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Pytania testowe inżynierskiego egzaminu kierunkowego dla kierunku: 

Górnictwo i geologia / Inżynieria Górnicza 

Zestaw obowiązuje od roku 2020/21 

Informacje o egzaminie  

a) pytania testowe są  jedno i wielokrotnego wyboru,  przy czym  każde pytanie zawiera cztery 

możliwe warianty odpowiedzi,  

b) w każdym zestawie egzaminacyjnym znajdzie się 50 pytań wybranych losowo z całego zbioru,   

c) za odpowiedź pozytywną uznaje się taką, w której zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi 

bez odpowiedzi błędnych w przypadku testu wielokrotnego wyboru,  

d) za  prawidłową  odpowiedź  na  każde  pytanie  można  uzyskać  1  punkt.  Maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania wynosi 50,  

e) egzamin  kierunkowy uważa się za zdany, jeśli  uzyskano przynajmniej 50% punktów (25 punktów),   

f) f)  czas trwania egzaminu to 90 min. 

 

PYTANIA WSPÓLNE 

Górnictwo 

1. Fleksura to:  

a) Deformacja warstwy bez przerwania jego ciągłości 

b) Przesunięcie dwóch niezależnych warstw 

c) Deformacja pokładu z przerwaniem jego ciągłości 

d) Dwustronne ścienienie pokładu 

2. Przechodzenie wyrobiskiem korytarzowym przez uskok jest:  

a) Ułatwieniem wskutek naturalnej zmiany położenia złoża 

b) Ułatwieniem wskutek pojawiającej się płaszczyzny uskoku 

c) Utrudnieniem wskutek osłabienia strefy przyuskokowej i możliwością uaktywnienia się 

różnych zagrożeń 

d) Pożądane ze względu na łatwiejsze przesuwanie się warstw względem siebie 

3. Obudowa zmechanizowana jest powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia 

wyrobiska:  

a) Ścianowego w kopalni węgla 

b) Chodnikowego w kopalni węgla kamiennego 

c) Komór w komorowo-filarowych systemach eksploatacji 

d) Wyrobiskach szybowych 

4. Prawidłowy zawał skał w systemach eksploatacji z zawałem stropu:  

a) Szczelnie wypełnia pustki poeksploatacyjne wskutek zwiększonej objętości 

rozdrobnionych skał względem ich objętości w porównaniu do objętości, jaką zajmowały 

w górotworze. 

b) Tylko częściowo wypełnia pustki poeksploatacyjne 

c) Podpiera tylko ociosy wyrobiska 

d) Wypełnia tylko wyrobiska sąsiadujące. 

5. Podsadzkę hydrauliczną stosuje się do:   

a) Doprowadzania odpowiedniej ilości wody do przodka eksploatacyjnego 

b) Odprowadzania nadmiaru wody z wyrobisk o wysokim zawodnieniu 

c) Wypełniania pustek poeksploatacyjnych 

d) Wyrównywania powierzchni spągu wyrobiska 
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6. Najmniejszą odkształcalność ma podsadzka o ściśliwości:  

a) 25% 

b) 15% 

c) 10% 

d) 5% 

7. Obudowa kotwowa rozprężna podziemnych wyrobisk górniczych jest:  

a) Obudową o tzw. mocowaniu punktowym 

b) Obudową o tzw. mocowaniu ciągłym 

c) Obudową służącą tylko do podwieszania urządzeń pomocniczych 

d) Obudową, która może być używana tylko w kopalniach rud. 

8. Ługowanie złóż soli kamiennej metodą otworową: 

a) Wykonuje się wodą o temperaturze ok. 160C 

b) Wykonuje się wodą o temperaturze ok. 100C 

c) Wykonuje się solanka nasyconą  

d) Wykonuje się wodą o temperaturze około 10-20C  

9. Średnia zawartość miedzi w rudzie wydobywanej w Polsce wynosi:  

a) Około 1-2% 

b) Około 3-5% 

c) Około 6-10% 

d) Powyżej 10% 

10. Urabianie złóż rud cynku i ołowiu w kopalniach podziemnych realizowane jest przede 

wszystkim za pomocą:  

a) Techniki strzelniczej 

b) Urabiania kombajnem chodnikowym 

c) Urabiania strugiem 

d) Kompleksami ścianowymi 

11. Górnictwo morskie związane jest głównie z: 

a) Eksploatacją trudno dostępnych złóż węglowych 

b) Eksploatacją rud metali, najczęściej w formie konkrecji 

c) Tylko z eksploatacją ropy naftowej i gazu 

d) Z pozyskiwaniem surowców z płytkich obszarów mórz i oceanów 

12. Pierwiastki (metale) ziem rzadkich to takie:   

a) Które wydobywa się w górotworze o bardzo niskiej gęstości 

b) Których cząsteczki są rozproszone w skorupie ziemskiej, co zwiększa koszty i wydłuża czas 

wydobycia 

c) Których gęstość jest bardzo niska, co znacznie utrudnia eksploatację złóż 

d) Których występowania dotąd nie stwierdzono 

13. Sztokwerki to formy występowania złóż:   

a) Gniazdowych 

b) Żyłowych 

c) Soczewkowych 

d) Pokładowych 

14. Czy złoża polimetaliczne charakteryzują się:  

a) Tym, że występują tylko w Polsce 

b) Współwystępowaniem w rudzie wielu różnych metali 

c) Najrzadszym występowaniem w przyrodzie 

d) Tym, ze zalegają bardzo płytko 
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15. Samojezdny wóz wiertniczy przeznaczony jest do:  

a) Poszukiwań geologicznych 

b) Rozpoznawania złoża 

c) Wiercenia otworów odwadniających 

d) Wykonywania otworów strzałowych w kopalniach rud 

16. Uskok w kopalni podziemnej:  

a) Ułatwia eksploatację ze względu na zmianę położenia złoża 

b) Podwyższa ryzyko tąpnięcia 

c) Umożliwia szybsze wybranie złoża z uwag na osłabienie górotworu w strefie 

przysuskokowe 

d) Eliminuje partię złoża jako niemożliwą do eksploatacji 

17. Udostępnienie złoża do eksploatacji metodą podziemną wymaga:   

a) Wykonania co najmniej jednego wyrobiska udostępniającego 

b) Wykonania co najmniej dwóch wyrobisk udostępniających 

c) Wykonania co najmniej trzech wyrobisk udostępniających 

d) Wykonania co najmniej czterech wyrobisk udostępniających 

18. Podsadzka utwardzana w kopalni podziemnej:  

a) Ułatwia wybranie złoża „do czysta” i poprawia stateczność wyrobisk 

b) Wykorzystywana jest tylko do likwidacji kopalń 

c) Polega na wzmacnianiu podsadzki hydraulicznej 

d) Służy wyłącznie do likwidacji szybów 

19. Straty złoża w systemach eksploatacji z wypuszczaniem urobku wynikają z:  

a) Konieczności pozostawiania filarów dla ochrony wyrobisk i/lub powierzchni 

b) Ograniczonej przepustowości odstawy i transportu urobku 

c) Ze stosowania podsadzki hydraulicznej 

d) Nieodpowiednich wymiarów wyrobisk 

20. Górnictwo jest niezbędną gałęzią gospodarki ponieważ:  

a) Jest, było i będzie nadal kluczowym dostawcą surowców dla wszelkich branż przemysłu 

b) Jest obarczone większym ryzykiem pracy w stosunku do innych branż 

c) Wymaga multidyscyplinarnych kompetencji 

d) Zmniejsza się globalne zapotrzebowanie na surowce 

21. Eksploatacja złóż węgla kamiennego prowadzona jest:   

a) Na terenie całego kraju, 

b) W 2 zagłębiach węglowych, 

c) W 3 zagłębiach węglowych, 

d) W 3 województwach, 

22. Do surowców energetycznych eksploatowanych w kraju zalicza się:  

a) Węgiel kamienny, torf 

b) Węgiel brunatny, torf 

c) Węgiel kamienny, węgiel brunatny, 

d) Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf 

23. Surowcem skalnym nie są:  

a) dolomity 

b) piaski szklarskie 

c) magnezyty 

d) baryty 
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24. Kopaliny magmowe eksploatowane są w rejonie:  

a) Dolnego Śląska 

b) Podkarpacia 

c) Suwalszczyzny 

d) Lubelszczyzny 

25. Piaskowiec jest skałą:  

a) Magmową wgłębną 

b) Magmową wylewną 

c) Metamorficzną 

d) Osadową 

26. Kopalina , której wydobycie w kraju jest największe to:  

a) Węgiel kamienny 

b) Piaski i żwiry 

c) Węgiel brunatny 

d) Wapienie i margle przemysłu cementowego i wapienniczego 

27. Urabianie złóż węgla brunatnego w kraju realizowane jest głównie:  

a) Koparkami wielonaczyniowymi, 

b) Kombajnami frezującymi, 

c) Koparkami jednonaczyniowymi, 

d) Węglostrugami 

28. Czy zasoby pozabilansowe mogą być włączone do zasobów przemysłowych:  

a) Tak zawsze 

b) Nie 

c) Tak w uzasadnionych przypadkach 

d) W zależności od ich ilości 

29. Najdokładniejszą kategorią udokumentowania złóż jest:  

a) B 

b) Z 

c) A 

d) C2 

30. Jeżeli grubość nadkładu wynosi 2 metry, a miąższość złoża 20 m, to liniowy wskaźnik N/Z jest 

równy:   

a) 
2

20
 

b) 
1

10
 

c) 10 

d) 
20

2
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31. Jeżeli kt wynosi 200 m n.p.m. , ksp wynosi 150 m n.p.m. a mz jest równe 20, to ile wynosi mn: 

 
a) 1:1 

b) 1:2 

c) 100% 

d) 1% 

31. Jeżeli wysokość i szerokość zbocza w kopalni odkrywkowej wynoszą 45 metrów, to generalne 

nachylenie zbocza wynosi:  

a) 1:1 

b) 1:2 

c) 100% 

d) 1% 

32. W ujęciu analitycznym generalne nachylenie zbocza nie zależy od:  

a) Szerokości poziomu/półki 

b) Kąta nachylenia skarp 

c) Wysokości skarp 

d) Rodzaju wyrobiska 

33. Rysunek przedstawia szrafuję skarp w: 

 
a) złożu 

b)  nadkładzie 

c) rząpiu 

d) gruncie nasypowym  

34. Zwałowiska zewnętrzne formuje się na ogół:  

a) W początkowej fazie udostępniania złoża  

b) W końcowej fazie udostępniania złoża  

c) Po wyczerpaniu zasobów przemysłowych  

d) Gdy liniowe n/z jest mniejsze od 2  
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35. Piaski i żwiry wydobywa się w technologii: 

a) lądowej  

b) podziemnej  

c) spod lustra wody  

d) nadciśnieniowej  

36. Ustawa regulująca działalność górniczą to:  

a) Prawo górnicze  

b) Kodeks górniczy  

c) Prawo górnicze i geologiczne  

d) Prawo geologiczne i górnicze  

37. Maksymalny kąt nachylenia skarpy może wynosić: 

a) 90°  

b) 85°  

c) 45°  

d) 60° 

38. W widocznej na rysunku kopalni pozyskuje się kopalinę z przeznaczeniem na produkcję: 

 
a) kruszyw 

b) wyrobów kamieniarskich 

c) kamienia hydrotechnicznego 

d) betonu° 

39. Przedstawiony na rysunku schemat obrazuje wyrobisko: 

 
a) stokowe°  

b) wgłębne  

c) stokowo-wgłębne 

d) niesymetryczne° 
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40. Korzystniejszą fragmentację urobku uzyskamy dla rozmieszczenia otworów i wysokości 

ściany: 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d)        rozmieszczenie otworów i wysokość ściany nie mają znaczenia 

41. O urabialności mechanicznej skał zwięzłych decydują: 

a) Parametry skał i masywu skalnego  

b) Parametry maszyn urabiających  

c) Parametry technologiczne pracy  

d) Warunki atmosferyczne  

42. Gęstość objętościowa kopaliny w stanie rozluzowanym w porównaniu do gęstości 

objętościowej w caliźnie jest:  

a) taka sama  

b) zawsze większa  

c) mniejsza  

d) zazwyczaj większa  

 

Prawo geologiczne i górnicze z elementami bhp i ergonomii 

 

43. Własnością górniczą objęte są: 

a) Węgiel kamienny, węgiel brunatny, piaski i żwiry  

b) Rudy metali i wszystkie surowce skalne  

c) Wody lecznicze, wody termalne, solanki 

d) Torfy lecznicze, porfiry, bazalty 

44. Nadzór nad pracami w zakładach górniczych w Polsce sprawuje: 

a) 6 Okręgowych Urzędów Górniczych   

b) 11 Okręgowych Urzędów Górniczych 

c) 16 Okręgowych Urzędów Górniczych 

d) 24 Okręgowych Urzędów Górniczych 

45. Przepisy ogólne Prawo geologiczne i górnicze określają zasady i warunki w zakresie: 

a) Prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego składowania odpadów 

b) Wydobywania kopalin ze złóż, ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych, kwalifikacji 

osób zatrudnionych  

c) Odkrywkowego składowania odpadów, rekultywacji terenu, kar i odszkodowań 

d) Bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, zarządzania kopalinami 
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46. Przepisy ogólne Prawo geologiczne i górnicze odnoszą się również do zagadnień związanych 

z: 

a) Wpływem środowiska na prace górnicze  

b) Drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 

c) Warunkami zatrudnienia pracownika 

d) Odpowiedzialnością cywilną 

47. Ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się do: 

a) Wykonania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30m w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi 

b) Podziemnego składowania odpadów  

c) Prac geologicznych  

d) Wydobywania kopalin ze złóż 

48. Przy wydobywaniu piasków i żwirów do 10m3 w roku kalendarzowym dla potrzeb własnych 

osoby fizycznej należy:  

a) Zawiadomić o tym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  

b) Zawiadomić o tym starostę 

c) Można wydobywać bez zgłaszania 

d) Zawiadomić bezpośrednich sąsiadów nieruchomości 

49. Termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę:  

a) Większą niż 10C 

b) Nie mniejszą niż 20C 

c) Nie mniejszą niż 40C  

d) Nie mniejszą niż 65C 

50. Obszarem górniczymi jest:   

a) Przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny 

b) Przestrzeń objęta przewidywanym szkodliwym wpływem robót górniczych zakładu 

górniczego  

c) Przestrzeń dla której właściciel posiada akt własności 

d) Powierzchnia w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania 

kopaliny 

51. Przedsiębiorcą jest ten kto posiada:  

a) Kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu (bezwzględnie)  

b) Koncesję  

c) Kwalifikacje górnicze 

d) Zatrudnia pracowników 

52. Złożem kopaliny jest: 

a) Naturalne nagromadzenie minerałów, skał których wydobywanie może przynieść 

korzyść gospodarczą 

b) Naturalne nagromadzenie minerałów, skał których wydobywanie nie musi przynosić 

żadnych korzyści gospodarczych  

c) Każdy minerał, skała lub inna substancja zalegająca w Ziemi 

d) Każdy minerał znajdujący się na terenie przedsiębiorstwa 

53. Skarb Państwa korzysta z przedmiotu własności górniczej w przypadku: 

a) Uzyskania zgody od samorządu terytorialnego  

b) Ustanowienia użytkowania górniczego  

c) Wniesienia opłaty eksploatacyjnej 

d) Zgody właściciela nieruchomości 
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54. Koncesję na wydobywanie kopaliny ze złożą uzyskuje się:  

a) Na okres nie dłuższy niż 50 lat 

b) Na okres nie dłuższy niż 10 lat  

c) Na okres nie dłuższy niż 5 lat 

d) Nie ma ustalonego okresu 

55. Starosta udziela koncesji w przypadku złóż kopalin gdy: 

a) Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2ha, 

bez MW i wydobycie do 20 000m3 

b) Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 10ha, 

bez MW i wydobycie do 50 000m3  

c) Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą jest eksploatowany 

tylko bez MW 

d) Obszar udokumentowanego złoża jest jego własnością  

56. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może nałożyć karę na Przedsiębiorcę w wysokości: 

a) Nie więcej niż 100 tys. zł rocznie  

b) Do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku 

kalendarzowym 

c) Do 50% zysku netto ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku 

kalendarzowym 

d) Jaką przewiduje tylko wyrok sądów powszechnych w spornej sprawie 

57. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o dokonanie zmiany w koncesji, jeżeli: 

a) Zmieni się liczba pracowników w zakładzie pracy na wskutek zmiany technologii 

b) Znacząco wzrośnie poziom zagrożeń w zakładzie górniczym  

c) Rzeczywiste szkody wpływu robót górniczych zakładu przekroczą wyznaczone w koncesji 

granice terenu górniczego 

d) Tylko w przypadku decyzji Urzędu Górniczego 

58. Koncesja wygaśnie w przypadku: 

a) Rażącego naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów BHP  

b) W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  

c) W przypadku nieprawidłowości związanych z kwalifikacjami osób zatrudnionych w 

zakładzie górniczym 

d) Braku opłaty eksploatacyjnej  

59. Kwalifikacje ogólne pracownika obejmują znajomość tematyki dotyczącej:  

a) Znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz występujących zagrożeń w 

zakładzie pracy 

b) Znajomość przepisów kodeksu pracy i prawa geologicznego i górniczego  

c) Znajomość tematyki szkoleń BHP i regulaminu pracy 

d) Znajomość struktur organizacyjnych i ekonomicznych przedsiębiorstwa 

60. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres: 

a) Od 1roku do 10lat  

b) Od 2 lat do 6 lat 

c) Od 1roku do 50 lat 

d) Na okres nie dłuższy niż 99 lat 
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61. Na wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przez organ nadzoru górniczego 

podpisy składają:  

a) Tylko Przedsiębiorcę   

b) Tylko Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego   

c) Przedsiębiorca oraz Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 

d) Pracodawca 

62. W ramach realizacji ratownictwa górniczego Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać: 

a) Plan ewakuacji osób  

b) Plan ratownictwa górniczego 

c) Pomoc przedmedyczną i wykwalifikowane osoby do prowadzenia akcji ratunkowej 

d) Bezpośredni kontakt z służbami medycznymi 

63. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą:  

a) 100% dochód Skarbu Państwa   

b) 50% dochód Gminy a 50% dochód Skarbu Państwa  

c) 60% dochód gminy a 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

d) Decyzję podejmuje indywidualnie samorząd terytorialny 

64. Do wniosku o zatwierdzenie plan ruchu zakładu górniczego dołącza się: 

a) 3 egzemplarze planu: dla przedsiębiorcy, KRZG oraz właściwego miejscowo Okręgowego 

Urzędu Górniczego  

b) 3 egzemplarze planu, podpisane przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta i organ nadzoru 

górniczego  

c) 2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz KRZG, który będzie realizował 

plan 

d) 2 egzemplarze planu, podpisane przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta i organ nadzoru 

górniczego 

65. W ramach prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny „operat ewidencyjny sporządza 

się:  

a) Corocznie w terminie do 31 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku 

b) Corocznie w terminie do 28 lutego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 

c) Corocznie w terminie do 30 czerwca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku 

d) Corocznie w terminie do końca pierwszego kwartału  

66. Roszczenia osób, które rozpoznały i udokumentowały złoże w stopniu umożliwiającym 

sporządzenie PZZ wygasają:  

a) Z upływem 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną 

b) Z upływem 5 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną

  

c) Z upływem 10 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną 

d) Są bezterminowe i mogą być podstawą do rozstrzygnięć przez sądy powszechne dla 

siedziby organu koncesyjnego  

67. Roszczenia za szkody górnicze przedawniają się:  

a) Po 2 latach od dnia dowiedzenia się o szkodzie  

b) Po 3 latach od dnia dowiedzenia się o szkodzie  

c) Po 5 latach od dnia dowiedzenia się o szkodzie 

d) Nie jest uregulowany termin 
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68. W dokumentacji złóż kopalin stałych kategoria rozpoznania złoża B oznacza: 

a) Błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża nie może przekraczać 5% 

b) Błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża nie może przekraczać 20% 

c) Błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża nie może przekraczać 30% 

d) Błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża nie może przekraczać 60% 

69. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego jest:  

a) Wyłaniany w konkursie otwartym przeprowadzanym przez Prezesa WUG  

b) Powoływany przez Prezesa WUG  

c) Wyłaniany w konkursie otwartym przeprowadzonym we właściwie miejscowo OUG 

d) Powoływany przez Prezesa Rady Ministrów 

70. Kwalifikacje górnicze w ruchu zakładu muszą posiadać: 

a) Kierownik Działu i osoby dozoru  

b) Przedsiębiorca i Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  

c) Właściciel koncesji i osoby dozoru ruchu zakładu górniczego 

d) Pracodawca i przedsiębiorca 

71. Decyzję o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w zakładzie górniczym wydaje: 

a) Producent urządzenia z certyfikatem zgodności i bezpieczeństwa ze znakiem CE 

b) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego  

c) Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  

d) Przedsiębiorca 

72. Organami administracji geologicznej są: 

a) Prezes WUG, dyrektorzy OUG, dyrektor SUG  

b) Premier, Minister ds. środowiska, Prezes WUG  

c) Minister właściwy ds. środowiska, marszałek, starosta  

d) Geolodzy kierunku górnictwo i geologia   

73. Wypadek przy pracy to:  

a) Zdarzenie nieplanowane, związane z pracą, powodujące uraz   

b) Zdarzenie nieplanowane, powodujące uraz lub śmierć pracownika  

c) Nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, mające 

związek z pracą  

d) Sytuacja nieplanowana powodująca roszczenia prawne pracodawcy względem 

poszkodowanego 

74. Choroba zawodowa to:  

a) Choroba, której pracownik uległ podczas wykonywania pracy  

b) Choroba, na którą zapada pracownik wykonując pracę w niekorzystnych warunkach 

panujących w zakładzie pracy  

c) Choroba, na którą zapada pracownik wykonując pracę w niekorzystnych warunkach i 

wymieniona na liście chorób zawodowych  

d) Każda choroba stwierdzona przez lekarza medycyny pracy 

75. Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu:  

a) 7 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku  

b) 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku  

c) 21 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku 

d) Termin nie jest określony i wynika z zakończenia wszystkich prac przez zespół 

powypadkowy 
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76. Wskaźnik częstotliwości wypadków to: 

a) Ilość wypadków w przeliczeniu na jednostkę produkcji lub przepracowany czas 

b) Liczba straconych dniówek z powodu jednego wypadku  

c) Ilość dni w zakładzie bez wypadku 

d) Koszty jakie ponosi pracodawca w wyniku wypadku 

77. Ryzyko zawodowe określa:  

a) Prawdopodobieństwo, że pracownik dozna szkody na zdrowiu w okresie aktywności 

zawodowej  

b) Ryzyko zachorowania podczas pracy  

c) Prawdopodobieństwo, iż pracownik dozna urazu w czasie wypadku przy pracy 

d) Ryzyko niebezpiecznego zachowania pracownika 

78. Kolejność działań ograniczających ryzyko zawodowe jest następująca: 

a) Ochrona indywidualna pracownika, ochrona zbiorowa  

b) Środki organizacyjne, środki indywidualne, ochrona zbiorowa  

c) Alternatywne rozwiązania, środki ochrony zbiorowej, środki organizacyjne, ochrona 

indywidualna pracownika 

d) Pracodawca zawsze dostosowuje do aspektów ekonomicznych przedsiębiorstwa 

79. Bezpieczeństwo pracy to:  

a) Bezpieczeństwo zatrudnienia wszystkich pracowników    

b) Zespół warunków, których zachowanie jest konieczne aby pracownicy mogli pracować 

bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia  

c) Identyfikacja zagrożeń oraz dokumentacja wypadków i chorób zawodowych  

d) Szkolenia pracowników w celu eliminacji wypadków i ograniczenia liczby chorób 

zawodowych 

80. Czynniki, które mogą doprowadzić do powstania choroby zawodowej  pracownika to 

czynniki:  

a) Niebezpieczne  

b) Szkodliwe  

c) Uciążliwe  

d) Przypadkowe  

81. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek  w wyniku którego śmierć 

poszkodowanego nastąpiła:  

a) W okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku  

b) Natychmiast lub w drodze do szpitala   

c) W okresie nieprzekraczającym 1 roku od dnia wypadku  

d) Nie jest określony czas śmierci pracownika 

82. Druga zasada bezpieczeństwa pracy: 

a)  zakazuje jakichkolwiek czynności przy maszynie będącej w ruchu  

b) zezwala na wykonywanie drobnych czynności, ale tylko z bezpiecznego miejsca i za 

zgodą pracodawcy  

c) nakazuje osłaniać elementy ruchome maszyny do wysokości 1,8m (całkowita izolacja 

pracownika od maszyny) 

d) nakazuje stosować środki ochrony indywidualnej 
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83. W zakładzie pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada:  

a) Inspektor bhp    

b) Pracodawca  

c) Komisja ds. bhp 

d) Społeczny inspektor pracy 

84. Dokumentację wypadkową tworzą:  

a) protokół, zeznania świadków, opinia PiP  

b) statystyczna karta wypadku, protokół, rejestr wypadków przy pracy  

c) zeznania świadków, wyrok sądu 

d) protokół pracodawcy, protokół rzeczoznawcy wypadkowego 

85. Do czynników niebezpiecznych zaliczamy zagrożenia: 

a) elementami ostrymi, elementami ruchomymi, porażeniem prądem elektrycznym 

b) chemiczne, biologiczne, fizyczne  

c) psychofizyczne,  pożarem lub wybuchem, fizyczne 

d) stres, rutyna, wypalenie zawodowe   

86. Ergonomia pracy to nauka zajmująca się wzajemnym oddziaływaniem: 

a) Człowiek – technika  

b) Pracownik – środowisko  

c) Człowiek – maszyna – środowisko 

d) Pracownik – technika – ryzyko zawodowe 

87. Antropometria to: 

a) Zespół technik, zasad i metod pomiarowych ciała ludzkiego  

b) Statystyczna identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy  

c) Działania obniżające wypadkowość w zakładzie pracy 

d) Badania statystyczne dotyczące częstości wypadków  

88. Kierunki działania ergonomii w dostosowywaniu środowiska pracy do psychofizycznych 

możliwości człowieka to ergonomia: 

a) Psychologii, socjologii i techniki  

b) Koncepcyjna, korekcyjna  

c) Wynalazków i patentów  

d) Zarządzania ryzykiem zawodowym 

89. Zjawisko automatycznego dostosowywania się układu optycznego oka do oglądania 

przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach to: 

a) Akomodacja  

b) Daltonizm  

c) Protanopia  

d) Demencja 

90. Fazy pamięci jako procesu przetwarzania informacji to:  

a) Zapamiętywanie i zapominanie  

b) Kodowanie, przechowywanie, odtwarzanie  

c) Zapamiętywanie, powtarzanie i zapominanie  

d) Kodowanie, przypominanie, zapamiętanie 
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91. Do wyznaczenia trwałego uszkodzenia słuchu u pracownika przy pomocy generowania tonów 

o różnej częstotliwości wykonuje się:  

a) Badania audiometryczne  

b) Badania akustyczne  

c) Badania natężenia fonii i dźwięków 

d) Badania laryngologiczne 

92. Światło z zakresu widzialnego to promieniowanie fali elektromagnetycznej w zakresie: 

a) 100 mm ÷ 800 mm 

b) 200 mm  ÷ 400 mm 

c) 400 nm ÷ 760 nm  

d) 780 nm ÷ 10 mm 

  

Aerologia górnicza 

 

93. Przy jakim stężeniu metanu należy wyprowadzić załogę z wyrobiska: 

a) przy stężeniu metanu 1 % 

b) przy stężeniu metanu 1,5 % 

c) przy stężeniu metanu 2 % 

d) przy stężeniu metanu 3 % 

94. Minimalna zawartość tlenu w wyrobiskach górniczych wynosi: 

a) 17 % 

b) 18% 

c) 19 % 

d) 21% 

95. Zawartość pary wodnej w powietrzu dla danych: ciśnienie barometryczne 1013,25 hPa, 

ciśnienie cząstkowe pary wodnej 1550 Pa, wynosi: 

a) 0,00966 kg/kgps 

b) 0,09660 kg/kgps 

c) 0,00866 kg/kgps 

d) 9,66g/kgps  

96. Temperatura górotworu na głębokości 990 m przy średniorocznej temperaturze powietrza 

atmosferycznego wynoszącej 10oC i gradiencie temperatury 0,03 oC/m wynosi: 

a) 38,8 oC 

b) 39,7 oC 

c) 39,8 oC 

d) 28,8 oC 

97. Entalpia właściwa powietrza wilgotnego dla t=20oC i x=0,015 kg/kg wynosi: 

a) 58,167 kJ/kg 

b) 58,167 J/kg 

c) 20,100 kJ/kg 

d) 38,067 kJ/kg 

98. Podaj granice III kategorii zagrożenia metanowego pokładów węgla: 

a) 2,5- 3,5 m3CH4/Mgcsw 

b) 2,5- 3,5 m3CH4/Mgcsw 

c) 4,5- 8,0 m3CH4/Mgcsw 

d) 0,1- 2,5 m3CH4/Mgcsw  



15 
 

99. Podaj wartość stałej gazowej dla pary wodnej: 

a) 461 J/kgK 

b) 287 J/kgK. 

c) 461 kJ/kgK 

d) 287 kJ/kgK 

100. Temperatura powietrza na głębokości 1020 m przy przemianie adiabatycznej i średniorocznej 

temperaturze powietrza atmosferycznego 8oC wynosi: 

a) 25 oC 

b) 18 oC 

c) 20 oC 

d) 28 oC 

101. Oblicz ilość metanu wydzielającego się z urobionego węgla o masie 1000 Mg 

i metanonośności 10 m3/Mgcsw. 

a) 700 m3 

b) 600 m3 

c) 1000 m3 

d) 800 m3 

102. Opór wyrobiska dla danych: długość 1000 m, wymiary wyrobiska 4x5 m, współczynnik oporu 

wyrobiska 0,01 Ns2m-4  wynosi: 

a) 0,0225 Ns2m-8 

b) 0,0325 Ns2m-8 

c) 0,0295 Ns2m-8 

d) 0,0225 kgm-7 

103. Strata naporu przy przepływie powietrza z chodnika do komory dla danych: przekrój chodnika 

10 m2 , przekrój komory 50 m2 , prędkość powietrza w chodniku 5 ms-1, prędkość powietrza 

w komorze 1 ms-1  wynosi: 

a) 0,815 Pa 

b) 0,915 Pa 

c) 1,250 Pa 

d) 1,815 Pa 

104. Otwór równoznaczny wyrobiska dla danych: strumień objętościowy powietrza 100 m3s-1 , 

strata naporu 2250 Pa wynosi:  

a) 2,53 m2 

b) 1,53 m2 

c) 2,83 m2 

d) 3,53 m2 

105. Strata naporu dla danych: strumień objętościowy powietrza 1200 m3/min, bezwymiarowy 

współczynnik oporu 0,01, długość wyrobiska 500 m, przekrój wyrobiska 15 m2 , -gęstość 

powietrza 1,2 kg/m3, wynosi: 

a) 9,481 Pa 

b) 0,9481 Pa 

c) 0,966 kGm-2 

d) 9,481 kgm-2 
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106. Kierunek przepływu powietrza w bocznicy dla danych:  

z1=-200 m; v1=5 m/s; 1=1,25 kg/m3; p1=740 mm Hg;  

z2=-400 m; v2=10 m/s; 2=1,29 kg/m3; p2=745 mm Hg;  

jest następujący: 

a) od 1 do 2 
b) od 2 do 1 
c) jest zatrzymany 
d) nie da się określić dla tych danych 

107. Opór wypadkowy połączenia równoległego bocznic: R1=0,16 Ns2/m8; R2=0,09 Ns2/m8; wynosi: 

a) 0,07 kgm-7 

b) 0,07Ns2m-8 

c) 0,007kGs2m-8 

d) 7,00 miurga 

108. Obliczyć procentowy rozdział powietrza w bocznicach połączonych równolegle dla: R1=0,16 

Ns2/m8; R2=0,09 Ns2/m8; 

a) 42,9 % do R1 i 57,1 % do R2 

b) 57,1 % do R1 i 42,9 % do R2 

c) 32,9 % do R1 i 67,1 % do R2 

d) 62,9 % do R1 i 37,1 % do R2 

109. Technologia odmetanowania górotworu polega na: 

a) na wytworzeniu strefy obniżonego ciśnienia wokół otworów odmetanowania 

b) na wypychaniu z górotworu metanu przez wytworzenie podwyższonego ciśnienia 

c) na szczelinowaniu górotworu wokół wyrobiska 

d)  na wtłaczaniu wody do górotworu 

110. Z jakich elementów składowych zbudowany jest system odmetanowania górotworu; 

a) otworów metanowych, systemu rurociągów odmetanowania, ssawy stacji 

odmetanowania 

b) otworów drenażowych, systemu rurociągów odmetanowania, sprężarek, odwadniaczy 

c) rury obsadowej, otworów metanowych, odwadniaczy, systemu rurociągów 

odmetanowania, ssawy stacji odmetanowania 

d) otworów metanowych, systemu rurociągów odmetanowania, wentylatorów 

111. Określić kierunek przepływu powietrza dla danych przedstawionych na rysunku: 

0,01

0,3

0,4

0,2

0,09

0,1

0,01 - Ns /m
2 8

0,3

 
a) Od 3 do 4 

b) Od 4 do 3 

c) Prąd jest zatrzymany 

d) Nie da się określić kierunku 
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112. Jaki system wentylacji wyrobisk korytarzowych można zastosować podczas drążenia 

kombajnem: 

a) kombinowany z zasadniczym lutniociągiem tłoczącym 

b) kombinowany z zasadniczym lutniociągiem ssącym z urządzeniem odpylającym 

c) z lutniociągiem tłoczącym 

d) z lutniociągiem ssącym z urządzeniem odpylającym 

113. Jakie będzie spiętrzenie wentylatora po zmniejszeniu jego obrotów dwukrotnie, jeśli przed 

zmniejszeniem obrotów spiętrzenie wynosiło 2000 Pa: 

a) 500Pa 

b) 1000Pa 

c) 4000Pa 

d) 1500Pa 

114. Obliczyć zapotrzebowanie mocy wentylatora po zmianie obrotów dla danych: stosunek 

obrotów wentylatora przed i po zmianie wynosi 2, moc przed zmianą obrotów wynosiła 120 

kW: 

a) 15kW 

b) 20kW 

c) 200kW 

d) 240kW 

115. Elementy wchodzące w skład agregatu chłodniczego: 

a) zawór rozprężny, sprężarka, parownik, skraplacz, pompa, przewody łączące 

b) zawór rozprężny, sprężarka, parownik, skraplacz 

c) zawór rozprężny, sprężarka, parownik, skraplacz, przewody łączące 

d) rozprężarka, sprężarka, parownik, przewody łączące, skraplacz 

116. Do jakiej zawartości metanu można prowadzić roboty strzałowe przy użyciu materiałów 

wybuchowych: 

a) 1,5% 

b) 2,0 % 

c) 1,0 % 

d) 0,5% 

117. Praca w skróconym czasie w kopalni węgla kamiennego może być realizowana jeżeli: 

a) temperatura powietrza mierzona termometrem suchym mniejsza niż 28OC lub 

intensywności chłodzenia większa niż 11 katastopni wilgotnych (Kw) albo temperatury 

zastępczej klimatu mniejsza niż 260C 

b) Do III stopnia zagrożenia klimatycznego, jeśli temperatura powietrza mierzona 

termometrem suchym jest większa niż 33C 

c) Do I stopnia zagrożenia klimatycznego zalicza się stanowisko pracy, jeżeli temperatura 

powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 28°C i nie przekracza 31°C  

lub intensywność chłodzenia jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych (Kw) 

d) Do II stopnia zagrożenia klimatycznego, jeśli temperatura powietrza mierzona 

termometrem suchym jest większa niż 31C i nie przekracza 33°C 

118. Granice wybuchowości metanu w wyrobiskach górniczych: 

a) 2-20 % 
b) 5-15% 
c) 2-9% 
d) 12,5-72% 
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119. Oznaczenie zawartości CO2 w powietrzu kopalnianym możliwe jest: 

a) metanomierzem interferencyjnym 
b) metanomierzem katalitycznym 
c) rurkami wskaźnikowymi 
d) chromatografem 

120. Regulacja sieci wentylacyjnej polega na: 

a) określeniu kierunków przepływu powietrza 

b) wyznaczeniu rozpływu powietrza w sieci 

c) wyznaczenie oporu całkowitego systemu i otworu równoznacznego 

d) wyznaczeniu spiętrzenia wentylatora i elementów regulujących rozpływ powietrza 

121. Rozwiązania sieci wentylacyjnej polega na: 

a) wyznaczeniu parametrów wentylatora i elementów regulujących rozpływ powietrza 

b) wyznaczenie miejsc ustawienia tam regulacyjnych 

c) określenie wielkości okienek regulacyjnych 

d) wyznaczenie naturalnego lub ilościowego rozpływu powietrza w sieci, kierunków 

przepływu, oporu i otworu równoznacznego wypadkowego systemu 

122. Charakterystyka wentylatora to: 

a) zależność mocy pobieranej przez wentylator od wydajności 

b) zależność sprawności silnika napędzającego wentylator od wydajności 

c) zależność mocy pobieranej przez wentylator i sprawności od wydajności 

d) zależność spiętrzenia wentylatora, mocy pobieranej przez wentylator i sprawności od 

wydajności 

123. Punkt pracy wentylatora to: 

a) punkt przecięcia charakterystyki spiętrzenia wentylatora i sieci wentylacyjnej 

b) punkt przecięcia charakterystyki spiętrzenia wentylatora i sprawności wentylatora 

c) punkt przecięcia charakterystyki spiętrzenia wentylatora i mocy pobieranej przez silnik 

d) punkt przecięcia charakterystyki sieci wentylacyjnej i sprawności 

124. Strumień doprowadzanego powietrza do kopalni powinien: 

a) zapewnić rozrzedzenie metanu do wartości dopuszczalnych 

b) zapewnić właściwą temperaturę powietrza w wyrobisku 

c) zapewnić minimalną prędkość powietrza w wyrobisku 

d) zapewnić największą efektywność odmetanowania 

125. Zasada działania metanomierza interferencyjnego polega na: 

a) wykorzystaniu zjawiska różnej długości dróg optycznych 

b) zjawisku odbicia promieni 

c) zjawisku pochłaniania światła 

d) zjawisku odbicia i załamania promieni 

126. Gradient temperatury powietrza to: 

a) zmiana temperatury powietrza ze zmianą głębokości 

b)  zmiana temperatury górotworu ze zmianom głębokości 

c)  zmiana temperatury powietrza w wyniku jego nagrzania od różnych źródeł ciepła 

d) zmiana temperatury powietrza w wyniku zmniejszenia ciśnienia 

127. Bocznica sieci wentylacyjnej to: 

a) połączenie dwóch węzłów 

b)  długość ściany eksploatacyjnej 

c) chodnik podścianowy 

d) odległość między wlotem i wylotem komory funkcyjnej 
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128. Depresja cieplna zależna jest od: 

a) wymiany ciepła między powietrzem a górotworem w wyrobiskach nachylonych 

b) zmiany głębokości 

c) dodatkowych źródeł ciepła w wyrobisku 

d) parametrów wentylatora 

129. Wielkość średniej temperatury powietrza kopalnianego zależna jest tylko od: 

a) zmiany entalpii powietrza, średniorocznej temperatury powietrza atmosferycznego, 

gradientu geotermicznego, mocy urządzeń 

b) zabudowanych urządzeń mechanicznych i elektrycznych 

c) głębokości eksploatacji 

d) koncentracji wydobycia 

130. Kopalnie węgla kamiennego w Polsce są przewietrzane systemem: 

a) ssącym 

b) tłoczącym 

c) ssąco-tłoczącym 

d) kombinowanym 

131. Współpraca wentylatorów w połączeniu szeregowym i równoległym uzależniona jest od: 

a) charakterystyk wentylatorów i oporu granicznego 

b) od oporu granicznego 

c) od spiętrzenia wentylatorów 

d) od rodzaju kopalni 

132. Jakie równania opisują ruch powietrza w wyrobiskach: 

a) ciągłości, ruchu, stanu, energii 

b) ruchu i stanu 

c) energii i ruchu 

d) energii , ruchu i ciągłości 

Technika strzelnicza 

 

133. Materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego są: 

a) materiały niebezpieczne zaliczone do klasy 1 Umowy ADR 

b) materiały niebezpieczne ujęte w klasie 5.1 Umowy ADR 

c) materiały niebezpieczne ujęte w klasie 4.1 Umowy ADR 

d) przedmioty ratownicze ujęte w klasie 9 Umowy ADR 

134. Środki strzałowe to: 

a) wyroby wypełnione materiałem wybuchowym 

b) materiały wybuchowe 

c) zapalarka 

d) linia strzałowa 

135. Materiały inicjujące wtórne to: 

a) azydek ołowiu i teneres 

b) pentryt i heksogen 

c) piorunian rtęci 

d) trotyl 
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136. Związki chemiczne o właściwościach wybuchowych to: 

a) estry kwasu azotowego i węglowodanów 

b) estry kwasu azotowego i węglowodorów 

c) estry kwasu azotowego i alkoholi 

d) mieszanina siarki, azotanu potasu i węgla drzewnego 

137. Nitrozwiązki aromatyczne to: 

a) związki chemiczne o właściwościach wybuchowych 

b) nitrogliceryna 

c) bawełna strzelnicza 

d) trójnitrotoluen 

138. Materiały wybuchowe spełniające wymagania bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego o 

określonych własnościach, które wolno stosować do 0,5% metanu oraz do 1,0% z 

zastosowaniem zapalarek z blokadą metanometryczną to MW z grupy: 

a) metanowych specjalnych 

b) węglowych 

c) metanowych 

d) skalnych 

139. Do podgrupy MW granulowanych i ziarnistych zalicza się: 

a) karbonity 

b) saletrole 

c) trotyl 

d) amonity 

140. Do składników MW mieszaninowych można zaliczyć: 

a) azotan amonu i produkty rafinacji ropy naftowej 

b) pył lub proszek aluminiowy 

c) estry kwasu azotowego i węglowodorów 

d) salmiak 

141. W konstrukcji zapalnika elektrycznego wyróżnia się: 

a) główkę zapalczą 

b) ładunek MW pierwotny i wtórny 

c) układ scalony 

d) komorę powietrzną 

142. Przewody zapalników elektrycznych mogą być w kolorach: 

a) żółtym i czarnym 

b) niebieskim i brązowym 

c) białym i czerwonym 

d) zielonym i białym 

143. W zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec atmosfery kopalnianej zapalniki elektryczne 

klasyfikuje się na: 

a) metanowe specjalne 

b) klasę 0,45 i 2,0 

c) metanowe 

d) skalne 

  



21 
 

144. W jednym elektrycznym obwodzie strzałowym można łączyć zapalniki: 

a) różnych rodzajów 

b) milisekundowe i półsekundowe 

c) różnych klas 

d) różnych klas i rodzajów 

145. Do elektrycznego sprzętu strzałowego zalicza się: 

a) przewody elektryczne (linie strzałowe) 

b) zapalniki elektryczne i elektroniczne 

c) zapalarki elektryczne 

d) izolatory linii strzałowej i szybkozłącza 

146. Przy strzelaniu ładunkami w długich otworach pionowych, strefa rozrzutu odłamków 

skalnych wokół miejsca robót strzałowych wynosi: 

a) 250 m 

b) 300 m 

c) 200 m 

d) 400 m 

147. Sygnały dźwiękowe ostrzegawcze przy wykonywaniu robót strzałowych to: 

a) 1 ciągły sygnał, 2 ciągłe sygnały, 1 krótki sygnał, 3 ciągłe sygnały 

b) 1 ciągły sygnał, 3 krótkie sygnały, 1 krótki sygnał, 2 ciągłe sygnały 

c) 3 krótkie sygnały, 2 krótkie sygnały, 1 krótki sygnał, 3 ciągłe sygnały 

d) 2 ciągłe sygnały, 3 krótkie sygnały, 1 krótki sygnał, 3 ciągłe sygnały 

148. Rzeczywisty zasięg drgań sejsmicznych określa: 

a) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 

b) Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 

c) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 

d) Rzeczoznawca 

149. Profilaktyka w zakresie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie obejmuje: 

a) dokumentowanie oddziaływania 

b) wyznaczenie równania propagacji  

c) prowadzenie robót strzałowych w dni bezwietrzne 

d) badania podstawowe 

150. Czynniki wpływające na intensywność drgań to: 

a) warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót strzałowych 

b) odległość punktu pomiarowego od źródła drgań 

c) budowa podłoża pod ochranianymi budynkami 

d) masa ładunku MW przypadającego na pojedyncze opóźnienie międzystrzałowe i w serii 

otworów 

151. Do robót strzałowych eksploatacyjnych w górnictwie odkrywkowym zalicza się: 

a) odpalanie ładunków MW w długich otworach strzałowych 

b) strzelanie rozszczepkowe 

c) odpalanie ładunków MW w krótkich otworach strzałowych 

d) strzelanie szczelinowe 

152. Ładunki kumulacyjne mogą być stosowane do: 

a) rozbijania nadwymiarowych brył skalnych 

b) cięcia stali 

c) platerowania blach 

d) uzyskiwania bloków skalnych 



22 
 

153. W jakich warunkach nie wolno prowadzić robót strzałowych: 

a) burza z wyładowaniami atmosferycznymi 

b) silny wiatr 

c) w temperaturach przekraczających 300C 

d) ulewny deszcz 

154. Roboty strzałowe metodą długich otworów prowadzone są zgodnie z: 

a) Planem Ruchu ZG 

b) dokumentacją strzałową 

c) metryką strzałową 

d) ekspertyzą rzeczoznawcy 

155. Stosowanie MW przeznaczonych do użytku cywilnego wymaga: 

a) pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego lub na wytwarzanie materiałów wybuchowych 

metodą in situ 

b) pozwolenia na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego 

c) zgody na przemieszczanie MW przeznaczonych do użytku cywilnego 

d) zgody na przechowywanie MW przeznaczonych do użytku cywilnego 

156. Dokumentami ewidencji środków strzałowych są: 

a) dziennik strzałowy 

b) książka zużycia środków strzałowych według przodka 

c) wydruk z urządzenia mieszalniczo-załadowczego materiałów wybuchowych luzem 

d) książka odstrzałów 

157. Barbaryt jest materiałem wybuchowym: 

a) zawierającym w swoim składzie chlorek sodu (NaCl) lub salmiak (NH4Cl) 

b) do produkcji którego stosuje się urządzenie mieszalniczo - załadowcze UMS2000 

c) przynależnym do grupy: metanowe, podgrupy: granulowane i ziarniste 

d) przynależnym do grupy: metanowe, i podgrupy: plastyczne i półplastyczne 

158. Efekt kanałowy: 

a) to zjawisko wzrostu prędkości fali detonacyjnej w otworze powstałej na skutek detonacji 

MW 

b) powstaje w przypadku niedopasowania średnicy ładunku do średnicy otworu 

strzałowego 

c) polega na tłumieniu fali detonacyjnej 

d) nie występuje w przypadku stosowania materiałów wybuchowych luzem lub w postaci 

emulsyjnej 

159. Dynamit jest materiałem wybuchowym, którego podstawowym składnikiem stosowanym do 

produkcji może być: 

a) trotyl 

b) nitroglikol 

c) heksogen 

d) nitrogliceryna 

160. ANFO jest materiałem wybuchowym zawierającym w swoim składzie: 

a) saletrę amonową 

b) pentryt 

c) wodę 

d) olej napędowy 
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161. Proch czarny jest materiałem wybuchowym: 

a) przynależnym do grupy skalne, podgrupy sypkie 

b) przynależnym do grupy skalnych, podgrupy granulowanych i ziarnistych 

c) bryzantycznym 

d) do produkcji którego stosuje się azotan(V) potasu 

162. Amonit jest materiałem wybuchowym: 

a) spełniającym normy bezpieczeństwa wobec atmosfery kopalnianej, w której występuje 

metan 

b) z podgrupy granulowanych i ziarnistych 

c) którego podstawowym składnikiem jest azotan(V) amonu 

d) z podgrupy sypkich i proszkowych 

163. Który z wymienionych związków chemicznych  nie jest utleniaczem: 

a) azotan(V) sodu 

b) polietylen (PE) 

c) nitroceluloza 

d) saletra sodowa 

164. Składnikiem stosowanym do uczulania MW jest: 

a) bawełna strzelnicza 

b) nitroglikol 

c) aluminium 

d) olej napędowy 

165. Azydek ołowiu: 

a) jest klasyfikowany jako wtórny materiał wybuchowy 

b) jest klasyfikowany jako inicjujący pierwotny materiał wybuchowy 

c) stosowany jest w konstrukcji zapalników elektrycznych  

d) stosowany jest w konstrukcjach zapalników nieelektrycznych typu NPED 

166. W tabeli przedstawiono wyniki próby Kasta dla badanego MW. Interpretując wyniki badania 

stwierdza się, że: 

Masa młota  

(g) 
Wysokość spadku młota (cm) 

Numer próby 

1 2 3 4 5 6 

5000 55 + + + + + + 
5000 50 + + + + + + 

5000 45 + - + + + + 

5000 40 + - + - + - 

5000 35 + - - - + - 

5000 30 - - - - + - 

5000 25 + - - - - - 

5000 20 - - - - - - 

5000 15 - - - - - - 

5000 10 - - - - - - 

a) górna granica wrażliwości występuje przy wysokości spadku 55 cm (E=27,5 J)  

b) górna granica wrażliwości występuje przy wysokości spadku 50 cm (E=25,0 J)  

c) dolna granicę wrażliwości występuje przy wysokości spadku 30 cm (E=15,0 J)  

d) dolna granica wrażliwości występuje przy wysokości spadku 25 cm (E=12,5 J) 
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167. Pokazane na rysunku urządzenie: 

 
a) służy do badania prędkości detonacji 

b) służy do badania prędkości pocisku 

c) służy do badania wrażliwości MW na tarcie 

d) służy do badania względnej zdolności do wykonania pracy MW 

168. Próba Trauzla: 

a) to badanie zdolności do wykonania pracy w bloku stalowym 

b) to badanie zdolności do wykonania pracy w bloku ołowianym  

c) wymaga zastosowania do badania materiału wybuchowego porównawczego, którym 

jest pentryt 

d) wymaga zastosowania do badania materiału wybuchowego porównawczego, którym 

jest piorunian rtęci 

169. Materiał wybuchowy inicjujący pierwotny to: 

a) azydek ołowiu  

b) heksogen  

c) piorunian rtęci 

d) pentryt 

170. Naziemny skład materiałów wybuchowych, w którym może być przechowywane od 20.001 

kg do 50.000 kg MW: 

a) to skład klasy VII 

b) to skład klasy VIII 

c) to skład klasy IX 

d) uniemożliwia prawnie budowę budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego w 

odległości bliższej niż 1800 m od tego składu 

171. Proszę wskazać prawdziwe stwierdzenia: 

a) materiały wybuchowe i środki strzałowe mogą być przechowywane w jednej komorze 

ale na osobnych półkach w jednym składzie MW 

b) samodzielny wstęp do składu materiałów wybuchowych ma jedynie wydawca MW 

c) rozcinanie lontów detonujących w składzie MW jest dozwolone pod warunkiem 

zachowania bezpiecznej odległości od pozostałych MW oraz środków inicjujących 

d) przygotowywanie ładunków MW w składzie MW jest niedozwolone  
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172. Które stwierdzenia dotyczące systemu elektronicznego inicjowania ładunków MW są 

fałszywe: 

a) system elektronicznego inicjowania wykazuje bezpieczeństwo  względem prądów 

błądzących 

b) w systemie elektronicznym istnieje możliwość łączenia poszczególnych podzespołów 

(zapalniki, zapalarki, złącza, loggery itp.) produkowanych przez różnych producentów 

c) w systemie elektronicznym wykorzystuje się zapalniki zawierające opóźniające 

mieszaniny pirotechniczne  

d) system elektronicznego inicjowania pozwala uzyskać najwyższą precyzję czasów 

odpalania ładunków MW 

173. Które stwierdzenie dotyczące systemu nieelektrycznego NONEL są fałszywe: 

a) system nieelektrycznego inicjowania jest odporny na prądy błądzące 

b) w systemie nieelektrycznym opóźnienia detonacji ładunków MW zadawane są poprzez 

zastosowanie odpowiednich zapalników wewnątrzotworowych i konektorów 

powierzchniowych 

c) w systemie nieelektrycznym istnieje możliwość kontroli poprawności wykonania sieci za 

pomocą przyrządów pomiarowo-kontrolnych 

d) prędkość przewodzenia impulsu przez rurkę nieelektryczną będącą składową systemu 

wynosi około 6000 m/s 

174. Proszę wskazać stwierdzenia prawdziwe: 

 
a) pokazany schemat przedstawia budowę zapalnika nieelektrycznego 

b) element oznaczony na schemacie numerem 4 to tulejka zawierająca opóźniającą 

mieszaninę pirotechniczną 

c) element oznaczony na schemacie numerem 5 to materiał wybuchowy wtórny – pentryt 

d) element oznaczony na schemacie numerem 6 to materiał wybuchowy pierwotny – 

azydek ołowiu 

175. Pod pojęciem „środki inicjujące” należy rozumieć: 

a) zapalniki elektryczne 

b) materiały wybuchowe 

c) lonty detonujące 

d) pobudzacze wybuchowe 
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176. Proszę wskazać stwierdzenie prawdziwe: 

1) 2)

475 ms

475 ms475 ms

500 ms

3)

475 ms

500 ms

 
a) Przy odpowiedniej odległości między ładunkami udarowymi na schemacie 1) może dojść 

do inicjacji dwupunktowej 

b) Schemat 2) ilustruje inicjację dwupunktową 

c) Schemat 3) ilustruje inicjację dwupunktową 

d) Schemat 2) ilustruje inicjację jednopunktową - górną 

177. W systemach elektronicznego inicjowania ładunków MW, urządzenie typu Logger umożliwia: 

a) Programowanie zapalników 

b) Sprawdzenie poprawności wykonania połączenia 

c) Wysyła do zapalników prąd odpalający 

d) Wysyła kod aktywacyjny 

178. Zabiór to: 

a) najmniejsza odległość od środka ładunku MW do najbliższej powierzchni odsłoniętej 

b) przegłębienie otworu strzałowego poniżej poziomu spągu 

c) najmniejsza odległość od dna otworu do najbliższej powierzchni odsłoniętej 

d) największa odległość od wylotu otworu do krawędzi ociosu 

179. Skrót NPED przy zapalniku nieelektrycznym oznacza: 

a) Brak ładunku pirotechnicznego opóźniającego 

b) Brak ładunku inicjującego 

c) Brak ładunku inicjującego pierwotnego 

d) Brak ładunku inicjującego wtórnego 

180. Pomocnik wyznaczony przez osobę dozoru ruchu górniczego do pomocy górnikowi 

strzałowemu może: 

a) Przenosić środki inicjujące 

b) Przenosić materiał wybuchowy 

c) Przenosić zapalarkę 

d) Przenosić linię strzałową 
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181. Proszę wskazać stwierdzenia prawdziwe: 

  
a) pokazany schemat przedstawia budowę zapalnika nieelektrycznego 

b) element oznaczony na schemacie numerem 4 to tulejka zawierająca opóźniającą 

mieszaninę pirotechniczną 

c) element oznaczony na schemacie numerem 5 to materiał wybuchowy wtórny – pentryt 

d) element oznaczony na schemacie numerem 6 to materiał wybuchowy pierwotny – 

azydek ołowiu 

182. Proszę wskazać stwierdzenia prawdziwe: 

 
a) pokazany schemat przedstawia konstrukcję ładunku ciągłego w długim otworze 

strzałowym 

b) element oznaczony na schemacie jako zo to długość przybitki 

c) pokazany schemat przedstawia konstrukcję ładunku ciągłego w krótkim otworze 

strzałowym 

d) element oznaczony na schemacie jako H to długość otworu strzałowego 
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183. Przedstawiony schemat połączenia zapalników ilustruje: 

 
a) Połączenie antenowe ZE 

b) Połączenie szeregowo – równoległe ZE 

c) Połączenie równoległo-szeregowe ZE 

d) Połączenie równoległe ZE 

184. Przedstawiony schemat ilustruje: 

 
a) Inicjację jednopunktową górną 

b) Inicjację jednopunktową dolną 

c) Inicjację dwupunktową 

d) Odpalanie natychmiastowe 
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185. Proszę wskazać stwierdzenie prawdziwe: 

 
a) A – długość otworu strzałowego 

b) D – zabiór, 

c) C – przybitka 

d) G – przewiert 
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186. Proszę wskazać stwierdzenie prawdziwe: 

 
a) J – długość otworu strzałowego 

b) C – długość dolnego ładunku MW 

c) I – przybitka górna 

d) G – przybitka wewnątrzotworowa 

 

Zagrożenia naturalne w górnictwie 

 

