
Zawod: technik elektronik 
Symbol cyfrowy: 31 1 [07] 
Wersja arkusza: Y 

Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN 
POTWIERDZAJqCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Czerwiec 2007 

ETAP PISEMNY 

lnstrukcja dla zdajqcego 

1. Sprawdi, czy arkusz egzaminacyjny, ktory otrzymates zawiera 20 stron. Ewentualny 
brak stron lub inne usterki zgtos przewodniczqcemu zespdu nadzorujqcego. 

2. Do arkusza ddqczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktorej: 
- wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu, 
- odczytaj z arkusza egzarninacyjnego oznaczenie wersji arkusza (X. Y, 2) 

i zarnaluj kratkg z odpowiadajqq jej literq, 
- wpisz swoj nurner PESEL i zakoduj go, 
- wpisz swojq datg urodzenia. 

3. Arkusz egzarninacyjny sktada sig z dwoch czgsci. 
4. CzgsC I zawiera 50 zadan, czgsc 11 20 zadari. 
5. Za kaide poprawnie rozwiqzane zadanie moiesz uzyskaC 1 punkt. 
6. Aby zdac etap pisernny egzaminu musisz uzyskaC co najmniej 25 punkt'h z Czgsci I 

i co najrnniej 6 p u n k t h  z czesci II. 
7. Czytaj uwainie wszystkie zadania. 
8. Rozwiqzania zaznaaaj na KARCIE ODPOWIEDZI dtugopisem lub piorem z czamym 

tuszemlatramentern. 
9. Do kaidego zadania podane sq cztery rnoiliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada 

im nastqpujqcy uklad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

10. Tylko jedna odpowiedi jest poprawna. 
11. Wbierz wtasciwq odpowiedi i zamaluj kratkg z odpowiadajqq jej literq - np. gdy 

wybrates odpowiedz "A": 

L- I 1 I 

12. Staraj sig wyrainie zaznaczaC odpowiedzi. Jeieli sig pomylisz i Mgdnie zaznaczysz 
odpowiedi, otocz jq kdkiern i zaznacz odpowiedz, ktorq uwaiasz za poprawnq, np. 

L I I I I 

13. Po rozwiqzaniu testu sprawdi, czy zaznaaytes wszystkie odpowiedzi na KARCIE 
ODPOWEDZI i wprowadzites wszystkie dane, o ktorych mowa w punkcie 2 tej 
instrukcji. 

Pamiqtaj, i e  oddajesz p~ewodniczqcemu zespotu nadzorujqcego tylko KARTE 
ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 



Zadanie 1. 
Symbol graficzny przedstawia tranzystor polowy 

A. zlqczowy z kanabm typu n. 
B. zlqczowy z kanalem typu p. 
C. z izolowanq brarnkq i kanatem n. 
D. z izolowanq bramkq i kanatem p. 

Zadanie 2. 
Uklad elektroniczny, kt6rego symbol graficzny zamieszczono to 

A. demultiplekser. 
B. multiplekser. 
C. transkoder. 
D. licznik. 

Y. 

... 
QY9.# =* '.., 

Zadanie 3. 
Uklad scalony majqcy oznaczenie 7400 zawiera w swej strukturze cztery bramki typu 

A. NOT 
B. AND 

C. NAND 
D. OR 

Zadanie 4. 
Jaki uklad cyfrowy posiada oznaczenie 7490N? 

A. Licznik 4 bitowy m=16. . 
B. Generator monostabilny. 
C. Licznik dziesiqtny BCD. 

D. Rejestr przesuwajqcy. 
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Zadanie 5. 
Na rysunku zamieszczono wykres przedstawiajqcy zasade 
dzialania wzmacniacza 

A. r6iniczkujqcego. 
B. sumujqcego. 
C. mnoiqcego. 
D. calkujqcego. 

I I 
I I 

Zadanie 6. 
Rysunek przedstawia odpowiedt na wymuszenie skokowe i charakterystyke 
amplitudowq regulatora typu 

Zadanie 7. 
Zamieszczone zdjecie przedstawia typ obudowy A 

A. wzmacniacza operacyjnego. 
B. tranzystora unipolarnego. 
C. tranzystora bipolarnego. - .' 
D. mostka prostowniczego. 

Zadanie 8. 
Uklad przedstawiony na rysunku realizuje funkcje logicznq 
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Zadanie 9. 
Jakq funkcje peiniq diody D l  i D2 w ukladzie wzrnacniacza przeciwsobnego 
przedstawionego na rysunku? 

w Ucc 

A. Zapewniajq odpowiedniq rezystancje wejsciowq. 
B. Zapewniajq stabilizacje termicznq prqdu spoczynkowego. 
C. ZapewniajqstabSC prqdu zasilania niezaletnie od Uwe i R,, 
D. Zapewniajq poszerzenie pasrna przenoszenia. 

