


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ I  

Zadanie1: 

Rysunek przedstawia pojazd znajdujący się w spoczynku. Siły działające na podłoŜe zaleŜą 
od 

A. momentu spoczynkowego. 

B. masy pojazdu. 

C. siły tarcia. 

D. siły hamowania. 

Zadanie 2. 

Podczas hamowania oś tylna pojazdu 

samochodowego jest 

A. odciąŜana. 

B, dociąŜana. 

C- rozciągana. 

D. wolna od obciąŜeń. 

Zadanie 3. 
Ogniwem elektrycznym najczęściej stosowanym w pojazdach samochodowych jest 
akumulator 

A. Ŝelazowe - niklowy. 

B. srebrowe - cynkowy. 

C. kadmowo - niklowy. 

D. ołowiowy. 

Zadanie 4. 

Rysunek przedstawia połączenie 

A. klejone. 

B. spawane. 

C. nitowane. 

D. zgrzewane. 
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Zadanie 5. 

Na rysunku przedstawiono złącze spawane naroŜne. 

A. przylgowe. 

B. doczołowe. 

C. zakładkowe. 

Zadanie 6. 

Przedstawione na rysunku urządzenie to 

A. aparat zapłonowy. 

B. akumulator. 

C. rozrusznik. 

D. cewka. 

Zadanie 7. 

Stosowany w alternatorze mostek diodowy jest układem 

A. prostowniczym. 

B. wyrównującym napięcie wirnika. 

C. zabezpieczającym uzwojenie stojana. 

D. zabezpieczającym przed wzrostem napięcia. 

Zadanie 8. 
Przedstawiony na zdjęciu 

przyrząd słuŜy do pomiaru gęstości elektrolitu. 

A. gęstości paliwa silnikowego. 

B. temperatury wrzenia płynu spryskiwaczy. 

C. temperatury krzepnięcia płynu chłodniczego. 

Zadanie 9. 
Najczęściej stosowaną metodą połączeń metalowych 
elementów nadwozi samochodowych 

jest 

A. klejenie. 

B. lutowanie. 

C. lutowanie twarde. 

D. spawanie w osłonie gazów szlachetnych. 

Strona 3 z 20 

 

 



Zadanie 10. 

Zdjęcie przedstawia typowe uszkodzenie 

A. termiczne. 

B. chemiczne. 

C. mechaniczne. 

D. zmęczeniowe. 

Zadanie 11. 

Zdjęcie przedstawia uszkodzenie elementów wzmocnienia, 

które jest wynikiem uderzenia 

A. czołowo lewostronnego. 

B. czołowo prawostronnego. 

C. pionowo prawostronnego. 

D. bocznego prawostronnego. 

Zadanie 12. 

Metoda Erichsena stosowana jest do badania 

A. twardości blachy. 

B. tłoczności blachy. 

C. wytrzymałości na rozciąganie blachy. 

D. odporności na czynniki chemiczne blachy. 
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Zadanie 13. 
Zdjęcie przedstawia uszkodzenie elementu, które jest wynikiem 

A. korozji wŜerowej. 
J J 

B. klejenia materiału. 

C. zmęczenia materiału. 

D. uderzenia mechanicznego. 

Zadanie 14. 

Narzędzia przedstawione na zdjęciu to 

A. klepadła łopatkowe. 

B. zaginadła blacharskie. 

C. wypychacze blacharskie. 

D. kombinowane klepadła płaskie. 

Zadanie 15. 

Zdjęcie przedstawia sprawdzian do 

A. szczelin. 

B. gwintów. 

C. promieni zewnętrznych. 

D. promieni wewnętrznych. 

Zadanie 16. 

Zdjęcie przedstawia urządzenie do 

A. spawania gazowego. 

B. lutowania twardego. 

C. zgrzewania liniowego. 

D. zgrzewania punktowego. 
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Zadanie 17. 

Przedstawiony na zdjęciu młotek nosi nazwę 

A. klepaka. 

B. gładzika. 

C. równiaka. 

D. obrębiaka. 

Zadanie 18. 