187. Z uwagi na charakter występowania zagrożenia naturalne dzieli się na: 

a) podziemne, odkrywkowe i otworowe  

b) atmosferyczne, geologiczne i hydrologiczne 

c) wentylacyjne, geomechaniczne, gazogeomechaniczne i hydrologiczne 

d) katastrofogenne i niekatastrofogenne 

188. W górnictwie węgla kamiennego do zagrożeń katastrofogennych zalicza się zagrożenia: 

a) metanowe, wybuchem pyłu węglowego, pożarami oraz pyłami szkodliwymi dla zdrowia 

b) metanowe, wybuchem pyłu węglowego, tąpaniami oraz wyrzutami gazów i skał 

c) pożarami, klimatyczne, tąpaniami, wyrzutami gazów i skał oraz wodne 

d) wybuchem pyłu węglowego, siarkowodorowe, tąpaniami oraz wodne 
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189. W polskim górnictwie rud miedzi zagrożeniem wiodącym jest zagrożenie: 

a) pożarowe 

b) tąpaniami 

c) klimatyczne 

d) wyrzutami gazów i skał 

190. W polskim górnictwie rud cynku i ołowiu zagrożeniem wiodącym jest: 

a) zagrożenie metanowe 

b) zagrożenie tąpaniami 

c) zagrożenie wodne 

d) zawałami 

191. W kopalni soli Kłodawa występują zagrożenia: 

a) metanowe, wyrzutami gazów i skał oraz wodne 

b) metanowe, siarkowodorowe oraz wodne 

c) metanowe, tąpaniami oraz wodne 

d) wyrzutami gazów i skał, siarkowodorowe oraz wodne 

192. W polskim górnictwie węgla brunatnego występują zagrożenia: 

a) metanowe, wybuchem pyłu węglowego, pożarami oraz wyrzutami gazów i skał 

b) metanowe, wybuchem pyłu węglowego, osuwiskowe, sejsmiczne oraz wodne  

c) siarkowodorowe, osuwiskowe, tąpaniami, radiacyjne oraz wodne 

d) wybuchem pyłu węglowego, osuwiskowe, tąpaniami i wodne 

193. W górnictwie węgla kamiennego wraz z głębokością eksploatacji wzrastają zagrożenia: 

a) siarkowodorowe, wodne, radiacyjne  

b) metanowe, klimatyczne i wodne 

c) klimatyczne, tąpaniami i wodne 

d) metanowe, klimatyczne i tąpaniami  

194. Eksploatacja w rejonie zaburzeń tektonicznych powoduje wzrost zagrożenia: 

a) wybuchem pyłu węglowego 

b) wyrzutami gazów i skał   

c) klimatycznego 

d) siarkowodorowego 

195. Koncentracja wydobycia węgla kamiennego nie sprzyja ograniczeniu zagrożeń: 

a) metanowego, wybuchem pyłu węglowego i tąpaniami 

b) klimatycznego, pożarowego i wyrzutami gazów i skał 

c) metanowego, wybuchem pyłu węglowego i pożarowego 

d) wybuchem pyłu węglowego, pyłami szkodliwymi dla zdrowia i siarkowodorowego  

196. W ostatnich latach w górnictwie węgla kamiennego najwięcej niebezpiecznych zdarzeń 

wywoływało zagrożenie: 

a) metanowe 

b) pyłu węglowego 

c) pożarowe 

d) tąpaniami 

197. W ostatnich latach w górnictwie węgla kamiennego najwięcej wypadków śmiertelnych 

powodowało zagrożenie: 

a) metanowe 

b) pożarowe 

c) tąpaniami  

d) wodne 
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198. Zagrożenie metanowe definiuje się jako możliwość zaistnienia: 

a) zapalenia i wybuchu metanu 

b) nagłego wypływu, zapalenia i wybuchu metanu 

c) zapalenia i wybuchu metanu oraz powstanie mieszaniny beztlenowej 

d) wybuchu metanu i powstania mieszaniny beztlenowej 

199. Metan może wybuchnąć w przedziale stężenia: 

a) od 2 od 5% 

b) od 2 do 15% 

c) od 5 do 15% 

d) powyżej 15% 

200. Kopalnia jest metanowa jeżeli w jej wyrobisku górniczym stwierdzono koncentrację: 

a) powyżej 0,1% metanu 

b) powyżej 0,2% metanu 

c) powyżej 0,5% metanu 

d) powyżej 1,0% metanu 

201. Zagrożenie metanowe w górnictwie podziemnym występuje: 

a) we wszystkich kopalniach węgla kamiennego i soli 

b) w większości kopalń węgla kamiennego i w kopalni soli 

c) we wszystkich kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi 

d) w większości kopalń węgla kamiennego i we wszystkich kopalniach rud miedzi   

202. Kryterium klasyfikacji zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego stanowi: 

a) metanonośność 

b) metanowość bezwzględna  

c) stężenie metanu 

d) metanonośność i stężenie metanu 

203. W ścianie, w której stężenie metanu w powietrzu wynosi więcej niż 2%, niezwłocznie: 

a) zmniejsza się postęp ściany 

b) wyłącza się sieć elektryczną 

c) wyłącza się sieć elektryczną i wycofuje ludzi 

d) wycofuje się ludzi 

204. Poniższy schemat przewietrzania przedstawia wentylację  odrębną: 

 
a) ssącą 

b) tłoczącą  

c) ssąco-tłoczącą 

d) tłocząco-ssącą 
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205. Korzystnym sposobem wentylacji odrębnej z uwagi na ograniczenie zagrożenia metanowego 

jest: 

a) wentylacja przez dyfuzję 

b) wentylacja lutniowa 

c) wentylacja ssąca 

d) wentylacja tłocząca 

206. Poniższy schemat przewietrzania przedstawia wentylację  obiegową: 

 
a) na „U” do pola  

b) na „U” od pola  

c)  na „Y” do pola 

d)  na „Y” od pola 

207. Najkorzystniejszym systemem przewietrzania ścian w warunkach dużego zagrożenia 

metanowego jest system: 

a) na „U” do pola 

b) na „U” od pola  

c) na „Z” od pola  

d) na „Y” od pola  

208. Poniższy schemat przewietrzania przedstawia: 

 
a) nawiewki wentylacyjne  

b) przegrody wentylacyjne  

c) lutnie wirową 

d) strumienice powietrza 

209. Odmetanowanie górotworu należy stosować w kopalniach eksploatujących pokłady: 

a) zaliczone do III i IV kategorii zagrożenia metanowego 

b) zaliczone do IV kategorii zagrożenia metanowego 

c) gdy metanonośność pokładu wynosi > 6 m3/Mgcsw 

d) gdy metanonośność pokładu wynosi > 10m3/Mgcsw 
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210. Zawartość metanu, w gazie ujmowanym do rurociągów metanowych, powinna wynosić: 

a) co najmniej 20 % 

b) co najmniej 25 % 

c) co najmniej 30 % 

d) co najmniej 35 % 

211. Największą skuteczność odmetanowania uzyskuje się przy systemie przewietrzania: 

a) a. na „U” do pola 

b) b. na „U” od pola 

c) c. na „Z” do pola   

d) d. na „Y” od pola  

212. W systemie ścianowym podłużnym odmetanowanie należy stosować: 

a) ze ściany 

b) z chodnika podścianowego 

c) z chodnika nadścianowego  

d) ze ściany i z chodników przyścianowych 

213. Pokład wg przepisów jest zagrożony wybuchem pyłu węglowego jeżeli zawartość części 

lotnych w węglu wynosi ponad: 

a) 8% części lotnych 

b) 10 %.części lotnych 

c) 12 % części lotnych 

d) 15 %.części lotnych 

214. Pył węglowy jest wybuchowy gdy przechodzi przez sito o wymiarach oczek: 

a) 0,5 x 0,5 mm 

b) 1,0 x 1,0 mm 

c) 1,5 x 1,5 mm 

d) 2,0 x 2,0 mm 

215. Pył kopalniany zabezpieczony to pył kopalniany zawierający co najmniej: 

a) 50% części niepalnych stałych w polach niemetanowych 

b) 60% części niepalnych stałych w polach niemetanowych 

c) 70% części niepalnych stałych w polach niematanowych 

d) 70% części niepalnych stałych w polach metanowych 

216. Strefy zabezpieczające przed wybuchem pyłu węglowego należy stosować od miejsc 

możliwego zapoczątkowania wybuchy na długości: 

a) 100 m 

b) 150 m 

c) 200 m 

d) 250 m 
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217. Na schemacie profilaktyki zagrożenia wybuchami pyłu węglowego w rejonie ściany: 

 
a) strefy zabezpieczające i zapory przeciwwybuchowe rozmieszczone są prawidłowo  

b) strefy zabezpieczające i zapory przeciwwybuchowe rozmieszczone są nieprawidłowo  

c) tylko strefy zabezpieczające rozmieszczone prawidłowo 

d) tylko zapory przeciwwybuchowe rozmieszczone są prawidłowo 

218. Poniższy schemat przedstawia zaporę przeciwwybuchową: 

 
a) pyłową zwykłą  

b) pyłową boczną  

c) wodną zwykłą 

d) wodną boczną 

219. Przez pożar podziemny rozumie się stwierdzenie w powietrzu kopalnianym w rejonowym 

prądzie powietrza tlenku węgla w ilość większej niż: 

a) 25 dm3/min 

b) 0,0026 % 

c) 25 dm3/min i 0,0026 % 

d) 25 dm3/min lub 0,0026 % 

220. W Polsce zagrożenie pożarami endogenicznymi występuje: 

a) w większości kopalń węgla kamiennego i brunatnego 

b) we wszystkich kopalniach węgla kamiennego i brunatnego 

c) w większości kopalń węgla kamiennego, brunatnego oraz rud miedzi 

d) we wszystkich kopalniach węgla kamiennego, brunatnego i rud miedzi 
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221. Na poniższym wykresie ilustrującym przebieg procesu samozagrzewania węgla na osi 

poziomej i pionowej winny być odpowiednio: 

 
a. czas i energia aktywacji węgla 

b) temperatura węgla i energia aktywacji węgla 

c) czas i temperatura węgla 

d) temperatura węgla i ilość tlenku węgla 

222. Okresem inkubacji pożaru endogenicznego nazywa się czas utlenienia węgla: 

a) od temperatury początkowej do temperatury krytycznej 

b) od temperatury krytycznej do temperatury zapłonu 

c) od temperatury początkowej do temperatury zapłonu 

d) od temperatury zastępczej do temperatury krytycznej 

223. Pole ściany jest nie pożarowe jeżeli wskaźnik PS: 

a) jest mniejszy lub równy od 100 oC/min 

b) jest mniejszy od 100 oC/min 

c) jest mniejszy lub równy od 120 oC/min 

d) jest mniejszy od 120 oC/min 

224. Wskaźnik Grahama służy do wykrywania pożaru: 

a) w wyrobiskach ścianowych i zrobach 

b) w zrobach i za tamami izolacyjnymi 

c) w wyrobiskach ścianowych i przyścianowych 

d) w caliznach węglowych wyrobisk korytarzowych 

225. Korzystniejszym system przewietrzania ścian w pokładach zagrożonych pożarami jest system: 

a) na „U” do pola 

b) na „U” od pola 

c) na „Z” od pola 

d) na „Y” od pola  

226. Zwalczanie zagrożenia pożarowego poprzez inertyzację polega m.in. na podawaniu do 

zrobów: 

a) pyłów dymnicowych 

b) azotu 

c) wodnego roztworu chlorku wapnia 

d) wodnego roztworu chlorku sodu 
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227. Jednym z kryterium klasyfikacji stanowisk pod względem zagrożenia pyłami szkodliwym dla 

zdrowia są pomiary stężeń pyłu całkowitego,  gdy zawartość krzemionki w pyle: 

a) wynosi do 2% 

b) przekracza 2% 

c) wynosi do 5% 

d) przekracza 5% 

228. Sprzęt ochronny układu oddechowego klasy P-1 chroni układ oddechowy przed pyłami 

których stężenie nie przekracza: 

a) 2x NDS 

b) 4xNDS 

c) 6x NDS 

d) 8x NDS 

229. W kopalniach węgla kamiennego pod względem zagrożenia klimatycznego stanowiska pracy 

klasyfikuje się do: 

a) 2 stopni 

b) 2 kategorii 

c) 3 stopni 

d) 3 kategorii 

230. W kopalniach rud miedzi obowiązuje zakaz pracy w wyrobiskach górniczych jeżeli: 

a) temperatura powietrza mierzona termometrem suchym przekracza 33oC 

b) temperatura powietrza mierzona termometrem wilgotnym przekracza 32oC 

c) temperatura zastępcza klimatu przekracza 32oC  

d) temperatura zastępcza klimatu przekracza 33oC  

231. Skrócony czas pracy z uwagi na zagrożenie klimatyczne to: 

a) 6 godzin z wyłączeniem czasu zjazdu i wyjazdu 

b) 6 godzin łącznie z czasem zjazdu i wyjazdu 

c) 7 godzin łącznie z wyłączeniem czasem zjazdu i wyjazdu 

d) 7 godzin łącznie z czasem zjazdu i wyjazdu 

232. Zagrożenie radiacyjne w kopalniach podziemnych oznacza możliwość narażenia na 

promieniowanie emitowane przez produkty rozpadu radonu występującego: 

a) w skałach  

b)  w wodach podziemnych i osadach wytrącających się z tych wód 

c) w skałach oraz w wodach podziemnych 

d) w skałach oraz w wodach podziemnych i osadach wytrącających się z tych wód 

233. W klasyfikacji zagrożenia radiacyjnego w kopalniach w wyrobiskach klasy B górnicy narażeni 

są na otrzymania rocznej skutecznej dawki równoważnej: 

a) mniejszej niż 1 mSv, 

b) większej niż 1 mSv, lecz nie przekraczającej 6 mSv 

c) przekraczającą  6 mSv 

d) większej niż 6 mSv, lecz nie przekraczającej 20 mSv 

234. Zagrożenie siarkowodorowe to możliwość wypływu do atmosfery kopalnianej siarkowodoru 

, którego najwyższe stężenie dopuszczalne (NDS) wynosi: 

a) 5 mg/m3 ~ 0,0003% (3 ppm) 

b) 7 mg/m3 ~ 0,0005% (5 ppm) 

c) 10 mg/m3 ~ 0,0007% (7 ppm) 

d) 14 mg/m3 ~0,001% (10 ppm) 
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235. Zagrożenie siarkowodorowe w kopalniach rud miedzi aktualnie występuje: 

a) w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 

b) w O/ZG „Rudna” 

c) w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” i O/ZG „Rudna” 

d) we wszystkich kopalniach rud miedzi 

236. Zagrożenie tąpaniami w Polsce występuje: 

a) w większości kopalń węgla kamiennego i we wszystkich kopalniach rud miedzi 

b) we wszystkich kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi 

c) we wszystkich kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi oraz cynku i ołowiu 

d) w większości kopalń węgla kamiennego i we wszystkich kopalniach rud miedzi oraz 

cynku i ołowiu 

237. Wstrząsy wysokoenergetyczne to  wstrząsy o energiach równych lub większych niż: 

a) 103J 

b) 104J 

c) 105J 

d) 106J 

238. Tąpnięcie to zjawisko dynamiczne spowodowane wstrząsem, w wyniku którego: 

a) wyrobisko podziemne uległo całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu bądź 

uszkodzeniu 

b) obiekt powierzchniowy uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu bądź 

uszkodzeniu 

c) wyrobisko podziemne lub obiekt powierzchniowy uległy całkowitemu lub częściowemu 

zniszczeniu bądź uszkodzeniu 

d) wyrobisko podziemne i obiekt powierzchniowy uległy całkowitemu lub częściowemu 

zniszczeniu bądź uszkodzeniu 

239. Tąpniecie spowodowane wstrząsem usytuowanym w stropie pokładu określa się mianem: 

a) naprężeniowego 

b) udarowego 

c) naprężeniowo-udarowego 

d) udarowo-naprężeniowego 

240. Warstwy wstrząsogenne w kopalniach rud miedzi to grube warstwy: 

a) łupka ilastego 

b) łupka miedzionośnego 

c) łupka piaszczystego i piaskowca 

d) dolomitu i anhydrytu 

241. Zawodnienie skał powoduje mniejsze zagrożenie tąpaniami w wyniku: 

a) zmniejszenia wytrzymałości skał 

b) zmniejszenia odkształcalności skał 

c) zwiększenia wartości modułów sprężystości skał 

d) zwiększenia kąta tarcia wewnętrznego skał  

242. Krawędzie eksploatacyjne w pokładzie powodują w ich rejonie wzrost naprężeń w 

warstwach: 

a) nadległych 

b) podległych 

c) nadległych i podległych  

d) nie powodują wzrostu naprężeń 
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243. Kryterium klasyfikacji zagrożenia tąpaniami w kopalniach rud miedzi stanowią: 

a) eksploatacja odprężająca i energia wstrząsów 

b) eksploatacja odprężająca i wystąpienie tąpnięcia 

c) klasa skał stropowych i spągowych oraz energia wstrząsów 

d) energia wstrząsów i wystąpienie tąpnięcia 

244. Metoda wierceń otworów małośrednicowych stanowi metodę: 

a) oceny stanu zagrożenia tąpaniami 

b) zwalczania zagrożenia tąpaniami 

c) oceny i zwalczania zagrożenia tąpaniami 

d) zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał 

245. Poniższy schemat dla metody wierceń małośrednicowych wskazuje na: 

 
a) stan a – wyrobisko nie zagrożone tąpaniami 

b) stan b – wyrobisko słabo zagrożone tąpaniami 

c) stan c – wyrobisko średnio zagrożone tąpaniami 

d) stan d – wyrobisko silnie zagrożone tąpaniami 

246. Metoda sejsmologiczna polega na rejestracji drgań górotworu w postaci: 

a) drobnych pękań górotworu o energiach poniżej 10 J 

b) drobnych pękań górotworu o energiach poniżej 100 J 

c) wstrząsów o energiach powyżej 100 J 

d) wysokoenergetycznych wstrząsów o energiach powyżej 105 J 

247. Do podstawowych metod kompleksowej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami nie 

należą: 

a) metoda analityczna 

b) metoda rozeznania górniczego 

c) metoda sejsmologiczna 

d) metoda sejsmoakustyczna 

248. W profilaktyce zagrożenia tąpaniami eksploatacja odprężająca polega na wybieraniu 

pokładu: 

a) nie zagrożonego w celu odprężenia pokładu zagrożonego tąpaniami 

b) zagrożonego tąpaniami z zawałem stropu 

c) z zastosowaniem strzelań odprężających 

d) z zastosowaniem nawadniania wysokociśnieniowego 
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249. Na poniższym schemacie eksploatacji odprężającej pokład odprężany to: 

 
a) pokład górny  

b) pokład środkowy 

c) pokład dolny 

d) pokład górny i dolny 

250. Prowadząc eksploatację pokładu zagrożonego tąpaniami w sąsiedztwie uskoku o dużym 

zrzucie najmniej właściwym kierunkiem wybieranie ścian jest wybieranie: 

a) wzdłuż uskoku 

b) od uskoku  

c) do uskoku 

d) kierunek wybierania nie ma znaczenia 

251. W profilaktyce zagrożenia tąpaniami strzelania wstrząsowe w ścianie mają na celu: 

a) urabianie węgla MW zamiast urabiania mechanicznego 

b) odprężenie calizn węglowych i skał otaczających z jednoczesnym urabianiem węgla 

c) odprężenie calizn węglowych i skał otaczających bez urabiania węgla 

d) torpedowanie skał stropowych 

252. Poniższy schemat strzelań w profilaktyce zagrożenia tąpaniami przedstawia: 

 
a) strzelania urabiające  

b) strzelania wstrząsowe 

c) strzelania wstrząsowo-urabiające 

d) strzelania zawałowe 

253. W profilaktyce zagrożenia tąpaniami nawadnianie w ścianie prowadzi się: 

a) w caliznach węglowych pokładu 

b) w skalach otaczających pokład 

c) w caliznach węglowych i skałach otaczających pokład 

d) w warstwach wstrząsogennych 
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254. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał to możliwość występowania zjawisk 

gazogeodynamicznych w postaci: 

a) wyrzutu gazów i skał z górotworu do wyrobiska 

b) nagłego wypływu gazów z górotworu do wyrobiska 

c) wyrzutu gazów i skał lub nagłego wypływu gazów z górotworu do wyrobiska 

d) wyrzutu gazów i skał oraz nagłego wypływu gazów z górotworu do wyrobiska 

255. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał występuje w polskich kopalniach: 

a) węgla kamiennego oraz  rud cynku i ołowiu 

b) węgla kamiennego, rud miedzi oraz rud cynku i ołowiu 

c) węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz soli 

d) węgla kamiennego, rud miedzi oraz soli  

256. Poniższe zdjęcie przedstawia kawernę po: 

 
a) wybuchu metanu 

b) wybuchu pyłu węglowego 

c) tąpnięciu 

d) wyrzucie gazów i skał  

257. Do czynników decydujących o występowaniu zagrożenia wyrzutami gazów i skał nie należą: 

a) wysoka gazonośność złoża 

b) wysoka gazoprzepuszczalność  

c) wysokie ciśnienie i intensywność desorpcji gazów 

d)  prowadzenie robót w sąsiedztwie zaburzeń geologicznych 

258. Kryteriami klasyfikacji zagrożenia wyrzutami gazów i skał w kopalniach soli są: 

a) wypływ gazów, wyrzut gazów i skał 

b) wyrzut gazów i skał oraz masa skał wyrzutowych 

c) wypływ gazów, wyrzut gazów i skał oraz masa skał wyrzutowych 

d) wyrzut gazów i skał, objętość wyrzuconych gazów i masa skał wyrzutowych 

259. W prognozie bieżącej zagrożenia wyrzutami gazów i skał dokonuje się pomiarów: 

a) metanonośności, zwięzłości węgla i ilości zwiercin 

b) metanonośności, zawartości części lotnych oraz zwięzłości węgla 

c) intensywności desorpcji metanu, zwięzłości węgla i ilości zwiercin 

d) intensywności desorpcji metanu, zawartości części lotnych  i zwięzłości węgla 
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260. Do metod aktywnych zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał w kopalniach węgla 

kamiennego nie należą: 

a) strzelania urabiające 

b) strzelania wstrząsowe 

c) strzelania odprężające 

d) strzelania prowokujące 

261. Zagrożenie wodne w kopalniach to możliwość wdarć do wyrobisk górniczych: 

a) wody 

b) mieszaniny wody z luźnym materiałem skalnym 

c) wody lub mieszaniny wody z luźnym materiałem skalnym 

d) wody i mieszaniny wody z luźnym materiałem skalnym 

262. Zagrożenie wodne w górnictwie podziemnym występuje: 

a) w większości kopalń: węgla kamiennego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu  

b) w większości kopalń węgla kamiennego i rud miedzi oraz we wszystkich kopalniach rud 

cynku i ołowiu oraz soli  

c) we wszystkich kopalniach: węgla kamiennego, rud miedzi, rud cynku ołowiu 

d) we wszystkich kopalniach: węgla kamiennego, rud miedzi, rud cynku ołowiu oraz soli 

