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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

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 w 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! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Zadanie 1. 

Która obrabiarka wykonuje jako główny ruch roboczy posuwisto-zwrotny, a narzędzie ruch obrotowy 

i wgłębny? 

A. Honownica. 

B. Przeciągarka. 

C. Strugarka wzdłużna. 

D. Szlifierka do płaszczyzn. 

Zadanie 2. 

Masowo produkowane wałki rozrządu po procesie nawęglania i hartowania poddawane są 

A. toczeniu. 

B. frezowaniu. 

C. szlifowaniu. 

D. wiórkowaniu. 

Zadanie 3. 

W celu wykonania części przedstawionej na rysunku należy wykonać zabiegi obróbkowe  

w następującej kolejności: 

A. toczenie poprzeczne, nawiercanie, wiercenie, wytaczanie. 

B. toczenie poprzeczne, rozwiercanie, wiercenie, wytaczanie. 

C. toczenie poprzeczne, gwintowanie, wiercenie, wytaczanie. 

D. nawiercanie, toczenie poprzeczne, wiercenie, powiercanie. 

Zadanie 4. 

Na rysunku przedstawiono ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego 

A. na trzpieniu stałym. 

B. na stole magnetycznym. 

C. na trzpieniu rozprężnym. 

D. w kłach obrotowym i stałym. 

Zadanie 5. 

Na rysunku przedstawiono wymiarowanie kąta 

A. ostrza. 

B. natarcia. 

C. skrawania. 

D. przyłożenia. 
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Zadanie 6. 

Na diagramie przedstawiono wykres łamania wióra dla płytki CCGT 060202-1L, która służy do obróbki 

A. zgrubnej stali. 

B. wykańczającej żeliwa. 

C. zgrubnej stali nierdzewnej. 

D. wykańczającej aluminium. 

Zadanie 7. 

Określ prędkość obrotową wrzeciona podczas wiercenia wiertłem krętym o średnicy Ø6  

w żeliwie ciągliwym. Zalecana prędkość skrawania wynosi vc = 5 m/min. 

Skorzystaj z zależności: 

A. 123 obr/min.  

B. 265 obr/min.  

C. 434 obr/min.  

D. 789 obr/min.  

Zadanie 8. 

Posuw podczas wiercenia staliwa stopowego wynosi fn = 0,05 mm/obr., a prędkość obrotowa  

n = 650 obr/min. Jaka będzie wartość posuwu νf wyrażona w mm/min? 

Skorzystaj z zależności: νf = fn×n 

A. 10,5 

B. 12,5 

C. 32,5 

D. 64,5 

Zadanie 9. 

Do wykonania obróbki wykańczającej otworu z tolerancją H7 należy użyć 

A. pogłębiacza. 

B. rozwiertaka. 

C. freza kątowego. 

D. wiertła piórkowego. 
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Zadanie 10. 

Symbolem κ na rysunku oznaczono kąt 

A. ostrza noża tokarskiego. 

B. natarcia ostrza skrawającego. 

C. wierzchołkowy ostrza skrawającego. 

D. przystawienia pomocniczej krawędzi skrawającej. 

Zadanie 11. 

W celu zdjęcia zadziorów z krawędzi otworu oraz utworzenia wgłębienia na łeb śruby stosuje się 

A. rozwiertaki. 

B. pogłębiacze. 

C. wiertła piórkowe. 

D. wiertła do nakiełków. 

Zadanie 12. 

Oblicz posuw minutowy, wiedząc że prędkość obrotowa wrzeciona tokarki wynosi 600 obr/min, a posuw  

0,1 mm/obr. Skorzystaj z zależności: ft = fo·n [mm/min] 

A.  0,6 mm/min 

B.     6 mm/min 

C.   60 mm/min 

D. 600 mm/min 

Zadanie 13. 

Korzystając z przedstawionej zależności określ, który z podanych posuwów należy dobrać, aby przy toczeniu 

płytką o promieniu naroża rε = 1,0 mm uzyskać teoretyczną wartość chropowatości Rt wynoszącą 1,25 μm. 

A. 0,01 mm/obr 

B.   0,1 mm/obr 

C.   0,4 mm/obr 

D.   1,0 mm/obr 

Zadanie 14. 