Zadanie 10. 
Kondensator C3 w przedstawionym obwodzie detektora diodowego 

A. przenosi sygnal rn.cz. wraz ze skladowqstalq. 
B. przenosi sygnal m.cz. bez skladowej stalej. 
C. przepuszcza tylko ujemne polbwki napiecia. 
D. przepuszcza tylko dodatnie polowki napigcia. 

Zadanie 11. 
Rysunek przedstawia schernat filtra RC 

A. srodkowoprzepustowego. 
B. Srodkowozaporowego. 
C. gornoprzepustowego. 
D. dolnoprzepustowego. 
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Zadanie 12. 
Uklad oznaczony cyfrq I na schemacie przetwornika ,, 
AIc, przetwarzajqcego sygnal metodq 
bezposredniego porownania, pelni funkcje 

A. dekodera. 

B. demultipleksera. 

C. multipleksera. 
D. transkodera. 

P 

Zadanie 13. 
Schernat blokowy pnedstawia realizacje sprzetenia zwrotnego 

A. prqdowego szeregowego. 
6. napieciowego r6wnoleglego. 
C. napieciowego szeregowego. 

D. prqdowego rownolegfego. 

Zadanie 14. 
Uklad przedstawiony na rysunku realizuje funkcje regulatora typu 

A. PID 

6. PD 
C. I 
D. PI 
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Zadanie 15. 
Rysunek przedstawia schemat blokowy stereofonicznego odbiornika radiowego. 

Jakqfunkcjq petni blok oznaczony znakiem zapytania? 

A. Dyskryminatora napiqcia. 
B. Filtru Srodkowo-przepustowego. 
C. Uktadu RDS. 
D. Demodulators FM. 

Zadanie 16. 
Elementami gtowicy w.cz. stuzqcymi do dostrojenia obwodbw w.cz. do wybranej 
stacji prrez zmiane napigcia statego s q  

A. termistory 
B. tyrystory. 
C. warikapy. 
D. warystory. 

Zadanie 17. 
Skrot ARCz oznacza 

A .  automatycznqregulacj? podstawy czasu. 
B. automatycznq regulacjq czgstoSciomierza. 
C. autonomicznqregulacj~ czasu. 
D. automatycznq regulacjq czqstotliwoSci. 

Zadanie 18. 
Zespolony analogowy sygnal stereofoniczny MPX ztoiony jest z 

A. podnof nej stereo, sygnat6w: mono M=(L + P)/2 i stereo S=(L - P)/2 
B. pilota stereo, sygnalow kanalu lewego i prawego kanatu. 
C. pilota stereo, sygnalow: mono M=(L +P)12 i stereo S= (L - P)/2 
D. podnoSnej stereo, sygnal6w lewego i prawego kanalu. 
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Zadanie 19. 
Mikrokontroler odbiomika telewizyjnego podczas uruchomionej funkcji dostrojenia 
rwnego do zqdanego kanalu wytwarza 

A. napiecie schodkowe w przetworniku CIA do momentu dostrojenia. 
B. napigcie sinusoidalne w prretwomiku CIA w calym zakresie strojenia. 
C. napigcie trojkqtne w przetworniku CIA w calym zakresie strojenia. 
D. napigcie sinusoidalne w przetwomiku CIA do momentu dostrojenia. 

Zadanie 20. 
Sygnaly z wejSC RGB zlqcza EURO-SCART wzmacniane sq  w odbiorniku 
telewizyjnym z kineskopem przez 

A. wzmacniacze wizji. 
B. wzmacniacz posredniej czgstotliwoici wizji. 
C, stereofoniczny wzmacniacz mocy. 
D. stopien koncowy odchylania poziomego. 

