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CZ  PISEMNA 

R.23-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 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. 
Jaki rodzaj studni przedstawia rysunek? 

A. Ko cow . 
B. Specjaln . 
C. Rewizyjn . 
D. Wielok tn . 

Zadanie 2. 
Przedstawionym na rysunku obiektem hydrotechnicznym, umo liwiaj cym pokonywanie ró nic 
poziomu wody, jest 

A. jaz. 
B. luza.  
C. kana . 
D. zapora. 

Zadanie 3. 
Wod  do budynku doprowadza si  za pomoc  

A. sieci wodoci gowej. 
B. instalacji wodoci gowej. 
C. armatury wodoci gowej. 
D. uzbrojenia wodoci gowego. 

Zadanie 4. 
Elementem cz cym sie  wodoci gow  z instalacj  obiektu zasilanego w wod  jest 

A. przy cze. 
B. wodomierz. 
C. zawór regulacyjny. 
D. studzienka rewizyjna. 

Zadanie 5. 
Przewidywany w projekcie okres eksploatacji wodoci gu to 

A. horyzont czasowy. 
B. wydajno  czasowa. 
C. sprawno  czasowa. 
D. pojemno  czasowa.  
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Zadanie 6. 
Na schemacie systemu zaopatrzenia w wod  cyfr  3 oznaczono  

 

A. stacja pomp. 
B. uj cie wody.  
C. ruroci g magistralny. 
D. zbiornik przep ywowy.  

Zadanie 7. 
Sk adowisko odpadów otacza si  pasem zieleni z o onym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do 
minimum niedogodno ci i zagro e  powstaj cych na sk adowisku odpadów w wyniku emisji odorów  
i py ów, roznoszenia odpadów przez wiatr, ha asu i ruchu drogowego, oddzia ywania zwierz t, 
tworzenia si  aerozoli oraz po arów. Minimalna szeroko  pasa zieleni wynosi  

A.   5 m 
B. 10 m 
C. 15 m 
D. 20 m 

Zadanie 8. 
Rury i kszta tki stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych wykonane s   

A. ze stali. 
B. z eliwa. 
C. z polichlorku winylu. 
D. z materia ów ceramicznych. 
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Zadanie 9. 
Z harmonogramu przedstawiaj cego post p prac zwi zanych z uk adaniem ruroci gu wynika, e 

 

A. nast pi o przerwanie pracy po 5 dniach. 
B. prace wykonywane s  zgodnie z planem. 
C. opó nienie wykonania prac wyniesie 50%. 
D. prace wykonano w czasie o po ow  krótszym ni  planowano. 

Zadanie 10. 
W celu ujmowania wody na terenie uj cia przedstawionego na rysunku zastosowano 

A. dreny 
B. pompy. 
C. studni  ch onn . 
D. studni  depresyjn . 

Zadanie 11. 
Do jednoczesnego od elaziania i odmanganiania wody u ywa si  

A. filtrów. 
B. membran. 
C. odstojników. 
D. mieszalników. 

Zadanie 12. 
Pompy pracuj ce na uj ciu wód powierzchniowych zabezpiecza si  przed uszkodzeniami 
powodowanymi zanieczyszczeniami zawieszonymi w wodzie za pomoc  

A. zaworów. 
B. ekranów. 
C. syfonów. 
D. filtrów. 
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Zadanie 13. 
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nale y stwierdzi , e rednie dobowe zapotrzebowanie 
na wod  na 1 mieszka ca w mieszkaniach z bie c  wod , ubikacj , azienk  i ciep  wod  z kot owni 
osiedlowej, wynosi 

A. 50-60 dm3/dob . 
B. 60-70 dm3/dob . 
C. 70-90 dm3/dob . 
D. 140-160 dm3/dob . 

Zadanie 14. 
Przed zasypaniem wykopu, w którym u o ono sie  wodoci gow , nale y wykona  

A. prób  szczelno ci. 
B. chlorowanie wody. 
C. niwelacj  kontroln . 
D. p ukanie przewodów. 

Zadanie 15. 
Urz dzeniami stosowanymi w oczyszczalni cieków do usuwania ze cieków zawiesin o g sto ci 
wi kszej ni  g sto  wody s  

A. kraty. 
B. osadniki. 
C. piaskowniki. 
D. odt uszczacze. 

Zadanie 16. 
Biologiczn  metod  zagospodarowania osadów ciekowych w oczyszczalni cieków jest ich 

A. suszenie. 
B. utylizacja.  
C. sk adowanie. 
D. kompostowanie. 
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Zadanie 17. 
W celu unikni cia odtlenienia cieków czas ich przetrzymywania w osadniku gnilnym nie powinien by  
d u szy ni  

A.   3 dni.  
B.   6 dni.  
C. 10 dni.  
D. 14 dni.  

Zadanie 18. 
Informacje potwierdzaj ce przebieg wykonania robót zwi zanych z budow  obiektu gospodarki wodnej 
oraz przebieg zdarze  zachodz cych w czasie trwania prac zawarte s   

A. w prawie wodnym. 
B. w dzienniku budowy. 
C. w projekcie technicznym.  
D. w operacie wodnoprawnym. 

Zadanie 19. 
Oznaczenie przedstawione na rysunku informuje o usytuowaniu w terenie  

A. zasuwy. 
B. zaworu. 
C. zbiornika. 
D. zamkni cia. 

Zadanie 20. 
Zgodnie z tabliczk  informacyjn  nale y stwierdzi , e zasuwa na przewodzie o rednicy 
150 mm znajduje si  w odleg o ci 

