
Przykładowe pytania I etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA” 

(pytania z testów z lat ubiegłych). 

 

 

Pytanie 1. 

Co jest przedstawione na zdjęciu? 

 

a) Przemiennik częstotliwości 

b) Przekaźnik 

c) Zasilacz 

 

 



Pytanie 2. 

Urządzenie na zdjęciu to: 

 

a) Przetwornik temperatury 

b) Przetwornik ciśnienia 

c) Przetwornik przepływu 

 

 

 

 

 



Pytanie 3. 

Na schemacie procesowym punkt technologiczny (zgodnie ze standardem ISA S5.1) został oznaczony 

jako 010PT_100. Jest to … (wybierz prawidłową odpowiedź). 

a) Czujnik rezystancyjny PT100 

b) Przetwornik ciśnienia o numerze 100 

c) Przetwornik temperatury o numerze 100 

d) Czujnik ciśnienia o numerze 100 

 

Pytanie 4. 

Na podstawie zamieszczonego poniżej rysunku określ, które stwierdzenie dotyczące tego sterownika 

programowalnego jest prawdziwe. 

 

a) Sterownik może być zasilany napięciem 230 VAC; posiada wejścia dwustanowe 230 VAC. 

b) Sterownik może być zasilany napięciem 230 VAC; posiada wyjścia przekaźnikowe do których 

może być podłączone napięcie przemienne lub stałe. 

c) Sterownik może być zasilany napięciem 120-240 VAC lub 24 VDC. 

d) Sterownik ma wejścia analogowe i wejścia dwustanowe oraz wyjścia analogowe i wyjścia 

dwustanowe. 

 



Pytanie 5. 

Co stosuje się do wykrywania poziomu wody? 

a) Sygnalizator pływakowy 

b) Sygnalizator wibracyjny 

c) Sygnalizator indukcyjny 

d) Sygnalizator pojemnościowy 

 

Pytanie 6. 

Przetwornik temperatury skonfigurowany jest do pomiaru temperatury w zakresie 0-100 °C. 

Przesłanie wartości do sterownika PLC odbywa się w standardzie 4-20 mA.  Wartość mierzonej 

temperatury wynosi 50 °C. Jaka wartość prądu będzie przesłana do sterownika PLC? 

a) 8 mA 

b) 10 mA 

c) 12 mA 

d) 16 mA 

 

Pytanie 7. 

Który ze standardów sieci Profibus umożliwia zasilanie i transmisję danych jednym przewodem 

sieciowym podłączonym do urządzenia? 

a) Profibus DP wersja miedziana 

b) Profibus PA 

c) Profibus DP wersja światłowodowa 

 

Pytanie 8. 

Zmienna_1 jest liczbą całkowitą przyjmującą wartości od -128 do +127. Jaki typ danych podano przy 

deklaracji tej zmiennej? 

a) INT 

b) SINT 

c) USINT 

 

 

 

 



Pytanie 9. 

Rysunek przedstawia przykład transmisji RS-485 FULL DUPLEX. Ile przewodów wymaga standard w tej 

transmisji danych? 

 

a) 2 przewody + 1 (ekran albo ekwipotencjalizacja) 

b) 4 przewody + 1 (przewód ekwipotencjalizacji) 

 

Pytanie 10. 

Wyświetlacz cyfrowy wyświetla dane przesyłane do niego w kodzie BCD. Na wyświetlacz została 

przesłana liczba, której wartość zapisana w systemie szesnastkowym wynosi 16#B7. Co wyświetli się 

na wyświetlaczu? 

a) B7 

b) 176 

c) 183 



Pytanie 11. 

Trzy podstawowe typy timerów wykorzystywane w programach sterowania i opisane w normie 

międzynarodowej IEC 61131-3 to: TON, TOF i TP. Na wejścia IN timerów TON i TOF równocześnie 

podano impulsy (sygnały TRUE), przy czym długość impulsu podanego na wejście IN timera TON 

wynosiła 10 sekund, a długość impulsu podanego na wejście IN timera TOF wynosiła 8 sekund. Na 

wejście PT obu timerów podano zadaną wartość czasu T#3s. Które z poniższych stwierdzeń jest 

prawdziwe? 

a) Zmiana sygnału z TRUE na FALSE na wyjściu Q timera TOF nastąpi 2 sekundy wcześniej niż na 

wyjściu Q timera TON. 

b) Zmiana sygnałów z TRUE na FALSE na wyjściach Q obu timerów nastąpi równocześnie. 

c) Zmiana sygnału z TRUE na FALSE na wyjściu Q timera TOF nastąpi 1 sekundę później niż na 

wyjściu Q timera TON. 

 

Pytanie 12. 

W programie sterowania zastosowano licznik zliczający w górę i w dół (CTUD) oraz generator 

impulsów prostokątnych o częstotliwości 0,5 Hz. Czas cyklu programu wynosi 3 ms. Generator 

uruchamiany jest przyciskiem START, a zatrzymywany przyciskiem STOP. Licznik na swoim wejściu 

zliczającym w górę (CU) zlicza zbocza narastające impulsów z generatora, a na wejściu zliczającym w 

dół (CD) zbocza opadające impulsów z generatora. Przed uruchomieniem generatora wartość zliczona 

przez licznik wynosiła 37. Generator uruchomiono przyciskiem START, a po jakimś czasie zatrzymano 

przyciskiem STOP. Jaka jest wartość zliczona przez licznik po zatrzymaniu generatora? 

a) Trudno powiedzieć, bo zależy to od czasu jak długo uruchomiony był licznik. 

b) 36 lub 37 

c) 37 

d) 37 lub 38 

e) 36 lub 37 lub 38 

 

Pytanie 13. 

Zapisano dwie liczby z wykorzystaniem tych samych cyfr na tych samych pozycjach – pierwszą w 

systemie ósemkowym (8#765), a drugą w systemie szesnastkowym (16#765). Czy bez przeliczania 

tych liczb na inny system (np. dziesiętny) można od razu powiedzieć, które z poniższych stwierdzeń 

jest prawdziwe? 

a) Pierwsza liczba jest większa od drugiej. 

b) Obie liczby są sobie równe. 

c) Druga liczba jest większa od pierwszej. 

d) Bez przeliczenia nie wiadomo, które ze stwierdzeń jest prawdziwe. 

 



Pytanie 14. 

Do dwóch wejść cyfrowych (binarnych) sterownika programowalnego podłączono styki pomocnicze 

stycznika; do wejścia pierwszego styk pomocniczy normalnie otwarty (NO), a do wejścia drugiego styk 

pomocniczy normalnie zamknięty (NC). Które sytuacje lub która sytuacja występuje podczas 

poprawnej pracy (braku awarii) układu sterowania? 

a) Żadne z wejść sterownika nie jest załączone. 

b) Załączone jest wejście pierwsze, a wejście drugie jest wyłączone. 

c) Załączone jest wejście drugie, a wejście pierwsze jest wyłączone. 

d) Oba wejścia są załączone. 

 

Pytanie 15. 

Odczytaj ze zdjęcia wymiar elementu. 

 

a) 23,2 mm 

b) 24,7 mm 

c) 25,0 mm 

d) 72,5 mm 

 


