
Turniej Techniczno-Motoryzacyjny 2022 

1.  Na szyby samochodowe stosuje się szkło: 
A. Kwarcowe 
B. Ołowiowe 
C. Bezpieczne (hartowane) 
D. Sodowe 

 
2. Tworzywa sztuczne, które utwardzają się pod wpływem temperatury i proces ten jest 

nieodwracalny to tworzywa: 
A. Termoplastyczne 
B. Chemoutwardzalne 
C. Termoutwardzalne 
D. Światłoutwardzalne 

 
3. Symbol tworzywa sztucznego przedstawiony na rysunku to: 
A. Polistyren 
B. Polichlorek winylu 
C. Polipropylen 
D. Styropian 

 
 
 

4. Odpady pochodzenia organicznego wrzucamy do pojemnika w kolorze: 
A. Niebieskim 
B. Żółtym 
C. Zielonym 
D. Brązowym 

 
5. Całą maszynę, z jej wszystkimi zespołami i częściami, przedstawiamy na rysunku: 
A. Wykonawczym 
B. Złożeniowym 
C. Modelowym 
D. Strukturalnym 

 
6. Jakie są wymiary arkusza papieru formatu A4? 
A. 210x297 
B. 209x297 
C. 210x299 
D. 209x230 

 
7. Na rysunkach technicznych osie symetrii rysuje się linią: 
A. Grubą ciągłą  
B. Kreskową cienką 
C. Ciągłą cienką 
D. Punktową cienką 



8. W rzutowaniu prostokątnym płaszczyznę III nazywa się boczną płaszczyzną rzutową, a 
przenoszony na nią obraz jest rzutem: 

A. Z góry 
B. Z przodu 
C. Z lewego boku 
D. Z prawego boku 

 
 

9. Która zasada mówi, że na rysunku technicznym nie umieszcza się wymiarów kątowych 0° 
oraz 90°, czyli odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych? 

A. Zasada niezamykania łaocuchów wymiarowych 
B. Zasada niepowtarzania wymiarów 
C. Zasada pomijania wymiarów oczywistych 
D. Zasada wymiarów koniecznych 

 

10. Na rysunku przedstawiono widok ekranu monitora komputera. Jaki program  jest 

wykorzystywany? 

A. Paint 

B. CAD 

C. Power Point 

D. KAM 

 

 
 
 

 



11. Różnica w liczbie elektronów znajdujących się na biegunach (dodatnim i ujemnym) 
określana jest jako: 

A. Napięcie elektryczne podawane w woltach (V) 
B. Natężenie prądu elektrycznego wyrażone w amperach (A) 
C. Opór elektryczny wyrażany w omach (Ω) 
D. Mocą prądu elektrycznego wyrażonego w watach (W) 

 
12. Na rysunku przedstawiono symbol  
A. Żarówki 
B. Akumulatora 
C. Głośnika 
D. Mikrofonu 

 
 

13. Dielektrykami nazywamy: 
A. Izolatory 
B. Przewodniki 
C. Półprzewodniki 
D. Źródła napięcia 

 
14. Która przekładnia zaliczana jest do przekładni cięgnowych? (D) 

 
 

15. Który rodzaj przekładni stosuje się w rowerze? 
A. Przekładnia cierna. 
B. Przekładnia ślimakowa. 
C. Przekładnia zębata. 
D. Przekładnia łaocuchowa. 

 

16. Które urządzenie w gospodarstwie domowym pobiera średnio w trakcie roku 

najwięcej energii? 

A. lodówka. 

B. żelazko. 

C. telewizor. 

D. odkurzacz. 



17. Na schemacie obwodu oporniki połączone są 

A. równolegle. 

B. szeregowo-równolegle. 

C. szeregowo. 

D. przemiennie. 

 

18. Na zdjęciu przedstawiona pracownika pracującego w zawodzie 

A. operator obrabiarek skrawających. 

B. operator maszyn i urządzeo odlewniczych. 

C. ślusarz. 

D. operator maszyn i urządzeo przemysłu metalurgicznego. 

 

 

 

 



19. W zawodzie technik elektryk (wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) 

wyodrębniono kwalifikacje 

A. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeo elektrycznych. 

B. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeo elektrycznych 

oraz Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeo 

elektrycznych. 

C. Eksploatacja instalacji i urządzeo do wytwarzania  i przesyłania energii 

elektrycznej. 

D. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz 

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej. 

20. Na zdjęciu przedstawiono pracownika zatrudnionego w zawodzie 

A. elektromechanik. 

B. mechanik. 

C. elektromechanik pojazdów samochodowych. 

D. blacharz samochodowy. 

 

 

21. Kształcenie w którym zawodzie zapewnia uczniowi przygotowanie do egzaminu 

paostwowego na prawo jazdy kategorii B i C oraz do testu w zakresie kwalifikacji 

wstępnej? 

A. technik pojazdów samochodowych. 

B. mechanik pojazdów samochodowych. 

C. kierowca mechanik. 

D. kierowca pojazdów samochodowych. 



22. W których obwodach prąd płynie przez obie żarówki? 

A. Tylko w obwodzie II 

B. W obwodach II i III 

C. W obwodach II i IV 

D. W obwodach III i IV 

 

 

23. Przez grzejnik pracujący z mocą 24 W przepływa prąd o natężeniu 2 A. Napięcie 

zasilania tego grzejnika wynosi: 

A. 12 V 

B. 48 V 

C. 22 V 

D. 26 V 

 

24. Obwód złożony jest z szeregowo połączonych w podanej kolejności elementów: 

dodatni biegun źródła napięcia, żarówka pierwsza, amperomierz, żarówka druga, 

ujemny biegun źródła napięcia. Jeżeli amperomierz zamienimy miejscami z jedną 

z żarówek, to wskaże on 

A. większe natężenie po zmianie miejscami z żarówką pierwszą 

B. większe natężenie po zmianie miejscami z żarówką drugą 

C. większe natężenie bez względu na to, z którą żarówką zamieni się miejscami 

D. takie samo natężenie 

 

25. Silnik o mocy 1 kW pracujący przez 10 min, pobierze energię: 

A. 600 kJ 

B. 10 J 

C. 10 kJ 

D. 60 kJ 



26. Wagon zasilany jest 10 żarówkami połączonymi szeregowo. Jak zmieni się pobór 
mocy żarówek, jeżeli jedną z nich usuniemy zwierając w tym miejscu obwód, a 
pozostałe nie ulegną przepaleniu? 

A. zmaleje 

B. nie zmieni się 

C. wzrośnie 

D. nie można tego określid bez podanie szczegółowych parametrów 

27. Jeżeli  dysponujemy grzałkami o oporach 100 Ω i 200 Ω, a chcemy jak najszybciej 
doprowadzid do wrzenia 1 dm3 wody korzystając ze źródła o stałym napięciu, to 
należy włączyd 

A. grzałkę o oporze 100 Ω 

B. obie grzałki połączone równolegle 

C. grzałkę o oporze 200 Ω 

D. obie grzałki połączone szeregowo 

 
28. Do łączników gwintowych zaliczamy: 

A. Zawleczki, 

B. Śruby, 

C. Tulejki, 

D. Kątowniki. 

 
29. Na rysunku przedstawiony jest: 

A. Łącznik stalowy 

B. Nit kulisty 

C. Sworzeo z kołnierzem 

D. Zabezpieczenie nakrętki koronowej 

 

 



30. Który z metali ma najwyższą temperaturę topnienia? 
A. Złoto 

B. Wolfram 

C. Tytan  

D. Żelazo 
 

31.  Przedstawionym narzędziem można wykonad operacje 

A. Punktowania 

B. Wyoblania 

C. Piłowania 

D. Dokręcania 

 

32. Złącze komputera przedstawione na rysunku służy do podłączenia 

A. monitora (złącze analogowe) 

B. monitora (złącze cyfrowe) 

C. urządzeo peryferyjnych typu drukarki, skanery 

D. joysticków, gamepadów do gier komputerowych 

 

 

33. Na rysunku przedstawiono tabliczkę znamionową pralki. Moc znamionowa tej 
pralki wynosi: 

A. 2200 – 2400 W 
B. 1900 – 2100 W 
C. 220-240 V 
D. 4,0 kJ 

 



34. Na rysunku przedstawiono: 

A. płytkę drukowaną 

B. wyświetlacz LCD 

C. tranzystor 

D. panel fotowoltaiczny 

 

 

35. Na rysunku przedstawiono tabliczkę znamionową samochodu. Jaki jest kod 

silnika w tym samochodzie? 

