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Rok 2014
CZĉĝû PISEMNA

Instrukcja dla zdającego
1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ
przewodniczącemu zespoáu nadzorującego.
2. Do arkusza doáączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
– wpisz oznaczenie kwalifikacji,
– zamaluj kratkĊ z oznaczeniem wersji arkusza,
– wpisz swój numer PESEL*,
– wpisz swoją datĊ urodzenia,
– przyklej naklejkĊ ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test skáadający siĊ z 40 zadaĔ.
4. Za kaĪde poprawnie rozwiązane zadanie moĪesz uzyskaü 1 punkt.
5. Aby zdaü czĊĞü pisemną egzaminu musisz uzyskaü co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uwaĪnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dáugopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
8. Do kaĪdego zadania podane są cztery moĪliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastĊpujący
ukáad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
A

B

C

D

9. Tylko jedna odpowiedĨ jest poprawna.
10. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybraáeĞ
odpowiedĨ „A”:
A

B

C

D

11. Staraj siĊ wyraĨnie zaznaczaü odpowiedzi. JeĪeli siĊ pomylisz i báĊdnie zaznaczysz odpowiedĨ, otocz
ją kóákiem i zaznacz odpowiedĨ, którą uwaĪasz za poprawną, np.
A

B

C

D

12. Po rozwiązaniu testu sprawdĨ, czy zaznaczyáeĞ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziáeĞ wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.
PamiĊtaj, Īe oddajesz przewodniczącemu zespoáu nadzorującego tylko KARTĉ ODPOWIEDZI.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Zadanie 1.
Którą czynnoĞü kontrolną moĪna wykonaü podczas oglĊdzin silnika elektrycznego w czasie jego pracy?
A.
B.
C.
D.

Sprawdzenie stopnia nagrzewania siĊ obudowy.
Sprawdzenie stanu szczotek i szczotkotrzymaczy.
Sprawdzenie stanu pierĞcieni Ğlizgowych i komutatora.
Sprawdzenie pewnoĞci poáączeĔ elementów z napĊdem.

Zadanie 2.
JeĪeli instrukcje stanowiskowe nie podają konkretnych terminów, to przeglądu urządzeĔ napĊdowych
naleĪy dokonywaü co najmniej raz na
A.
B.
C.
D.

rok.
dwa lata.
cztery lata.
piĊü lat.

Zadanie 3.
Na efektywnoĞü cháodzenia indukcyjnego silnika elektrycznego istotny wpáyw ma
A.
B.
C.
D.

czujnik temperatury.
wlot powietrza.
klatka wirnika.
koáo pasowe.

Zadanie 4.
Którego przyrządu pomiarowego naleĪy uĪyü do pomiaru prĊdkoĞci obrotowej waáu silnika?
A.
B.
C.
D.

Pirometru.
Termohigrometru.
Mostka tensometrycznego.
Prądnicy tachometrycznej.

Zadanie 5.
Jaki parametr maszyny elektrycznej moĪna okreĞliü za pomocą miernika przedstawionego na rysunku?
A.
B.
C.
D.

NapiĊcie zasilania.
Prąd rozruchu silnika.
TemperaturĊ obudowy silnika.
PrĊdkoĞü obrotową waáu silnika.
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Zadanie 6.
W jakim stanie pracy znajduje siĊ transformator w ukáadzie poáączeĔ przedstawionym na schemacie
ukáadu pomiarowego?
A.
B.
C.
D.

Jaáowym.
Rozruchu.
Zwarcia pomiarowego.
ObciąĪenia znamionowego.

Zadanie 7.
Zmniejszenie czĊstotliwoĞci napiĊcia zasilania podczas pracy silnika indukcyjnego trójfazowego
spowoduje
A.
B.
C.
D.

zatrzymanie silnika.
zwiĊkszenie prĊdkoĞci obrotowej silnika.
zmniejszenie prĊdkoĞci obrotowej silnika.
utrzymanie prĊdkoĞci obrotowej silnika na tym samym poziomie.

Zadanie 8.
Co stanie siĊ z napiĊciem strony dolnej transformatora, gdy zwiĊkszy siĊ na odczepie liczbĊ pracujących
zwojów uzwojenia górnego, przy niezmienionym napiĊciu zasilania?
A.
B.
C.
D.

ZwiĊkszy siĊ.
Zmniejszy siĊ.
Nie zmieni siĊ.
Spadnie do zera.