263. Źródłem zagrożenia wodnego w kopalniach podziemnych mogą być: 

a) intensywne opady atmosferyczne, w tym powodzie 

b) wody powierzchniowe 

c) wody podziemne 

d) wody powierzchniowe i podziemne  

264. Do bezpośrednich zagrożeń wodnych w kopalniach podziemnych nie zalicza się wypływów: 

a) z cieków powierzchniowych w zasięgu leja depresji 

b) ze źle zlikwidowanych otworów badawczych  

c) z warstwy w której drążone jest wyrobisko 

d) ze szczeliny uskokowej 

265. Rozpoznanie zagrożenia wodnego w kopalniach podziemnych można prowadzić metodami: 

a) analitycznymi, górniczymi i laboratoryjnymi 

b) wiertniczymi, geofizycznymi i znacznikowymi 

c) długofalowymi i aktywnymi 

d) aktywnymi i biernymi 

266. Zwalczanie zagrożenia wodnego w kopalniach węgla kamiennego nie sprzyja ograniczeniu 

zagrożeń: 

a) metanowego, wybuchem pyłu węglowego i pożarami endogenicznymi 

b) wybuchem pyłu węglowego, pożarami endogenicznymi i tąpaniami 

c) metanowego, tąpaniami oraz wyrzutami gazów i skał 

d) wybuchem pyłu węglowego, siarkowodorowego  i pożarami endogenicznymi 

267. Ze względu na odprowadzanie wody celowe jest drążenie przekopu i chodników głównych z 

nachyleniem ku szybom do: 

a) 2‰ 

b) 3‰ 

c) 4‰ 

d) 5‰ 
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268. W kopalniach węgla brunatnego klasyfikuje się zagrożenia: 

a) osuwiskowe, wybuchem pyłu węglowego i pożarowe 

b) osuwiskowe, wybuchem pyłu węglowego i wodne 

c) wybuchem pyłu węglowego, pożarowe i wodne 

d) metanowe, wybuchem pyłu węglowego i pożarowe 

269. Poniższe zdjęcie przedstawia: 

 
a) osuwisko  

b) skutki wstrząsu  

c) zapadlisko 

d) oberwanie się skał 

270. Zagrożenie sejsmiczne w kopalniach odkrywkowych występuje: 

a) we wszystkich kopalniach węgla brunatnego  

b) w większości kopalń węgla brunatnego 

c) tylko w KWB Turów i w KWB Bełchatów  

d) tylko w KWB Bełchatów 

271. W kopalniach odkrywkowych pod względem zagrożenia wodnego ustala: 

a) dwa stopnie 

b) trzy stopnie 

c) cztery stopnie 

d) nie klasyfikuje się zagrożenia 

272. W zakładach wydobywających węglowodory pod względem zagrożenia erupcyjnego ustala 

się: 

a) dwie klasy 

b) trzy stopnie 

c) cztery kategorie  

d) nie klasyfikuje się zagrożenia  

273. W zakładach wydobywających węglowodory pod względem zagrożenia siarkowodorowego 

ustala się: 

a) dwie kategorie 

b) trzy kategorie 

c) cztery kategorie 

d) nie klasyfikuje się zagrożenia 
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274. Pod względem zagrożenia siarkowodorowego w zakładach wydobywających siarkę metodą 

otworową ustala się: 

a) dwie kategorie 

b) trzy kategorie 

c) cztery kategorie 

d) nie klasyfikuje się zagrożenia 

87. Zagrożenie zapadliskowe występuję w górnictwie otworowym: 

a) ropy naftowej 

b) gazu ziemnego 

c) siarki 

d) soli 

275. Poniższe zdjęcie przedstawia: 

 
a) osuwisko  

a) zapadlisko 

b) oberwanie się skał 

c) wdarcie wody 

 

Maszyny górnicze i systemy transportowe 

 

276. Jakie parametry mają wpływ na zwiększenie sprzężenia ciernego w napędach przenośników 

taśmowych: 

 
a) Zwiększenie kąta opasania bębna napędowego   

b) Zwiększenie współczynnika tarcia  poprzez okładziny cierne na bębnach napędowych. 

c) Zwiększenie wartości siły zbiegającej Sz poprzez stosowanie urządzeń napinających 

d) Zwiększenie momentu napędowego Mn 
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277. Jakie są zalety napędów elektromechanicznych przenośników stosowanych w górnictwie: 

a) Wysoka sprawność ogólna 

b) Możliwość uzyskania wysokich momentów rozruchowych 

c) Zmniejszenie sił dynamicznych 

d) Łatwość dokonywania nawrotności biegu wraz z jego regulacją oraz możliwość 

sterowania zdalnego silnikiem 

278. Jakie są wady stosowania sprzęgieł hydrokinetycznych w napędach przenośników 

taśmowych: 

 
a) Znaczne spadki napięcia w sieci zasilającej 

b) Wysoki moment rozruchu 

c) Zmniejszenie sprawności ogólnej układu napędowego 

d) Nadmierne grzanie się siników (duże prądy rozruchowe) 

279. Jakie są główne opory ruchu przenośnika taśmowego w ruchu ustalonym: 

 
a) Opory związane z centrowaniem taśmy 

b) Opory ruchu obrotowego krążników 

c) Opory falowania nosiwa 

d) Opory przeginania taśmy 

280. Do przenośników cięgnowych zalicza się: 

a) Przenośniki wstrząsowe 

b) Przenośniki taśmowe 

c) Przenośniki zabierakowe 

d) Przenośniki grawitacyjne 
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281. Jakie mogą być przyczyny przesuwania się taśmy w kierunku poprzeczny podczas ustalonego 

stanu pracy przenośnika taśmowego: 

a) Nieosiowe podawanie urobku na taśmę 

b) Stosowanie krążników o stożkowym płaszczu 

c) Skośne ustawienie krążników i bębnów względem osi przenośnika 

d) Błędów wykonania rdzenia lub złącza taśmy 

282. Do przyczyn występowania zmiennych obciążeń taśmy i jej połączeń w ruchu ustalonym 

można zaliczyć: 

a) Siły wynikające ze zmiany kształtu taśmy (połączenia) z płaskiego (na bębnach) na 

nieckowy (na trasie) i odwrotnie 

b) Siły lokalne w miejscu załadowywania taśmy, występujące w wyniku uderzeń materiału 

o powierzchnię taśmy i miejsca połączeń 

c) Zastosowanie połączenia taśmy wulkanizowanego na gorąco 

d) Dwukierunkowe przeginanie taśmy na bębnach o zbyt małej średnicy 

283. Przyczyną zmniejszenia wytrzymałości lub zniszczenia połączenia mechanicznego taśmy 

może być: 

 
a) Zbyt duże obciążenia, szczególnie siłą nabiegającą (P) Sn 

b) Niewłaściwe wykonanie połączenia 

c) Zjawiska zmęczeniowe końcówek łączonych taśm lub elementów mechanicznych 

d) Osłabienie przekroju poprzecznego taśmy w wyniku perforacji szpilkami 

284. Połączenia klejone taśm przenośnikowych: 

 
a) stosuje się do wszystkich rodzajów taśm 

b) w zależności od stanu i liczby przekładek uzyskuje się wytrzymałość połączenia od 60% 

do prawie 100% wytrzymałości nominalnej taśmy 

c) mają taką samą konstrukcję (geometrię) złącz jak wulkanizowane na gorąco, lecz proces 

klejenia może odbywać się przy temperaturach otoczenia od -3°C do +40°C 

d) technologia wykonania połączenia nie wymaga prasy 
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285. Taśmy dwuprzekładkowe: 

 
a) składają się z dwóch przekładek, tkanych w podobny sposób jak w taśmach, 

jednoprzekładkowych, rozdzielonych warstwą gumy 

b) są używane w przenośnikach z bębnami o małych średnicach 

c) posiadają warstwę pośrednią, przejmuje ona odkształcenia występujące przy uderzeniu 

poprzecznym i zwiększa sztywność poprzeczną taśmy 

d) posiadają przekładki przesycone tworzywem, z którego wykonana jest taśma 

286. Wartość siły napinającej taśmę dla przenośnika taśmowego musi być tak dobrana, aby 

równocześnie spełniała warunki: 

a) Zwisy taśmy między zestawami krążnikowymi muszą być ograniczone w celu zachowania 

właściwego kształtu geometrycznego taśmy 

b) Zwiększonego oporu obracania bocznych krążników w kolejnych zestawach 

c) Poprzecznego pochylenia powtarzalnych fragmentów trasy 

d) Musi być zapewniona bezpoślizgowa współpraca taśmy z bębnem napędzanym lub 

hamowanym 

287. Do zalet transportu oponowego należy zaliczyć: 

a) możliwość załadunku i wyładunku w dowolnym miejscu kopalni i w relatywnie 

nieskomplikowany sposób 

b) elastyczność, umożliwiająca zmianę drogi transportu oraz kierowanie parku maszyn w 

sposób dowolny do różnych punktów kopalni 

c) wysoką sprawność całkowitą układu napędowego wraz z silnikiem spalinowym 

wynoszącą ponad 95% 

d) możliwość wyłączenia z ruchu, w razie uszkodzenia, tylko pojazdu niesprawnego. 

288. Przy doborze skrzyni ładunkowej pojazdów technologicznych do transportowanego 

materiału stosuje się między innymi: 

a) kąt usypu naturalnego w spoczynku 

b) gęstość nasypową 

c) abrazywność 

d) współczynnik rozluzowania. 
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289. Budowa wozidła przegubowego charakteryzuje się tym, że: 

 
a) wszystkie zespoły podwozia i nadwozia są mocowane na wspólnej ramie, a skręt kół 

uzyskuje się przez wychylenie ich w stosunku do osi przedniej podwozia 

b) kabina i silnik spalinowy są umieszczone na przedniej ramie, a skrzynia ładunkowa na 

tylnej ramie. Obie ramy są połączone w środku przegubem i mogą wychylać się 

względem siebie za pomocą siłowników hydraulicznych 

c) stanowi zespół pojazdów - ciągnik siodłowy z naczepą samowyładowczą 

d) posiada podwozie czteroosiowe, z co najmniej dwoma osiami kierowanymi 

290. Zasady obliczania wydajności transportu cyklicznego obejmują między innymi: 

a) czas trwania cyklu 

b) wielkość parku maszynowego 

c) pojemność skrzyni ładunkowej pojazdu technologicznego 

d) wielkości podsystemu obsługi 

291. Dobór środków transportu w górnictwie uzależniony jest między innymi od: 

a) wymiarów geometrycznych wyrobisk i zwałowisk 

b) rodzaju transportowanych mas 

c) najkrótszego czasu udostępniania złoża 

d) odległości transportu 

292. Dokumentacja układu transportowego powinna zawierać między innymi: 

a) schematy dróg transportowych z oznaczeniem nachyleń i punktów charakterystycznych 

b) roczną sumę opadów atmosferycznych 

c) plan sytuacyjny wyrobisk transportowych z uwidocznieniem związanych z nim 

funkcjonalnie sąsiednich wyrobisk oraz podaniem nazw wyrobisk i oznaczeniem 

kierunku transportu, a także innych środków transportu znajdujących się w wyrobiskach 

d) regulamin transportu 

293. Jaką ilością wysypów naczynia roboczego maszyny ładującej powinna być napełniana skrzynia 

ładunkowa pojazdów technologicznych: 

a) 1-2 

b) 2-6 

c) 6-10 

d) Nie ma to znaczenia 

294. Średni czas użytkowania pojazdów technologicznych w górnictwie odkrywkowym szacowany 

przez producentów waha się w granicach: 

a) 100 – 250 tys. mtg 

b) 20-30 tys. mtg 

c) 60-80 tys. mtg 

d) 300-500 tys. mtg 
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295. Jakie parametry należy uwzględnić przy doborze skrzyni ładunkowej pojazdu 

technologicznego: 

a) pojemność geometryczną lub nasypową (SAE 2:1 lub SAE 3:1) w zależności od rodzaju 

urobku  

b) współczynnik rozluzowania urobku kr 

c) pojemność naczynia roboczego maszyny ładującej 

d) czas jazdy z ładunkiem 

296. Jakie są główne opory ruchu pojazdu technologicznego w ruchu ustalonym: 

 
a) siła oporu związanego z pokonywaniem wzniesień 

b) siła oporu mas niewyrównoważonych 

c) siła oporu toczenia 

d) siła tarcia wewnętrznego (tarcie występujące w układzie przeniesienia napędu) 

297. Siła napędowa na obwodzie kół napędzanych pojazdu technologicznego zależy między innym 

od: 

 

 
a) masy całkowitej pojazdu 

b) całkowitych oporów ruchu 

c) przełożenia układu napędowego 

d) żadne z powyższych 
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298. Poniższy rysunek przedstawia lokomotywę z napędem pneumatycznym. Decydującymi 

przyczynami wycofania tych lokomotyw z polskich kopalń węglowych były:: 

 
a) niski poziom bezpieczeństwa użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem metanu 

b) znaczne masy własne lokomotyw 

c) wysokie koszty użytkowania oraz niska sprawność 

d) niskie poziomu siły uciągu (na haku) 

299. Poniższy rysunek przedstawia lokomotywę z napędem elektrycznym. Lokomotywy trakcyjne 

kolei podziemnej w polskim górnictwie zasilane są: 

 
a) prądem zmiennym o napięciu od 500 do 1000 V 

b) prądem stałym o napięciu 500 lub 1000 V 

c) prądem zmiennym 230 V 

d) prądem stałym o napięciu 250 V 

300. Samorozładowcze wozy urobkowe kolei podziemnej w polskim górnictwie posiadają m. in.: 

a) skrzynią zamocowaną obrotowo do ramy podwozia 

b) skrzynię podnoszoną siłownikami hydraulicznymi 

c) skrzynię opróżnianą poprzez wysuwną tylną burtę 

d) skrzynią mającą odchylne ścianki boczne i nachylone dno 
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301. Kołowe ładowarki przegubowe stosowane w polskim górnictwie podziemnym rud 

charakteryzuje zewnętrzny promień skrętu na poziomie: 

 
a) od ~ 5 do ~8 m 

b) od ~ 3 do ~6 m 

c) od ~ 4 do ~6 m 

d) od ~ 3,5 do ~6,5 m 

302. Widoczny na poniższym rysunku „Feeder breaker” to:  

 
a) urządzenie przesypowo kruszące współpracujące z wozem odstawczym w systemie 

komorowo-filarowym w górnictwie węgla 

b) kruszarka budowana na przenośniku podścianowym 

c) urządzenie wykorzystywane do podawania urobku na przenośnik taśmowy w przodkach 

drążonych systemem BM 

d) niewielki wóz odstawczy na podwoziu gąsienicowym 

303. Do efektu spełzania przenośnika zgrzebłowego zachodzi:  

a) przy nachyleniach podłużnych trasy powyżej +18o 

b) przy nachyleniach podłużnych trasy powyżej +/- 8o 

c) przy nachyleniach podłużnych trasy powyżej +/- 21o 

d) przy nachyleniach podłużnych trasy powyżej +/- 16o 

304. Przenośniki zgrzebłowe klasy lekkiej Grot i Skat zbudowane są z rynien podstawowych: 

 
a) o profilu bocznym E120 do E220 

b) o długości od 2 do 2,5 m 

c) o profilu bocznym E180 

d) o długości 1,5 m 
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305. Tzw. wyrzutniki: 

a) są elementem przenośników zgrzebłowych 

b) są elementem odbieraków prądu (in. pantografów) lokomotyw elektrycznych 

c) są elementem konstrukcji wysypowej skipów 

d) są stosowane wyłącznie w przenośnikach ścianowych 

306. Krążnik przedstawiony na poniższym rysunku to: 

 
a) krążnik girlandowy 

b) krążnik udarowy stosowany często przy zwrotni przenośnika taśmowego 

c) krążnik pierścieniowy 

d) krążnik dociskowy 

307. Szyb wyposażony w 1 klatkę i przeciwciężar, przedziały drabinowy oraz przedziały rurowy i 

kablowy to:  

a) szyb jednoprzedziałowy 

b) szyb dwuprzedziałowy 

c) szyb czteroprzedziałowy 

d) tzw. szyb wieloprzedziałowy 

308. Maszyna wyciągowa z kołem pędnym:  

a) to inaczej maszyna typu Koepe 

b) wymaga dwóch bębnów linowych 

c) może być oparta o jeden bęben z wielowarstwowym nawojem liny 

d) wykorzystuje efekt sprzężenia ciernego 

309. Cechą charakterystyczną maszyny wyciągowej bobinowej jest: 

a) wykorzystanie efektu sprzężenia ciernego 

b) zastosowanie dwóch bębnów linowych z nawojem wielowarstwowym 

c) wielowarstwowy nawój liny na pojedynczym bębnie 

d) zastosowanie lin płaskich 

310. Dla zniwelowania masy liny nośnej w transporcie szybowym stosuje się: 

a) liny okrągłe stalowe 

b) liny płaskie stalowo-gumowe 

c) liny wyrównawcze 

d) tzw. ciężary dodatkowe 

311. Efekt sprzężenia ciernego wykorzystywany jest:   

a) w kolejkach spągowych zębatych 

b) m. in. w kolejkach szynowych podwieszanych 

c) we wszystkich typach kolejek podwieszanych 

d) w tzw. kolejkach KSP 
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312. Prawdą jest że na poniższej fotografii przedstawiono:  

 
a) napęd z kołem pędnym w zabudowie wieżowej 

b) napęd jednobębnowy, czterolinowy, wielowarstwowy z zabudową zrębową 

c) napęd Koepe w zabudowie zrębowej 

d) jednobębnowy i czterolinowy napęd z zabudową wieżową 

313. W kolejkach podwieszanych w górnictwie węgla kamiennego, wózki napędowe:  

a) wyposażone są w silniki hydrauliczne 

b) są zasilane bezpośrednio silnikami elektrycznymi 

c) są wyposażone w silniki pneumatyczne 

d) stosuje się zamiennie silniki spalinowe, elektryczne lub hydrauliczne 

314. Ciągniki manewrowe w górnictwie węglowym: 

a) stosuje się najczęściej na stacjach przeładunkowych 

b) wykorzystywane są najczęściej na podszybiach 

c) służą jako transport pomocniczy w przecinkach zbrojeniowych 

d) stosuje się jako środki transportu do przodków drążonych wyrobisk 

315. Platformy transportowe w kolei podziemnej w górnictwie węglowym są wykorzystywane 

głownie do: 

a) transportu palet z materiałem konfekcjonowanym 

b) transportu sekcji obudowy zmechanizowanej 

c) transportu tzw. dłużyzn 

d) transportu butli z gazami technicznymi 

 

