
 



 

 
CZĘŚĆ I 

Zadanie 1. 
Siłę wyporu „W" działającą na pływak w komorze pływakowej gaźnika moŜna określi ć na 
podstawie prawa 

A. Ohma. 

B. Faradaya. 

C. Bernouliego. 

D. Archimedesa. 

Zadanie 2. 
Samozapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku Diesla wywołuje 

A. iskra świecy zapłonowej. 

B. duŜa gęstości spręŜonego powietrza. 

C. wysokie ciśnienia wtryskiwanego paliwa. 

D. wysoka temperatura spręŜonego powietrza. 

Zadanie 3. 
Na rysunku przedstawiono układ 

A. zasilania silnika 
wysokopręŜnego. 

B. zasilania silnika zasilanego 
benzyną i gazem. 

C. smarowania silnika. 

D. chłodzenia silnika. 

Zadanie 4. 
Na rysunku przedstawiono zawieszenie 
pojazdu resorowanego na 

A. drąŜkach skrętnych. 

B. spręŜynach śrubowych. 

C. elementach metalowo - 

gumowych. 

D. elementach pneumatyczno - 

gumowych. 
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Zadanie 5. 
W rozwiązaniu pokazanym na rysunku, 
piasta koła ułoŜyskowana jest na łoŜyskach 

A. kulkowych. 

B. stoŜkowych. 

C. ślizgowych. 

D. igiełkowych. 

Zadanie 6. 

Układ napędowy zespolony, umieszczony z przodu pojazdu, przedstawiono na rysunku 
oznaczonym literą 

 

Zadanie 7. 
Układ hamulców bębnowych typu simplex przedstawiono na rysunku oznaczonym literą 

Zadanie 8. 
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Stosunek rzeczywistej ilości powietrza znajdującego się w cylindrze do ilości powietrza, która 
jest niezbędna do spalenia całkowitego i zupełnego paliwa znajdującego się w tym momencie 
cylindrze określany jest jako współczynnik 

A. wypełnienia impulsu. 

B. nadmiaru powietrza. 

C. oporu powietrza. 

D. wzmocnienia. 

Zadanie 9. 
Największą ilość energii elektrycznej moŜliwą do zgromadzenia w akumulatorze określa 

A. napięcie znamionowe akumulatora. 

B. pojemność znamionowa akumulatora. 

C. zdolność rozruchowa akumulatora. 

D. cięŜar właściwy elektrolitu. 

Zadanie 10. 
Podciśnieniem nazywamy ciśnienie, które jest 

A. równe ciśnieniu atmosferycznemu. 

B. większe od ciśnienia atmosferycznego. 

C. mniejsze od ciśnienia atmosferycznego. 

D. równa ciśnieniu atmosferycznemu na po/iomie morza. 

Zadanie 11. 
Połączenie przedstawione na rysunku wykonano spoiną 

A. czołową. 

B. otworową. 

C. grzbietową. 

D. pachwinową. 

Zadanie 12. 
Element oznaczony na schemacie 
instalacji elektrycznej literą Y to 

A. wyłącznik. 

B. akumulator. 

C. tranzystor. 

D. cewka. 
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Zadanie 13. 
Przekładnię kierowniczą zębatkową, przedstawiono na rysunku oznaczonym literą 

A. 
D.

Zadanie 14. 
Kolumnę kierowniczą z przegubami krzyŜakowymi, przedstawiono na rysunku oznaczonym 
literą 

 

  

A. B. 
  

 

  

C. D.

 

 

 

 

  

  



Zadanie 15. 
W pokazanym na rysunku fragmencie układu 
napędowego, połączenie tarczy sprzęgłowej i 
walka sprzęgłowego to połączenie 

A. wielowypustowe. 

B. kołkowe. 

C. klinowe. 

D. śrubowe. 

Zadanie 16. 
Areometr   działa   na   zasadzie   zmiany   głębokości   zanurzenia   pływaka   pomiarowego 
w elektrolicie w zaleŜności od 

A. gęstości elektrolitu. 

B. temperatury krzepnięcia elektrolitu. 

C. temperatury wrzenia elektrolitu. 

D. właściwości chemicznych elektrolitu. 

Zadanie 17. 
Przyrząd do diagnostyki silnika, metodą określania ciśnienia spręŜania działa na zasadzie 
zmiany wskazań w zaleŜności od wartości 

A. kąta zwarcia styków przerywacza. 

B. kąta wyprzedzenia zapłonu. 

C. podciśnienia w cylindrze. 

D. ciśnienia w cylindrze. 

Zadanie 18. 
Z charakterystyki silnika przedstawionej na rysunku wynika, Ŝe silnik osiąga maksymalną 
wartość momentu obrotowego przy prędkości obrotowej 

A. 1000 obr/min 

B. 2500 obr/min 

C. 3000 obr/min 

D. 6000 obr/min 
O
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Kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy przedstawiony jest na rysunku oznaczonym literą 

 

li. 