Zadanie 21. 
Funkcjq odpowiedzialnq za zmiang ostroici szczegolbw obrazu telewizyjnego jest 
regulacja 

A. szerokosci pasma wzmacniaczy wizji. 
B. nasycenia kolorow. 
C. wysokosci i szerokosci obrazu. 
D. znieksztalcen geometrycznych obrazu. 

Zadanie 22. 
DlugoSd fali elektromagnetycznej A dla telefonu komorkowego dzialajqcego w pasmie 
1,8 GHz przy zalozeniu, i e  prgdkosC kwiatla w pr6zni c=3-lo8 [rnls], wynosi 

A. 1,6 crn 
B. 16,Ocm 
C. .160,0 cm 
D. 1600,O cm 

Strona 7 z 20 



Zadanie 23. 
Uzwojenie pierwotne transformatora sieciowego posiada n, =900 zwojbw a wt6rne 
n, = 47 zwojbw. WartoSC napigcia na wyjsciu (U,) tego transformatora wynosi 

Zadanie 24. 
Wart066 indukcyjnoSci wzajemnej M dwoch obwodbw magnetycznych sprzgzonych 
o indukcyjnobciach: L, = 4 mH i L, = 9 mH przy zatoieniu, i e  wspbtczynnik 
sprzgienia migdzy tyrni obwodami k = 0,5, wynosi 

Zadanie 25. 
Ile wyniesie napigcie na wyjsciu wzmacniacza sumujqcego, jezeli wartoSci 
rezystorbw R2 i R3 zwigkszymy dwukrotnie? Do obliczefi przyjmij, ie na wejscia 
wzmacniacza podano napigcia: U1 = 1,5 V i U2 = 1 V, wartosci rezystorbw sq sobie 
rowne R1 = R2 = R3, a napigcie na wyjSciu wynosi Uwy = -2,5 V. 

Zadanie 26. 
Na rysunku zostat przedstawiony dklad koncowy 
wzmacniacza. OkreSl wartosc napigcia, jaka pojawi sig na 
wyjsciu wzmacniacza wzglgdem masy, jeieli zlqcze CE 
tranzystora T1 uleglo zwarciu. 

A. Pojawi sig sktadowa stala o wartolci: - - Ucc. 
B. Pojawi sie skladowa stata o wartosci: - % Ucc. 
C. Pojawi sig sktadowa stata o wartoSci: - + Ucc. 
D. Brak napigcia na obciqzeniu - OV. 
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Zadanie 27. 
W celu obliczenia sprawnoSci energetycznej regulowanego zasilacza 
stabilizowanego dokonano pomiarow napbe i prqdow. Na podstawie uzyskanych 
wynikow wskaz pomiar, w ktbrym uzyskano najwigkszq sprawnokh 

Zadanie 28. 
Zmierzono rezystancje rezystora oznaczonego kodem barwnym i uzyskano warlosC 
R = 4 700 n. Wynik porniaru wskazuje na rezystor o kodzie w kolorach: 

A. brqzowym, czarnyrn, czerwonym, zlotym. 
B. zStym, fioletowym, czerwonym, zlotym. 

C. niebieskirn, zielonym, fioletowym, ztotyrn. 
D. czerwonym, fioletowym, fioletowym, zlotym. 

Zadanie 29. 
Rysunek przedstawia charakterystykg arnplitudowq filtru RC. Przyblizona warto.56 
dolnej czgstotliwoSci granicznej wynosi 

A. 0,l Hz 
B. 40 Hz 
C. 1 kHz 

D. 50 kHz 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  

, ..........r........., 
1.- I- I- f 

Zadanie 30. 
Aby na wyjSciu zasilacza otrzyrnae stabilizowane napigcie dodatnie 5 V, nalety 
zastosowaC uklad 
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Zadanie 31. 
Rozbudowane urzqdzenie cyfrowe taktowane jest sygnaiern zegarowyrn 
o cz~stotliwoSci f=l kHz. Jakie uklady naleZy zastosowak, aby pobor rnocy prrez to 
urzqdzenie byl jak najrnniejszy? 