Przeróbka surowców mineralnych 

 

316. Stopień rozdrobnienia S80 dla kruszarki szczękowej I-go stadium wynosi 3. Ile wynosi S80 dla 

kruszarki szczękowej II-go stadium rozdrabniania, jeżeli całkowity stopień rozdrobnienia S80 

całego układu wynosi 12: 

a) 9 
b) 4 
c) 36 
d) 15 
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317. Na rysunku przedstawiono wykresy krzywych składu ziarnowego nadawy oraz produktu po 

rozdrobnieniu. Oblicz ile wynosi stopień rozdrobnienia S90. 

 
a) około 6,3 
b) około 4,5 
c) około 3,5 
d) około 7,3 

318. Na rysunku przedstawiono wykresy krzywych składu ziarnowego nadawy oraz produktu. 

Wykresy te przedstawiają:  

 
a) procentową ostrość rozdziału rozdrabniania 
b) procent ziaren pozostających na danym sicie 
c) procentową ostrość rozdziału przesiewania 
d) procent ziaren przechodzących przez dane sito 

319. Co to jest wychód produktu dolnego Qd: 

a) stosunek masy nadawy i masy produktu dolnego wyrażony w procentach 
b) stosunek masy nadawy i masy produktu dolnego wyrażony w gramach 
c) stosunek masy produktu dolnego i masy nadawy wyrażony w procentach 
d) stosunek masy produktu dolnego i masy nadawy wyrażony w gramach 

320. Co to są ziarna trudne, czym się charakteryzują i jaki mają wpływ na proces technologiczny: 

a) ziarna utrudniające proces rozdrabniania, ponieważ zatykają otwór wlotowy kruszarki, 
definicja ich zakresu uzależniona jest do wielkości komory kruszarki 

b) ziarna utrudniające proces przesiewania, ponieważ zatykają oczka sita, definiują się w 
zakresie uziarnienia od 075 dT do 1,5 dT 

c) nie ma takiej definicji 
d) ziarna utrudniające proces rozdrabniania, ponieważ zatykają otwór wylotowy kruszarki, 

definicja ich zakresu uzależniona jest do wielkości szczeliny wylotowej kruszarki 
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321. Co to jest nadziarno: 

a) produkt nadsitowy 
b) produkt górny przesiewacza 
c) produkt niedomielony 
d) zawartość ziaren grubych (niedosianych) znajdująca się w produkcie podsitowym 

322. W której klasie ziarnowej może występować podziarno na przedstawionym schemacie: 

 
a) wyłącznie w klasie 0-6,3 mm i 6,3-8 mm 
b) wyłącznie w klasie 0-6,3 mm  
c) wyłącznie w klasie 6,3-8 mm 
d) wyłącznie w klasie 6,3-8 mm i 8-31 mm 

323. Przedstawiony na rysunku schemat opisuje układ technologiczny. Która odpowiedź 

najdokładniej go charakteryzuje: 

 
a) układ mielenia i klasyfikacji sitowej 

b) dwustadialny układ rozdrabniania  

c) otwarty układ kruszenia i przesiewania 

d) trójproduktowy układ rozdrabniania z zawrotem materiału 

324. Jakie elementarne działania sił rozdrabniających występują w kruszarkach szczękowych o 

ruchu złożonym szczęki: 

a) zgniatanie i ścieranie 

b) udar i ściskanie  

c) wyłącznie zgniatanie 

d) rozrywanie, ścinanie i udar 

# 8; 6,3 mm

0-31 mm

0-6,3 mm 6,3-8 mm 8-31 mm

# 8; 6,3 mm

0-31 mm

0-6,3 mm 6,3-8 mm 8-31 mm
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325. Oblicz skuteczność procesu przesiewania, jeśli wychód produktu górnego wynosi 60%, 

zawartość ziarn drobnych w produkcie dolnym 90%, zawartość ziarn drobnych w nadawie 

38%: 

a) 94,7% 

b) nie da się policzyć 

c) 142,1% 

d) 42,1% 

326. Urządzenia do klasyfikacji to: 

a)  separator powietrzny, płuczka mieczowa, stół koncentracyjny 

b) dezintegrator udarowy, płuczka miałowa, kruszarka stożkowa 

c) hydrocyklon, cyklon, przesiewacz, klasyfikator zwojowy 

d) wszystkie wymienione urządzenia w A, B, C 

327. Do najważniejszych wskaźników oceny procesu przesiewania należą: 

a) rozproszenie prawdopodobne, wychód, masa produktów dolnego 

b)  skuteczność, ziarno podziałowe, imperfekcja, zawartość nadziarna i podziarna 

c) wydajność, zawartość ziaren foremnych, stopień rozdrobnienia 

d) wszystkie wymienione odpowiedzi w A, B, C 

328. Co to są krytyczne obroty młyna (walczaka) i od czego zależą: 

a) Są to takie obroty, przy których kula ulega zniszczeniu wraz z walczakiem. Zależą masy i 

stopnia wypełnienia kul 

b) Są to takie obroty, przy których kula posiada największą energię mielenia. Zależą od 

średnicy wewnętrznej walczaka, gęstości i wielkości mielników 

c) Są to takie obroty, przy których kula przechodzi przez najwyższy punkt wyniesienia 

(zazwyczaj nie odrywa się od wewnętrznej części walczaka). Zależą od średnicy 

wewnętrznej walczaka 

d) Są to takie obroty, przy których kula przechodzi w stan spoczynku (nie przesuwa się). 

Zależą od gęstości mielników 

329. Hydrocyklony to urządzenia służące do: 

a) odpowiedzi A, B, C 

b)  wzbogacania 

c) klasyfikacji 

d) zagęszczania 

330. W układzie technologicznym procesu rozdrabniania rudy miedzi podlega mieleniu ruda o 

uziarnieniu nadawy do 45 mm, a efektem oczekiwanym jest produkt o uziarnieniu poniżej 

około 0,070 mm. Jaka jest poprawna kolejność urządzeń do rozdrabniania: 

a)  nie ma znaczenia jakie urządzenie i w jakiej kolejności, każde przyniesie dobry efekt  

b) młyn cylpepsowy, młyn prętowy, młyn kulowy 

c) kruszarka młotkowa, młyn cylpepsowy, prasa walcowa wysokociśnieniowa, młyn 

prętowy 

d) młyn prętowy, młyn kulowy, młyn cylpepsowy 
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331. Zaznacz właściwą odpowiedź: 

a) Proces przesiewania najlepiej zachodzi w zakresie uziarnienia 0,100 mm do 0,1 mm 

zwłaszcza na sucho 

b) Proces klasyfikacji w klasyfikatorze hydraulicznym poziomo-prądowym i pionowo-

prądowym najlepiej zachodzi, jeśli w nadawie są ziarna równoopadajace 

c) Proces klasyfikacji w hydrocyklonie najlepiej zachodzi, jeśli nadawa jest powyżej 9 mm 

d) Proces zagęszczania w hydrocyklonie najlepiej zachodzi jeśli HC jest nachylony do 

poziomu pod kątem kilkunastu stopni. 

332. Do rozdrabniania materiałów bardzo twardych najlepiej jest stosować następujące maszyny: 

a) kruszarki szczękowe, HPGR, stożkowe, udarowe listwowe 

b) kruszarki młotkowe i walcowe 

c) młyny samomielące AG i SAG, kruszarki walcowe 

d) kruszarki młotkowe i młyny prętowe 

333. Na rysunku przedstawiono krzywą składu ziarnowego surowca ile procent stanowi klasa 

ziarnowa 6-35 mm: 

 
a) A: 90 % 

b) B: 60 % 

c) C: 30 % 

d) D: 40 % 

334. Na rysunku przedstawiono krzywą składu ziarnowego surowca ile wynosi wymiar ziarna 90% 

(d90): 

 
a) A: 1 mm 

b) B: 2 mm 

c) C: 36 mm 

d) D: 3 mm 
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335. Na rysunku przedstawiono krzywe składu ziarnowego nadawy i produktów przesiewania dla 

którego z nich przedstawia on najwyższą efektywność przebiegu procesu klasyfikacji: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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336. Na rysunku przedstawiono krzywą rozdziału dla procesu klasyfikacji jaka jest wartość 

wskaźnika efektywności procesu klasyfikacji tj. rozproszenia prawdopodobnego – Ep:  

 

 

 
a) 0,05 

b) 0,1 

c) 0,01 

d) 0,02 

337. Który z wzorów przedstawia imperfekcję I - wskaźnik oceny efektywności rozdziału: 

a) 𝐼 =  
𝐸𝑝 − 𝑑𝑝

2
 

b) 𝐼 =  
𝐸𝑝

𝑑𝑝
 

c) 𝐼 =  
|𝑑 −  𝑑|

𝑑𝑝
 

d) 𝐼 =  
|𝑑 −  𝑑|

2
 

338. Ile wynosi uzysk składnika użytecznego w koncentracie jeżeli wychód koncentratu wynosi 6% 

zawartość składnika użytecznego w koncentracie 30% a zawartość składnika użytecznego w 

nadawie 2%: 

a) 60% 

b) 90% 

c) 95% 

d) 65% 

339. Uzysk miedzi w koncentracie wynosi 80% zawartość tego składnika w nadawie wynosi 1% 

jaka będzie masa miedzi w koncentracie jeżeli zakład przerabia rocznie 10 mln Mg rudy: 

a) 80 000 Mg Cu 

b) 120 000 Mg Cu 

c) 800 000 Mg Cu 

d) 8 000 Mg Cu 
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340. Zawartość popiołu w węglu stanowiącym nadawę do zakładu przeróbki wynosi 40% jeżeli 

uzysk części palnych w koncentracie wynosi 90% a wychód koncentratu węglowego 60% to 

jaka jest zawartość popiołu w koncentracie: 

a) 20% 

b) 10% 

c) 5% 

d) 15% 

341. Ile powinna wynosić wartość gęstości cieczy ciężkiej we wzbogacalniku grawitacyjnym dla 

węgla, którego charakterystyka wzbogacalności została przedstawiona na rysunku, aby 

zawartość popiołu w koncentracie węglowym wynosiła poniżej 10%: 

 
a) A: 1400 g/dm3 

b) B: 2200 g/dm3 

c) C: 1600 g/dm3 

d) D: 1750 g/dm3 

342. Węgiel którego charakterystyka wzbogacalności została przedstawiona na rysunku jest: 

 
a) nie można określić jego wzbogacalności 

b) trudno wzbogacalny 

c) trójproduktowo wzbogacalny 

d) łatwo wzbogacalny 
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343. Jeżeli gęstość cieczy ciężkiej we wzbogacalniku będzie wynosiła 1500 g/dm3 dla węgla 

którego charakterystyka wzbogacalności została przedstawiona na rysunku to uzysk części 

palnych w koncentracie będzie wynosił: 

 
a) ponad 90% 

b) poniżej 70% 

c) powyżej 80% 

d) 70% 

 

344. Na rysunku przedstawiono trzy charakterystyki wzbogacalności surowca w układzie krzywej 

Halbicha (uzysk w funkcji zawartości składnika w koncentracie) uzyskane w trzech różnych 

technologiach przeróbki, która z nich jest najbardziej bardziej efektywna: 

 
a) technologia numer 1 jest bardziej efektywna od 2 i 3 

b) nie można określić, która z technologii jest bardziej efektywna 

c) technologia numer 3 jest bardziej efektywna od 1 i 2 

d) technologia numer 2 jest bardziej efektywna od 1 i 3 
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345. Ile wynosi wychód koncentratu dla punktu wyznaczonym na charakterystyce wzbogacalności 

w układzie krzywej Halbicha (uzysk w funkcji zawartości składnika w koncentracie), jeżeli 

zawartość składnika użytecznego w nadawie wynosi 1%: 

 
a) nie da się obliczyć wychodu koncentratu 

b) powyżej 10% 

c) 7% 

d) 5% 

346. Które z wymienionych urządzeń nie służy do wzbogacania grawitacyjnego: 

a) stół koncentracyjny 

b) wzbogacalnik DISA 

c) hydrocyklon 

d) wzbogacalnik poligradientowy 

347. Zaznacz właściwą odpowiedź: 

a) Proces wzbogacania flotacyjnego można realizować dla drobno uziarnionych (poniżej 1 

mm) surowców o właściwościach powierzchniowych hydrofobowych.  

b) Proces wzbogacania flotacyjnego można realizować dla grubo uziarnionych węgli 

koksujących. 

c) Proces wzbogacania flotacyjnego można realizować dla rud metali o właściwościach 

powierzchniowych hydrofilnych tj. dobrze zwilżalnych przez wodę. 

d) Proces wzbogacania flotacyjnego można realizować dla rud metali o właściwościach 

powierzchniowych niezwilżalnych przez wodę i grubo uziarnionych powyżej 1 mm. 

348. Zaznacz właściwą odpowiedź: 

a) Proces wzbogacania grawitacyjnego realizujemy dla surowców dla których występuje 

różnica w ciężarze właściwym pomiędzy skałą płonną i składnikiem użytecznym. 

b) Proces wzbogacania grawitacyjnego realizujemy dla surowców dla których występuje 

różnica w podatności magnetycznej pomiędzy skałą płonną i składnikiem użytecznym. 

c) Proces wzbogacania grawitacyjnego realizujemy dla surowców dla których występuje 

różnica właściwości powierzchniowych pomiędzy skałą płonną i składnikiem 

użytecznym. 

d) Proces wzbogacania grawitacyjnego realizujemy dla surowców dla których ciężar 

właściwy skały płonnej i składnika użytecznego są sobie równe. 
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349. Do wzbogacania rudy żelaza najkorzystniej jest stosować wzbogacanie: 

a) flotacyjne 

b) grawitacyjne 

c) magnetyczne 

d) biologiczne 

350. Do wzbogacania węgla o uziarnieniu 20-200 mm najkorzystniej jest stosować wzbogacanie: 

a) flotacyjne 

b) na stole koncentracyjnym 

c) w hydrocyklonach 

d) w cieczach-ciężkich  

351. Jaka jest prawidłowa kolejność operacji wchodzących w skład układu przeróbki rud: 

a) nie ma znaczenia kolejność operacji 

b) kruszenie-przesiewanie-mielenie i klasyfikacja-wzbogacanie-odwadnianie 

c) przesiewanie-mielenie i klasyfikacja-wzbogacanie-kruszenie-odwadnianie 

d) kruszenie-mielenie i klasyfikacja-wzbogacanie-przesiewanie-odwadnianie 

352. Zawartość metalu w koncentracie w głównej mierze zależy od: 

a) składu mineralnego rudy 

b) zawartości wody w koncentracie 

c) rozdrobnienia rudy 

d) systemu eksploatacji złoża 

353. Proces przygotowania rudy do procesu wzbogacania flotacyjnego uzależniony jest od 

wielkości minerałów i z reguły wymaga uziarnienia przerabianego surowca do wymiarów: 

a) poniżej 2 mm 

b) poniżej 5 mm 

c) poniżej 0,2 mm 

d) poniżej 0,001 mm 

354. Jaka jest prawidłowa kolejność zastosowania urządzeń podczas procesu odwadniania drobno 

uziarnionych surowców: 

a) nie ma znaczenia ich kolejność 

b) zagęszczanie-filtracja-suszenie termiczne 

c) filtracja-zagęszczanie-suszenie termiczne 

d) zagęszczanie-suszenie termiczne-filtracja 

355. Procesu odwadniania nie można zrealizować w urządzeniu: 

a) przesiewacz 

b) prasa HPGR 

c) hydrocyklon 

d) zagęszczacz lamelowy 

 

Pytania modułowe: górnictwo podziemne 

 

Technika podziemnej eksploatacji złóż 

 

1gp. System filarowo-ubierkowy różni się od systemu ścianowego: 

a) pozostawieniem filarów pomiędzy poszczególnymi ubierkami 

b) wymiarami ubierki  

c) sposobem likwidacji zrobów 

d) sposobem przewietrzania przodka eksploatacyjnego 
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2gp. System ścianowy należy do systemów: 

a) blokowych 

b) zabierkowych 

c) komorowych 

d) ubierkowych 

3gp. Ścianą eksploatacyjną możemy przejeżdżać uskoki: 

a) lokalne 

b)  miejscowe 

c)  pokładowe 

d) regionalne 

4gp. Wybieranie pokładów na trzy warstwy z zawałem stropu rozpoczyna się od: 

a) warstwy środkowej 

b)  warstwy dolnej 

c)  warstwy górnej 

d) jest to bez znaczenia 

5gp. Pokłady słabo nachylone to pokłady zalegające pod kątem zawierającym się w przedziale: 

a) od 0 do 5 stopni 

b) powyżej 45 stopni 

c) od  5 do 30 stopni 

d) od 30 do 45 stopni 

6gp. Przecznica jest wyrobiskiem: 

a) badawczym 

b)  udostępniającym wykonanym w skale płonnej 

c)  przygotowawczym 

d)  udostępniającym wykonanym w złożu 

7gp. System diagonalny jest to system prowadzony: 

a)  równolegle do rozciągłości 

b)  prostopadle do rozciągłości 

c)  poprzecznie do rozciągłości 

d) zgodnie z upadem złoża 

8gp. Chodnik jest wyrobiskiem wykonywanym: 

a) w kamieniu prostopadle do linii rozciągłości złoża 

b) w złożu równolegle do linii upadu złoża 

c) w złożu równolegle do linii rozciągłości złoża 

d) w kamieniu równolegle do linii rozciągłości złoża 

9gp. W systemie ścianowym od pola: 

a) droga transportu urobku ulega wydłużaniu 

b) droga transportu urobku ulega skracaniu 

c) świeże powietrze biegnie wzdłuż zrobów eksploatowanej ściany 

d) świeże powietrze biegnie wzdłuż calizny węglowej eksploatowanej ściany  a droga 

urobku ulega wydłużeniu 

10gp. W systemie komorowo-właściwym szerokość komór wynosi: 

a) od 10 m do 20 m 

b) do 5 m 

c) powyżej 30 m 

d) od 5 do 10 m 
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11gp. Półka węglowa pozostawiona w stropie wyrobiska korytarzowego albo w ścianie węglowej 

posiada grubość: 

a) powyżej 1,0 m 

b) od 0,3 m do 0,5 m (sporadycznie do 1,0 m) 

c) poniżej 0,3 m 

d) jest to bez znaczenia 

12gp. System ścianowy jest systemem, w którym długość przodka eksploatacyjnego (ściany) 

wynosi: 

a) do 50 m 

b) od 250 m do 350 m 

c) od 50 m do 350 m 

d) minimum 150 m 

13gp. Współczynnik eksploatacji „a” dla podsadzki utwardzanej wynosi: 

a) a= 0,15 

b) a = 0,02 

c) a = 0,70 

d) a = 0,25 

14gp. Strop fałszywy jest to warstwa skalna zalegająca bezpośrednio nad pokładem w postaci: 

a) łupka piaszczystego o grubości  od 0,1 m do 0,8 m 

b) łupka ilastego o grubości do 0,5 m 

c) łupka ilastego o grubości od 0,1 m do 0,8 m 

d) łupka piaszczystego o grubości do 0,5 m 

15gp. Wysokość strefy zawału wysokiego w ścianie węglowej wynosi [m]: 

a) (1,5÷2)×g     gdzie g= grubość pokładu 

b) (1÷1,5)×g 

c) 5×g 

d) 3×g 

16gp. Warstwy siodłowe reprezentowane są przez grupę pokładów o numerach w zakresie: 

a) 401÷419 

b) 501÷510 

c) 601÷631 

d) 201÷218 

17gp. Nieregularności wtórne w zaleganiu złóż pokładowych to: 

