
Generator losowych testów zawodowych on-line
www.testy.egzaminzawodowy.info

wersja: KIS1C2PF

Nazwa kwalifikacji: (test zawiera pytania z kilku kwalifikacji)
Oznaczenie kwalifikacji: M.12 + M.18 + M.42
Wersja arkusza: KIS1C2PF

Czas trwania egzaminu: 60 minut

 

EGZAMIN
POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ETAP PISEMNY

Instrukcja dla zdającego:

1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią ilość stron. Ewentualny brak
stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której:
  - wpisz symbol cyfrowy zawodu,
  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
  - wpisz swój numer PESEL,
  - wpisz swoją datę urodzenia,
  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym

tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im

następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI:
 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy

wybrałeś odpowiedź "A":
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz
odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE
ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ
ODPOWIEDZI.   

Powodzenia!
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Zadanie 1.
 

Podczas wymiany oleju silnikowego na stanowisku występuje zagrożenie
 

A. mechaniczne.
B. termiczne.
C. spowodowane wibracją.
D. elektryczne.

Zadanie 2.
 

W tabeli przedstawiono zalecane czynności eksploatacyjne pojazdu samochodowego. Wybierz
materiały eksploatacyjne do wykonania przeglądu serwisowego po 90 tys. km.
 

 

A. Filtr oleju, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, rozrząd.
B. Olej, świece zapłonowe, płyn chłodzący, rozrząd.
C. Olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza.
D. Filtr oleju, świece zapłonowe, filtr paliwa, filtr powietrza.

Zadanie 3.
 

Sprawdzona częstotliwość migania świateł kierunkowskazów wynosi 35 cykli na minutę. Wynik
wskazuje na
 

A. prawidłowy cykl migania.
B. uszkodzenie przewodu zasilającego kierunkowskazy.
C. uszkodzenie włącznika kierunkowskazów.
D. uszkodzenie przerywacza kierunkowskazów.

Zadanie 4.
 

Pompowtryskiwacze są to elementy stosowane w układzie zasilania silników z zapłonem
 

A. iskrowym z wtryskiem jednopunktowym.
B. samoczynnym.
C. iskrowym z wtryskiem wielopunktowym.
D. iskrowym gaźnikowym.

Zadanie 5.
 

Kierujący samochodem osobowym o dmc 2,0 t poza obszarem zabudowanym, w tunelu o
długości 600 m, powinien utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż
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A. 20 m
B. 40 m
C. 30 m
D. 50 m

Zadanie 6.
 

W pojeździe z klasycznym układem napędowym stwierdzono nadmierne wibracje i hałasy.
Dobierz sposób usunięcia nieprawidłowości.
 

A. Smarowanie przegubu homokinetycznego.
B. Wymiana przegubu krzyżakowego.
C. Wymiana oleju w tylnym moście.
D. Wymiana półosi napędowej.

Zadanie 7.
 

Strefy kontrolowanego zgniotu mają wpływ na
 

A. zabezpieczenie silnika w czasie wypadku.
B. tłumienie drgań zawieszenia.
C. bezpieczeństwo czynne.
D. bezpieczeństwo bierne.

Zadanie 8.
 

Stosunek siły do pola powierzchni, na którą działa to
 

A. objętość.
B. nacisk.
C. sprężanie.
D. ciśnienie.

Zadanie 9.
 

Podczas przeglądu okresowego pojazdu samochodowego z silnikiem ZI wykonano czynności
ujęte w tabeli. Ile wyniesie koszt usługi (bez kosztu materiałów) jeżeli cena roboczogodziny w
zakładzie wynosi 75 zł.
 

 

A. 75,00 zł
B. 150,00 zł
C. 200,00 zł
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D. 300,00 zł

Zadanie 10.
 

W pojeździe samochodowym z przednim układem napędowym zblokowanym, podczas skrętu
w lewo występują stuki w przednim kole. Opisane objawy wskazują na zużycie
 

A. półosi napędowej.
B. przegubu napędowego.
C. mechanizmu różnicowego.
D. łożysk w piaście koła.

Zadanie 11.
 

Zapalenie się przedstawionej na rysunku kontrolki koloru czerwonego sygnalizuje
 

 

A. zaciągnięty hamulec postojowy.
B. niskie ciśnienie oleju w silniku.
C. aktywne światła awaryjne.
D. zbyt wysoką temperaturę silnika.

Zadanie 12.
 

W czasie jednego pełnego obrotu wałka rozrządu wał korbowy wykonuje
 

A. 3 obroty.
B. 4 obroty.
C. 1 obrót.
D. 2 obroty.

Zadanie 13.
 