A. DTL 
B. RTL 

C. ECL 
D. CMOS 

Zadanie 32. 
Magistrala adresowa 16 - bitowa pozwoli na zaadresowanie pamiqci o pojernnoSci 

A. 1 kB 
a. 2 kB 
C. 12 kB 

D. 64 kB 

Zadanie 33. 
Uklad przedstawiony na rysunku moze sluzyC do porniaru 

A. rnocy wydzielanej na rezystorze. 
B. kqta przesuniecia fazowego. 
C. wartosci skutecznej napiecia. 

D. wsp&czynnika tqtnieri. 

Zadanie 34. 
Do wyznaczenia pasrna przenoszenia wzmacniacza wizyjnego nalety uZyk 

A. generatora do 2 MHz i oscyl~skopu do 20 MHz. 
6. wobuloskopu telewizyjnego. 
C. oscyloskopu i czqstoSciornierza. 
D. oscyloskopu i rniernika znieksztalceli. 

Zadanie 35. 
Do porniaru liczby generowanych irnpulsow przez generator astabilny, w okreslonym 
czasie, naleiy uiyc 

A. przetwornika AIC. 
B. licznika irnpuls6w. 
C. komparatora napiecia. 

D. detektora stosunkowego. 
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Zadanie 36. 
W przedstawionym przerzutniku astabilnym 
zwiekszenie 2-krotnie wartosci pojemnosci 
kondensatorbw C l  i C2 spowoduje 

A. wzrost napigcia wyjsciowego. 

B. obniienie napigcia wyjsciowego. 
C. wzrost czestotliwosci przerzutnika. 
D. obniienie czgstotliwoSci przerzutnika. 

Zadanie 37. 
C Rysunek przedstawia schernat uktadu ze 

wzrnacniaczem operacyjnyrn. Zwigkszajqc wart066 
pojernnosci C w ukladzie spowodujerny 

A. zwigkszenie wzmocnienia napieciowego K,. 
B. zwigkszenie czgstotliwoSci granicznej f,,. 
C. generacje napigcia sinusoidalnego. 

D. obniienie czgstotliwosci granicznej f,,. 

Zadanie 38. 
Na wejsciu uktadu o wzmocnieniu napigciowyrn K, = 10 V N  z wzrnacniaczem 
operacyjnyrn zasilanym napieciem symetrycznyrn U, = (+18,0,-18) V wystgpuje 
napiecie state o wartosci U, = -1,O V. OkreSl przyczyng pojawienia sig na wyjsciu 
ukladu sktadowej statej o wartosci U, = +I0  V? 

A. Uszkodzony (zwarty) rezystor R1 lub R2. 

B. Uszkodzony (zwarty) kondensator C. 
C. Uszkodzony wzrnacniacz operacyjny. 
D. Brak dodatniego napigcia zasilania. Uwy 

Zadanie 39. 
Rysunek przedstawia uktad przetwornicy obniiajqcej napiecie. Wykonane pomiary .. . 

potwierdzajq, ze rnirno istnienia napigcia sterujqcego US p&etwornica dziata 
nieprawidtowo, gdyt napigcie Uwy = Uwe. Przyczynq wadliwego dzialania 
przetwornicy jest 

A. uszkodzona (zwarta) dioda D. L 

6. brak obciq2enia przetwornicy. 
C. uszkodzonykondensatorC.  we + ~ ~ ~ ~ R o  
D. uszkodzony tranzystor (zwarte m 

Iqcze CE). - 
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Zadanie 40. 
Przy pomocy wskatnika stanow logicznych okreslono poziomy logiczne w wybranych 
punktach. Na ich podstawie stwierdzono, ze wadliwie dziala bramka 

A. EX-OR 

B. AND 
C. NOR 
D. NAND 

Zadanie 41. 
Uwzglgdniajqc podane ceny elernentow oraz wiedzqc, t e  koszt wykonania przez 
pracownika pojedynczej plytki wynosi 10 zl oblicz catkowity koszt wykonania 15 
ukladow stabilizatorow, ktorych schemat zostal przedstawiony na rysunku. 
Uwzglgdnij 5% upustu w ramach promocji od obliczonej sumy. 

