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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

M.30-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. 
Funkcj  ochrony ga ki ocznej pe ni 

A. rogówka. 
B. spojówka. 
C. t czówka. 
D. twardówka. 

Zadanie 2. 
Na przedstawionym schemacie liter  „h” zaznaczono 

A. siatkówk . 
B. twardówk . 
C. naczyniówk . 
D. do ek rodkowy. 

Zadanie 3. 
Schemat przedstawia oko 

A. nadwzroczne. 
B. emmetropowe. 
C. astygmatyczne. 
D. krótkowzroczne. 

Zadanie 4. 
Obrót osi obu oczu ku rodkowi, wywo any napi ciem mi ni poruszaj cych ga ki oczne bez adnych 
bod ców zewn trznych, nazywamy  

A. adaptacj . 
B. akomodacj . 
C. dywergencj . 
D. konwergencj . 

Zadanie 5. 
Do pomiaru krzywizny ca ej powierzchni rogówki nale y zastosowa  

A. optometr. 
B. keratograf. 
C. oftalmometr. 
D. oftalmoskop. 
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Zadanie 6. 
Soczewk  przedstawion  na rysunku nale y zastosowa  do korekcji 

A. tropii. 
B. presbyopii. 
C. anizeikonii. 
D. astygmatyzmu. 

Zadanie 7. 
W przypadku anizeikonii, najlepsze wyniki korekcji uzyskujemy poprzez zastosowanie 

A. okularów lupowych. 
B. okularów lornetkowych. 
C. soczewek kontaktowych. 
D. soczewek progresywnych. 

Zadanie 8. 
Do ochrony przed promieniowaniem podczerwonym nie stosuje si  soczewek  

A. z domieszk  niklu. 
B. z domieszk  chromu. 
C. ze szk a dydymowego. 
D. z domieszk  tlenku elazawego. 

Zadanie 9. 
Który symbol literowy jest oznaczeniem szk a organicznego stosowanego na soczewki okularowe? 

A. BK 
B. CF 
C. CR 
D. KF 

Zadanie 10. 
Do pomiaru grubo ci soczewek okularowych nale y zastosowa  przyrz d przedstawiony na rysunku 
oznaczonym liter  

A.  B.     C.  D. 
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Zadanie 11. 
Dla zapisu dwucylindrycznego cyl − 2,00 axe 0°; cyl + 2,00 axe 90° zapisem sferocylindrycznym jest 

A. sph + 2,00 cyl − 4,00 axe 0° 
B. sph − 2,00 cyl + 2,00 axe 0º  
C. sph − 2,00 cyl – 4,00 axe 90º  
D. sph + 2,00 cyl – 4,00 axe 90º 

Zadanie 12. 
Dla którego zapisu warto  decentracji pryzmatycznej wynosi 5 mm? 

A. sph + 2,00 cyl + 1,00 axe 0º  1,0 baza 0° 
B. sph + 1,00 cyl − 1,00 axe 90º  2,0 baza 0° 
C. sph − 1,00 cyl + 1,00 axe 0º  1,0 baza 90° 
D. sph + 0,00 cyl − 1,00 axe 90º  2,0 baza 90° 

Zadanie 13. 
Której z wymienionych soczewek okularowych, ze wzgl du na sposób monta u, nie powinno stosowa  
si  do oprawy pó ramkowej? 

A. Barwionej. 
B. Lustrzanej. 
C. Polaryzacyjnej. 
D. Fotochromowej. 

Zadanie 14. 
Które soczewki kontaktowe, ze wzgl du na materia  z jakiego s  wykonane, oznaczamy symbolem 
„RGP”? 

A. Twarde z PMMA. 
B. Mi kkie hydro elowe. 
C. Sztywne gazoprzepuszczalne. 
D. Mi kkie silikonowo-hydro elowe. 

Zadanie 15. 
Które tworzywo stosowane jest do produkcji opraw okularowych o symbolu SPX? 

A. Akrylowe. 
B. Epoksydowe. 
C. Poliamidowe. 
D. Octanowo-celulozowe. 

Strona 4 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 16. 
Do wykonania okularów korekcyjnych nie nale y stosowa  soczewek o wy szym indeksie, je li moce 
wynosz  

A. od + 3,00 D do + 5,00 D 
B. od + 6,00 D do + 10,00 D 
C. od – 8,00 D do – 4,00 D 
D. od    0,00 D do + 1,50 D 

Zadanie 17. 
Soczewki okularowe z warstw  Blue Blocker stosowane s  do 

A. jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych. 
B. ochrony przez promieniowaniem UV. 
C. pracy przy komputerze. 
D. noszenia na sta e. 

Zadanie 18. 
W celu poprawienia komfortu pracy przy komputerze dla osób z wad  wzroku, zalecane jest stosowanie 
soczewek okularowych 

A. z antyrefleksem. 
B. fotochromowych.  
C. barwionych na ó to. 
D. barwionych gradalnie na zielono. 

Zadanie 19. 
Rysunek przedstawia okulary do bli y  

A. lupowe. 
B. lornetkowe. 
C. monokulary. 
D. pryzmatyczne. 

Zadanie 20. 
Zgodnie z zasadami anatomicznymi oprawy okularowe powinny by  tak dobrane, by dzieli y optycznie 
górn  i doln  cz  twarzy w proporcji 

