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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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

 
 

 
 

 
 

Arkusz zawiera informacje prawnie 

chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Pojemność 
silnika 
[dm3] 

Moc silnika  
[kW] 

Oznaczenie 
silnika 

Rodzaj skrzyni biegów 
M-manualna 

A-automatyczna 

Oznaczenie 
sondy 

1,2 44 176 B1.000 M DOX-1545 

1,2 44 188 A4.000 A DOX-2006 

1,2 54 176 A8.000 M DOX-1546 

1,4 70 843 A1.000 M+A DOX-2006 

1,8 96 183 A1.000 M DOX-1541 

Zgodnie z danymi katalogowymi dla pojazdu z silnikiem o pojemności 1242 [cm3] i mocy 44 [kW] 

z automatyczną skrzynią biegów oznaczenie sondy lambda to  

A. DOX-1545 

B. DOX-2006 

C. 176 B1.000 

D. 188 A1.000 

Zadanie 2.  

Parametr Wartość 

Prąd pierwotny I1 [A] 6÷20 

Napięcie wtórne U2 [kV] 25÷45 

Czas trwania iskry TFU [ms] 1,3÷2,0 

Prąd iskry IFU [mA] 80÷115 

Rezystancja uzwojenia pierwotnego R1 [Ω] 0,3÷0,6 

Rezystancja uzwojenia wtórnego R2 [kΩ] 5÷20 

Liczba zwojów uzwojenia pierwotnego  100÷250 

Liczba zwojów uzwojenia wtórnego 10 000÷25 000 

Powyższa charakterystyka techniczna dotyczy 

A. wtryskiwacza piezoelektrycznego. 

B. świecy zapłonowej. 

C. cewki zapłonowej. 

D. świecy żarowej. 

Zadanie 3. 

Diagnostyka rozrusznika zamontowanego w pojeździe nie obejmuje pomiaru 

A. napięcia pomiędzy zaciskiem zasilającym rozrusznika a masą pojazdu. 

B. spadku napięcia na akumulatorze podczas pracy rozrusznika. 

C. rezystancji uzwojeń wirnika. 

D. natężenia prądu rozruchu. 

Zadanie 4. 

Wybrany zakres miernika oznaczony „%DUTY”, pozwala na pomiar 

A. amplitudy. 

B. częstotliwości. 

C. okresu przebiegu sygnału. 

D. współczynnika wypełnienia. 
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Zadanie 5. 

Który przyrząd pomiarowy należy użyć podczas pomiaru natężenia prądu zasilającego przepływomierz 

powietrza bez przerywania obwodu zasilania?  

A. Amperomier cęgowy. 

B. Multimetr uniwersalny. 

C. Amperomierz analogowy. 

D. Oscyloskop warsztatowy. 

Zadanie 6. 

Drgania o dużej częstotliwości wyczuwalne na obudowie głowicy silnika o zapłonie iskrowym powinny być 

wykryte poprzez czujnik 

A. tlenu w spalinach. 

B. spalania stukowego. 

C. położenia przepustnicy. 

D. położenia wałka rozrządu. 

Zadanie 7. 

Do badania poprawności działania czujnika ciśnienia bezwzględnego MAP SENSOR należy zastosować 

A. podgrzewacz powietrza. 

B. sprężarkę powietrza. 

C. pompkę próżniową. 

D. generator impulsów. 

Zadanie 8. 

Na wysokości komory spalania do ścianki kadłuba silnika z zapłonem iskrowym zamontowany jest czujnik 

A. prędkości obrotowej wału korbowego. 

B. położenia wałka rozrządu. 

C. spalania stukowego.  

D. tlenu w spalinach. 

Zadanie 9. 

Termoanemometr drutowy stosuje się w 

A. przepływomierzu powietrza. 

B. czujniku tlenu w spalinach. 

C. czujniku spalania stukowego. 

D. regulatorze ciśnienia paliwa. 

Zadanie 10. 

Podczas pomiaru rezystancji cewek silnika krokowego zaworu dodatkowego w układzie sterowania silnika 

otrzymano wyniki: dla cewki nr 1 R1= 60 [Ω ] i dla cewki nr 2 R2 = ∞ [Ω]. Świadczy to o 

A. zwarciu pomiędzy cewkami silnika. 

B. przerwie w uzwojeniu cewki nr 2. 

C. prawidłowych wynikach pomiaru. 

D. zwarciu uzwojenia cewki nr 2 do masy.  
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Zadanie 11. 

Elektryczny silnik napędu wentylatora chłodnicy nie wyłącza się po obniżeniu temperatury cieczy w układzie 

chłodzenia. Świadczy to o uszkodzeniu 

A. włącznika wentylatora. 

B. czujnika temperatury silnika. 

C. zaworu odpowietrzającego układ. 

D. czujnika temperatury powietrza w kolektorze dolotowym. 

Zadanie 12. 

 

Element oznaczony na schemacie cyfrą 6, to 

A. zawór powietrza dodatkowego. 

B. czujnik położenia przepustnicy. 

C. czujnik temperatury powietrza. 

D. zawór dawkujący paliwa. 

Zadanie 13. 

