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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

M.10-X-14.01 
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. 
Je eli b d oszacowania rednich warto ci parametrów z o a i zasobów wynosi 35%, to z o e 
rozpoznane jest w kategorii 

A. A 
B. B 
C. C1 
D. C2

Zadanie 2. 
Z o em kopaliny energetycznej jest naturalne nagromadzenie w skorupie ziemskiej lub na jej 
powierzchni  

A. rudy elaza. 
B. rudy miedzi. 
C. soli kamiennej. 
D. w gla brunatnego. 

Zadanie 3. 
Jak  czynno  eksploatacyjn  przedstawiono na rysunku?  

A. Odci ganie bloków skalnych. 
B. Ci cie bloków skalnych pi  linow . 
C. Odcinanie awy skalnej palnikiem wr bowym. 
D. Wykonywanie obmiarów ciany eksploatacyjnej. 

Zadanie 4. 
Przy urabianiu z o a kruszywa naturalnego kopark  jednonaczyniow  nadsi biern  maksymalna 
wysoko  ciany eksploatacyjnej 

A. zawsze mo e przekracza  maksymalny zasi g urabiania koparki. 
B. nie mo e przekracza  maksymalnego zasi gu urabiania koparki. 
C. musi wynosi  3/4 maksymalnego zasi gu urabiania koparki. 
D. musi wynosi  1/2 maksymalnego zasi gu urabiania koparki. 

Zadanie 5. 
Jaki sposób udost pnienia kopaliny u ytecznej 
pokazano na rysunku?  

A. Wkopami. 
B. Sztolniami. 
C. Bezpo redni. 
D. G bokimi rowami. 
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Zadanie 6. 
Lokalizacja wyrobiska udost pniaj cego w najmniejszym stopniu zale y od 

A. grubo ci nadk adu. 
B. granicznej g boko ci wyrobiska. 
C. warunków geologicznych zalegania z o a. 
D. zagospodarowania terenu powierzchni z o a. 

Zadanie 7. 
Post p eksploatacji polegaj cy na równomiernym przesuwaniu si  frontu eksploatacyjnego, przy którym 
jednostkowe przesuni cia frontu s  w przybli eniu jednakowe, to post p 

A. równoleg y. 
B. wachlarzowy. 
C. kombinowany. 
D. krzywoliniowy. 

Zadanie 8. 
Który schemat pracy maszyn przedstawiony na rysunkach jest niezgodny z wymogami przepisów? 

Zadanie 9. 
O nachyleniu zboczy skarp w gruntach niespoistych decyduje 

A. spoisto . 
B. porowato . 
C. wielko  ziaren. 
D. naturalny k t usypu. 

 

  

 
A.   B. 

 

  

 

C.  D. 

Strona 3 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 10. 
Przestawiony symbol graficzny na mapie górniczej oznacza 

A. g boko  odwodnienia. 
B. poziom wód gruntowych. 
C. g boko  zalegania z o a. 
D. rz dn  poziomu wydobywczego. 

Zadanie 11. 
Stref  oddzia ywania robót strza owych na rodowisko odkrywkowych zak adów górniczych jest strefa 

A. aeracji. 
B. sp ka  górotworu. 
C. drga  sejsmicznych. 
D. odpr enia górotworu. 

Zadanie 12. 
Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli oblicz jak  ilo  materia u wybuchowego nale y 
zu y  przy strzelaniu d ugimi otworami. 

A. 1000 kg 
B. 1300 kg 
C. 1500 kg 
D. 1750 kg 

Zadanie 13. 
Ze wzgl du na pr dko  spalania materia y wybuchowe dziel  si  na: 

A. burz ce, krusz ce. 
B. inicjuj ce, krusz ce. 
C. krusz ce, miotaj ce. 
D. inicjuj ce, miotaj ce. 

Zadanie 14. 
Wci cie w awie skalnej maj cej jedn  p aszczyzn  ods oni t  (stropow ) wykonane w celu jej podzia u 
na monolity i bloki, nazywa si  

