
Nazwa kwalifikacji: Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych 
Oznaczenie kwalifikacji: E.03 
Wersja arkusza: X 
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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

E.03-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 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 



Zadanie 1. 
Na rysunku si ownika pneumatycznego litera X wskazuje 

A. t ok. 
B. tulej . 
C. t umik. 
D. t oczysko. 

Zadanie 2. 
Na podstawie wskazania mikrometru wynik pomiaru wynosi  

A. 22,16 mm 
B. 22,14 mm 
C. 21,64 mm 
D. 21,14 mm 

Zadanie 3. 
Rdze  wirnika silnika indukcyjnego wykonuje si  z  

A. litego materia u magnetycznego izotropowego. 
B. litego materia u magnetycznego anizotropowego. 
C. pakietu blach elektrotechnicznych wzajemnie izolowanych od siebie. 
D. pakietu blach elektrotechnicznych nie izolowanych od siebie. 

Zadanie 4. 
Rysunek przedstawia proces  

A. wiercenia. 
B. nitowania. 
C. frezowania. 
D. gwintowania. 

Zadanie 5. 
Zespó  tokarki poci gowej zwany konikiem, jest przedstawiony na rysunku 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 6. 
Narz dzia przedstawione na rysunku s  stosowane do  

A. wiercenia. 
B. honowania. 
C. frezowania. 
D. gwintowania. 

Zadanie 7. 
Pokazany na rysunku sposób montowania podzespo ów elektronicznych, na p ytce obwodu 
drukowanego, to 

A. klejenie. 
B. spawanie. 
C. lutowanie. 
D. zgrzewanie. 

Zadanie 8. 
Rysunek przedstawia sposoby przygotowania elementów do  

A. klejenia. 
B. spawania. 
C. nitowania. 
D. gwintowania. 

Zadanie 9. 
W uk adzie elektropneumatycznym przedstawionym na rysunku nale y zamontowa  zawór 
rozdzielaj cego w wersji 

A. V1 
B. V2 
C. V3 
D. V4 
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Zadanie 10. 
Podczas dokr cania jednakowymi rubami g owicy przedstawionej na rysunku nale y zachowa  
nast puj c  kolejno :  

A. 6 3 5 2 4 1 
B. 5 4 1 2 3 6 
C. 2 5 4 1 3 6 
D. 1 6 4 3 2 5 

Zadanie 11. 
Wska  prawid owy plan monta u zespo u tarczy zapadki przedstawionej na rysunku. 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 
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Zadanie 12. 
Poprawne przypisanie oznacze  cyfrowych do nazw elementów si ownika pneumatycznego wyst puje 
w wariancie  

Zadanie 13. 
Wska  diagram czasowy odpowiadaj cy przedstawionemu na schemacie uk adowi 
elektropneumatycznemu. 

Wariant Oznaczenia elementów 

A. 1 – t oczysko, 2 – t ok, 3 – spr yna, 4 – odpowietrzenie. 

B. 1 – t ok, 2 – t oczysko, 3 – spr yna, 4 – wk ad filtruj cy. 

C. 1 – t ok, 2 – wa , 3 – komora powietrza spr onego, 4 – odpowietrzenie. 

D. 1 – t oczysko, 2 – wa , 3 – komora spr ania, 4 – wk ad filtruj cy. 

  
A. B. 

  
C. D. 
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Zadanie 14. 
Symbol graficzny oznacza zawór 

A. d awi cy. 
B. redukcyjny. 
C. maksymalny. 
D. prze czaj cy. 

Zadanie 15. 
Korzystaj c z zale no ci wska  powierzchni  S t oka si ownika, je eli si ownik 
wytwarza si  czynn  Fu = 1,6 kN przy ci nieniu p = 1 MPa i wspó czynniku sprawno ci  = 0,8. 

A. 3000 mm2 
B. 2000 mm2 
C. 1500 mm2 
D. 1000 mm2 

Zadanie 16. 
Który element spr arki przep ywowej osiowej przedstawiono na rysunku? 

