
1. Dwudyskowa macierz RAID 1 charakteryzuje się: 
a) zapisem danych bez podziału strumienia danych, drugi dysk służy jedynie do zwiększenia objętości, 
b) zapisem danych identycznych na obu dyskach, awaria jednego z dysków nie prowadzi do utraty danych, 
c) zapisem danych z podziałem strumienia danych na oba dyski, awaria jednego z dysków prowadzi do utraty 

danych, 
d) zapisem danych z obliczaniem ich sum kontrolnych. 

2. Na rysunku przedstawiono fragment tylnej płyty rejestratora. 
Wskaż prawidłowy opis zacisków: 
a) 1-sterowanie PTZ, 2-wejścia alarmowe, 3-wyjścia 

alarmowe, 
b) 1-sterowanie PTZ, 2-wyjścia alarmowe, 3-wejścia 

alarmowe, 
c) 1-wyjścia alarmowe, 2-wejścia alarmowe, 3-sterowanie 

PTZ, 
d) 1-wejścia alarmowe, 2-wyjścia alarmowe, 3-sterowanie 

PTZ. 

3. Na rysunku przedstawiono: 
a) przejściówkę RCA\USB, 
b) sumator wideo zasilany z USB, 
c) przejściówkę USB\CINCH, 
d) kartę DVR na USB. 

4. Wskaż możliwą przyczynę braku obrazu tylko jednej z 4 kamer na monitorze 
podłączonym do rejestratora analogowego przewodem HDMI: 
a) nieprawidlowy adres IP bramy w rejestratorze, 
b) nieprawidłowe hasło do kamery, 
c) zbyt długi przewód zasilający kamerę, 
d) uszkodzone wyjście HDMI w rejestratorze. 

5. Ekspander wejść podłączony do centrali alarmowej umożliwia: 
a) podłączenie większej liczby czujek, 
b) podłączenie większej liczby urządzeń wykonawczych takich jak sygnalizatory, elektrozwory, 
c) zabezpieczenie wejść przed zwarciem, 
d) zabezpieczenie wejść przed sabotażem. 

6. JBOD to: 
a) dysk redundantny w macierzy RAID, nieuczestniczący w zapisie danych, 
b) dysk dodatkowy niezależny od struktury RAID, 
c) dysk mirror, kopia danych w macierzy RAID, 
d) inaczej dysk hotspare w macierzy RAID. 

7. Moduł GSM w centrali alarmowej umożliwia: 
a) powiadamianie o stanie centrali, 
b) podłączenie czujek bezprzewodowych, 
c) komunikację z inną centralą alarmową, 
d) podłączenie bezprzewodowego sygnalizatora. 

8. W budynku z kontrolą dostępu podczas pożaru należy: 
a) zapewnić awaryjne zasilanie elektrozwory, aby umożliwić ewakuację, 
b) odłączyć zasilanie elektrozaczepu, aby umożliwić ewakuację, 
c) odłączyć zasilanie centrali kontroli dostępu, 
d) odłączyć zasilanie elektrozwory, aby umożliwić ewakuację. 

 

 

 



9. Najdoskonalszy czytnik biometryczny to: 
a) czytnik odcisku palca, 
b) skaner oka, 
c) skaner twarzy, 
d) skaner układu naczyń krwionośnych dłoni. 

10. Zbliżeniowe karty dostępu w standardzie 13,56 kHz są kompatybilne z technologią: 
a) NFC, 
b) Wi-Fi, 
c) Bluetooth. 
d) IRDA. 

11. Czujka, która skierowana na przeszklone drzwi lub cienką ścianę, generuje fałszywe alarmy oparta jest na 
detektorze: 
a) pasywnym podczerwonym PIR. 
b) mikrofalowym MW, 
c) ultradźwiękowym, 
d) aktywnym podczerwonym. 