Podczas analizy spalin silnika ZI w samochodzie z katalizatorem uzyskano odczyt CO = 0,18 %.
Wynik wskazuje na
 

A. uszkodzenie katalizatora.
B. spalanie płynu chłodniczego.
C. prawidłowe spalanie mieszanki.
D. zbyt duże spalanie oleju silnikowego.

Zadanie 14.
 

Pierwsza czynność, którą należy wykonać na miejscu wypadku drogowego, to
 

A. ocena liczby i stanu poszkodowanych.
B. zapewnienie warunków bezpieczeństwa w miejscu wypadku.
C. udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
D. ułożenie poszkodowanych w pozycji bezpiecznej.

Zadanie 15.
 

Przedstawiony na zdjęciu przyrząd służy do
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A. badania ciśnienia w magistrali olejowej.
B. badania szczelności instalacji gazowej.
C. pomiaru zadymienia w silniku ZS.
D. analizy spalin silnika ZI.

Zadanie 16.
 

Przedstawiony na zdjęciu przyrząd służy do demontażu
 

 

A. sprężyn kolumny McPhersona.
B. łożysk.
C. końcówek układu kierowniczego.
D. klocków hamulcowych.

Zadanie 17.
 

Z jakiego materiału wykonywane są końcówki biegunowe akumulatora kwasowego?
 

A. Mosiądzu.
B. Cyny.
C. Ołowiu.
D. Miedzi.

Zadanie 18.
 

Parametr pojemność znamionowa dotyczy
 

A. pojemności akumulatora.
B. wielkości zbiornika paliwa.
C. ilości płynu hamulcowego w układzie.
D. rozmiaru miski olejowej.

Zadanie 19.
 

Przedstawiony na zdjęciu element, wchodzi w skład elektrycznego obwodu
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A. zasilania.
B. zapłonowego.
C. rozruchu.
D. aparatury pomocniczej.

Zadanie 20.
 

Obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla wszystkich użytkowników pojazdów
mechanicznych jest ubezpieczenie
 

A. od odpowiedzialności karnej.
B. auto-casco.
C. od następstw nieszczęśliwych wypadków.
D. od odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie 21.
 

Wydobywający się w dużych ilościach biały dym z układu wydechowego może wskazywać na
 

A. uszkodzenie uszczelki głowicy silnika.
B. uszkodzony przewód wysokiego napięcia.
C. wycieki płynu chłodzącego z chłodnicy.
D. niedrożny filtr powietrza.

Zadanie 22.
 

Wymiana wału napędowego trwa 2 h. Cena regenerowanego wału napędowego wynosi 200 zł,
a cena 1 roboczogodziny wynosi 100 zł. Podano ceny netto. Podatek VAT od części zamiennych
i usług samochodowych wynosi 22 %. Całkowity koszt usługi brutto wyniesie
 

A. 600,00 zł
B. 400,00 zł
C. 244,00 zł
D. 488,00 zł

Zadanie 23.
 

Przedstawiony na zdjęciu przyrząd służy do
 

 

A. pomiaru zadymienia w silniku ZS.
B. pomiaru zdolności rozruchowej akumulatora.
C. pomiaru hałasu zewnętrznego.
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D. kontroli i regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu w silniku ZI.

Zadanie 24.
 

Przedstawione na zdjęciu urządzenie jest elementem silnika
 

 

A. ZI z wtryskiem jednopunktowym.
B. ZS jednocylindrowego.
C. ZI z wtryskiem bezpośrednim.
D. ZS czterocylindrowego.

Zadanie 25.
 

Hałaśliwa praca silnika benzynowego (stukanie), którego częstotliwość wzrasta proporcjonalnie
do obrotów pracy silnika może wskazywać na
 

A. wadliwą pracę świecy zapłonowej.
B. wyciek oleju z miski olejowej.
C. uszkodzoną krzywkę wałka rozrządu.
D. znaczne zużycie filtra powietrza.

Zadanie 26.
 

Podczas tankowania pojazdu zasilanego paliwem propan - butan należy zachować środki
bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie
 

A. zapyleniem.
B. zatruciem.
C. wybuchem.
D. skażenia terenu.

Zadanie 27.
 

Wynik pomiaru sondą lambda w silniku z zapłonem ZI określa
 

A. zawartość związków azotu w spalinach.
B. zawartość tlenu w spalinach.
C. zawartość siarki w spalinach.
D. stosunek paliwa do powietrza.

Zadanie 28.
 

Które oznaczenie dotyczy oleju przekładniowego?
 