A. Ko o opatkowe. 
B. Zawór zwrotny. 
C. Zawór ssawny. 
D. Filtr ssawny. 
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Zadanie 17. 
Urz dzenie, którego dane techniczne przedstawiono w tabeli,  

A. otwiera i zamyka przep yw oleju. 
B. steruje kierunkiem przep ywu oleju. 
C. utrzymuje sta e ci nienie niezale nie od kierunku przep ywu oleju. 
D. wytwarza strumie  oleju w uk adach i urz dzeniach hydraulicznych. 

Zadanie 18. 
rub  mikrometryczn  do pomiaru g boko ci otworów przedstawia rysunek 

     A.              B. 

     C.               D. 
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Zadanie 19. 
Przed rozpocz ciem wymiany zaworu elektropneumatycznego, sterowanego przez PLC, nale y 

A. wy czy  dop yw spr onego powietrza, od czy  si ownik, od czy  PLC. 
B. od czy  przewody zasilaj ce sterownik oraz przewody pneumatyczne od elektrozaworu. 
C. wprowadzi  sterownik PLC w tryb STOP, wy czy  zasilanie elektryczne i pneumatyczne 

uk adu. 
D. wy czy  zasilanie pneumatyczne, od czy  przewody od cewki elektrozaworu i przewody 

pneumatyczne. 

Zadanie 20. 
Po sprawdzeniu zgodno ci po cze  (Rysunek II.) z dokumentacj  techniczn  (Rysunek I.) wynika, e 
b dnie wybrany jest 

A. si ownik A1 
B. przeka nik K1 
C. przeka nik K2 
D. rozdzielacz V1 

Zadanie 21. 
Przedstawiony na rysunku czujnik Pt 100 jest przeznaczony do pomiaru 

A. obj to ci cieczy. 
B. ci nienia cieczy. 
C. temperatury powietrza. 
D. napi cia elektrycznego. 
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Zadanie 22. 
Rezystor o warto ci znamionowej 1,2 k  i tolerancji 2% ma kod barwny 

A. br zowy, czerwony, czerwony, z oty. 
B. br zowy, br zowy, czerwony, czerwony. 
C. br zowy, czerwony, czerwony, czerwony. 
D. czerwony, br zowy, czerwony, czerwony. 

Zadanie 23. 
Dioda pod czona równolegle do cewki przeka nika pracuj cego w obwodzie pr du sta ego  

A. eliminuje napi cie samoindukcji w cewce podczas zwalniania. 
B. likwiduje drgania styków przeka nika podczas zadzia ania. 
C. zmniejsza czas reakcji styków przeka nika. 
D. zwi ksza rezystancj  styków przeka nika. 

Zadanie 24. 
Aby za wieci a si  lampka H1 nale y wcisn   

A. przyciski S1 i S2 
B. przyciski S1 i S3 
C. wy cznie przycisk S1 
D. wy cznie przycisk S3 

Zadanie 25. 
Za pomoc  narz dzia przedstawionego na rysunku 

A. zdejmuje si  izolacj  z przewodów. 
B. skr ca si  przewody elektryczne. 
C. przecina si  drut stalowy. 
D. tnie si  przewody. 
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Zadanie 26. 
Na schemacie przedstawionym na rysunku element opisany D5 jest diod  

A. pojemno ciow . 
B. prostownicz . 
C. tunelow . 
D. Zenera. 

Zadanie 27. 
Aby sprawdzi , czy przewód elektryczny nie jest przerwany stosuje si  

A. induktor. 
B. omomierz. 
C. woltomierz. 
D. amperomierz. 

Zadanie 28. 
Wymiana diody prostowniczej na p ycie zasilacza wymaga 

A. wylutowania uszkodzonej diody i wlutowania nowej diody. 
B. wyci cia uszkodzonej diody, wylutowania ko cówek, wlutowania nowej diody. 
C. wyci cia uszkodzonej diody, uformowania i pobielenia ko cówek nowej diody i jej 

wlutowania. 
D. wylutowania uszkodzonej diody, oczyszczenia otworów na p ycie, uformowania i pobielenia 

ko cówek nowej diody i jej wlutowania. 