12. Wejścia intruza przez wybite okno nie wykryje czujka: 
a) PIR, 
b) zbicia szyby, 
c) kontaktronowa, 
d) MW. 

13. Małe owady mogą być przyczyną fałszywych alarmów: 
a) czujki ruchu PIR 
b) czujki wibracyjnej, 
c) czujki dymu, 
d) czujki zalania. 

14. Przykładem czujki zespolonej jest czujka: 
a) PIR+MW 
b) PIR+zbicia szyby 
c) PIR+ultradźwiękowa, 
d) jonizacyjna dymu+optyczna dymu. 

15. W domowym systemie audiowizualnym funkcję HTPC może pełnić:  
a) smartfon, 
b) smart TV, 
c) odtwarzacz Blu-ray, 
d) komputer. 

 
16. LCOS to technologia stosowana w : 

a) projektorach, 
b) telewizorach, 
c) amplitunerach, 
d) odtwarzaczach Blu-ray. 

17. Najwyższy poziom czerni i nasycenie barw przy dużej rozdzielczości pozwala uzyskać wyświetlacz: 
a) oLED, 
b) LED, 
c) plazmowy, 
d) CRT. 

 

 

 



18. Urządzeniem typu DMR pracującym w standardzie DLNA może być: 
a) smartfon, 
b) smart TV, 
c) dysk NAS, 
d) bezprzewodowe słuchawki. 

19. Wyjście trigger stosowane w amplitunerach, kinach domowych i projektorach służy do: 
a) podłączenia zestawu głośnikowego dźwięku przestrzennego 5.1 lub 7.1, 
b) podłączenia zestawu audio multiroom, 
c) sterowania roletami, ekranami, oświetleniem pomieszczenia, 
d) podłączenia przełącznika źródeł obrazu. 

20. Impulsowe wzmacniacze mocy pracują w klasie: 
a) G i H, 
b) D i T, 
c) AB, 
d) A. 

21. Wzmacniacze małych sygnałów np. słuchawkowe pracują w klasie: 
a) A, 
b) B, 
c) AB, 
d) D. 

22. Sprawność około 50%, małe zniekształcenia, prąd płynący przez tranzystor dłużej niż przez połowę okresu, ale 
nie przez cały okres charakteryzuje klasę: 
a) A, 
b) B, 
c) AB, 
d) D. 

23. Dolby Digital to: 
a) system redukcji szumów podczas zapisu dźwięku, 
b) typ obudowy głośnikowej, 
c) światłowodowy standard przesyłania dźwięku cyfrowego, 
d) system zapisu i odtwarzania dźwięku przestrzennego. 

24. Skrótem STB określa się: 
a) niekodowane kanały satelitarne, 
b) tuner DVB-T, 
c) system kodowania treści multimedialnych, 
d) system udostępniania kodowanego sygnału DVB-S do kilku pomieszczeń. 

25. Urządzenie umożliwiające instalację modułu dostępu warunkowego sygnału DVB-S to: 
a) CAM, 
b) CI, 
c) DiSEqC, 
d) PCIMCIA. 

26. Podłączenie głośników o mocy zbyt dużej względem mocy wzmacniacza przy dużym poziomie głośności, może 
skutkować: 
a) odtwarzaniem zbyt cichego dźwięku, 
b) brakiem przesterowania wzmacniacza i nie powoduje niekorzystnych skutków dla głośników, 
c) przesterowaniem wzmacniacza i uszkodzeniem głośnika niskotonowego, 
d) przesterowaniem wzmacniacza i uszkodzeniem głośnika wysokotonowego. 

 

 



27. Spośród 4 możliwych wariantów podłączenia głośników do wzmacniacza, uszkodzenia głośników lub 
wzmacniacza nie spowoduje podłączenie: 
a) głośników o za dużej impedancji, 
b) głośników o za małej impedancji, 
c) głośników o mocy znacznie mniejszej niż moc wzmacniacza, 
d) głośników o mocy znacznie większej niż moc wzmacniacza. 

