatorowego jednofazowego. 
B. indukcyjnego jednofazowego. 
C. bocznikowego pr du sta ego. 
D. szeregowego pr du sta ego. 
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Zadanie 11. 
Zmian  którego parametru silnika, spowoduje prze czenie uzwoje  na tabliczce zaciskowej silnika 
indukcyjnego jednofazowego przedstawione na rysunku? 

A. Mocy silnika. 
B. Kierunku obrotów. 
C. Pr dko ci obrotowej. 
D. Momentu rozruchowego. 

Zadanie 12. 
Na schemacie silnika pr du sta ego symbolem A1A2 oznaczono uzwojenie 

A. twornika. 
B. komutacyjne. 
C. wzbudzenia szeregowe. 
D. wzbudzenia bocznikowe. 

Zadanie 13. 
Na rysunku przedstawiono silnik 

A. szeregowy pr du sta ego. 
B. bocznikowy pr du sta ego.  
C. klatkowy trójfazowy pr du przemiennego. 
D. pier cieniowy trójfazowy pr du przemiennego. 

Zadanie 14. 
Na schemacie przedstawiono 

A. stycznik.  
B. wy cznik silnikowy. 
C. przeka nik nadmiarowopr dowy. 
D. prze cznik odczepów transformatora. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 15. 
Na rysunku przedstawiono 

A. przeka nik podnapi ciowy. 
B. przeka nik termiczny. 
C. przek adnik napi ciowy. 
D. przek adnik pr dowy. 

Zadanie 16. 
Na jak  krotno  pr du znamionowego silnika klatkowego trójfazowego, nap dzaj cego pomp  
hydroforu w gospodarstwie domowym, nale y nastawi  zabezpieczenie termiczne? 

A. 0,8·In 
B. 1,1·In 
C. 1,4·In 
D. 2,2·In 

Zadanie 17. 
Któr  cz  zamienn  maszyny elektrycznej przedstawiono na rysunku? 

A. Wentylator. 
B. Tarcz  o yskow . 
C. Tarcz  ko nierzow . 
D. D awik skrzynki zaciskowej. 

Zadanie 18. 
Którym skrótem literowym oznaczamy uk ad automatyki energetycznej, powoduj ce przywrócenie do 
normalnej pracy linii energetycznej po wy czeniu jej przez urz dzenia zabezpieczaj ce? 

A. SZR 
B. SCO 
C. SPZ 
D. SRN 

Zadanie 19. 
Którym symbolem oznacza si  maszyn  elektryczn  o przedstawionym 
na wykresie rodzaju pracy? 

A. S1 
B. S2 
C. S3 
D. S4 
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Zadanie 20. 
Które oznaczenie stopnia ochrony obudowy powinno posiada  urz dzenie elektryczne zamontowane 
w pomieszczeniach wilgotnych? 

A. IP11 
B. IP22 
C. IP32 
D. IP44 

Zadanie 21. 
Jaki rodzaj po czenia uzwoje  silnika indukcyjnego asynchronicznego przedstawiono na  rysunku 
tabliczki zaciskowej? 

A. W trójk t. 
B. W gwiazd . 
C. Szeregowe. 
D. Równoleg e. 

Zadanie 22. 
Ile wynosi warto  skuteczna przemiennego napi cia dotykowego, dopuszczalnego d ugotrwale 
w warunkach rodowiskowych normalnych, dla warto ci rezystancji cia a ludzkiego oko o 1 k ? 

A. 12 V 
B. 25 V 
C. 50 V 
D. 60 V 

Zadanie 23. 
Który ze rodków ochrony przeciwpora eniowej stosuje si  jako ochron  przed dotykiem bezpo rednim 
w urz dzeniach do 1 kV? 

A. Samoczynne wy czenie zasilania. 
B. Umieszczenie cz ci czynnych poza zasi giem r ki. 
C. Separacja elektryczna obwodu pojedynczego odbiornika. 
D. Zastosowanie izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej. 

Zadanie 24. 
Urz dzenie oznaczone przedstawionym symbolem klasy ochronno ci mo na pod czy  do instalacji  

A. o obni onym napi ciu zasilania SELV lub PELV.  
B. separowanej elektrycznie od linii zasilaj cej. 
C. bez przewodu ochronnego. 
D. ze stykiem ochronnym. 
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Zadanie 25. 
Na podstawie wyników pomiarów przedstawionych w tabeli określ, który z obwodów nie spełnia 
warunków ochrony przeciwporażeniowej. 

Zadanie 26. 
Instalację elektryczną, zlokalizowaną w pomieszczeniach wilgotnych (o wilgotności 75÷100%), pod 
kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzać nie rzadziej niż co 

A. 1 rok. 
B. 2 lata. 
C. 3 lata. 
D. 4 lata. 

Zadanie 27. 
Jaki przekrój przewodu należy zastosować w instalacji elektrycznej po trzykrotnym zwiększeniu 
odległości między źródłem zasilania a odbiornikiem, aby wartość spadku napięcia nie uległa zmianie? 