Zadanie 9.
Silnik szeregowy prądu staáego uĪytkowany jest w trybie pracy dorywczej. Jaka moĪe byü najbardziej
prawdopodobna przyczyna braku reakcji silnika na zaáączenie napiĊcia zasilania?
A.
B.
C.
D.

Zabrudzony komutator.
Przerwa w obwodzie twornika.
Nieprawidáowo dobrane szczotki.
Wystająca izolacja miĊdzy dziaákami komutatora.

Zadanie 10.
Przedstawiony schemat poáączeĔ uzwojeĔ dotyczy silnika
A.
B.
C.
D.

komutatorowego jednofazowego.
indukcyjnego jednofazowego.
bocznikowego prądu staáego.
szeregowego prądu staáego.
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Zadanie 11.
ZmianĊ którego parametru silnika, spowoduje przeáączenie uzwojeĔ na tabliczce zaciskowej silnika
indukcyjnego jednofazowego przedstawione na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Mocy silnika.
Kierunku obrotów.
PrĊdkoĞci obrotowej.
Momentu rozruchowego.

Zadanie 12.
Na schemacie silnika prądu staáego symbolem A1A2 oznaczono uzwojenie
A.
B.
C.
D.

twornika.
komutacyjne.
wzbudzenia szeregowe.
wzbudzenia bocznikowe.

Zadanie 13.
Na rysunku przedstawiono silnik
A.
B.
C.
D.

szeregowy prądu staáego.
bocznikowy prądu staáego.
klatkowy trójfazowy prądu przemiennego.
pierĞcieniowy trójfazowy prądu przemiennego.

Zadanie 14.
Na schemacie przedstawiono
A.
B.
C.
D.

stycznik.
wyáącznik silnikowy.
przekaĨnik nadmiarowoprądowy.
przeáącznik odczepów transformatora.
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Zadanie 15.
Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

przekaĨnik podnapiĊciowy.
przekaĨnik termiczny.
przekáadnik napiĊciowy.
przekáadnik prądowy.

Zadanie 16.
Na jaką krotnoĞü prądu znamionowego silnika klatkowego trójfazowego, napĊdzającego pompĊ
hydroforu w gospodarstwie domowym, naleĪy nastawiü zabezpieczenie termiczne?
A.
B.
C.
D.

0,8·In
1,1·In
1,4·In
2,2·In

Zadanie 17.
Którą czĊĞü zamienną maszyny elektrycznej przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Wentylator.
TarczĊ áoĪyskową.
TarczĊ koánierzową.
Dáawik skrzynki zaciskowej.

Zadanie 18.
Którym skrótem literowym oznaczamy ukáad automatyki energetycznej, powodujące przywrócenie do
normalnej pracy linii energetycznej po wyáączeniu jej przez urządzenia zabezpieczające?
A.
B.
C.
D.

SZR
SCO
SPZ
SRN

Zadanie 19.
Którym symbolem oznacza siĊ maszynĊ elektryczną o przedstawionym
na wykresie rodzaju pracy?
A.
B.
C.
D.

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

IP11
IP22
IP32
IP44

Zadanie 21.
Jaki rodzaj poáączenia uzwojeĔ silnika indukcyjnego asynchronicznego przedstawiono na rysunku
tabliczki zaciskowej?
A.
B.
C.
D.

W trójkąt.
W gwiazdĊ.
Szeregowe.
Równolegáe.

Zadanie 22.
Ile wynosi wartoĞü skuteczna przemiennego napiĊcia dotykowego, dopuszczalnego dáugotrwale
w warunkach Ğrodowiskowych normalnych, dla wartoĞci rezystancji ciaáa ludzkiego okoáo 1 k?
A.
B.
C.
D.

12 V
25 V
50 V
60 V

Zadanie 23.
Który ze Ğrodków ochrony przeciwporaĪeniowej stosuje siĊ jako ochronĊ przed dotykiem bezpoĞrednim
w urządzeniach do 1 kV?
A.
B.
C.
D.

Samoczynne wyáączenie zasilania.
Umieszczenie czĊĞci czynnych poza zasiĊgiem rĊki.
Separacja elektryczna obwodu pojedynczego odbiornika.
Zastosowanie izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej.

Zadanie 24.
Urządzenie oznaczone przedstawionym symbolem klasy ochronnoĞci moĪna podáączyü do instalacji
A.
B.
C.
D.

o obniĪonym napiĊciu zasilania SELV lub PELV.
separowanej elektrycznie od linii zasilającej.
bez przewodu ochronnego.
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.
Obwód

Nazwa urządzenia
elektrycznego

Zastosowane Prąd wyłączalny
zabezpieczenie 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

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

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

3 razy mniejszy.
6 razy mniejszy.
3 razy większy.
6 razy większy.