28. Rzeczywista moc jaka może wydzielić się w głośniku to moc: 
a) PMPO, 
b) TRUE RMS, 
c) RMS, 
d) muzyczna. 

29. Na rysunku obok przedstawiono głośnik: 
a) subwoofer, 
b) elektrostatyczny, 
c) piezoelektryczny, 
d) dynamiczny. 

30. Kodowanie sygnałów DVB-S i DVB-C odbywa się za pomocą technologii: 
a) HDCP, 
b) DRM, 
c) CAS, 
d) KeeLoq 

31. Złącze w jakim standardzie umożliwia przesyłanie między urządzeniami obrazu i dźwięku cyfrowego oraz 
połączenie sieci Ethernet? 
a) HDMI, 
b) DVI, 
c) USB, 
d) FireWire. 

32. Przedstawione na zdjęciu złącze służy do przesyłania: 
a) cyfrowego i analogowego sygnału video, 
b) cyfrowego sygnału video i audio, 
c) analogowego sygnału video, 
d) cyfrowego sygnału video. 

33. Kabel S/PDIF Coaxial RCA służy do przesyłania: 
a) sygnału wideo w monitoringu CCTV, 
b) sygnału wideo w monitoringu IP, 
c) sygnału optycznego, 
d) wielokanałowego dźwięku cyfrowego. 

34. Do wyjścia wideo kompozytowego należy przyłączyć: 
a) światłowód, 
b) przewód zakończony wtykami RCA, 
c) przewód zakończony wtykami SCART, 
d) trzy przewody zakończone wtykami RCA. 

35. Złącze, które umożliwia przesłanie sygnałów wideo RGB to: 
a) SCART, 
b) S-Video, 
c) komponentowe, 
d) kompozytowe. 

 

 



36. Której funkcji nie spełnia stacja czołowa? 
a) wprowadza do instalacji sygnały A/V analogowe lub cyfrowe modulowane do standardu DVB-S, 
b) jest źródłem sygnału dla instalacji antenowej w hotelach i szpitalach, 
c) jest źródłem sygnału dla instalacji DVB-C, 
d) wprowadza do instalacji sygnały A/V analogowe lub cyfrowe modulowane do standardu DVB-T. 

37. Skrętka SF/FTP (dawniej S-STP) jest to: 
a) skrętka z każdą parą foliowaną, całość w ekranie z folii, 
b) skrętka z każdą parą foliowaną, całość w ekranie z siatki, 
c) skrętka z każdą parą foliowaną, całość w ekranie z folii i siatki, 
d) skrętka z każdą parą foliowaną, całość bez ekranu. 

38. Poziom sygnału DVB-T w gnieździe abonenckim powinien zawierać się w przedziale: 
a) 10÷100BµV, 
b) 47÷74dBµV, 
c) 27÷94dBµV, 
d) 31÷104dBµV, 

39. Do ilu jednogłowicowych tunerów satelitarnych i z ilu satelitów można przesłać sygnał za pomocą konwertera 
MONOBLOCK QUAD? 
a) do dwóch tunerów z czterech satelitów, 
b) do czterech tunerów z jednego satelity, 
c) do jednego tunera z czterech satelitów, 
d) do czterech tunerów z dwóch satelitów. 

40. Symetryzator antenowy należy zastosować w przypadku gdy: 
a) sygnał DVB-T jest zakłócany sygnałem telefonii komórkowej 4G LTE, 
b) impedancja anteny różni się od impedancji przewodu symetrycznego (75Ω), 
c) poziom sygnału DVB-T jest za duży (przesterowanie), 
d) do odbioru sygnału DVB-T stosujemy antenę siatkową (szerokopasmową). 

 
 
 
 
 

1 C 21 A 
2 B 22 C 
3 D 23 D 
4 C 24 B 
5 A 25 B 
6 B 26 D 
7 A 27 A 
8 D 28 C 
9 D 29 C 
10 A 30 C 
11 B 31 A 
12 C 32 D 
13 C 33 D 
14 B 34 B 
15 D 35 A 
16 A 36 A 
17 A 37 C 
18 D 38 B 
19 C 39 D 
20 B 40 B 