A. 2007/45*0027 

B. 940A2000 

C. 07302017 

D. 940FXB1A 

 



36. Aby zwiększyd okres drgao wahadła matematycznego należy: 

A. zwiększyd masę kulki 

B. zmniejszyd masę kulki 

C. zwiększyd długośd wahadła 

D. zmniejszyd długośd wahadła 

 

 

 
37. Dźwig podnosi pionowo skrzynię o masie 400kg ruchem jednostajnym z 

prędkością 0,2 m/s. Jak długo trwa podnoszenie skrzyni na wysokośd 6m? 
A. 80 s 

B. 12 min 

C. 12 s 

D. 30 s 

 
38. Przez blok o średnicy 20 cm (jak na rysunku) przełożono linę, do której 

przywiązano skrzynię o masie 50 kg . Siła F1 która równoważy siłę ciężkości 
skrzyni wynosi około: 

A. 50 N 

B. 1000 N 

C. 2,5 N 

D. 500 N 

 

 



39. Szerokośd opony rowerowej jak na rysunku wynosi: 

A. 47 mm 

B. 28 mm 

C. 28 cali 

D. 47 cali 

 

 

 

40. Magnez jest to 

A. ciało lub urządzenie wytwarzające pole magnetyczne. 

B. ciało wykazujące własności ferromagnetyczne. 

C. pierwiastek chemiczny – twardym srebrzysty metal. 

D. pierwiastek chemiczny – łatwopalny metal. 

 

41. Polska nazwa stopu miedzi z niklem, cynkiem, żelazem to 

A. brąz. 

B. tombak. 

C. melchior.   

D. białe srebro. 

 

42. Pojazd samochodowy zarejestrowany w Zakopanem ma na tablicy rejestracyjnej 

numer rozpoczynający się literami 

A. ZK 

B. KTA 

C. ZKA  

D. KTT 

 

43. Numer LZA na tablicy rejestracyjnej pojazdu zarejestrowanego w Polsce sugeruje, 

że kierowca mieszka w 

A. Zamościu 

B. powiecie Żarskim 

C. Zielonej Górze 

D. powiecie zamojskim. 



44. Tablice rejestracyjne przedstawione jak na rysunku oznaczają, że jest to pojazd  

A. wojskowy. 

B. napędzany silnikiem zasilany gazem LPG. 

C. o napędzie elektrycznym. 

D. Biura Ochrony Rządu. 

 
45.  Ploter to 

A. Karta graficzna 

B. Rodzaj myszki 

C. Program do odczytywania płyt 

D. Urządzenie kreślące 

 

46.  W programie Excel adres bezwzględny to: 

A. B*3* 

B. /A/9 

C. B1 

D. $C$3 

 

47.  Główną działalnością tej firmy jest produkcja zamków, zawiasów, zacisków 
energetycznych typu vklema, oraz innych specjalizowanych elementów dla 
branży energetycznej, telekomunikacyjnej, klimatyzacyjnej, kolejnictwa, 
przemysłu motoryzacyjnego oraz przemysłu maszynowego. O jakiej firmie jest 
mowa? 
 

A. „ROZTOCZE” Zakład Usługowo Produkcyjny  w Tomaszowie Lubelskim 

B. WSK - Tomaszów Lubelski Spółka z o.o. 

C. Firma Sławex w Tomaszowie Lubelskim 

D. Praktibud w Tomaszowie Lubelskim 

 

 



48. Rowerzystom zabrania się:  

A. jazdy po autostradzie 

B. jazdy w strefie zamieszkania 

C. jazdy po zmroku  

D. jazdy w kolumnie 

 

49. Jaka jest kolejnośd przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji przedstawionej na 
rysunku? 

A. kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeostwa kierującemu pojazdem B. 

B. kierujący pojazdem B ustępuje pierwszeostwa kierującemu pojazdem A. 

C. pojazdy A i B przejeżdżają jednocześnie zachowując szczególną ostrożnośd 

D. pojazdy nie mogą dalej kontynuowad jazdy 

 

 
 

50. Świecąca kontrolka, jak na rysunku, na tablicy wskaźników samochodu świadczy o 

A. nieprawidłowym ciśnieniu w ogumieniu 

B. zbyt niskiej wysokości bieżnika kół osi napędzanej 

C. różnym kształcie bieżnika opon jednej osi 

D. zbyt dużym nacisku kół osi kierowane 