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

w obwodzie FELV.
w obwodzie SELV.
w obwodach PELV i FELV.
w obwodach PELV i SELV.
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Zadanie 29.
Który z jednofazowych wyáączników nadprądowych speánia warunki ochrony przeciwporaĪeniowej
przy impedancji pĊtli zwarcia Z = 4,2 ȍ?
A.
B.
C.
D.

B10
C10
B16
C16

Zadanie 30.
Ile wynosi najwiĊksza dopuszczalna rezystancja uziomu RA przewodu ochronnego áączącego uziom
z czĊĞcią przewodzącą dostĊpną dla znamionowego prądu róĪnicowego I¨N = 30 mA i napiĊcia
dotykowego 50 V AC wyáącznika róĪnicowoprądowego?
A.
B.
C.
D.

Ok. 830 
Ok. 1 660 
2 000 
4 000 

Zadanie 31.
Jaki typ kabla energetycznego przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

YAKY 5x16
YAKXS 4x16
YHAKXS 1x70
XRUHAKXS 1x70

Zadanie 32.
Na schemacie przedstawiono przekaĨnik
A.
B.
C.
D.

bistabilny.
termiczny.
zmierzchowy.
róĪnicowoprądowy.

Zadanie 33.
Technika pomiaru zabezpieczenia instalacji elektrycznej, której schemat przedstawiono, odnosi siĊ do
wyáącznika
A.
B.
C.
D.

silnikowego.
termicznego.
nadprądowego.
róĪnicowoprądowego.
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Zadanie 34.
Którego miernika naleĪy uĪyü do przeprowadzenia pomiaru przedstawionego na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Megaomomierza.
Miliamperomierza.
Multimetru cyfrowego.
Multimetru analogowego.

Zadanie 35.
Symbol zabezpieczenia instalacji elektrycznej, pokazany na rysunku, odnosi siĊ do wyáącznika
A.
B.
C.
D.

silnikowego.
nadprądowego.
bezpiecznikowego.
róĪnicowoprądowego.

Zadanie 36.
Na rysunku przedstawiono wyáącznik
A.
B.
C.
D.

czasowy.
nadprądowy.
róĪnicowoprądowy.
gazowo-wydmuchowy.

Zadanie 37.
Na podstawie przedstawionego schematu podaj, do którego zacisku puszki áączeniowej naleĪy
podáączyü zacisk áącznika Ğwiecznikowego oznaczony literą „X”, aby Īyrandol dziaáaá prawidáowo?
A.
B.
C.
D.

Do zacisku o numerze 1
Do zacisku o numerze 2
Do zacisku o numerze 3
Do zacisku o numerze 4

Zadanie 38.
Przy pomocy przedstawionego na rysunku przyrządu pomiarowego skáadającego siĊ z nadajnika
i odbiornika moĪna zdiagnozowaü
A.
B.
C.
D.

przerwĊ lub zwarcie w przewodach.
uszkodzenie gniazda wtykowego.
uszkodzenie izolacji przewodu.
asymetriĊ napiĊcia zasilania.
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Zadanie 39.
W jakich granicach powinien mieĞciü siĊ pomierzony rzeczywisty prąd róĪnicowy I¨N wyáącznika
róĪnicowoprądowego typu AC w stosunku do jego wartoĞci znamionowej, aby dopuĞciü go do
eksploatacji?
A.
B.
C.
D.

Od 0,3 IǻN do 0,8 IǻN
Od 0,3 IǻN do 1,0 IǻN
Od 0,5 IǻN do 1,0 IǻN
Od 0,5 IǻN do 1,2 IǻN

Zadanie 40.
W celu usuniĊcia uszkodzenia przerwanej Īyáy przewodu miĊdzy sąsiednimi puszkami áączeniowymi
w podtynkowej instalacji elektrycznej uáoĪonej w rurce, naleĪy
A.
B.
C.
D.

odkrĊciü w puszkach przerwany przewód, zastąpiü go nowym i poáączyü.
odkrĊciü w puszkach przerwany przewód, zlutowaü, zaizolowaü i poáączyü.
pozostawiü uszkodzony przewód, poáączyü puszki przewodem natynkowym.
wykuü bruzdĊ i zastąpiü rurkĊ instalacyjną z przewodami przewodem podtynkowym.
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