Uwe LH317 '-'W 

Zadanie 42. 
Koszt materialow niezbgdnych do wykonania systernu alarmowego w rnieszkaniu 
wynosi 2 000 zl. Koszty wykonania stanowiq 50% ceny materialbw. Materialy 
i wykonanie objete sq 22% podatkiern VAT. Jaki bgdzie calkowity koszt wykonania 
instalacji? 
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Zadanie 43. 
Podczas eksploatacji urzqdzeri nadawczych, powstaje zagroienie dla zdrowia na 
skutek promieniowania elektromagnetycznego o bardzo duzych czgstotliwoSciach 
i duzym nat~zeniu. W celu ochrony pracownikow przed zagrozeniem stosuje si? 
ekrany z materialow 

A. z tworzywa sztucznego. 
B. metalowych, uziemionych. 
C. metalowych bez uziemienia. 
D. porcelanowych. 

Zadanie 44. 
Przewod neutralny w instalacjach elektrycznych zaznaczony jest kolorem 

A. czarnym. 
B. czerwonym. 

C. niebieskim. 
D. zielono-i3tym. 

Zadanie 45. 
Zgodnie z ptzepisami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiqzujqcymi podczas 
uruchamiania i eksploatacji ukladow i urzqdzeh elektronicznych ochrona 
podstawowa nie zapobieqa 

A. zetknigciu sig czlowieka z przewodzqcymi czgSciami obwodu elektrycznego, 
bgdqcymi pod napigciem. 

B. pojawieniu sie napigcia na przedmiotach lub czgSciach przewodzqcych, ktore 
norrnalnie nie powinny bye pod napigciem. 

C. utrzymaniu sig niebezpiecznego napigcia na elementach przewodzqcych, na 
ktorych nie powinno sig ono pojawiC. 

D. szkodliwemu dziataniu na otoczenie luku elektrycznego, ktory m6glby 
wystqpit podczas pracy urzqdzenia. 

Zadanie 46. 
Brak zabezpieczenia ir6dla laserowego podczas naprawy odtwarzacza DVD grozi 

A. uszkodzeniem odtwarzacza DVD. 
B. uszkodzeniem lasera. 
C. uszkodzeniem wzroku. 
D. poparzeniem skory. 
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Zadanie 47. 
Podczas wymiany uszkodzonego bezpiecznika, zabezpieczajqcego strong pierwotnq 
transformatora siecioweao w zasilaczu stabilizowanvm, nieswiadomie wtozono 
bezpiecznik o prqdzie pkeciqzenia 10- krotnie wigkszy'm. Taka pomytka moze 
spowodowaC 

A. brak stabilizacji napigcia na wyjsciu zasilacza. 

B. zwiekszenie napigcia po stronie wtornej transformatora. 
C. uszkodzenie uzwojen transformatora. 

D. zmniejszenie napiecia po stronie wt6rnej transformatora. 

Zadanie 48. 
Kt6ry zapis oznacza stopieri ochrony obuddw urzqdzen elektrycznych? 

A. IP54 
B. BC312 

C. RJ45 
D. RS42 

Zadanie 49. 
Do kt6rej klasy ochronnoki zaliczamy urzqdzenie, ktdrego przewod zasilajqcy 
zakoriczony jest wtyczkqprzystosowanqdo gniazda z bolcem ochronnym? 

Zadanie 50. 
Osobg porazonq prqdem elektrycznym, nieprzytomnq ale oddychajqcq, nalezy do 
czasu przybycia lekarza utozyC w pozycji 

A. na plecach. 
B. na brzuchu. 

C. p3siedzqcej. 
D. bocznej ustalonej. 
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Zadanie 51. 
Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na 

A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek . 
dochodowy. 

B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg na podatek dochodowy. 

C. ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek dochodowy. 
D. ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

Zadanie 52. 
Naczelnik urzqdu skarbowego to organ administracji rzqdowej wlaSc.kvy w zakresie 

A. nadania statystycznego numeru identyfikacyjnego podmiotow gospodarki 
narodowej. 

B. zgloszenia do ubezpieczeli spdecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
C. rejestracji indywidualnej dziatalnosci gospodarczej. 