A. wcink . 
B. wdzierk . 
C. zabierk  boczn . 
D. zabierk  czo ow . 

Odleg o  mi dzy otworami - a 3,5 m 

Zabiór - z 2,5 m 

Wysoko  ciany eksploatacyjnej - H 10,0 m 

Ilo  otworów w serii - n n = 20 

Ilo  serii – i i = 2 

Jednostkowe zu ycie MW 0,5 kg/m³ 
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Zadanie 15. 
Do urabiania z o a niezawodnionego atwo urabialnego mog  by  zastosowane koparki 

A. p ywaj ce ss ce. 
B. ss co-frezuj ce. 
C. wielonaczyniowe p ywaj ce. 
D. jednonaczyniowe samojezdne. 

Zadanie 16. 
Przedstawiona na schemacie koparka p ywaj ca to koparka 

 
A. chwytakowa. 
B. zgarniakowa. 
C. strugowa. 
D. ss ca. 

 

Zadanie 17. 
Urabianie z o a palnikiem wr bowym jest dozwolone, je eli miejsce wykonywania tej pracy jest 
oddalone od zbiornika paliw i butli gazowych o 

A. 5 m 
B. 7 m 
C. 9 m 
D. 11 m 

Zadanie 18. 
Zagro eniem naturalnym nie nazywamy zagro enia 

A. rozrzutem od amków skalnych. 
B. wybuchem py u w glowego. 
C. wyrzutem gazów i ska . 
D. osuwiskowego. 

Zadanie 19. 
Znak przedstawiony na rysunku oznacza 

A. zakaz. 
B. nakaz. 
C. ostrze enie. 
D. niebezpiecze stwo. 
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Zadanie 20. 
Do gaszenia rozdzielni elektrycznej nn pod napi ciem nale y u y   

A. hydronetki. 
B. ga nicy niegowej. 
C. agregatu pianowego. 
D. ga nicy proszkowej. 

Zadanie 21. 
Do transportu kopaliny w kopalni w gla brunatnego sosuje si  

A. przeno niki ta mowe. 
B. wozid a samochodowe. 
C. d wignice linotorowe. 
D. urawie typu Derrick. 

Zadanie 22. 
Jakiego rodzaju rodek transportu urobku w kopalniach odkrywkowych przedstawia zdj cie? 

 
A. Lekk  wywrotk . 
B. Zestaw z naczep . 
C. Zestaw z przyczep . 
D. Wozid o technologiczne. 
 

Zadanie 23. 
Które urz dzenie nale y zastosowa  do transportu bloków skalnych z g boko ci ok. 150 m przy 
pionowych cianach wyrobiska? 

A. uraw. 
B. Wozid o. 
C. Kolejk  linow . 
D. Przeno nik ta mowy. 

Zadanie 24. 
Jaki rodzaj transportu stosowany jest g ównie w kopalniach ska  zwi z ych? 

A. Linowy. 
B. Hydrauliczny. 
C. Pneumatyczny. 
D. Samochodowy. 
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Zadanie 25. 
Na rysunku przedstawiono 

 

 
A. przeno nik kube kowy. 
B. przeno nik wa kowy. 
C. przeno nik ta mowy. 
D. przeno nik rubowy. 

 

 

 

Zadanie 26. 
Na schemacie ta moci gu cyfr  7 oznaczono b ben 

 

A. zwrotny. 
B. nap dowy. 
C. odciskowy. 
D. napinaj cy. 

  

 

Zadanie 27. 
Do obowi zkowego wyposa enia przeno nika ta mowego zaliczamy urz dzenia 

A. do napinania ta my. 
B. do zraszania transportowanego urobku. 
C. radiowe do czno ci wewn trzzak adowej. 
D. do kontrolowania temperatury ta my przeno nika. 

Zadanie 28. 
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile czasu b dzie trwa  za adunek wozid a o pojemno ci 
skrzyni adunkowej V = 36 m³ kopark  jednonaczyniow . 