Zadanie 29. 
Na rysunku przedstawiono tabliczk  znamionow  

A. silnika pr du sta ego. 
B. silnik indukcyjnego. 
C. autotransformatora. 
D. transformatora. 
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Zadanie 30. 
Monta  silnika elektrycznego w wiertarce sto owej nale y wykona  w kolejno ci:  

A. pod czy  ród o zasilania, zamocowa  silnik w obudowie wiertarki przy pomocy rub, 
za o y  pasek klinowy. 

B. zamocowa  silnik w obudowie wiertarki przy pomocy rub, pod czy  ród o zasilania, 
za o y  pasek klinowy. 

C. zamocowa  silnik w obudowie wiertarki przy pomocy rub, za o y  pasek klinowy, pod czy  
ród o zasilania. 

D. pod czy  ród o zasilania, za o y  pasek klinowy, zamocowa  silnik w obudowie wiertarki 
przy pomocy rub. 

Zadanie 31. 
Klucz dynamometryczny nale y stosowa  do 

A. dokr cania rub w miejscach trudnodost pnych. 
B. dokr cania rub z okre lonym momentem si y. 
C. atwiejszego odkr cania i dokr cania rub. 
D. odkr cania skorodowanych rub. 

Zadanie 32. 
Aby zmieni  kierunek wirowania wa u silnika indukcyjnego trójfazowego nale y 

A. zwi kszy  obci enie. 
B. pod czy  przewód zerowy. 
C. zmniejszy  cz stotliwo  zasilania. 
D. zamieni  miejscami dwa dowolne fazowe przewody zasilaj ce. 

Zadanie 33. 
Demonta  smarowniczki przedstawionej na rysunku nale y przeprowadzi  w kolejno ci: 

 

A. wyj cie spr yny 2, wybicie ko ka 4 z otworu korpusu 3, usuni cie kulki 1. 
B. usuni cie kulki 1, wyj cie spr yny 2, wybicie ko ka 4 z otworu korpusu 3. 
C. wybicie ko ka 4 z otworu korpusu 3, wyj cie spr yny 2, usuni cie kulki 1. 
D. wybicie ko ka 4 z otworu korpusu 3, usuni cie kulki 1, wyj cie spr yny 2. 
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Zadanie 34.  
Element oznaczony cyfr  1 

A. skraca czas zap onu wietlówki. 
B. likwiduje zjawisko stroboskopowe. 
C. poprawia wspó czynnik mocy wietlówki.  
D. ogranicza warto  nat enia pr du w uk adzie. 

Zadanie 35. 
Monta  zespo u przygotowania powietrza, zaczynaj c od strony spr arki nale y wykona  w kolejno ci: 

A. smarownica, filtr powietrza, manometr. 
B. manometr, filtr powietrza, smarownica. 
C. smarownica, filtr powietrza, zawór redukcyjny, manometr. 
D. filtr powietrza, zawór redukcyjny z manometrem, smarownica. 

Zadanie 36. 
Przy cze „T” zaworu hydraulicznego przedstawionego na rysunku nale y pod czy  do 

A. pompy. 
B. zbiornika oleju. 
C. si ownika dwustronnego dzia ania. 
D. si ownika jednostronnego dzia ania. 

Zadanie 37. 
Przedstawiony na rysunku przyrz d s u y do 

A. sprawdzania wspó osiowo ci wa ów. 
B. osadzania ko a z batego na wale. 
C. wt aczania sworznia. 
D. demonta u o ysk. 

Zadanie 38. 
Silnik z baty przedstawiono na rysunku 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 39. 
Na rysunku przedstawiono symbol 

A. przetwornika analogowo-cyfrowego. 
B. prostownika dwupo ówkowego.  
C. wzmacniacza operacyjnego. 
D. stabilizatora napi cia. 

Zadanie 40. 
Wska  zawór, który nale y zastosowa , jako zawór rozdzielaj cy V.  

 

    
A. B. C. D. 
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