A. 1 : 2 
B. 1 : 3 
C. 2 : 3 
D. 3 : 4 
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Zadanie 21. 
Dla rozstawu renic do dali PD = 72 mm (MPDP = MPDl) soczewki okularowe o rednicy  
φ54 mm mog  by  zastosowane do oprawy owalnej o wymiarach 

A. 34 16 

B. 41 17 

C. 45 20 

D. 52 17 

Zadanie 22. 
Na pokazanym rysunku oprawy okularowej, decentracja pozioma dla oka prawego, okre lona jest 
symbolem 

A. d 
B. xP 
C. yP 
D. a/2 

Zadanie 23. 
W procesie wykonania okularów korekcyjnych z soczewkami organicznymi w oprawie bezbramkowej, 
nale y wykorzysta  urz dzenie pokazane na rysunku oznaczonym liter  

Zadanie 24. 
Otwory w soczewkach mineralnych, stosowanych w oprawach bezramkowych, wykonuje si  wiert ami 
o ostrzach 

A. diamentowych. 
B. ceramicznych. 
C. ze stali szybkotn cej. 
D. z tlenków metali nie elaznych. 

A.      B. C.   D. 
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Zadanie 25. 
Podczas wykonywania i monta u okularów korekcyjnych w oprawie bezramkowej typu „patent” nie 
u ywa si  

A. wiertarki. 
B. rowkarki. 
C. szlifierki r cznej. 
D. frezów do otworów wiertarskich. 

Zadanie 26. 
Do monta u soczewek w oprawie bezbramkowej, nale y u y  klucza  

A. hakowego. 
B. nasadowego. 
C. imbusowego. 
D. p asko-oczkowego. 

Zadanie 27. 
Podczas wykonywania pomocy wzrokowych dopuszczalny b d pryzmatyczno ci, baz  do nosa, wynosi 

A. 0,0 prdpt 
B. 0,1 prdpt 
C. 0,5 prdpt 
D. 0,8 prdpt 

Zadanie 28. 
Które urz dzenie nale y zastosowa  do naprawy oprawy okularowej wykonanej z monelu? 

A. Suszark  elektryczn .  
B. Lutownic  elektryczn .  
C. Palnik acetylenowy. 
D. Palnik na gaz propan-butan. 

Zadanie 29. 
rodek optyczny soczewek okularowych mo na wyznaczy  za pomoc  

A. sferometru. 
B. centroskopu. 
C. frontofokometru. 
D. mikroskopu warsztatowego. 
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Zadanie 30. 
Pomiar mocy soczewki okularowej dokonano metod  neutralizacji. Jakiej soczewki dotyczy 
przedstawiony rysunek? 

A. Ujemnej. 
B. Dodatniej. 
C. Pryzmatycznej. 
D. Astygmatycznej. 

Zadanie 31. 
Do uk adu optycznego oka nie nale y 

A. rogówka. 
B. soczewka. 
C. twardówka. 
D. cia o szkliste. 

Zadanie 32. 
Który zapis jest równowa nym dla zapisu korekcji astygmatyzmu sph + 3,00 cyl – 2,00 axe 135°? 

A. sph – 1,00 cyl + 2,00 axe 45° 
B. sph + 1,00 cyl + 2,00 axe 45° 
C. sph – 3,00 cyl – 2,00 axe 135° 
D. sph – 3,00 cyl + 2,00 axe 135° 

Zadanie 33. 
Wada wzroku dla podanego zapisu na recepcie OP: + 4,00  1,0 baza 0°; OL: +2,00  1,0 baza 180°, 
nazywana jest zezem 

A. sko nym. 
B. pionowym. 
C. poziomym zbie nym. 
D. poziomym rozbie nym. 
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Zadanie 34. 
Podczas badania wzroku za pomoc  testu klamrowego, otrzymany wynik pokazany 
na rysunku oznacza 

A. fori . 
B. anizeikoni . 
C. brak stereoskopii. 
D. t umienie jednego oka. 

Zadanie 35. 
Do korekcji sto ka rogówki nale y zastosowa  soczewki kontaktowe 

A. twarde. 
B. mi kkie. 
C. hydro elowe. 
D. pryzmatyczne. 

Zadanie 36. 
Jakie oprawy okularowe oznacza si  skrótem OKM? 

A. Z p yty. 
B. czone. 
C. Metalowe. 
D. Wtryskowe. 

Zadanie 37. 

Dla dobranej oprawy okularowej o wymiarach 45 18 i rozstawu renic oczu PD = 72 mm przy 

za o eniu, e MPDP = MPDl  decentracja pozioma dla oka prawego i lewego wynosi 

A. 4,5 mm w stron  nosa. 
B. 2,5 mm w stron  nosa. 
C. 3,5 mm w stron  skroni. 
D. 4,5 mm w stron  skroni. 

Zadanie 38. 
C gi pokazane na rysunku s u  do 

A. prostowania kraw dzi. 
B. odkr cania/dokr cania rub. 
C. regulowania wsporników nano ników. 
D. monta u/demonta u pier cieni oringowych. 
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Zadanie 39. 
Dobieraj c oprawy okularowe dla ma ych dzieci, nale y zastosowa  ko cówki zauszników 
przedstawione na rysunku oznaczonym liter  

Zadanie 40. 
Ustawienie ga ek ocznych, przy którym osie widzenia przecinaj  si  w punkcie fiksacji,  
a przy patrzeniu w dal s  równoleg e, to 

A. ortoforia. 
B. dysocjacja. 
C. heteroforia. 
D. heterotropia. 

A. B. C. D. 
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