A. 3 minuty. 
B. 5 minut. 
C. 9 minnut. 
D. 12 minut. 

Koparka jednonaczyniowa 

Czas jednego cyklu roboczego T = 60 s 

Pojemno  y ki koparki Q = 5,0 m3 

Wspó czynnik nape nienia y ki koparki kn = 0,8 
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Zadanie 29. 
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile wynosi wydajno  techniczna Qt w Mg/h adowarki 
urobku o pojemno ci y ki 6,0 m³. 

A. 1 200 Mg/h 
B. 1 400 Mg/h 
C. 1 600 Mg/h 
D. 1 800 Mg/h 

Zadanie 30. 
Urz dzenie przedstawione na zdj ciu stosowane jest do 

A. holowania maszyn. 
B. wymiany ta m ta moci gów. 
C.  przesuwania przeno nika na trasie. 
D. przemieszczania stacji czo owych przeno nika. 

Zadanie 31. 
Do czynno ci przygotowawczych umo liwiaj cych przesuwanie przeno nika nale y 

A. jego rozruch. 
B. niwelacja terenu. 
C. wymiana ta my na now . 
D. w czenie przeno nika bez obci enia. 

Zadanie 32. 
Ile stopni b dzie posiada  zamek przy czeniu ta my trójprzek adkowej? 

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

Zadanie 33. 
Do z czenia ta my na gor co stosuje si  

A. ciski stolarskie. 
B. zaciski rubowe. 
C. imad a lusarskie. 
D. prasy wulkanizacyjne. 

Czas jednego cyklu roboczego T = 30 s 

Wspó czynnik rozluzowania kr  = 1,2 

Wspó czynnik nape nienia y ki kn = 0,8 

Ci ar obj to ciowy qo = 2,5 Mg/m³ 
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Zadanie 34. 
Zdj cie przedstawia ta m  przeno nikow  

 
A. jednoprzek adkow . 
B. dwuprzek adkow . 
C. wieloprzek adkow . 
D. z linkami stalowymi. 

 

Zadanie 35. 
W przypadku przygotowania terenu pod budow  odkrywki lub zwa owiska nale y 

A. przysypa  wirem wierzchni  warstw  gleby zaliczonej przynajmniej do IV klasy. 
B. wstrzyma  si  z robotami, gdy gleba zaliczona jest do I klasy. 
C. zebra  wierzchni  warstw  gleby w przypadku, gdy jest ona zaliczona przynajmniej do  

IV klasy gruntów. 
D. zebra  warstw  gleby razem z nadk adem, pomimo, e jest to gleba zaliczona do III klasy 

gruntów. 

Zadanie 36. 
Pierwsz  faz  rekultywacji podstawowej wyrobiska poeksploatacyjnego jest 

A. wysiew ro lin wolnokwitn cych. 
B. pokrycie powierzchni skarpy warstw  uszczelniaj c . 
C. wykonanie rowów opaskowych wzd u  górnej kraw dzi skarpy. 
D. ci cie skarpy oraz z agodzenie nachylenia materia em ze zwa owiska. 

Zadanie 37. 
Na zwa owiskach, formowanych materia em dostarczanym za pomoc  transportu szynowego, stosujemy 
post p frontu robót 

A. równoleg y. 
B. wachlarzowy. 
C. pier cieniowy. 
D. krzywolinowy. 

Zadanie 38. 
Do urabiania ska  sypkich i ma o zwi z ych stosuje si  metod  

A. zrywania. 
B. wiercenia i strzelania. 
C. urabiania palnikami termicznymi. 
D. urabiania koparkami wielonaczyniowymi. 
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Zadanie 39. 
Zgromadzony na zwa owiskach nadk ad wykorzystuje si  w celu 

A. zak adania zieleni. 
B. budowy chodników. 
C. wykonania drena u. 
D. wykonania rekultywacji. 

Zadanie 40. 
Do g ównych zada  zwa owarek nale y 

A. niwelacja terenu. 
B. zwa owanie urobku. 
C. kruszenie  kopaliny. 
D. przesiewanie kopaliny. 
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