 

Zadanie 20. 
Skrót DOHC w opisie parametrów technicznych silnika oznacza, Ŝe jest to silnik 

A. z wałkiem rozrządu w głowicy. 

B. z układem rozrządu suwakowym. 

C. z układem rozrządu górnozaworowym. 

D. z dwoma wałkami rozrządu w głowicy. 

Zadanie 21. 
Skrót ASR w opisie parametrów technicznych pojazdu oznacza, Ŝe pojazd wyposaŜony jest w 

A. system  zapobiegania poślizgowi  kół  wywołanym  przenoszeniem  przez  nie  siły 
napędowej. 

B. reaktor katalityczny i sondę X, w układzie wydechowym pojazdu . 

C. układ recyrkulacji spalin. 

D. układ napędu na 4 koła. 

Zadanie 22. 
Na rysunku przedstawione są elementy układu 

A. rozrządu silnika. 

B. zapłonu silnika. 

C. chłodzenia silnika. 

D. smarowania silnika. 
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Zadanie 23. 
Na rysunku przedstawiono części układu 

A. jezdnego. 

B. napędowego. 

C. hamulcowego. 

D. komfortu pojazdu. 

Zadanie 24. 
Charakterystyka techniczna elementu wchodzącego w skład instalacji elektrycznej podaje, Ŝe 
rezystancja uzwojenia pierwotnego wynosi 3 Q, a uzwojenia wtórnego 70 Q. Jaki to element? 

A. Cewka zapłonowa. 

B. Świeca zapłonowa. 

C. Czujnik temperatury. 

D. Czujnik ciśnienia paliwa. 

Zadanie 25. 
Regulator odśrodkowy i regulator podciśnieniowy to elementy układu 

A. rozrządu. 

B. zapłonowego. 

C. zasilania z wtryskiem jednopunktowym. 

D. zasilania z wtryskiem wielopunktowym. 

Zadanie 26. 
Jaki rodzaj łoŜyska przedstawiono na rysunku? 

A. StoŜkowe. 

B. Baryłkowe, 

C. Kulkowe. 

D. Igiełkowe. 

Zadanie 27. 
Luz na pedale sprzęgła podlega okresowej kontroli i regulacji z powodu 
zuŜywania się 

A. tarczy sprzęgłowej. 

B. wałka sprzęgłowego. 

C. koła zamachowego. 

D. łoŜyska walka sprzęgłowego. 
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Siły, zaznaczone na rysunku, działające na koła pojazdu w ruchu, których wartość wzrasta wraz ze 
wzrostem prędkości pojazdu są spowodowane 

A. jazdą pojazdu po łuku. 

B. niewywaŜeniem statycznym koła. 

C. jazdą pojazdu po nierównościach. 

D. niewywaŜeniem dynamicznym koła. 

Zadanie 29. 
Luzy zaworowe w układzie rozrządu silnika stosuje się w celu 

A. kompensacji rozszerzalności cieplnej elementów układu. 

B. zwiększenia współczynnika napełnienia cylindra. 

C. wyciszenia pracy rozrządu. 

D. poprawy chłodzenia zaworów. 

Zadanie 30. 
Który z wymienionych sposobów łączenia elementów nadwozia jest najczęściej stosowany w procesie 
produkcyjnym i nowoczesnych metodach naprawczych? 

A. Nitowanie. 

B. Zgrzewanie. 

C. Lutowanie lutem twardym. 

D. Lutowanie lutem miękkim. 

Zadanie 31. 
Przekroczenie limitu przebiegu lub czasookresu eksploatacji paska zębatego napędu rozrządu, moŜe 
spowodować 

A. uszkodzenie rolki napinacza paska rozrządu. 

B. przyśpieszone zuŜycie koła napędowego rozrządu. 

C. przyśpieszone zuŜycie koła napędzanego rozrządu. 

D. przeskoczenie paska rozrządu na kole i zmianę faz rozrządu. 

Zadanie 32. 
Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozia na etapie produkcji jest 

A. zakładanie osłon plastikowych. 

B. cynkowanie elementów nadwozia. 

C. powlekanie blach pastami uszczelniającymi. 

D. powlekanie blach farbami chlorokauczukowymi. 
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Zadanie 35. 

 



Do kompleksowych napraw powypadkowych nadwozia pojazdu naleŜy zastosować przyrząd 
oznaczony literą 

 

  

A. B. 
  

 

  

C. D. 

Zadanie 36. 
Do demontaŜu spręŜyn zawieszenia Mc Person naleŜy uŜyć przyrządu oznaczonego literą 

H     l     Tl ________  

 