A. G12PLUS
B. DOT 3
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C. API 5W30
D. GL-5 85W90

Zadanie 29.
 

Okresowe badanie techniczne samochodu ciężarowego o dmc 12 000 kg wykonuje się
 

A. corocznie.
B. co pół roku.
C. co trzy lata.
D. co dwa lata.

Zadanie 30.
 

Pedał hamulca "wpada" w podłogę. Kilkakrotne naciśnięcie pedału powoduje jego wyższe
położenie, jednak stałe wywieranie nacisku na pedał powoduje jego obniżanie się. Opisane
objawy wskazują na
 

A. nadmierne zużycie tarcz lub bębnów hamulcowych.
B. użycie niewłaściwego płynu hamulcowego.
C. nieszczelność układu hamulcowego (wyciek płynu).
D. całkowite zużycie okładzin ciernych.

Zadanie 31.
 

Którego środka ochrony indywidualnej należy użyć podczas napraw nadwozi wykonywanych
metodą spawania MIG-MAG?
 

A. Maski przeciwpyłowej.
B. Fartucha gumowego.
C. Rękawic gumowych.
D. Maski ochronnej.

Zadanie 32.
 

Rysunek przedstawia przyrząd do pomiaru
 

 

A. podciśnienia w kolektorze dolotowym.
B. ciśnienia sprężania w cylindrach.
C. ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika.
D. ciśnienia w obwodzie paliwowym układu wtryskowego silnika ZI.

Zadanie 33.
 

Kierujący pojazdem widząc przedstawiony znak (tło znaku niebieskie)
 

 

A. może jechać z prędkością do 30 km/h.
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B. może zaparkować pojazd w dowolnym miejscu.
C. ustępuje pierwszeństwo pieszemu znajdującemu się na jezdni.
D. ma pierwszeństwo przed pieszym znajdującym na jezdni.

Zadanie 34.
 

W trakcie weryfikacji rozrusznika stwierdzono tarcie wirnika o stojan. Rozrusznik należy
naprawić poprzez
 

A. smarowanie urządzenia sprzęgającego.
B. wymianę łożysk ślizgowych.
C. wymianę sprzęgła jednokierunkowego.
D. wymianę włącznika elektromagnetycznego.

Zadanie 35.
 

Jakie dokumenty pojazdu nabytego na rynku wtórnym należy obowiązkowo przekazać nowemu
właścicielowi?
 

A. Książka serwisowa, karta pojazdu
B. Karta pojazdu, polisa ubezpieczenia AC i OC
C. Dowód rejestracyjny, faktura zakupu pojazdu
D. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa ubezpieczenia OC

Zadanie 36.
 

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego nabytego na rynku wtórnym
wymaga od nabywcy
 

A. potwierdzenia autentyczności dokumentu na policji.
B. zgłoszenia się w Stacji Kontroli Pojazdów.
C. zgłoszenia się w Urzędzie Skarbowym i Wydziale Komunikacji.
D. potwierdzenia nabycia u notariusza.

Zadanie 37.
 

Oznaczenie H na reflektorach pojazdu samochodowego oznacza, że do oświetlenia
zastosowano żarówkę
 

A. ksenonową.
B. halogenową.
C. żarnikową.
D. uniwersalną.

Zadanie 38.
 

Zużyty olej silnikowy należy
 

A. pozostawić na stanowisku naprawczym.
B. wyrzucić na śmietnik w szczelnym pojemniku.
C. wykorzystać do konserwacji ogrodzenia.
D. składować w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Zadanie 39.
 

Siła hamowania jednego z kół hamulcem zasadniczym była bardzo mała, natomiast siła
hamowania hamulcem pomocniczym tego samego koła była prawidłowa. W badanym kole
występuje bębnowo-szczękowy układ hamulcowy. Może to oznaczać
 

A. zużycie okładzin ciernych.
B. zatarcie cięgna elastycznego.

Strona 9 z 10

Arkusze i przykładowe rozwiązania: www.EgzaminZawodowy.info           Forum: www.forum.egzaminzawodowy.info

www.testy.egzaminzawodowy.info
http://www.egzaminzawodowy.info
http://forum.egzaminzawodowy.info


Generator losowych testów zawodowych on-line
www.testy.egzaminzawodowy.info

wersja: KIS1C2PF

C. zatarcie rozpieracza mechanicznego.
D. nieszczelność cylinderka hamulcowego.

Zadanie 40.
 

Na odlewy głowic cylindrów silników spalinowych stosuje się stopy, których głównym
składnikiem jest
 

A. aluminium.
B. żelaza.
C. niklu.
D. cynku.
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