D. nadania numeru identyfikacji podatkowej. 

Zadanie 53. 
Umowa o pracg powinna okreilaC rniejsce i rodzaj wykonywanej pracy oraz 

A. wynagrodzenie i wyrniar czasu pracy. 
B. wymiar urlopu i terrnin rozpoczgcia pracy. 

C. stai  pracy i miejsce wykonywania pracy. 
D. rodzaj umowy i termin urlopu. 

Zadanie 54. 
Wynik finansowy zalezy od wysokoici przychodow (P) i kosztow (K) firmy. Kiedy 
firma przynosi straty? 
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Zadanie 55. 
I 

i rddlo:mv.  wekrel.pl 

Przedstawiony dokument jest 

A. przyrzeczeniem wystawcy, ze w okreslonym miejscu i czasie zaplaci jego 
posiadaczowi ustalonq kwotg. 

B. poleceniem przekazania okreslonej kwoty z rachunku bankowego jednego 
przedsiebiorcy na rachunek bankowy drugiego przedsigbiorcy. 

C. poleceniem wydanym bankowi, aby wyplacil wskazanej osobie okreilonq 
kwotg pieniginq 

D. rachunkiem wydanym klientowi za sprzedane towary. 

Zadanie 56. 
Formq rozliczenia gotowkowego.jest 

A. karta platnicza. 
B. polecenie przelewu. 

C. przekaz pocztowy. 
D. czek rozrachunkowy. 

Zadanie 57. 
Na ~odstawie danvch w tabeli wvbierz druk ZUS, ktorv wowinien wv~elniC 
przedsigbiorca indykidualny rozpo~zynajqcy dzialalnk~ gosbodarczq w' celu 
dokonania zgloszenia do ubezpiec~eh spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
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A. 

B. 

C. 

D. 

Nazwa 
druku 

ZUS ZUA 

ZUS ZlPA 

ZUSZPA 

ZUS ZZA 

Wybrane informacje o drukach 

Zgloszenie do ubezpieczeri spdecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgloszenie zmiany danych identyfikacyjnych platnika skladek. 

Zgfoszenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajqcej 
osobowosci prawnej. 

Zgloszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 



Zadanie 58. 
Absolwent szkoly policealnej zatrudniony na umowg o pracg po przepracowaniu 
jednego rniesiqca nabgdzie prawo do pierwszego w iyciu urlopu w wymiarze 

A. 20 dni. 

6. 10 dni. 
C. 3 dni. 

D. 2 dni. 

Zadanie 59. 
Ktora osoba zostanie zarejestrowana w powiatowyrn urzgdzie pracy jako 
bezrobotna? 

A. Jan Kowalski - absolwent technikurn handlowego, gotowy podjqc p raq .  
w pelnyrn wyrniarze czasu pracy. 

6. Tadeusz Szulc - erneryt, poszukuje dodatkowej pracy. 

C. Joanna Nowak - przebywa na urlopie rnacierzyriskirn. 
D. Tornasz Kos - pobiera zasitek przedernerytalny. 

Zadanie 60. 
Czterech przedsigbiorww prowadzi.dzialalnoii6 gospodarczq. Na podstawie danych 
zarnieszczonych w tabeli okresl, ktory przedsigbiorca przed rozpoczgciern 
dziatalnosci musial uzyskaC pozwolenie z ~aristwowej ~ns~ekcjisanitamej. 

Zadanie 61. 
Ktora sp6lka posiada osobowosC prawnq? 

Przedsigbiorca 
A. 
B. 

C . 
D. 

A. Jawna. 
B. i<ornandytowa. 
C. Akcyjna. 
D. Kornandytowo - akcyjna, 

> 

Rodzaj dziatalnoSci 
Produkcja pgdzli i szczotek 

Sklep z dywanami 

Firrna budowlana 

Mini bar 
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Zadanie 62. 
Pracownik zostal zatrudniony na okres 10 dni. Za zebranie lubianki truskawek 
otrzymywal 2 zl. Zbieral 25 lubianek dziennie. Pracodawca przyznal mu 100 zl premii 
za wysokqwydajnoSC pracy. Jakq kwotg wyptacil pracodawca pracownikowi? 

Zadanie 63. 

MICDZYNARODOWE PRZEDSICBIORSTWO TRANSPORTOWE 
zatrudni specjalistg ds. kadr i ptac 

Wmaaania 
dobra znajomosd, zagadnien z zakresu prawa pracy, ubezpieczeri spdecznych 
oraz doiwiadczenie w pracy na proponowanym stanowisku min. 3 lata, 
wyksztatcenie min. srednie ekonomiczne, 
biegla obsluga komputera, 
znajomosC jezyka niemieckiego, 
wiek do 35 lat, 
komunikatywnoSC, dyspozycyjnoSC oraz umiejgtnoSC pracy w zespole. 