A. B. C. D. 

Zadanie 37. 
Do pomiaru napięcia ładowania akumulatora w instalacji 
elektrycznej pojazdu z alternatorem naleŜy uŜyć 
woltomierza o zakresie pomiarowym minimum 

A. 2V  

B. 6V 

C. 9V 

D. 20 V 
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Zadanie 38. 
Przyrząd pokazany na rysunku słuŜy do dokładnego pomiaru 

A. średnicy zewnętrznej tłoka. 

B. średnicy wewnętrznej cylindra. 

C. grubości warstwy lakieru nadwozia. 

D. ustawienia połoŜenia pływaka gaźnika. 

Zadanie 39. 
Do pomiaru średnicy czopów wału korbowego naleŜy uŜyć 

A. suwmiarki z dokładnością do 0,lmm. 

B. śruby mikrometrycznej. 

C. czujnika zegarowego. 

D. przymiaru kreskowego 

Zadanie 40. 
Do pomiaru ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika z zapłonem iskrowym naleŜy uŜyć 
manometru o zakresie pomiarowym 

A. 0-0, lMPa 

B. O-0,2 MPa 
C. O - 0,4 MPa 
D. O - 0,5 MPa 

Zadanie 41. 
Z fragmentu taryfikatora czasu napraw wynika, Ŝe całkowity czas wymiany uszczelnień 
tłoczków hamulcowych we wszystkich czterech zaciskach hamulcowych oraz odpowietrzenia 
układu w samochodzie Polonez 1500 wynosi 

A. 3,5 h 

B. 4,5 h 

C. 4,0 h 

D. 5,0 h 
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Zadanie 42. 
Z załączonej normy zuŜycia materiałów eksploatacyjnych wynika, Ŝe roczne zuŜycie oleju 
silnikowego (bez jego wymiany) pojazdu który przejechał 12 000 km wyniosło 

A. 6,01 

B. 8,01 

C. 8,51 

D. 14,01 

 
 

Norma zuŜycia materiałów eksploatacyjnych 
podzespół- silnik 

Rodzaj materiału Olej silnikowy 

Pojemność miski olejowej 81 

Norma zuŜycia na 1000 km 0,5! 

Czasokres wymiany 1 0000 km 

Zadanie 43. 
Wymienione w pojeździe filtry oleju naleŜy 

A. wyrzucić do pojemnika odpadów komunalnych. 

B. oddać do utylizacji. 

C. zakopać w ziemi. 

D. spalić w piecu. 

Zadanie 44. 
Woda wykorzystywana do mycia pojazdów w myjni samochodowej musi być odprowadzana 

A. bezpośrednio do kanalizacji ścieków komunalnych. 

B. do wykopu w ziemi poza pomieszczeniem myjni 

C. bezpośrednio do kanalizacji burzowej. 

D. do seperatorów ściekowych. 

Zadanie 45. 
Badanie składu spalin (analiza spalin) w pomieszczeniu bez stosowania odciągu i prawidłowo 
działającej wentylacji grozi 

A. zatruciem spalinami. 

B. poraŜeniem prądem. 

C. oparzeniem spalinami. 

D. urazami rąk. 

Zadanie 46. 
Który z wymienionych składników spalin jest najgroźniejszy dla zdrowia i Ŝycia? 

A. Dwutlenek węgla. 

B. Tlenek węgla. 

C. Para wodna 

D. Tlen. 

Strona 13 z 21 



Zadanie 47. 

Przy wykonywaniu prac szlifierką ręczną z napędem elektrycznym naleŜy bezwzględnie 

uŜywać 

A. okularów ochronnych. 

B. rękawic ochronnych. 

C. fartucha ochronnego. 

D. obuwia roboczego. 

Zadanie 48. 
W czasie elektrycznego spawania metali naleŜy bezwzględnie uŜywać 

A. kasku ochronnego. 

B. ochraniaczy słuchu. 

C. maski spawalniczej. 

D. maski przeciw pyłowej. 

Zadanie 49. 
Pierwszą   czynnością   przy   udzielaniu   pomocy   osobie   w    strefie   poraŜenia   prądem 
elektrycznym jest 

A. bezpieczne uwolnienie poszkodowanego od źródła poraŜenia. 

B. sprawdzenie tętna i oddychania poszkodowanego. 

C. powiadomienie przełoŜonego o zaistniałym wypadku. 

D. powiadomienie dostawcy energii elektrycznej o konieczności odłączenia napięcia. 

Zadanie 50. 
Udzielając pomocy przed lekarskiej osobie poparzonej naleŜy miejsce oparzenia 

A. schłodzić czystą wodą. 

B. schłodzić spirytusem. 

C. zabandaŜować opatrunkiem jałowym. 

D. posmarować miejsce oparzenia tłuszczem. 
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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 

 

 
  

 
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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