Który przyrząd pomiarowy zapewnia dokładność pomiaru wynoszącą  ±0,002 mm? 

A. Liniał krawędziowy. 

B. Transametr (passametr). 

C. Mikrometr talerzykowy. 

D. Suwmiarka elektroniczna. 
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Zadanie 15. 

Trzpień tokarski służy do ustalania i mocowania 

A. tulei z bazowaniem na zewnętrznej powierzchni walcowej. 

B. wałów mimośrodowych z bazowaniem na powierzchni zewnętrznej czopa. 

C. przedmiotu obrabianego z bazowaniem na dokładnie obrobionym otworze. 

D. wałków z bazowaniem na nagwintowanej zewnętrznej powierzchni walcowej. 

Zadanie 16. 

Przedstawiony na rysunku panel sterowania zaciskiem mocowania narzędzia we frezarce wyposażony jest 

w przyrząd pomiarowy umożliwiający bezpośrednią kontrolę 

A. siły na szczękach zacisku. 

B. wyważenia narzędzia z oprawką. 

C. momentu dokręcenia śruby zacisku. 

D. ciśnienia powietrza w układzie zacisku. 

Zadanie 17. 

Mechanizmem tokarki przedstawionym na rysunku jest 

A. imak wielopozycyjny. 

B. tarcza tokarska modułowa. 

C. uchwyt tokarski czteroszczękowy. 

D. imak jednopozycyjny wielonożowy. 

Zadanie 18. 

Który przyrząd obróbkowy jest używany głównie podczas obróbki przedmiotów na frezarkach i służy 

do okresowego lub ciągłego obracania przedmiotu o określony kąt? 

A. Trzpień. 

B. Podzielnica. 

C. Imadło kątowe. 

D. Głowica kątowa. 
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Zadanie 19. 

Jaką prędkość obrotową powinna mieć głowica frezowa o średnicy d = 100 mm, jeżeli zalecana prędkość 

skrawania wynosi vc = 80 m/min? 

Skorzystaj z zależności: 

A. 125 obr/min 

B. 255 obr/min 

C. 500 obr/min 

D. 750 obr/min 

Zadanie 20. 

Przedstawiony symbol graficzny jest oznaczeniem tolerancji 

A. symetrii. 

B. walcowości. 

C. współosiowości. 

D. bicia promieniowego. 

Zadanie 21. 

Którą obróbkę można stosować na utwardzonych cieplnie powierzchniach czopów wału? 

A. Szlifowanie. 

B. Walcowanie. 

C. Radełkowanie. 

D. Toczenie zgrubne. 

Zadanie 22. 

Które z wymienionych zjawisk związanych z oddziaływaniem ostrza narzędzia na warstwę wierzchnią ma 

najmniejszy wpływ na wytrzymałość przedmiotu obrabianego? 

A. Zgniot powierzchni podczas obróbki. 

B. Utwardzenie powierzchni podczas obróbki. 

C. Narost na ostrzu powstający podczas obróbki. 

D. Naprężenia własne powstałe podczas obróbki. 

Zadanie 23. 

Wynik pomiaru na przedstawionym głębokościomierzu mikrometrycznym ma wartość 

A. 18,81 mm 

B. 21,31 mm 

C. 22,31 mm 

D. 31,19 mm 
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Zadanie 24. 

Do szybkiego sprawdzania odchyłek geometrycznych metodą porównawczą wymiarów zewnętrznych 

z dokładnością 0,002 do 0,005 mm wyrobów w produkcji małoseryjnej na zasadzie dobry/niedobry służy 

A. pirometr. 

B. passametr. 

C. mikrometr. 

D. sprawdzian tłoczkowy. 

Zadanie 25. 

Na rysunku przedstawiono przyrząd pomiarowy służący do pomiaru 

A. grubości ścianek rur. 

B. średnic w wąskich rowkach. 

C. szerokości zębów w kole zębatym. 

D. 3 i 5 ostrzowych narzędzi skrawających. 

Zadanie 26. 

Łożyska silnika elektrycznego tokarki uniwersalnej według przedstawionej instrukcji smarowania należy 

konserwować 

A. codziennie 

B. raz na tydzień. 

C. raz na pół roku. 

D. raz na dwa miesiące. 
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Zadanie 27. 

W którym z fragmentów programu sterującego na obrabiarkę CNC zawarta jest informacja o gwintowaniu? 