Wyrnagania stawiane przez przedsigbiorstwo spelnia 

A: Dorota - ma 34 lata, srednie wyksztalcenie ekonomiczne, 5-letni stai pracy 
na stanowisku specjalisty ds. kadr i piac, obsluguje komputer, zna jgzyk 
niemiecki. 

B. Joanna - ma 26 lat, ukonczyta studia ekonomiczne, zna jgzyk niemiecki, 
. obsluguje komputer. 

C. Jan - ma 20 lat, ukoriczyl tectinikum ekonomiczne, kurs kadrowo-ptacowy, 
zna programy finansowo-placowe. 

D. Tomasz - ma 30 lat, ukonczyl studia prawnicze, kurs kadrowo-ptacowy, od 
dw6ch lat pracuje na stanowisku ds. kadr i pat, zna jgzyk niemiecki. 

Zadanie 64. 
Dokument, w kt6rym przedstawiono przebieg kariery zawodowej oraz posiadane 
kwalifikacje i umiejetnosci to 

A. list intencyjny. 
B. podanie o pracg. 
C. list motywacyjny. 

D. zyciorys zawodowy. 
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Zadanie 65. 
Vylkorzystujqc informacje zawarte w tabeli, podaj na jakq kwotg zostanie wystawiona 
klientowi faktura za ustugi telekomunikacyjne. 

Zadanie 66. 
Przed rozpoczgciem dziatalnosci gospodarczej przedsiqbiorca, bdqcy osobq 
fizyczna musi ztoiyc w urzgdzie gminy 

WartosC 
brutto 

.......... zt 

.... . . ... . zl 

A. wniosek o uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON 
B. wniosek o wpisanie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej. 
C. wniosek o przyznanie nurner'u identyfikacji podatkowej NIP. 
D. oiwiadczenie o dokonanym wyborze formy opodatkowania podatkiem 

dochodowym. 

L.p. 

1. 

2' 

Zadanie 67. 

netto 
28,OO zt 

30,OO zl 

Nazwa uslugi 

Op4ata abonamentowa 
Usluga pdqczeri 
telefonicznych 

Pracodawca, kt6ry rozwiqzat umowg o pracg zobowiqzany jest do niezwtocznego 
wydania pracownikowi 

A. okwiadczenia o rozwiqzaniu umowy o pracg. 

B. legitymacji ubezpieczeniowej. 
C. Swiadectwa pracy. 
D. akt osobowych. 

Stawka VAT 

22% 

22% 

Zadanie 68. 
Wypowiedzenie umowy o pracg jest uzasadnione, jeieli pracownik 

WartosC 
VAT 

6,16 zl 

6,60 zt 

A. jest osobq niepetnosprawnq. 

B. odmowit udzialu w szkoleniu BHP. 
C. jest innego wyznania. 

D. odmowit wstapienia do zwiqzkow zawodowych. 
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Zadanie 69. 
Pracodawca ustalil nastgpujqce warunki wynagrodzenia: 

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 1 000,OO zl, 
- premia miesigczna w wysokosci 10% wynagrodzenia zasadniczego, 

- dodatek w wysokosci 80,00 zl za znajomosC jezyka obcego. 

Jaka kwota wynagrodzenia brutto zostanie naliczona pracownikowi za miesiqc 
pracy? 

A. 1 080,OO zl 

B. 1 100,OO zl 

C. 1 180,OO zl 
D. 1 188,OO zl 

Zadanie 70. 
W pisemnym wypowiedzeniu umowy o prace pracownikowi zatrudnionemu na czas 
nieokreslony pracodawca powinien wskazad, przyczyne wypowiedzenia oraz 

A. informacje o prawie zlozenia wniosku o wszczgcie postgpowania przed 
komisjq pojednawczq 

B. pouczenie o przyslugujqcym pracownikowi prawie odwdania do sqdu pracy. 
C. dlugosC okresu wypowiedzenia. 
D. datg rozwiqzania umowy. 
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