 

W układzie zapłonowym silnika czterocylindrowego przedstawionego na schemacie zastosowano  

A. jedną cewkę zapłonową. 

B. dwie cewki indywidualne.  

C. dwie cewki dwubiegunowe. 

D. cztery cewki indywidualne.  
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Zadanie 14. 

W pojazdach z silnikiem o oznaczeniu FSI nie wykonuje się 

A. analizy spalin. 

B. pomiaru stopnia zadymienia spalin. 

C. badania czujnika tlenu w spalinach. 

D. badania przepływomierza powietrza. 

Zadanie 15. 

Sterownik silnika o zapłonie samoczynnym załącza proces wypalania filtra cząstek stałych DPF w zależności 

od wartości sygnału pochodzącego od 

A. licznika przebiegu pojazdu. 

B. przepływomierza powietrza. 

C. czujnika prędkości obrotowej wału korbowego. 

D. czujnika ciśnienia różnicowego przed i za filtrem. 

Zadanie 16. 

Który element układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Comman Rail pozwala na podział dawki 

paliwa na kilka faz wtrysku? 

A. Wtryskiwacz piezoelektryczny. 

B. Promieniowa pompa paliwa. 

C. Chłodnica paliwa.  

D. Zasobnik paliwa. 

Zadanie 17. 

Który element układu sterowania silnika może być wykorzystywany przez układ kontroli jazdy ASR? 

A. Przepływomierz powietrza. 

B. Elektroniczna przepustnica. 

C. Czujnik prędkości wału korbowego. 

D. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. 

Zadanie 18. 

Które działanie spowoduje ponowne uruchomienie silnika po unieruchomieniu w czasie zatrzymania pojazdu 

z manualną skrzynią biegów i załączonym systemem start-stop? 

A. Wciśnięcie pedału sprzęgła.  

B. Włączenie biegu pierwszego. 

C. Wciśnięcie pedału przyspieszenia. 

D. Przyciśnięcie przycisku „start-stop”. 
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Zadanie 19. 

W układzie sterowania sprężarki klimatyzacji przedstawionym na schemacie po załączeniu przekaźnika K54 

oraz K501, przekaźnik K513 nie załącza się. Prawdopodobną przyczyną usterki jest niesprawność 

bezpiecznika 

A. F40 

B. F22 

C. F38 

D. F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 20. 

 

Na schemacie układu klimatyzacji cyfrą 2 oznaczono 

A. parownik. 

B. sprężarkę. 

C. skraplacz. 

D. osuszacz. 

Zadanie 21. 

Pasywny system kontroli ciśnienia w ogumieniu kół pojazdu wykorzystuje sygnały z czujników 

A. prędkości obrotowej kół układu ABS. 

B. temperatury powietrza w oponach. 

C. nacisku kół na nawierzchnię. 

D. tłumienia amortyzatorów. 
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Zadanie 22. 

Podstawową funkcją aktywnego tempomatu ACC jest 

A. uniemożliwienie poślizgu kół podczas ruszania. 

B. rozpoznawanie znaków drogowych na drodze. 

C. zachowanie odstępu pomiędzy pojazdami. 

D. zabezpieczenie przed blokowaniem kół. 

Zadanie 23. 

Po skanowaniu systemu sterowania silnika o zapłonie iskrowym diagnoskop OBD II wyświetlił kod błędu 

P0132 sonda lambda. Za wysokie napięcie sygnału. Prawdopodobna przyczyna tej usterki to 

A. zużycie sondy. 

B. przerwa w obwodzie grzałki sondy. 

C. zwarcie przewodu sygnałowego z masą pojazdu. 

D. zwarcie przewodu sygnałowego z przewodem zasilającym grzałkę. 

Zadanie 24. 

Podczas diagnostyki przewodów skrętki magistrali CAN otrzymano wartość napięcia pomiędzy przewodem 

CAN high a masą pojazdu U=12,3[V]. Wynik pomiaru świadczy o 

A. prawidłowym działaniu magistrali. 

B. przerwie w przewodzie CAN high. 

C. zwarciu przewodów CAN high i CAN low. 

D. zwarciu przewodu CAN high z przewodem zasilającym instalacji pojazdu. 

Zadanie 25. 

 

W pomiarze napięcia zasilania uzwojenia grzewczego czujnika tlenu B3 końcówki woltomierza należy 

podłączyć do 

A. masy i zacisku 4 po załączeniu zapłonu. 

B. masy i zacisku 4 bez załączania zapłonu. 

C. zacisków 1 i 2  

D. zacisków 4 i 3 
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Zadanie 26. 

Który element należy zastosować w celu samoczynnego wyłączenia świateł do jazdy dziennej przy włączaniu 

świateł postojowych? 

A. Diodę Zenera. 

B. Przekaźnik NC. 

C. Przekaźnik NO. 

D. Bezpiecznik przeciążeniowy. 

Zadanie 27. 

Przyczyną niemożliwości uruchomienia silnika o zapłonie iskrowym może być uszkodzenie czujnika 

A. tlenu w spalinach. 

B. temperatury silnika. 

C. prędkości wału korbowego. 

D. temperatury powietrza w kolektorze dolotowym. 

Zadanie 28. 

