
 



 



 





Zadanie 20.  

Zatankowanie etyliną pojazdu z silnikiem wysokoprężnym: 
 

A. nie ma znaczenia, o ile jest to incydent jednorazowy, można 
kontynuować jazdę zachowując bezpieczny dla danego silnika 
zakres obrotów 

B. Może być przyczyną uszkodzenia silnika, o ile nastąpi jego 
uruchomienie i dalsza praca 

C. Pozytywnie wpłynie na silnik poprzez wymycie nagarów i wzrost 
kompresji 

 
 

Zadanie 21.  

W tłokowym czterosuwowym silniku spalinowym: 
 

A. Wałek rozrządu obraca się z taką samą prędkością obrotową jak 
wał korbowy 

B. wałek rozrządu obraca się z dwukrotnie mniejszą prędkością niż 
wał korbowy 

C. Wałek rozrządu obraca się z dwukrotnie większą prędkością niż 
wał korbowy 

 
 

Zadanie 22.  

W czterosuwowym silniku spalinowym zapłon paliwa następuje: 
 

A. W cyklu ssania 
B. W cyklu wydechu 
C. W cyklu sprężania 

 
 

Zadanie 23.  

Silnik o układzie cylindrów "boxer" to: 
 

A. Silnik z poziomo i przeciwsobnie ustawionymi cylindrami 
B. Silnik o gwiaździstym układzie cylindrów 
C. Silnik z cylindrami rozmieszczonymi w kształcie litery V 
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Zadanie 24.  
W silnikach diesla stosuje się: 

 
A. Świece irydowe 
B. Świece iskrowe 
C. Świece żarowe 

 
 

Zadanie 25.  

Współczynnik lambda składu mieszanki silnika benzynowego 
wynoszący 0,9 oznacza: 

 
A. Mieszankę o składzie stechiometrycznym 
B. Mieszankę ubogą 
C. Mieszankę bogatą 

 
 
 

Zadanie 26.  

W silnikach spalinowych z układem rozrządu typu OHV (ang. Over 
Head Valve): 

 
A. Pojedynczy wałek rozrządu napędzany łańcuchem znajduje się w 

głowicy 
B. Wałek rozrządu umieszczony jest w bloku silnika 
C. Wałek rozrządu umieszczony jest nad zaworami 

 
 
 

Zadanie 27.  

W silniku Wankla: 
 

A. Energia rozprężania gazów oddziałuje na bok wirnika wprawiając 
go w ruch obrotowy wewnątrz epitochoidalnego korpusu 

B. Energia gazów uwalniana w procesie spalania mieszanki 
paliwowo-powietrznej przekazywana jest, za pośrednictwem 
korbowodu na wał korbowy 

C. Tłok porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym wewnątrz 
cylindrycznej komory 
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Zadanie 28.  

Typowy, sprawny silnik diesla pracuje 
 

A. Zawsze na mieszance ubogiej 
B. Na mieszance bogatej lub ubogiej, zależne jest to od obrotów i 

temperatury silnika 
C. Zawsze na mieszance bogatej 

 
 
 

Zadanie 29.  

W silniku spalinowym DOHC: 
 

A. Wałek rozrządu umieszczony jest w głowicy, w tym rozwiązaniu 
zawory zawsze uruchamiane są poprzez dźwigienki zaworowe 

B. Znajdują się dwa wałki rozrządu umieszczone w głowicy 
C. Wałek rozrządu umieszczony jest w bloku silnika 

 
 
 

Zadanie 30.  

Do optymalnego spalenia 1kg paliwa silnik spalinowy (benzynowy) 
potrzebuje: 

 
A. 1 kg powietrza 
B. 14,7 kg powietrza 
C. 7,4 kg powietrza 

 
 
 

Zadanie 31.  

W starszych samochodach z silnikiem zasilanym etyliną E78 
stosowane były: 

 
A. Świece iskrowe 
B. Świece żarnikowe 
C. Świece płomieniowe 
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Zadanie 32.  

Zdiagnozowano kłopoty z rozruchem silnika diesla, możliwa 
przyczyna to: 

 
A. Uszkodzona świeca żarowa 
B. Uszkodzona świeca iskrowa 
C. Uszkodzona cewka zapłonowa 
 
 
Zadanie 33.  

Sonda lambda montowana w układzie wydechowym silnika 
benzynowego bada: 

 
A. Zawartość węglowodorów w spalinach 
B. Zawartość tlenu w spalinach 
C. Zawartość tlenku węgla w spalinach 

 
 
 

Zadanie 34.  

Układ recyrkulacji spalin EGR: 
 

A. Ma na celu ograniczenie emisji cząstek stałych 
B. Stosuje się w celu zmniejszenia zużycia paliwa 
C. Podczas pracy wprowadza do komory spalania pewną ilość  

 
 
 

Zadanie 35.  

Zadaniem sondy lambda stosowanej w samochodach z silnikiem o 
zapłonie iskrowym, montowanej przed katalizatorem jest: 

 
A. Pomiar zawartości tlenu w spalinach 
B. Pomiar zawartości tlenków azotu w spalinach 
C. Pomiar zawartości tlenku węgla w spalinach 
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Zadanie 36.  

Celem stosowania zaworu EGR jest: 
 

A. Obniżenie ilości tlenu dostarczanego do komory spalania, 
obniżenie temperatury i spowolnienie procesu spalania oraz 
obniżenie emisji tlenków azotu NOx 

B. Podwyższenie objętości spalin i zmniejszenie ich temperatury, 
poprzez podanie dodatkowej porcji powietrza do układu 
wydechowego, przez co zmienia się stosunek dwutlenku węgla do 
tlenku węgla. 

C. Podniesienie momentu obrotowego w górnym zakresie prędkości 
obrotowej silnika poprzez dodatkowe podanie porcji podtlenku 
azotu 

 
 

Zadanie 37.  

W samochodach z silnikiem diesela i filtrem cząstek stałych (DPF) 
zdarza się, że wzrasta poziom oleju silnikowego. 

 
A. W miarę zapełniania się filtra cząstek stałych, w filtrze zmniejsza 

się przestrzeń na olej, wypierany olej przepływa do miski olejowej 
podnosząc poziom 

B. Wynika to z tego, że olej silnikowy wypłukuje osady z filtra DPF 
oraz pochłania sadzę powstającą podczas spalania paliwa, 
skutkiem tego jest wzrost objętości oleju (i w konsekwencji 
poziomu) 

C. Wynika to z tego, że w celu podniesienia temperatury spalin do 
przeprowadzenia procesu regeneracji filtra DPF, wtryskiwana jest 
dodatkowa ilość paliwa, którego część może przedostać się do 
oleju silnikowego 

 
 

Zadanie 38.  

Filtr DPF: 
 

A. Ma za zadanie ograniczenie emisji cząstek stałych 
B. Ma za zadanie dodatkowe oczyszczenie powietrza, po jego 

przejściu przez podstawowy filtr powietrza. 
C. Ma za zadanie oczyszczać paliwo przed dostarczeniem go do 

układu wtryskowego silnika 
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Zadanie 39.  

Zawór EGR (ang. Exhaust Gas Recirculation) stosowany jest: 
 

A. Tylko w silnikach z zapłonem iskrowym (silniki benzynowe) 
B. W silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym 
C. Tylko w silnikach z zapłonem samoczynnym (silniki diesla) 

 
 

Zadanie 40.  

NOx to: 
 

A. Tlenek azotu 
B. Wielotlenek azotu 
C. Tlenki azotu 
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