a) uskoki, rozstrzepienia pokładów, fałdy 

b) ścienienia, zgrubienia, przerosty 

c) fałdy, uskoki, fleksury 

d) uskoki, fleksury, wyklinienia i ścienienia pokładów 

18gp. Uszereguj od najlepszych i najbezpieczniejszych - sposoby wzmocnień wyrobiska 

przyścianowego utrzymywanego za ścianą w jednostronnym otoczeniu zrobów: 

a) kaszty, pasy podsadzkowe, słupy betonowe 

b) pasy podsadzkowe, słupy betonowe, kaszty  

c) pasy podsadzkowe, kaszty, słupy betonowe 

d) podciągi przykatwiane, kaszty drewniane, pasy podsadzkowe 
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19gp. Deformacje powierzchniowe powstałe w wyniku eksploatacji górniczej to: 

a) leje, zapadliska rowy, garby 

b) szczeliny, pęknięcia, osuwiska, niecki 

c) leje, zapadliska, niecki, osuwiska 

d) rowy, garby, szczeliny, pęknięcia 

20gp. Wskaźniki deformacji obliczymy znając: 

a) grubość złoża, głębokość złoża, wsp. eksploatacji „a”, kąt b 

b) grubość złoża, max głębokość złoża, współczynnik eksploatacji 

c) grubość złoża, głębokość złoża, kąt b 

d) sposób likwidacji zrobów oraz  głębokość eksploatacji 

21gp. Liczba wskaźnikowa stropu określa: 

a) wytrzymałość skał stropowych 

b) sposób likwidacji zrobów 

c) skłonność skał do przechodzenia w stan zawału 

d) wskaźniki deformacji powierzchni 

22gp. System chodnikowy to inaczej system: 

a) krótkiej ściany 

b) system zabierkowy 

c) system filarowo-ubierkowy 

d) system z czołowym wypuszczaniem urobku 

23gp. Systemy poprzeczne mogą być stosowane w ścianach o nachyleniu dochodzącym do: 

a) do 30 stopni 

b) do 40 stopni 

c) do 10 stopni 

d) do 18÷20 stopni 

24gp. Kierunek wybierania złoża dzieli systemy ścianowe na: 

a) od granic i do granic 

b) od pola i do pola 

c) podłużne, przekątne i poprzeczne 

d) nie ma znaczenia na nazwę systemu 

25gp. Szerokość ścieżki przystropowej w ścianie węglowej, wynosząca 60 cm oznacza, że: 

a) niezabudowana cześć stropu pomiędzy obudową zmechanizowaną a czołem ściany jest 

stateczna w zakresie od 0 do 60 cm 

b) niezabudowana cześć stropu pomiędzy obudową zmechanizowaną a czołem ściany jest 

niestateczna w zakresie od 0 do 60 cm 

c) jest to szerokość przejścia dla załogi w ścianie węglowej 

d) jest to szerokość zabioru kombajnu 

26gp. Praca obudowy zmechanizowanej z krokiem wstecz oznacza, że: 

a) po wykonaniu zabioru przez kombajn najpierw do ściany dosuwamy przenośnik 

ścianowy 

b) po wykonaniu zabioru przez kombajn najpierw do ściany dosuwamy obudowę 

zmechanizowaną 

c) po wykonaniu zabioru przez kombajn najpierw do ściany dosuwamy kombajn 

d) po wykonaniu zabioru przez kombajn najpierw wycofujemy obudowę zmechanizowaną 
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27gp. Nośność kotwi strunowych wynosząca 280 kN oznacza, że: 

a) nośność kotwi wynosi 28 ton 

b) nośność kotwi wynosi 2,8 tony 

c) nośność kotwi wynosi 2800 MPa 

d) nośność kotwi wynosi 0,28 tony 

28gp. Podporność wstępna obudowy ŁP jest rozumiana, jako: 

a) wzmocnienie obudowy poprzez zabudowanie dodatkowego stojaka podpierającego w 

osi wyrobiska  

b) początkową siłę nacisku górotworu na obudowę bezpośrednio jej po zabudowaniu 

c) moment powstawania deformacji obudowy podczas jej obciążania 

d) siłę docisku obudowy do stropu podczas jej zabudowy 

29gp. Obudowa wstępna wyrobiska korytarzowego to obudowa, która: 

a) jest demontowana po wykonaniu obudowy ostatecznej 

b) jest częścią obudowy ostatecznej  

c) zabezpiecza wyrobisko przyścianowe przed frontem ściany 

d) zabezpiecza wyrobisko przyścianowe na skrzyżowaniu ze ścianą 

30gp. Biorąc pod uwagę wykres ciśnień eksploatacyjnych, długość strefy eksploatacyjnej przed 

ścianą wynosi najczęściej: 

a) 0÷200 m 

b) 0÷60 m 

c) 40÷100 m 

d) więcej niż 200 m 

31gp. Wskaźnik nośności odrzwi obudowy podporowej ŁP w przeliczeniu na 

MN/m wynosi najczęściej: 

a) 0,150÷0,350 MN/m  

b) 0,350÷0,500 MN/m   

c) powyżej 0,500 MN/m  

d) do 0,150 MN/m  

32gp. Stojak wczesnopodporowy to stojak: 

a) o zsuwie od 80 do 150 mm 

b) o zsuwie do 2 mm 

c) bez możliwości zsuwu 

d) o zsuwie do 20 mm 

33gp. Minimalna długość podciągu wzmacniającego obudowę podporową ŁP wyrobiska 

korytarzowego wykonana w rozstawie 1,0 m powinna objąć zasięgiem: 

a) minimum 3 odrzwia 

b) minimum 2 odrzwia 

c) minimum 4 odrzwia 

d) minimum  5 odrzwi 

34gp. Okres rozruchu ściany zawałowej jest to: 

a) czas, po którym dojdzie do pierwszego zawału w zrobach 

b) droga przebyta przez ścianę od jej rozpoczęcia do uzyskania pierwszego zawału w jej 

zrobach 

c) droga przebyta przez ścianę od jej rozpoczęcia do uzyskania pełnego zawału w jej 

zrobach 

d) jest to czas zbrojenia ściany (przygotowania do eksploatacji) 
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35gp. Podczas drążenia wyrobiska technologia prętowania oznacza: 

a) kotwienie stropu i ociosów 

b) przykatwianie obudowy podporowej 

c)  zabezpieczenie stropu wyrobiska przed opadami stropu w trakcie drążenia 

d) podwiązywanie stojaków do stropnic obudowy aby nie uległy przewróceniu 

36gp. System PEGAZ służy do: 

a) wzmocnienia i utrzymania stropu we wnęce na wlocie do ściany 

b) do przekładki przenośnika taśmowego 

c) do zabezpieczenia skrzyżowania wyrobisk korytarzowych 

d) do lokowania kamienia w likwidowanych wyrobiskach górniczych 

37gp. Pierwszą czynnością po wykonaniu zabioru przez kombajn chodnikowy podczas drążenia 

wyrobiska korytarzowego jest: 

a) ładowanie urobku na przenośnik zgrzebłowy 

b) transport urobku 

c) wykonanie kontroli obrysu wyrobiska i obrywki skał 

d) wycofanie kombajnu aby umożliwić wykonanie obudowy ŁP 

38gp. Minimalne ostępy ruchowe pomiędzy obudową wyrobiska  korytarzowego a 

przenośnikiem taśmowym wynoszą: 

a) 0,25 m 

b) 0,70 m 

c) 0,30 m 

d) 0,80 m 

39gp. Kolejka podwieszana w wyrobisku przyścianowym służy głównie do:  

a) transportu urobku 

b) transportu ludzi 

c) transportu materiałów 

d) transportu materiałów i ludzi 

40gp. Wybór kierunku eksploatacji złoża systemem ścianowym uzależniony jest głównie od: 

a) głębokości zalegania złoża  

b) dobranych maszyn i urządzeń  

c) kąta nachylenia pokładu  

d) od wytrzymałości skał stropowych eksploatowanego pokładu  
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41gp. Który z przykładowych rysunków przedstawia okładziny układane ażurowo ze zrembem 

bocznym 

 
a) Rys. b  

b) Rys. c  

c) Rys. d  

d) Rys. e  

42gp. Jaki typ struga przedstawia prezentowany rysunek: 

 
a) Strug łapowy  

b) Strug mieczowy  

c) Strug ślizgowy  

d) Strug wrębowy  
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43gp. Prezentowane urządzenie to: 

  
a) Stojak hydrauliczny  

b) Wiertnica kolumnowa  

c) Kotwiarka  

d) Podnośnik hydrauliczny  

44gp. Prezentowane urządzenie to: 

 
a) Podpora hydrauliczna  

b) Stojak podporowy SHC  

c) Stojak podporowy Valent  

d) Stojak podporowy SV  
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45gp. Prezentowane urządzenie to: 

 
a) Mieszalnik do betonu  

b) Torkretnica  

c) Pompa wodna  

d) Pompa iniekcyjna  

46gp. Podaj nazwę zaprezentowanego systemu eksploatacji: 

  
a) System ścianowy podłużny z zawałem stropu  

b) System ścianowy podłużny z podsadzką hydrauliczną  

c) System ścianowy poprzeczny z podsadzką  

d) System ścianowy poprzeczny z zawałem  
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47gp. Wyrobisko oznaczone numerem 3, to: 

 
a) Chodnik  

b) Pochylnia  

c) Diagonala  

d) Chodnik przyścianowy  

48gp. Podaj nazwę zaprezentowanego wyrobiska:  

 
a) Kanał likwidacyjny  

b) Przecinka rozruchowa ściany  

c) Chodnik przyścianowy  

d) Ściana eksploatacyjna  
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49gp. Podaj nazwę zaprezentowanego systemu eksploatacji: 

 
a) System ścianowy  

b) System zabierkowy  

c) System długich zabierek  

d) System filarowo-ubierkowy  

50gp. Podaj nazwę zaprezentowanego systemu eksploatacji: 

 
 

a) System przygotowawczy  

b) System chodnikowy  

c) System podłużny  

d) System komorowy  
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51gp. Podaj nazwę zaprezentowanego systemu eksploatacji: 

 
a) System eksploatacji na warstwy  

b) System podpółkowy  

c) System podbierkowy  

d) System z dennym wypuszczeniem urobku  

52gp. Podaj nazwę zaprezentowanego systemu eksploatacji: 

 
a) System chodnikowy  

b) System komorowy  

c) System blokowy z czołowym wypuszczeniem urobku  

d) System blokowy z dennym wypuszczeniem urobku  
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53gp. Podaj nazwę prezentowanego urządzenia: 

 
a) Kołowrót  

b) Napęd przenośnika taśmowego  

c) Napęd przenośnika zgrzebłowego  

d) Kruszarka kęsów  

54gp. Podaj nazwę prezentowanego elementu: 

 
a) Siatka osłonowa  

b) Siatka łańcuchowo-węzłowa  

c) Siatka zaczepowa  

d) Zbrojenie stalowe  

55gp. Jaki zabieg technologiczny przedstawia prezentowany rysunek: 

 
a) Wiercenie otworów badawczych  

b) Prętowanie  

c) Prostkowanie  

d) Iniekcja górotworu  
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Geomechanika 

 

56gp. Jakie parametry pozwalają obliczyć teoretyczną wartość pionowych naprężeń pierwotnych  w 

górotworze: 

a) moduł sprężystości podłużnej i współczynnik Poissona 

b) głębokości zalegania warstw i moduł sprężystości podłużnej 

c) gęstość skał i głębokości zalegania warstw 

d) gęstość skał i współczynnik Poissona 

57gp. Cechy strukturalne górotworu opisują: 

a) ciągłość, jednorodność, izotropia 

b) łupność, uwarstwienie, porowatość, szczelinowatość 

c) ciągłość, łupność, izotropia, szczelinowatość 

d) porowatość, łupność, jednorodność 

58gp. Jakie czynniki wpływają na poziome naprężenia pierwotne w górotworze zwięzłym: 

a) naprężenia pionowe pierwotne i moduł sprężystości podłużnej 

b) gęstość skał i głębokości zalegania warstw  

c) moduł sprężystości podłużnej i współczynnik Poissona 

d) zaangażowanie tektoniczne, współczynnik Poissona, naprężenia pionowe pierwotne 

59gp. Który z podanych wzorów jest poprawny dla oszacowania współczynnika rozporu bocznego luo w 

rejonie uskoku odwróconego (gdzie:  - kąt tarcia wewnętrznego, k – kohezja, pz – naprężenie 

pierwotne pionowe): 

a) luo = tg (450+/2) + 2k/pz tg (450+/2) 

b) luo = tg (450+/2) + 2k/pz tg2 (450+/2) 

c) luo = tg2 (450+/2) + 2k/pz tg (450+/2) 

d) luo = tg2 (450+/2) - 2k/pz tg (450+/2) 

60gp. Naprężenia litostatyczne to: 

a) naprężenia w górotworze niezdeformowanym tektonicznie i spoczywającym na płytach 

kontynentalnych 

b) naprężenia lokalne, zależne od morfologii terenu 

c) naprężenia na danej głębokości równe co do wielkości naprężeniom grawitacyjnym 

d) naprężenia w rejonach o złożonej budowie geologicznej 

61gp. Przy różnych wartościach naprężeń poziomych x , gdzie x > y jaki będzie najkorzystniejszy 

kierunek drążenia wyrobiska w stosunku do niego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. b. c. d. 

62gp. Pierwotne naprężenia geostatyczne to: 

a) naprężenia o wartości px = py < pz 

b) naprężenia o wartości px  py  pz 

c) naprężenia o wartości px  py = pz 

d) naprężenia o wartości px = py = pz 
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63gp. Wartości wytrzymałości dla jednej konkretnej skały można uporządkować zwykle w 

następujący sposób: 

a) Rc > Rt > Rg > Rr 

b) Rc > Rg > Rt > Rr 

c) Rc > Rt > Rr > Rg 

d) Rc > Rg > Rr > Rt 

64gp. Moduł sprężystości podłużnej dla skał dla deformacji sprężystych może określić wg wzoru: 

 

a) 𝐸𝐶 =
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65gp. Macierz podana poniżej określa: 

 

 

 

 

a) dewiator naprężenia 

b) naprężenia średnie  

c) aksjator naprężenia 

d) naprężenia zredukowane 
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66gp. Mając dane: c (70%Rc)= 60 MPa, B (50%Rc)=45, A (30%Rc) = 25 MPa, ec70%Rc = 0,008, eB 50%Rc 

= 0,006 eA 30%Rc = 0,003 wyznaczyć moduł sprężystości podłużnej dla skały w zakresie 

deformacji sprężystych: 

 
a) 7 GPa 

b) 5000 MPa 

c) 8,3 GPa 

d) 9000 MPa 

67gp. Skały dla których podczas badania wytrzymałości na ściskanie w różnych kierunkach zachodzi 

nierówność Rc II   Rc  wykazują: 

a) nieciągłość 

b) niesprężystość 

c) niejednorodność 

d) anizotropię 

68gp. Wytrzymałość filarów technologicznych zależy od:  

a) wymiarów filarów i głębokości 

b) wymiarów filarów i wytrzymałości skał w filarze  

c) wymiarów wyrobisk sąsiednich i wytrzymałości skał w filarze 

d) od głębokości zalegania i wymiarów wyrobisk sąsiednich 

69gp. Koncentracje naprężeń pionowych wokół wyrobiska występują: 

a) w stropie 

b) w spągu 

c) w ociosach 

d) w stropie, w spągu i w ociosach 
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70gp. Najkorzystniejsza charakterystyka współpracy obudowy z górotworem (punkt pracy 

obudowy) to: 

 
a) krzywa 1 

b) krzywa 2 

c) krzywa 3 

d) krzywa 4 

71gp. Naprężenia obwodowe rozciągające wokół wyrobiska znajdującego się w górotworze 

niezaburzonym mogą wystąpić: 

a) w stropie i spągu 

b) w stropie i ociosach 

c) tylko spągu 

d) tylko w ociosach 

72gp. Dla jakich wartości współczynnika rozporu bocznego wartości naprężeń wtórnych wokół 

wyrobiska kołowego wykonanego w górotworze niezaburzonym przyjmą wartości ściskające 

na całym obwodzie: 

a) współczynnik rozporu bocznego mniejszy niż 0,33 

b) współczynnik rozporu bocznego wyższy niż 0,33 

c) współczynnik rozporu bocznego mniejszy niż 0,25 

d) współczynnik rozporu bocznego wyższy niż 0,25 

73gp. Naprężenia radialne wtórne na konturze nieobudowanego wyrobiska przyjmują wartości: 

 
a) dodatnie 

b) zerowe 

c) ujemne 

d) dodatnie i ujemne 

74gp. Górotwór zbudowany ze skał osadowych zachowuje się zwykle: 

a) sprężyście 

b) plastycznie 

c) sprężysto-plastycznie-lepko 

d) sprężysto-plastycznie 

r 
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75gp. Termin „sklepienie ciśnień” dotyczy: 

a) powstania nad wyrobiskiem strefy zniszczenia o kształcie zbliżonym do paraboli, która 

wsparta jest na ociosach 

b) ciśnienia oddziałującego na obudowę sklepioną 

c) rozkładu naprężeń w górotworze o kształcie łukowym 

d) ciągłego obciążenia obudowy sklepionej 

76gp. Teoria zsuwu schodowego warstw skalnych ma zastosowanie przy eksploatacji: 

a) prowadzonej pod mało zwięzłymi i słabymi stropami 

b) w górotworze blokowym o nachylonych warstwach 

c) prowadzonej długim frontem pod mocnymi uwarstwionymi skałami 

d) w słabych skałach na małej głębokości 

77gp. Znając szerokość wyrobiska równą 6 m oraz wytrzymałość skał stropowych na ściskanie Rc=30 

MPa i wskaźnik RMR=40, ile różnych prognoz zasięgu strefy spękań skał można określić i jaką 

wartość przyjmą te zasięgi: 

a) tylko jedną, zasięg strefy spękań równy będzie 1,0 m 

b) dwie, zasięg strefy spękań równy będzie zależnie od metody 1,0 m i 2,4 m 

c) dwie, zasięg strefy spękań równy będzie zależnie od metody 1,0 m i 3,6 m 

d) tylko jedną, zasięg strefy spękań równy będzie 2,6 m 

78gp. Wartość wskaźnika RQD dla pokazanych 1-metrowych odcinków rdzenia o średnicy 50 mm 

wynosi: 