Które z wymienionych elementów występują w połączeniach rozłącznych? 

A. Kołki karbowane. 

B. Śruby i nakrętki. 

C. Zgrzewy. 

D. Nity. 

Zadanie 19. 

Wskazany strzałką element na zdjęciu to 

A. podłuŜnica. 

B. wnęka koła. 

C. belka tylna. 

D. wzmocnienie czołowe. 

Zadanie 20. 

Przedstawiony na zdjęciu fragment nadwozia to 

A. przegroda czołowa. 

B. płyta podłogowa bagaŜnika. 

C. wnęka koła przedniego lewego. 

D. wnęka koła przedniego prawego. 
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Zadanie 21. 
Który opis dotyczy stopu aluminium? 

A. Barwa szara, cięŜki, bardzo miękki, stosowany, jako składnik stopowy. 

B. Barwa Ŝółta, o silnym połysku, stosowany w elektronice i jubilerstwie. 

C. Barwa róŜowo-złota, stosowany jako składnik stopowy oraz spoiwo w lutowaniu. 

D. Barwa  srebrno-biała,  lekki,  odporny  na korozję  stosowany  w budownictwie 
i przemyśle samochodowym. 

Zadanie 22. 
Który z symboli stosowany jest do oznaczania blach karoseryjnych? 

A. B; L 

B. P; K 

C. B; G 

D. K; T 

Zadanie 23. 
Które oznaczenie dotyczy stali przeznaczonej do spawania? 

A. St3S 

B. 15H 

C. L400 

D. 45 

Zadanie 24. 

Przedstawione na zdjęciu urządzenie to 

A. prasa śrubowa. 

B. prasa zębatkowa. 

C. zwijarka śrubowa. 

D. zaginarka zębatkowa. 
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Zadanie 25. 

Przedstawione na rysunku narzędzie pomiarowe to 

A. liniał kreskowy. 

B. płytki wzorcowe. 

C. wzornik kształtu. 

D. wzornik długości. 

Zdanie 26. 

Belka górna wzmocnienia czołowego nadwozia uległa znacznej deformacji i 
pęknięciu. Jaką metodę naleŜy zastosować do jej naprawy? 

A. Prostowanie i łatanie. 

B. Prostowanie i spawanie. 

C. Wstawienie nowego elementu nadwozia. 

D. Prostowanie i spawanie nakładkowe. 

Zadanie 27. 

Pokazane na zdjęciu pęknięcie zderzaka kwalifikuje go do 

A. wymiany. 

B. spawania. 

C. nitowania. 

D. zgrzewania. 

Zadanie 28. 

Która  z  wymienionych  metod jest  najczęściej   stosowana  do  zabezpieczeń  
elementów blacharki przed działaniem czynników atmosferycznych? 

A. Metalizacja natryskowa. 

B. Malowanie farbą. 

C. Mosiądzowanie. 

D. Fosforanowanie. 

Zadanie 29. 

Który z zabiegów naleŜy zastosować w celu usunięcia napręŜeń wewnętrznych 

blachy? 

A. Hartowanie. 

B. Nawęglanie. 

C. Azotowanie. 

D. Odpuszczanie. 
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Zadanie 30. 

Która z wymienionych metod zmian własności mechanicznych metalu naleŜy do 

obróbki cieplno - chemicznej? 

A. Odpuszczanie. 

B. WyŜarzanie. 

C. Hartowanie. 

D. Nawęglanie. 

Zadanie 31. 

Wynik pomiaru tłoczności blachy podawany jest w 

A. stopniach. 

B. radianach. 

C. milimetrach. 

D. sekundach na milimetr. 

Zadanie 32. 
Napięcie ładowania akumulatora 12 V wynosi 

A. 6,5 V 

B. 9,0 V 

C. 14,5 V 

D. 19,5 V 

Zadanie 33. 