A. 3 razy mniejszy. 
B. 6 razy mniejszy. 
C. 3 razy większy. 
D. 6 razy większy. 

Zadanie 28. 
W układzie przedstawionym na rysunku jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano bardzo 
niskie napięcie 

A. w obwodzie FELV. 
B. w obwodzie SELV. 
C. w obwodach PELV i FELV. 
D. w obwodach PELV i SELV. 

Obwód  

Zastosowane 
zabezpieczenie 

Prąd wyłączalny 
z charakterystyki 

Czas 
wyłączenia 

Zmierzona 
impedancja 

Prąd zwarcia 
obliczeniowy 

Ib w A Iw w A T<... w s Zz w Ω Izw w A 

A. gniazdo jednofazowe B16 80 0,2 2,30 100,00 

B. gniazdo jednofazowe B16 80 0,2 2,53 90,09 

C. gniazdo jednofazowe  B16 80 0,2 3,36 68,45 

D. gniazdo jednofazowe B16 80 0,2 1,32 174,24 

Nazwa urządzenia 
elektrycznego  

Strona 7 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 29. 
Który z jednofazowych wy czników nadpr dowych spe nia warunki ochrony przeciwpora eniowej 
przy impedancji p tli zwarcia Z = 4,2 ? 

A. B10 
B. C10 
C. B16 
D. C16 

Zadanie 30. 
Ile wynosi najwi ksza dopuszczalna rezystancja uziomu RA przewodu ochronnego cz cego uziom 
z cz ci  przewodz c  dost pn  dla znamionowego pr du ró nicowego I N = 30 mA i napi cia 
dotykowego 50 V AC wy cznika ró nicowopr dowego? 

A. Ok. 830  
B. Ok. 1 660  
C. 2 000  
D. 4 000  

Zadanie 31. 
Jaki typ kabla energetycznego przedstawiono na rysunku? 

A. YAKY 5x16 
B. YAKXS 4x16 
C. YHAKXS 1x70 
D. XRUHAKXS 1x70 

Zadanie 32. 
Na schemacie przedstawiono przeka nik 

A. bistabilny. 
B. termiczny. 
C. zmierzchowy. 
D. ró nicowopr dowy. 

Zadanie 33. 
Technika pomiaru zabezpieczenia instalacji elektrycznej, której schemat przedstawiono, odnosi si  do 
wy cznika 

A. silnikowego. 
B. termicznego.  
C. nadpr dowego. 
D. ró nicowopr dowego. 
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Zadanie 34. 
Którego miernika nale y u y  do przeprowadzenia pomiaru przedstawionego na rysunku? 

A. Megaomomierza. 
B. Miliamperomierza. 
C. Multimetru cyfrowego. 
D. Multimetru analogowego. 

Zadanie 35. 
Symbol zabezpieczenia instalacji elektrycznej, pokazany na rysunku, odnosi si  do wy cznika 

A. silnikowego. 
B. nadpr dowego. 
C. bezpiecznikowego. 
D. ró nicowopr dowego. 

Zadanie 36. 
Na rysunku przedstawiono wy cznik 

A. czasowy. 
B. nadpr dowy. 
C. ró nicowopr dowy. 
D. gazowo-wydmuchowy. 

Zadanie 37. 
Na podstawie przedstawionego schematu podaj, do którego zacisku puszki czeniowej nale y 
pod czy  zacisk cznika wiecznikowego oznaczony liter  „X”, aby yrandol dzia a  prawid owo? 

A. Do zacisku o numerze 1 
B. Do zacisku o numerze 2 
C. Do zacisku o numerze 3 
D. Do zacisku o numerze 4 

Zadanie 38. 
Przy pomocy przedstawionego na rysunku przyrz du pomiarowego sk adaj cego si  z nadajnika 
i odbiornika mo na zdiagnozowa  

A. przerw  lub zwarcie w przewodach. 
B. uszkodzenie gniazda wtykowego. 
C. uszkodzenie izolacji przewodu. 
D. asymetri  napi cia zasilania. 
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Zadanie 39. 
W jakich granicach powinien mie ci  si  pomierzony rzeczywisty pr d ró nicowy I N wy cznika 
ró nicowopr dowego typu AC w stosunku do jego warto ci znamionowej, aby dopu ci  go do 
eksploatacji? 

A. Od 0,3 I N do 0,8 I N

B. Od 0,3 I N do 1,0 I N 
C. Od 0,5 I N do 1,0 I N 
D. Od 0,5 I N do 1,2 I N 

Zadanie 40. 
W celu usuni cia uszkodzenia przerwanej y y przewodu mi dzy s siednimi puszkami czeniowymi 
w podtynkowej instalacji elektrycznej u o onej w rurce, nale y  

A. odkr ci  w puszkach przerwany przewód, zast pi  go nowym i po czy . 
B. odkr ci  w puszkach przerwany przewód, zlutowa , zaizolowa  i po czy . 
C. pozostawi  uszkodzony przewód, po czy  puszki przewodem natynkowym. 
D. wyku  bruzd  i zast pi  rurk  instalacyjn  z przewodami przewodem podtynkowym. 
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