A. 1,4 m 
B. 1,8 m  
C. 2,3 m  
D. 2,6 m  
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Zadanie 21. 
Podczas obliczania ilo ci materia ów potrzebnych do budowy przydomowej oczyszczalni cieków, 
nale y uwzgl dni  

A. nak ady ilo ciowe. 
B. lokalizacj  obiektu. 
C. okres eksploatacji. 
D. rodzaj cieków. 

Zadanie 22. 
Kryterium klasyfikacji odpadów na: odpady gro ce zaka eniem, odpady szczególnie szkodliwe dla 
rodowiska oraz surowe produkty i materia y uznane za nieprzydatne do wykorzystania gospodarczego, 

jest ich 

A. stopie  szybko ci rozk adu.  
B. stopie  rozdrobnienia.  
C. zawarto  wody. 
D. toksyczno . 

Zadanie 23. 
Odpady niezawieraj ce substancji niebezpiecznych, powstaj ce w gospodarstwach domowych, to 
odpady 

A. miejskie. 
B. komunalne. 
C. budowlane. 
D. infiltracyjne. 

Zadanie 24. 
Najwi kszy procent odpadów w Polsce, nie zaliczanych do komunalnych, stanowi  odpady  

A. z wydobycia kopalin. 
B. z oczyszczalni cieków.  
C. z przemys u budowlanego. 
D. z przemys u energetycznego. 

Zadanie 25. 
Odpadami niebezpiecznymi s  odpady 

A. szklane. 
B. metalowe. 
C. plastikowe. 
D. elektroniczne. 
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Zadanie 26. 
Jak  liter  oznaczono na rysunku 
mi szo  warstwy wodono nej? 

A. a 
B. b 
C. c 
D. d 

Zadanie 27. 
Powierzchnia kwater przeznaczonych do sk adowania odpadów niebezpiecznych nie powinna 
przekracza  

A. 1500 m2 
B. 2500 m2 
C. 3000 m2 
D. 4500 m2 

Zadanie 28. 
Najbardziej uci liw  dla rodowiska metod  zagospodarowania odpadów jest ich 

A. spalanie. 
B. sortowanie. 
C. sk adowanie. 
D. segregowanie. 

Zadanie 29. 
Odpady zielone powinny by  przetwarzane w procesie 

A. spalania. 
B. utylizacji. 
C. recyklingu. 
D. kompostowania. 

Zadanie 30. 
Przetwarzanie odpadów organicznych i pozyskiwanie z nich energii odbywa si   

A. w sortowni. 
B. w biogazowni. 
C. w oczyszczalni cieków. 
D. w komorze napowietrzania. 
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Zadanie 31. 
Termiczne unieszkodliwianie odpadów przeprowadza si   

A. w spalarni.  
B. w sortowni.  
C. w kot owni. 
D. w kompostowni. 

Zadanie 32. 
Sk adowiska odpadów oboj tnych nie mog  by  lokalizowane na  

A. terenach wychodni ska  zwi z ych porowatych, skrasowia ych i skawernowanych.  
B. obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych. 
C. obszarach ochrony uzdrowiskowej.  
D. glebach klas bonitacji I i II. 

Zadanie 33. 
Odpady poddawane zagospodarowaniu w sposób przedstawiony na 
schemacie to 

A. odpady organiczne. 
B. tworzywa sztuczne. 
C. odpady wielkogabarytowe. 
D. opakowania wielomateria owe. 

Zadanie 34. 
Produktem procesu humifikacji odpadów organicznych jest 

A. torf. 
B. biogaz. 
C. humus. 
D. amoniak. 

Zadanie 35. 
Na rysunku przedstawiono fragment przekroju drogi dojazdowej o nawierzchni 

A. wirowej. 
B. asfaltowej.  
C. t uczeniowej. 
D. brukowcowej. 
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Zadanie 36. 
Zgodnie z wymaganiami technicznymi dotycz cymi drogi klasy D najmniejsza dopuszczalna szeroko  
drogi powinna wynosi  

A.   2,5 m 
B.   5,0 m 
C. 10,0 m 
D. 15,0 m 

Zadanie 37. 
Nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, której warstwa cieralna jest wykonana z kruszywa 
zwi zanego lepiszczem bitumicznym, to nawierzchnia 

A. wirowa. 
B. asfaltowa. 
C. bitumiczna. 
D. klinkierowa. 

Zadanie 38. 
Maszyna do robót ziemnych, s u ca g ównie do profilowania pod o y pod nawierzchni  dróg, lotnisk, 
rowów i poboczy oraz wyrównywania nasypów to  

A. zrywarka.  
B. równiarka. 
C. spycharka. 
D. zag szczarka. 

Zadanie 39. 
Rysunek przedstawia sposób zabezpieczenia skarp przed osuwaniem metod  

A. muru oporowego. 
B. opaski gabionowej. 
C. ekranu kamiennego.  
D. narzutu kamiennego. 

Wymagania techniczno-u ytkowe dla drogi klasy D w zale no ci od pr dko ci projektowej 
Pr dko  projektowa [km/h] 30 40 
Najmniejsza szeroko  drogi  
w liniach rozgraniczaj cych [m] jednojezdniowej 2 pasy ruchu 10 10 

Najmniejsza szeroko  drogi  
w liniach rozgraniczaj cych  
poza terenem zabudowy [m] 

jednojezdniowej 2 pasy ruchu 15 15 
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Zadanie 40. 
Otrzymano przedstawione w tabeli rz dne korony. Na ich podstawie oraz tabeli dopuszczalnych 
odchyle  wymiarowych w nasypach okre l, w którym przekroju nasypu nale y wykona  roboty 
poprawkowe. 

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

 

 

                                                                 Dopuszczalne odchylenia wymiarowe w nasypach 
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