
1. Parametr Um zawarty w dokumentacji technicznej wzmacniacza  małej częstotliwości oznacza wartość: 
 

A. średnią sygnału, 
B. skuteczną sygnału, 
C. amplitudy sygnału, 
D. międzyszczytową sygnału. 

 
2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach: Upp=4V, f=2,5kHz. 
 

 
 
3. Którą właściwość posiada wtórnik emiterowy? 
 

A. sygnał wyjściowy jest odwrócony o 180° w stosunku do sygnału wejściowego, 
B. średnia rezystancja wejściowa tego wzmacniacza wynosi około 100 kΩ, 
C. średnia rezystancja wyjściowa tego wzmacniacza wynosi około 10 kΩ, 
D. wzmocnienie napięciowe tego układu wynosi około 10V/V. 

 
 
 
4. W układzie sterowania przekaźnikiem na rysunku obok 

woltomierz wskazał napięcie równe 24 V. Oznacza to, że: 
 
A. przez cewkę przekaźnika nie płynie prąd sterowania, 
B. tranzystor T jest w stanie nasycenia, 
C. dioda D jest w stanie przewodzenia, 
D. tranzystor T jest w stanie aktywnym. 

 
 
 
5. W systemach ochrony obwodowej stosuje się czujki: 
 

A. zalania, 
B. magnetyczne, 
C. dymu i ciepła, 
D. gazów usypiających. 

 
 
 
6. Liczba poziomów ośmiobitowego przetwornika C/A wynosi: 

 
A. 64, 
B. 8, 
C. 16, 
D. 256. 

 



7. Funkcję którego regulatora pełni układ o poniższym schemacie blokowym? 
 
 

A. P, 
B. PI, 
C. PD, 
D. PID. 

 
 
 
 
8. Prawidłowy schemat podłączenia zamka elektromagnetycznego przedstawia rysunek: 

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

 
9. Przebieg napięcia zamieszczony na 

oscylogramie charakteryzuje się 
następującymi parametrami: 

 
 
 

A. Um=3V, U=2,1V, f=10kHz, 
B. Um=6V, U=4,2V, f=100kHz, 
C. Um=2,1V, U=3V, f=10kHz, 
D. Um=3V, U=2,1V, f=100kHz. 

 
 
 
 
 
10. W skład linii światłowodowej o długości 50 km wchodzi wzmacniacz optyczny oraz 4 złącza optyczne i 4 spawy. 

W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów linii światłowodowej. Ile wynosi całkowite tłumienie tej linii: 
 
 

A. 0,12 dB, 
B. 21,2 dB, 
C. 11,2 dB, 
D. 1,2 dB. 

 
 
 



11. W celu pomiaru rezystancji metodą techniczną należy zastosować: 
 

A. dwa woltomierze, 
B. dwa amperomierze, 
C. generator i oscyloskop, 
D. woltomierz i amperomierz. 

 
 
12. Układ z rysunku obok realizuje funkcję: 
 

A. źródła prądowego, 
B. lustra prądowego, 
C. układu Darlingtona, 
D. wzmacniacza różnicowego. 

 
13. Na wyjściu układu czasowego został wygenerowany przebieg przedstawiony na poniższym wykresie. 

Współczynnik wypełnienia przebiegu wynosi: 
 

A. 15%, 
B. 45%, 
C. 25%, 
D. 35%. 

 
 
 
14. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy generatora funkcyjnego. Blok X pełni funkcję układu: 
 
 

A. sumującego, 
B. logarytmującego, 
C. różniczkującego, 
D. całkującego. 

 
 
15. Użytkownik tunera satelitarnego stwierdził brak sygnału wyłącznie na programach z polaryzacją V. Sygnał 

satelitarny doprowadzony jest do gniazda antenowego poprzez multiswitch. Wskaż prawdopodobną usterkę: 
 