A. N05 G33 Z-20 K2 

B. N05 G03 X30 Y50 I5 J0 

C. N05 G96 S120 M3 T1 D1 

D. N05 G01 X20 Y50 F125 M08 

Zadanie 28. 

Przedstawiony rysunek dotyczy cyklu stałego frezowania 

A. kieszeni okrągłej. 

B. kieszeni prostokątnej. 

C. rowków kołowych na okręgu. 

D. rowków podłużnych na okręgu. 

 

 

 

 

 

Zadanie 29. 

Który cykl stały frezowania przedstawiono na rysunku? 

A. Rowków kołowych. 

B. Kieszeni prostokątnej. 

C. Gwintu wielokrotnego. 

D. Otworów podłużnych na okręgu. 

 

 

 

 

 

Zadanie 30. 

W którym z bloków programu sterującego znajduje się informacja o przesunięciu punktu zerowego? 

A. N05 G90 G54  

B. N05 G96 S120 

C. N05 G01 X100 F0.10 

D. N05 G02 X30 Z-5 I5 K0 
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Zadanie 31. 

W bloku N145 G01 G91 X100 G41 F350 M3 programu dla frezarki CNC kod G91 oznacza 

A. cykl obróbczy. 

B. programowanie przyrostowe. 

C. ustawienie stałej prędkości skrawania. 

D. ustawienie stałej prędkości obrotowej wrzeciona. 

Zadanie 32. 

Funkcja M05 powoduje 

A. zatrzymanie obrotów. 

B. wyłączenie chłodziwa. 

C. zakończenie podprogramu. 

D. włączenie obrotów w prawo. 

Zadanie 33. 

Funkcja toczenia gwintu G33 wymaga podania współrzędnej Z oraz 

A. liczby przejść. 

B. skoku gwintu. 

C. głębokości skrawania przy każdym przejściu. 

D. liczby przejść i głębokości skrawania przy każdym przejściu. 

Zadanie 34. 

Który fragment programu obróbkowego opisuje ruch narzędzia z punktu 1 do 3 zgodnie z przedstawionym 

rysunkiem? 

 

A. 
N60 G03 X20.0 Z-10.0 I0 K-10 
N70 G01 Z-50.0 

B. 
N60 G02 X20.0 Z-10.0 I0 K-10 
N70 G01 Z-50.0 

C. 
N60 G03 X20.0 Z-10.0 I-10 K0 
N70 G01 Z-50.0 

D. 
N60 G02 X20.0 Z-10.0 I-10 K0 
N70 G01 Z-50.0 
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Zadanie 35. 

Na rysunku przedstawiono zastosowanie czujnika zegarowego podczas wykonywania pomiaru 

A. średnicy wałka. 

B. walcowości wałka. 

C. bicia promieniowego wałka. 

D. chropowatości powierzchni wałka. 

 

 

 

 

 

Zadanie 36. 

Na rysunku przedstawiono 

A. docisk frezarski. 

B. podtrzymkę tokarską. 

C. uchwyt cylindryczny. 

D. oprawkę narzędziową. 

 

 

 

Zadanie 37. 

Na rysunku przedstawiono pomiar 

A. temperatury narzędzia. 

B. chropowatości przedmiotu. 

C. ustawienia bazy obróbkowej. 

D. wartości korekcyjnych narzędzia. 
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Zadanie 38. 

W którym bloku podano wartości przesunięcia punktu zerowego obrabianego przedmiotu zgodne  

z przedstawionym rysunkiem? 

A. G54 X74 Y28 Z0 

B. G54 X74 Y28 Z10 

C. G54 X116 Y28 Z0 

D. G54 X116 Y28 Z10 

 

 

Zadanie 39. 

Który rodzaj zużycia płytki skrawającej przedstawiono na rysunku? 

A. Wykruszenie. 

B. Wyszczerbienie. 

C. Zużycie wrębowe.  

D. Deformację plastyczną. 

 

 

Zadanie 40. 

Jednym z objawów zużycia ostrza narzędzia skrawającego jest wzrost 

A. poziomu hałasu. 

B. wydajności obróbki. 

C. gładkości powierzchni. 

D. dokładności wymiarowej. 
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