Skorodowany punktowo element nadwozia naprawiamy 

A. stosując klej techniczny. 

B. wymieniając element na nowy. 

C. nakładając łatę z włókna szklanego. 

D. czyszcząc mechanicznie miejsce skorodowane. 
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Deformacja płyty podłogowej z jej rozdarciem wymusza naprawę poprzez 

A. wymianę całego nadwozia. 

B. wymianę płyty podłogowej. 

C. prostowanie i łatanie rozdarcia. 

D. prostowanie i spawanie rozdarcia. 

Zadanie 35. 

Topnik w procesie lutowania stosuje się w celu 

A. tworzenia szczelnej otuliny. 

B. zapobiegania tworzenia się otuliny. 

C. zapobiegania tworzenia się ŜuŜla potopikowego. 

D. zwiększania zdolności utleniania się materiału lutu. 

Zadanie 36. 

Jakiej funkcji nie spełnia otulina elektrody podczas spawania? 

A. WydłuŜa czas stygnięcia spoiny. 

B. Skraca czas stygnięcia spoiny. 

C. Chroni ciekły metal. 

D. WiąŜe szkodliwe gazy. 

Zadanie 37. 

Który zestaw narzędzi zastosujesz do wykonania otworu pokazanego na rysunku? 

A. Wiertło, pogłębiacz, gwintownik. 

B. Nawiertak, rozwiertak, narzynka. 

C. Punktak, wiertło, narzynka. 

D. Rysik, frez, gwintownik. 

Zadanie 38. 

Który z wymienionych przyrządów nie jest 

stosowany w pomiarach grubości blachy? 

A. Pasametr. 

B. Mikrometr. 

C. Suwmiarka 

D. Szczelinomierz. 
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Zadanie 39. 

Do sprawdzenia długości 2 m, arkusza blachy z dokładnością ± l mm naleŜy zastosować 

A. płytki wzorcowe. 

B. liniał krawędziowy. 

C. przymiar kreskowy. 

D. kątomierz uniwersalny. 

Zadanie 40. 

Całkowity koszt robocizny naprawy poszycia progu wynosi  l 000 zł. Ile godzin trwała 
naprawa, jeŜeli l roboczogodzina wynosi 25 zł? 

A. 8 godzin. 

B. 10 godzin. 

C. 16 godzin. 

D. 40 godzin. 

Zadanie 41. 

Ile wynosi powierzchnia blachy przedstawiona na rysunku? 

A. 20 cm2 

B. 25 cm2 

C. 50 cm2 

D. 100 cm2 

Zadanie 42. 
W budowie nadwozi samochodowych stosowane są profile wykonane w technologii 

A. klejenia. 

B. tłoczenia. 

C. skręcania. 

D. odlewania. 
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Zadanie 43. 

Przedstawione na zdjęciu urządzenie 

to  

A. liniał kształtu. 

B. liniał długości. 

C. cyrkiel warsztatowy. 

D. przymiar zbieŜności. 

Zadanie 44. 

Przyrządy typu szczelinomierz, promień i om ierz naleŜą do grupy 

A. liniałów. 

B. urządzeń. 

C. wzorników. 

D. przymiarów. 

Zadanie 45. 

ZagroŜenie wybuchu butli acetylenowej występuje w temperaturze powyŜej 

A. 15°C 

B. 25 °C 

C. 35°C 

D. 45 °C 

Zadanie 46. 

Pracownik podczas wykonywania prac spawalniczych oparzył dłoń, w tej sytuacji naleŜy 

A. polać ranę jodyną. 

B. zdezynfekować ranę. 

C. załoŜyć na ranę opatrunek. 

D. polać ranę zimną wodą. 
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Zadanie 47. 

W przypadku oparzenia przedramienia gorącą wodą naleŜy 

A. posmarować ranę maścią i załoŜyć opatrunek. 

B. załoŜyć opatrunek uciskowy na ranę i udać się do lekarza. 

C. schłodzić ranę lodem, posypać talkiem i udać się do lekarza. 

D. schłodzić ranę chłodną wodą, załoŜyć jałowy opatrunek i udać się do lekarza. 

Zadanie 48. 