A. usterka głowicy tunera, 
B. brak zasilania multiswitcha, 
C. uszkodzony multiswitch, 
D. uszkodzone gniazdo antenowe. 

 
16. W telewizji IP (IPTV) obraz jest przesyłany do odbiorcy poprzez : 
 

A.  sieć LAN, 
B. szerokopasmowy dostęp do Internetu, 
C. strumień z YouTube, 
D. nadajniki naziemne. 

 
17. W wielostopniowych wzmacniaczach prądu stałego pomiędzy kolejnymi stopniami stosuje się sprzężenia: 
 

A. galwaniczne, 
B. pojemnościowe, 
C. transformatorowe, 
D. indukcyjne. 

 
 



18. Pasmo przenoszenia wzmacniacza na podstawie poniższej charakterystyki kU=f(f) wynosi: 

 
A. od 60Hz do 10kHz, 
B. od15Hz do 70kHz, 
C. od 30Hz do 20kHz, 
D. od 100Hz do 5kHz. 

 
19. Na wejście wzmacniacza, którego schemat pokazano na rysunku, podano napięcie Uwe=100mV. Na wyjściu 

pojawiło się napięcie Uwy=100mV. Określ przyczynę takiego 
zachowania się wzmacniacza. 

 
A. R2 stanowi przerwę, 
B. R1 stanowi zwarcie, 
C. R1 stanowi przerwę, 
D. R1 i R2 stanowię przerwę. 

 
 
 
 
20. Ile wynosi wartość natężenia prądu przemiennego wskazywanego przez multimetr analogowy na zakresie 75mA? 
 

A. 30mA, 
B. 31,25mA, 
C. 60mA, 
D. 62,5mA. 

 
 
 
 
 
21. Ile wynosi maksymalna wartość prądu stałego, którą można zmierzyć multimetrem, którego wskazanie pokazane 

na powyższym rysunku wynosi 0,5A? 
 

A. 625mA, 
B. 325mA, 
C. 312mA, 
D. 650mA. 

 



22. Wykonano pomiary rezystancji Rab czujki ruchu typu NC połączonej w konfiguracji 2EOL/NC z rezystorami 
R1=R2=1,1 kΩ. Na podstawie zamieszczonych w tabeli wyników pomiarów oraz schematu połączeń można 
stwierdzić, że: 

 
A. uszkodzony jest styk NC, 
B. uszkodzony jest styk TMP, 
C. uszkodzone są styki NC i TMP, 
D. czujka ruchu działa poprawnie. 

 
23. Transfer danych z prędkością 4Mb/s odpowiada wartości: 
 

A. 32MB/s, 
B. 500kB/s, 
C. 0,5Mb/s, 
D. 512kB/s. 

 
24. Opaska uziemiająca na przegubie ręki pracownika montującego lub wymieniającego układy scalone zapobiega: 
 

A. poparzeniu gorącym spoiwem, 
B. porażeniu wysokim napięciem, 
C. uszkodzeniu układów scalonych, 
D. uszkodzeniu sprzętu monterskiego. 

 
25. Wymieniając uszkodzony kondensator, należy: 
 

A. wstawić kondensator gabarytowo identyczny, 
B. wstawić kondensator o pojemności 30% większej od znamionowej, 
C. wstawić kondensator o pojemności odpowiadającej pojemności odczytanej ze schematu urządzenia, 
D. wstawić kondensator o pojemności odczytanej z multimetrupo pomiarze uszkodzonego kondensatora. 

 
26. Prawidłowe gniazdo (socket) IP podczas połączenia komputera w sieci lokalnej z drukarką to: 
 

A. 192.168.0.1:69100, 
B. 92.168.0.1:9100, 
C. 192.168.10.0:9100, 
D. 192.168.10.1:9100 

 
27. Przy R3 = 12kΩ, R1 = 400Ω, wzmocnienie napięciowe 

przedstawionego obok układu wynosi: 
 

A. -0,033V/V, 
B. -30V/V, 
C. -3,3V/V, 
D. 0,33V/V. 

 
 
28. Wartość impedancji wejściowej gniazda antenowego odbiornika telewizyjnego wynosi: 
 

A. 50Ω, 
B. 75Ω, 
C. 100Ω, 
D. 150Ω. 



29. Na zdjęciu obok przedstawiono gniazdo zasilania typu: 
 
 
 