Uszkodzenie, którego elementu układu sterowania silnika o zapłonie iskrowym objawia się „wypadaniem 

zapłonu”?  

A. Czujnika prędkości wału korbowego. 

B. Przepływomierza powietrza 

C. Czujnika tlenu w spalinach. 

D. Świecy zapłonowej. 

Zadanie 29. 

Po wymianie czujnika prędkości obrotowej wału korbowego silnika należy 

A. usunąć kod błędu z pamięci sterownika silnika. 

B. wpisać oznaczenie czujnika do pamięci sterownika. 

C. uruchomić silnik na około 15 minut w celu zaadaptowania czujnika. 

D. uruchomić silnik i doprowadzić prędkość wału korbowego do wartości maksymalnej. 

Zadanie 30. 

Który z elementów wyposażenia pojazdu nie podlega regeneracji? 

A. Czujnik temperatury. 

B. Rozrusznik. 

C. Zawór EGR. 

D. Alternator. 

Zadanie 31. 

Części oryginalne zawierające numer katalogowy, logo producenta i zostały wyprodukowane zgodnie z jego 

standardami mają na opakowaniu oznaczenie 

A. AM. 

B. Z, ZJ. 

C. PC, PT, PJ. 

D. O, OEM, OE.  
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Zadanie 32. 

Przed wykonaniem badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu należy 

A. wystawić fakturę VAT za usługę. 

B. sprawdzić wyposażenie obowiązkowe pojazdu. 

C. sprawdzić, czy silnik posiada numer identyfikacyjny. 

D. wprowadzić dane pojazdu do rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów. 

Zadanie 33. 

W pojeździe, na skutek usterki układu sterowania silnika, sterownik załączył tryb pracy awaryjnej oraz 

zaświeciła się lampka „Check engine”. W pierwszej kolejności należy 

A. podłączyć diagnoskop i przeskanować układ. 

B. wymienić świece zapłonowe. 

C. wymienić sterownik silnika.  

D. odłączyć akumulator. 

Zadanie 34. 

Kontrolę poprawności działania wtryskiwaczy gazu układu zasilania silnika gazem lpg powinien 

przeprowadzić  

A. mechanik samochodowy. 

B. elektromechanik samochodowy. 

C. pracownik Biura Obsługi Klienta. 

D. pracownik posiadający uprawnienia do obsługi instalacji gazowych w pojazdach. 

Zadanie 35. 

Badanie rozrusznika na stole probierczym powinien wykonać 

A. uprawniony diagnosta. 

B. mechanik samochodowy. 

C. elektryk w uprawnieniamy SEP. 

D. elektromechanik samochodowy. 

Zadanie 36. 

Pojazd wycofany z eksploatacji powinien być przekazany do 

A. Wydziału Komunikacji zgodnym z miejscem zameldowania właściciela. 

B. punktu odbioru surowców wtórnych. 

C. stacji demontażu pojazdów.  

D. stacji kontroli pojazdów. 

Zadanie 37. 

Który dokument należy przedstawić w stacji demontażu pojazdów? 

A. Dowód rejestracyjny pojazdu. 

B. Książkę gwarancyjną pojazdu. 

C. Dowód opłaty ubezpieczenia OC. 

D. Zaświadczenie o ważnym badaniu technicznym. 
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Zadanie 38. 

Raport wzrokowej oceny pojazdu sporządza się  

A. po wykonaniu naprawy. 

B. przed przyjęciem pojazdu do naprawy. 

C. po jeździe próbnej wykonanej naprawy. 

D. bezpośrednio przed rozliczeniem zlecenia. 

Zadanie 39. 

Lp. Nazwa części Cena jednostkowa brutto[zł] 

1.  Przepływomierz powietrza  120,00 

2. Opaska zaciskowa 10,00 

 Czynności wymiany i naprawy Ilość roboczogodzin [rbh] 

1. Wymiana przepływomierza powietrza 0,6 

2. Kasowanie błędów OBD II 0,4 

3. Adaptacja przepływomierza 0,5 

Koszt wymiany przepływomierza powietrza i dwóch opasek zaciskowych przy stawce za roboczogodzinę 

80 zł brutto według danych zawartych w tabeli, wyniesie 

A. 250,00 zł 

B. 260,00 zł 

C. 270,00 zł 

D. 319, 80 zł 

Zadanie 40. 

Lp. Części i materiały cena jednostkowa brutto[zł] 

1. Czujnik temperatury silnika 40,00 

2. Płyn chłodniczy (1 dm3) 20,00 

 Czynności wymiany i naprawy Cena brutto [zł] 

1. Wymiana czujnika temperatury  30,00 

2. 
Uzupełnienie płynu wraz z odpowietrzeniem 
układu 

20,00 

3. Kasowanie błędów OBD II 50,00 

Jaki będzie koszt wymiany czujnika temperatury silnika, jeżeli podczas naprawy uzupełniono płyn chłodniczy 

w ilości 0,5 dm3? 

A. 100,00 zł 

B. 110,00 zł 

C. 150,00 zł 

D. 184,50 zł 
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