W jaki sposób, naleŜy udzielić pierwszej pomocy w przypadku wbicia w udo odłamka szkła? 

A. Unosimy kończynę i zakładamy opatrunek z waty. 

B. Wyjmujemy odłamek szkła i unieruchamiamy kończynę. 

C. Wyjmujemy odłamek i zakładamy opatrunek uciskowy na ranę, Ŝeby powstrzymać 
krwawienie. 

D. Zakładamy opatrunek stabilizujący, który zapobiegnie ruszaniu się wbitego szkła 
i wzywamy pomoc. 

Zadanie 49. 

Fartuch skórzany, jako środek ochrony indywidualnej, jest stosowany w czasie 

A. klejenia. 

B. zgrzewania. 

C. lutowania miękkiego. 

D. spawania elektrycznego. 

Zadanie 50. 
Ochronę oczu w czasie spawania gazowego zapewniają okulary 

A. spawalnicze. 

B. z gęstą stalową siateczką. 

C. ze szkłem monochromatycznym. 

D. optyczne z wkładkami przeciwsłonecznymi. 
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CZĘŚĆ II  

Zadanie 51. 
Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła 

A. umowę o pracę. 

B. umowę o dzieło. 

C. umowę zlecenia. 

D. umowę agencyjną. 

Zadanie 52. 
W celu ustalenia wysokości naleŜnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza w 
kaŜdym miesiącu 

A. ZUS-ZUA 

B. ZUS-DRA 

C. YAT-7 

D. NIP-1 

Zadanie 53. 
Fragment ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 104. 
Za  mikroprzedsiębiorcę  uwaŜa  się przedsiębiorcę,   który w co  najmniej jednym  z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót  netto ze  sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, (...) 

Art. 105. 
Za małego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, (...) 

Art. 106. 
Za średniego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, (...) 

Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku 
zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów wyniósł 7 200 000 zł (w przeliczeniu l 870 130 euro). 
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest 

A. mikroprzedsiębiorcą. 

B. małym przedsiębiorcą. 

C. średnim przedsiębiorcą. 

D. duŜym przedsiębiorcą. 
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Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do 

A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

B. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych. 

C. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych. 

D. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zadanie 55. 
Aby przekazać kwotę 5 000 zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy 
firmy Y, naleŜy sporządzić 

 

 Nazwa dokumentu Wybrane informacje zawarte w dokumencie 

A. weksel własny 
przyrzeczenie jego wystawcy, Ŝe w określonym czasie 
i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę 

B. faktura VAT rachunek za sprzedane towary i usługi 

C. polecenie przelewu polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku 
bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy 

D. deklaracja podatkowa 
zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który 
naleŜy rozliczyć z urzędem skarbowym 

Zadanie 56. 
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej 
zamierza złoŜyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji 
zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić.
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Zadanie 57. 

Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ 
cenę równowagi rynkowej tego produktu. 

A. 50 zł 

B. 52 zł 

C. 54 zł 

D. 56 zł 

 
 

Ilość produktu 
oferowanego przez 
producentów w szt. 

Cena 
produktu 
w zł/szt. 

Ilość produktu 
nabywanego przez 

konsumentów w szt. 

100 50 500 
200 52 400 
300 54 300 
400 56 200 
500 58 100 

W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące 

A. okresu zatrudnienia. 

B. wysokości wynagrodzenia. 

C. danych pracodawcy. 

D. daty rozpoczęcia pracy. 
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Zadanie 59. 

Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, 
a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli 
co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. 

Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w 
rozumieniu kodeksu moŜe być zatrudniona jako pracownik młodociany. 