A. MOLEX, 
B. SATA, 
C. IEC, 
D. KEYSTONE. 

 
 
 
 
30. Użytkownik komputera zgłosił brak dostępu do Internetu. Włączony on jest do sieci domowej poprzez 

bezprzewodowe połączenie z routerem. Restart routera i karty Wi-Fi nie dają rezultatu. Router odpowiada na 
ping, strony WWW po ich adresach IP również odpowiadają na pingi. Wskaż prawdopodobną usterkę: 

 
A. uszkodzona karta Wi-Fi, 
B. nieprawidłowy adres IP komputera, 
C. problem z serwerem DNS, 
D. uszkodzony przewód doprowadzający sygnał WAN do routera. 

 
31. Tworząc antenową instalację multiswitchową, do anteny satelitarnej należy zamontować konwerter: 
 

A. QUATTRO, 
B. MONOBLOCK, 
C. QUAD, 
D. OCTO. 

 
32. Modulator w instalacji antenowej stosuje się aby umożliwić: 
 

A. odbiór sygnałów z kilku anten, 
B. odbiór programów z satelity Hotbird i Astra, 
C. zasilanie wzmacniacza antenowego, 
D. wprowadzenie do instalacji antenowej sygnału z dowolnego źródła sygnału wideo. 

 
33. Standard DLNA umożliwia:  

A. stworzenie systemu warunkowego dostępu przez zakodowanie strumienia danych multimedialnych, 
B. odtwarzanie dźwięku przestrzennego 7.1, 
C. komunikację dysku zewnętrznego przez port eSATA bezpośrednio z magistralą SATA, 
D. bezprzewodowe odtwarzanie na odbiorniku TV treści multimedialnych z domowego serwera multimediów. 

 
34. Odbiór kodowanych (płatnych) satelitarnych kanałów telewizyjnych umożliwia: 
 

A. moduł CI z kartą CAM, 
B. karta Wieganda, 
C. karta magnetyczna, 
D. karta zbliżeniowa. 

 
35. Dysk hotspare pełni w macierzy dyskowej RAID funkcję: 
 

A. bufora, 
B. dysku niezależnego, 
C. kontrolera, 
D. dysku redundantnego. 

 
 



36. W przedstawionym na rysunku obok układzie 
sumatora uzyskano następujące wyniki pomiarów: 
U1=0,15V, U2=0,25V, U3=0,4V, U4=0,5V, Uwy=-0,9V. 
Wskazują one na uszkodzenie rezystora: 

 
 

A. R3, 
B. R2, 
C. R1, 
D. R4. 

 
 
 
 
 
 
37. Za najdoskonalszy system biometryczny uznaje się: 
 

A. skanujący odcisk palca, 
B. skanujący oko, 
C. skanujący układ naczyń krwionośnych, 
D. skanujący twarz. 

 
38. Możliwym problemem z weryfikacją tożsamości podczas identyfikacji biometrycznej jest: 
 

A. nieznajomość hasła, 
B. zgubienie identyfikatora (karty, pilota), 
C. zabrudzony sensor, 
D. słoneczna pogoda. 

 
39. Czujka ruchu umieszczona naprzeciwko szklanych drzwi wywołuje fałszywe alarmy. Jest to czujka 

z przetwornikiem: 
 

A. podczerwonym pasywnym (PIR), 
B. mikrofalowym (MW), 
C. ultradźwiękowym, 
D. podczerwonym aktywnym (bariera optyczna). 

 
40. Złącze SCART nie zawiera sygnału: 
 

A. RGB wideo, 
B. S/PDIF audio, 
C. kompozytowego wideo, 
D. S-Video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Odpowiedzi: 
1.  c  11. d  21. a  31. a 
2.  b  12. b  22. d  32. d 
3.  b  13. c  23. b  33. d 
4.  a  14. d  24. c  34. a 
5.  b  15. c  25. c  35. d 
6.  d  16. b  26. d  36. a 
7.  c  17. a  27. b  37. c 
8.  a  18. a  28. b  38. c 
9.  a  19. c  29. a  39. b 
10. d  20. d  30. c  40. b 