A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową. 

B. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum. 

C. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum. 

D. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum. 

Zadanie 60. 
Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje 

A. prezydent miasta. 

B. dyrektor urzędu pracy. 

C. naczelnik urzędu skarbowego. 

D. dyrektor urzędu statystycznego. 

Zadanie 61. 

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRĄ 
sporządzonej przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

A. 80,36 zł 

B. 83,64 zł 

C. 233,30 zł 

D. 1523,00 zł 
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Zadanie 62. 

Autoryzowany Salon Samochodowy w 
związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na 
stanowisko 

specjalisty ds. sprzedaŜy 
samochodów. Wymagania kwalifikacyjne: 

• wykształcenie minimum średnie, 
• umiejętność obsługi 
komputera, 
«    dobra prezencja, 
• umiejętność nawiązywania kontaktów, 
• prawo jazdy kat. B, 
B
    duŜa odporność na pracę w stresie. 

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła 

A. zasadniczą szkołę zawodową! ma prawo jazdy kat. B. 

B. technikum handlowe i obsługuje komputer. 

C. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną. 

D. technikum ekonomiczne i zna język angielski. 

Zadanie 63. 

 
Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej 

A. spółki jawnej. 

B. osoby fizycznej. 

C. spółki komandytowej. 

D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Zadanie 64. 

Który  dokument jest  niezbędny  przy  dochodzeniu   przez  konsumenta   praw   z   
tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaŜy? 

A. Karta gwarancyjna. 

B. Instrukcja obsługi. 

C. Paragon fiskalny. 

D. Oświadczenie klienta. 

Zadanie 65. 

Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z 
opłacania przez niego składek na ubezpieczenie 

A. rentowe. 

B. zdrowotne. 

C. emerytalne. 

D. chorobowe, 

Zadanie 66. 

 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj. 

A. Umowa o pracę. 

B. Umowa o dzieło. 

C. Umowa zlecenia. 

D. Umowa o pracę nakładczą. 

Zadanie 67. 
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w 
ciągu miesiąca 5 000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za l sztukę wyniesie 

A. l 400 zł 

B. l 500 zł 

C. l 600 zł 

D. l 700 zł 
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Zadanie 68. 

Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca 

A. nie  przeniósł go  na  inne  stanowisko  pracy pomimo  przedstawienia  
stosownego 
orzeczenia lekarskiego. 

B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego 
stanowisku 
pracy. 

C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w Ŝądanym terminie. 

D. nie przyznał mu premii. 

Zadanie 69. 
 

Piaseczno, 02.03.2008 r. FAKTURA VAT 131/03/08         
Oryginał/Ko^ 
SPRZEDAWCA:                                                                                  NABYWCA: 
„XYZ"                                                                                                     TRIAL S.C. 

Nazwa PKWiU 
Symbol 

jm. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
bez podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
bez 

podatku 

Stawka 
podatku 

(%) 

Kwota 
podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
wraz z 
podatkiem 

1 . PodłoŜe 
do warzyw 40162290 kg 5 4,00 20,00 7 1,40 21,40 

2. Trawa 
gazon owa 

4044083 kg 12 11,00 132,00 22 29,04 161,04 

Razem: 152,00 x 30,44 182,44 

w tym:  zw   
132,00 22 29,04 161,04 

 

 

20,00 7 1,40 21,40 

Do zapłaty: 182, 44 zł              Sposób zapłaty: przelew                         Termin zapłaty: 16.03.2008 r. 

(...) 

Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT 
dla stawki 22%. 

A. l,40 zł 

B. 29,04 zł 

C. 30,44 zł 

D. 161,04 zł 

Zadanie 70. 
Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest 
zobowiązany wydać pracownikowi 

A. akta osobowe. 

B. świadectwo pracy. 

C. kartę wynagrodzeń. 

D. pełną dokumentację pracowniczą. 
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