 

a) 0 % i 70% 

b) 10% i 50% 

c) 0 % i 85 % 

d) 15% i 65 % 

79gp. Podstawowymi parametrami hipotezy Coulomba Mohra są: 

a) moduł Younga, współczynnik Poissona i wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie 

b) moduł Younga, kohezja (spójność) i wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie 

c) wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie 

d) kohezja (spójność) i kąt tarcia wewnętrznego 

80gp. Wskaźnik rozmakalności skał r wg GIG o wartości 0,6 oznacza, że skały: 

a) pękają wzdłuż powierzchni uwarstwienia 

b) pękają wzdłuż powierzchni uwarstwienia oraz rzadko w kierunkach prostopadłych do 

uwarstwienia 

c) pękają gęsto w wielu kierunkach 

d) nie zmieniają formy, ani konsystencji 
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81gp. Jakie parametry zawiera klasyfikacja geotechniczna RMR Bieniawskiego: 

a) odstęp spękań, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, głębokość, 

zawodnienie 

b) zawodnienie, RQD, odstęp spękań, jakość powierzchni spękań, wytrzymałość na 

ściskanie 

c) odstęp spękań, RQD, wytrzymałość na rozciąganie, głębokość, zawodnienie 

d) zawodnienie, RQD, odstęp spękań, jakość powierzchni spękań, rozmakalność skał 

82gp. Jaką liczbę punktów w klasyfikacji geotechnicznej RMR Bieniawskiego można maksymalnie 

przypisać wskaźnikowi RQD: 

a) 15 

b) 30 

c) 25 

d) 20 

83gp. Falisty charakter zmian ciśnień górotworu w rejonie wyrobisk eksploatacyjnych wg teorii 

belki na podłożu sprężystym charakteryzowany jest przez: 

a) odkształcalność i wytrzymałość podłoża 

b) grubość pokładu i grubość belki stropowej 

c) długość fali ciśnień 

d) rodzaj i uwarstwienie skał 

84gp. Wskaźnik RQD wyznacza się na podstawie: 

a) analizy rdzenia wiertniczego 

b) wytrzymałości skały na ściskanie 

c) jakości górotworu 

d) odstępów spękań masywu w przodku wyrobiska 

85gp. Niskie wartości naprężeń wokół wyrobiska związane są zwykle z: 

a) brakiem obciążeń 

b) spękaniem skał 

c) występującą wokół wyrobiska pustką 

d) spadkiem obciążeń 

86gp. Zawodnienie górotworu może powodować rozmakanie skał: 

a) węglanowych i piaskowcowych 

b) węglanowych i iłowcowych 

c) tylko węglanowych 

d) tylko iłowcowych 

87gp. Właściwą współpracę obudowy podporowej z górotworem zapewnia: 

a) wysoka nośność obudowy 

b) duża wytrzymałość skał otaczających 

c) sztywna konstrukcja obudowy 

d) przyleganie obudowy do górotworu na całej długości 

88gp. Teoria Cymbariewicza opisująca model fizyczny niszczenia skał wokół wyrobiska 

chodnikowego została opracowana dla wyrobisk drążonych: 

a) w słabych skałach, powyżej których występują skały o budowie ziarnisto-sypkiej lub 

zwięzłej 

b) w mocnych skałach, powyżej których występują skały słabe 

c) w słabych skałach 

d) w górotworze uwarstwionym  
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89gp. W czasie prowadzonej eksploatacji największe koncentracje naprężeń występują w: 

a) w czole przodka 

b) w zrobach 

c) nad wyrobiskiem eksploatacyjnym 

d) strefy koncentracji zmieniają swoje położenie i nie można ich z góry przewidzieć 

90gp. Współpraca kotwi wklejanych z górotworem związana jest: 

a) z adhezją spoiwa do kotwi i skały 

b) z adhezją spoiwa do kotwi i skały oraz tarciem na kontakcie kotew-spoiwo 

c) z tarciem na kontakcie kotew-spoiwo 

d) zależy od właściwości skał, do których jest wklejana 

91gp. Kto opracował pierwszą jakościową ocenę jakości górotworu: 

a) Terzhagi 

b) Deere 

c) Bieniawski 

d) Barton 

92gp. Jaki czynnik jest kluczowy przy ocenie jakości masywu skalnego: 

a) jego wytrzymałość 

b) jego odkształcalność 

c) wielkość i charakter spękań 

d) ciśnienie dopływającej wody 

93gp. Jakość górotworu: 

a) może zmieniać się w obrębie jednego wyrobiska 

b) zmienia się w danej partii złoża 

c) generalnie dla danego masywu skalnego jest taka sama 

d) w różnych krajach jest inna 

94gp. Którą klasyfikację masywu skalnego najczęściej w geomechanice i geotechnice wykorzystuje 

się do oceny właściwości masywu skalnego: 

a) Q 

b) GSI 

c) RMR 

d) RMi 

95gp. W praktyce górniczej ocen jakości górotworu nie wykorzystuje się do: 

a) do doboru obudowy wyrobiska 

b) do oceny ryzyka utraty stateczności wyrobiska 

c) do doboru maszyn drążących tunele 

d) do oceny potencjalnego czasu utrzymania wyrobiska bez obudowy 

96gp. Energia wstrząsu podawana w rejestrach to energia: 

a) sejsmiczna 

b) kinetyczna 

c) zniszczenia 

d) sprężysta odkształcenia zakumulowana w górotworze 

97gp. W przypadku słabych skał stropowych przemieszczających się w kierunku wybranej 

przestrzeni wyrobiska najkorzystniej jest zastosować obudowę: 

a) kotwową 

b) podporową podatną 

c) podporową sztywną 

d) powłokową 
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98gp. Odpór sprężysty obudowy: 

a) jest korzystny, bowiem pozwala wykorzystać pełen zapas nośności obudowy 

b) jest niekorzystny, bowiem zwiększa lokalnie naprężenia w obudowie 

c) jest niekorzystny, bowiem nie pozwala na upodatnienie obudowy 

d) jest korzystny, bowiem powoduje odciążenie obudowy 

99gp. Po wykonaniu wyrobiska korytarzowego wokół niego mogą powstać strefy: 

a) zniszczenia, plastyczna i sprężysta 

b) plastyczna i sprężysta 

c) tylko sprężysta 

d) mogą wystąpić wszystkie trzy przypadki 

100gp. Największą zaletą obudowy powłokowej jest: 

a) jej odkształcalność 

b) jej sztywność 

c) jej wysoka nośność 

d) dopasowywanie się do konturu wyłomu wyrobiska 

101gp. Zasadą doboru konstrukcji obudowy sklepionej jest, aby w trakcie narastania obciążenia 

pochodzącego od górotworu: 

a) powstawał taki rozkład obciążenia na obwodzie obudowy, aby dominowały naprężenia 

rozciągające 

b) powstawał taki rozkład obciążenia na obwodzie obudowy, aby dominowały naprężenia 

ściskające 

c) nie dochodziło do zginania 

d) nie dochodziło do powstawania w niej naprężeń 

102gp. Obudowy kotwowej nie można stosować w skałach: 

a) słabych, o niskiej wytrzymałości 

b) bardzo mocnych i zwięzłych 

c) które rozmakają na skutek działania wody 

d) spękanych 

103gp. Przykładem obudowy aktywnej są: 

a) obudowa kotwowa i podporowa 

b) obudowa kotwowa i murowa 

c) obudowa powłokowa i podporowa 

d) obudowa kotwowa i powłokowa 

104gp. Wielkość osiadań powierzchni terenu powodowanych eksploatacją górniczą warstwy o 

grubości g zależy od: 

a) współczynnika eksploatacji zależnego od sposobu kierowania stropem 

b) wytrzymałości skał nadkładu 

c) grubości nadkładu 

d) od lokalnych warunków górniczo-geologicznych 

105gp. Najczęstszymi formami deformacji nieciągłych przy eksploatacji płytkiej są: 

a) szczeliny 

b) zapadliska 

c) leje 

d) progi 
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106gp. Zasięg wpływu eksploatacji na powierzchnię zależy od: 

a) długości frontu eksploatacji 

b) wielkości pola eksploatacyjnego 

c) kąta zasięgu wpływów głównych i głębokości 

d) wskaźników deformacji powierzchni 

107gp. Które ze zjawisk nie jest przejawem dynamicznych ciśnień górotworu: 

a) odprężenie 

b) wyrzut gazów i skał 

c) wypiętrzenie spągu 

d) nagły zawał 

108gp. Który z poniższych wskaźników skłonności skał do tąpań nie jest wskaźnikiem 

energetycznym: 

a) WET – wskaźnik energetyczny tąpań 

b) PES – wskaźnik potencjalnej energii sprężystej skał 

c) ODR – okres dynamicznego rozpadu 

d)  – sprawność tąpnięcia 

109gp. Moduł plastyczno-kruchy M może być miarą skłonności skał do tąpań, bo: 

a) jest modułem sprężystości 

b) jest zawsze większy od modułu Younga 

c) jest wyznaczany na maszynie sztywnej 

d) pokazuje sposób utraty wytrzymałości próbki po zniszczeniu 

Pożary podziemne 

 

110gp. Pożar podziemny występuje wówczas, jeśli w rejonowym prądzie powietrza ilość tlenku 

węgla jest większa niż: 

a) 25dm3/min 

b) 25 ppm 

c) 30 dm3/min 

d) 20ppm 

111gp. Jakie działania należy podjąć aby nie dopuścić do odwrócenia prądu bocznego przy 

pożarze w prądzie wznoszącym:  

a) postawić tamę zasadniczą przed pożarem od strony dopływu świeżego powietrza 

b) postawić tamę zasadniczą za pożarem 

c) postawić tamę zasadniczą w prądzie bocznym 

d) postawić tamę zasadniczą przed pożarem od strony dopływu dymów 

112gp. Węgle zaliczamy do V grupy samozapalności jeśli: 

a) Wskaźnik Sza powyżej 100 do 120OC/min, a energia aktywacji wynosi 34 kJ/mol lub 

poniżej 

b) Wskaźnik Sza powyżej 120OC/min, a energię aktywacji nie normuje się 

c) Wskaźnik Sza powyżej 100 do 120OC/min, a energia aktywacji 42 kJ/mol, lub poniżej 

d) Wskaźnik Sza powyżej 80 do 120OC/min, a energia aktywacji powyżej 42 kJ/mol 

113gp. Z której stacji pomiarowej wyznacza się wskaźnik Grahama dla zrobów: 

a) na wylocie ze zrobów 

b) na wlocie i wylocie zrobów 

c) na wlocie i wylocie z chodników przyścianowych 

d) na wylocie z chodnika nadścianowego 
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114gp. Warunek ogłoszenia akcji pożarowej w zrobach ścian : 

a) G˃ 0,0300 

b) G˂0,0300 

c) G˃0,0070 

d) G˂0,0070 

115gp. Kolejność zamykania tam przy pożarach w polach metanowych: 

a) Równocześnie tamy wlotowe i wylotowe 

b) Najpierw tamy wlotowe potem wylotowe 

c) Najpierw tamy wylotowe a w drugiej kolejności tamy wlotowe 

d) Tamy wlotowe i następnie po 12godzinach tamy wylotowe 

116gp. Wymień wentylacyjne sposoby przyśpieszenia likwidacji pola pożarowego: 

a) tama gasząca 

b) bocznica gasząca 

c) tama i bocznica gasząca 

d) komora depresyjna 

117gp. Charakterystyka pożaru to: 

a) Zależność zawartości tlenu, tlenku węgla, metanu i dwutlenku węgla od czasu 

b) Zależność zawartości tlenu i dwutlenku węgla od czasu 

c) Zależność zawartości metanu i dwutlenku węgla od czasu 

d) Zależność zawartości tlenu od czasu 

118gp. Miejsca zabudowy rejonowych tam bezpieczeństwa : 

a) wlot i wylot z rejonu 

b) wlot do rejonu 

c) wylot z rejonu 

d) wewnątrz rejonu wentylacyjnego 

119gp. Przy jakiej zawartości tlenu zanika proces palenia metanu: 

a) poniżej 12% 

b) poniżej 16% 

c) poniżej 10% 

d) poniżej 7% 

120gp. Przy jakiej zawartości tlenu gaśnie płomień lampy benzynowej: 

a) przy 17% 

b) przy 19% 

c) przy 12% 

d) przy 10% 

121gp. Wymień wszystkie gazy inertne stosowane do inertyzacji atmosfery kopalnianej: 

a) metan, dwutlenek węgla, gazy spalinowe, azot 

b) metan, dwutlenek węgla, azot 

c) dwutlenek węgla, gazy spalinowe, azot 

d) gazy spalinowe, azot 

122gp. Wymień wydzielanie gazów ze wzrostem temperatury węgla: 

a) tlenek węgla, wodór, etylen, propylen, acetylen 

b) tlenek węgla, wodór, acetylen 

c) tlenek węgla, acetylen 

d) tlenek węgla, wodór 
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123gp. Jakie warunki muszą być spełnione aby korek wodny można uznać za tamę przeciw 

wybuchową: 

a) Długość wyrobiska zalanego musi wynosić powyżej 15m, a poziom lustra wody 

znajdować się co najmniej 2m na najniżej położonym punktem stropu 

b) Długość wyrobiska zalanego musi wynosić powyżej 10m, a poziom lustra wody 

znajdować się co najmniej 2m na najniżej położonym punktem stropu 

c) Długość wyrobiska zalanego musi wynosić powyżej 15m, a poziom lustra wody 

znajdować się co najmniej 1m na najniżej położonym punktem stropu 

d) Długość wyrobiska zalanego musi wynosić powyżej 10m, a poziom lustra wody 

znajdować się co najmniej 5m na najniżej położonym punktem stropu 

124gp. Który z systemów przewietrzania ścian eksploatacyjnych jest najkorzystniejszy z uwagi na 

samozagrzewanie węgla: 

a) System U od granic pola eksploatacyjnego 

b) System Z od granic pola eksploatacyjnego 

c) System U do granic pola eksploatacyjnego 

d) System Y doświeżaniem chodnikiem nadścianowym od strony zrobów 

125gp. Podaj wartość temperatury krytycznej węgla do samozapalenia: 

a) 60-800C 

b) 260-3800C 

c) 50-600C 

d) 200-3500C 

126gp. Jakie gazy oznaczamy w czasie wczesnego wykrywania pożarów: 

a) CO i O2 

b) CH4 i CO 

c) CO2 i CH4 

d) CO, O2 i CH4 

127gp. Miejsca zabudowy czujników CO w wyrobiskach: 

a) na wlocie i na wylocie rejonu 

b) na wylocie z rejonu 

c) przed wlotem do kanału ściany 

d) w prądach grupowych 

128gp. Czy przy przyroście tlenku węgla w rejonie można prowadzić roboty górnicze: 

a) Δ CO ≤0,0026% 

b) Δ CO ≤0,0030% 

c) Δ CO ≤0,0035% 

d) Δ CO ≥0,0026% 

129gp. Jakie zjawiska mogą wystąpić przy pożarach podziemnych: 

a) odwrócenie prądów, wtórne ogniska pożaru, wybuchy, cofanie dymów, prądy wsteczne 

b) filtracja powietrza przez zroby 

c) palenie taśmy 

d) zwiększenie wydzielania metanu 

130gp. Podział pożarów podziemnych: 

a) pożary endogeniczne i egzogeniczne 

b) pożary ukryte i otwarte 

c) pożary szczelinowe 

d) palenie metanu 
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131gp. Czynniki wpływająca na powstawanie pożarów endogenicznych: 

a) materiał palny skłonny do niskotemperaturowego utlenienia, odpowiednia zawartość 

tlenu, możliwość gromadzenia ciepła 

b) materiał palny skłonny do niskotemperaturowego utlenienia, odpowiednia zawartość 

tlenu, źródło wysokiej temperatury 

c) materiał palny skłonny do niskotemperaturowego utlenienia, możliwość gromadzenia 

ciepła 

d) materiał palny skłonny do niskotemperaturowego utlenienia, odpowiednia zawartość 

tlenu 

132gp. Czynniki wpływająca na powstawanie pożarów egzogenicznych: 

a) materiał palny skłonny do niskotemperaturowego utlenienia, odpowiednia zawartość 

tlenu, możliwość gromadzenia ciepła 

b) materiał palny, odpowiednia zawartość tlenu, źródło temperatury przewyższające 

temperaturę zapłonu materiału 

c) materiał palny skłonny do niskotemperaturowego utlenienia, odpowiednia zawartość 

tlenu 

d) odpowiednia zawartość metanu, uszkodzone urządzenia mechaniczne, zapylenie 

wyrobiska 

133gp. Jakie działania należy podjąć aby nie dopuścić do odwrócenia prądu głównego przy 

pożarze w prądzie schodzącym:  

a) postawić tamę zasadniczą przed pożarem od strony dopływu świeżego powietrza, 

b) postawić tamę zasadniczą za pożarem 

c) postawić tamę zasadniczą w prądach bocznych poza pierwszą najbliższą bocznicą, 

postawić tamę przed pożarem 

d) postawić tamę zasadniczą przed pożarem od strony dopływu dymów 

e) Zmienić parametry wentylatora 

134gp. Jak można określić wybuchowość mieszaniny gazów przy pożarach podziemnych: 

a) przy pomocy trójkąta wybuchowości 

b) na podstawie granic wybuchowości metanu 

c) w oparciu o pomiary metanomierzem 

d) w oparciu o badania chromatograf 

135gp. Komora przeciwpożarowa jest budowana w: 

a) w rejonie ściany eksploatacyjnej 

b) na wlocie do rejonu wentylacyjnego 

c) na wlocie do grupowego prądu powietrza 

d) w rejonie szybu wentylacyjnego 

136gp. Na czym opiera się teoria fenolowa określenia samozagrzewania węgla: 

a) na pochłanianiu tlenu przez nienasycone związki fenolowe zawarte w węglu 

b) na pochłanianiu tlenu przez piryt zawarty w węglu 

c) na pochłanianiu tlenu przez bakterie zawarte w węglu 

d) na pochłanianiu tlenu przez węgiel 

137gp. Na czym opiera się teoria kompleksu węgiel-tlen określenia samozagrzewania węgla: 

a) na zdolności węgla do adsorbowania tlenu i wydzielaniu ciepła 

b) na rekcji tlenu z pirytem zawartym w węglu 

c) na pochłanianiu tlenu przez bakterie zawarte w węglu 

d) na pochłanianiu tlenu przez bakterie zawarte w węglu 
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138gp. Na czym polega proces gaszenia pożaru: 

a) na ograniczeniu dopływu tlenu 

b) na zużyciu materiału palnego 

c) na obniżeniu temperatury miejsca palenia 

d) na doprowadzeniu gazu palnego 

139gp. Czym powinien charakteryzować się system eksploatacji pokładu z uwagi na zagrożenie 

pożarami: 

a) czystym wybieraniem węgla , bez pozostawienia węgla w zrobach 

b) zapewnić duży postęp ściany, powyżej 80m/mies 

c) prowadzić przymulanie zrobów pyłami 

d) stosować inertyzację gazami spalinowymi 

140gp. Jakie pierwsze działania należy podjąć przy powstaniu pożaru podziemnego: 

a) ratować ludzi zatrudnionych w strefie zagrożenia pożarowego 

b) ratować mienie pozostawione w zagrożonym rejonie 

c) dokonać rewersji wentylacji 

d) tamować zagrożony rejon 

141gp. Na czym polega rewersja wentylacji głównej: 

a) na zmianie kierunku przepływu powietrza w wyrobiskach 

b) na wykonaniu krótkiego spięcia między prądami powietrza świeżego i zużytego 

c) na wyłączeniu wentylatora głównego przewietrzania 

d) na tamowaniu prądów grupowych 

142gp. Przy wykonaniu rewersji wentylacji wydzielanie metanu do wyrobisk zagrożonych 

pożarem: 

a) wzrośnie 

b) zmniejszy się 

c) pozostanie na tym samym poziomie 

d) wzrośnie dwukrotnie 

143gp. Przy źle wykonanych robotach strzałowych może nastąpić zapalenie: 

a) metanu w wyrobisku przy stężeniu 1,5% 

b) zapalenie metanu o stężeniu około 5% 

c) zapalenie znającego się drewna w wyrobisku 

d) zapalenie węgła 

144gp. Jakie muszą być parametru składu gazów w przestrzeni otamowanej aby uznać, że pożar 

został ugaszony: 

a) O2=1,5%, CO=0 %, CH4= 65%, H2= 0,0% 

b) O2=2,5%, CO=0 %, CH4= 75%, H2= 2,0% 

c) O2=4,5%, CO=0 %, CH4= 35%, H2=0,5% 

d) O2=3,5%, CO=0 %, CH4= 25%, H2= 1,0% 

145gp. Jakie mogą być sposoby likwidacji pola pożarowego: 

a) otwieracie tam wlotowych i wylotowych i przewietrzenie zatamowanego obszaru 

b) wykonanie nowych wyrobisk udostepniających i podsadzenie wyrobisk starych 

c) otwieracie etapowe otamowanego obszaru po uprzednim przewietrzeniu tzw. 

zawężanie obszaru 

d) otwieracie tam wylotowych i usunięcie gazów z obszaru otamowanego 
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146gp. Który prąd powietrza ulega odwróceniu przy pożarach w prądzie schodzącym: 

a) prąd główny 

b) prąd boczny 

c) prąd boczny a prąd główny ulega zadymieniu 

d) prąd główny ulega zadymieniu 

147gp. Jak zmieniają się parametry wentylatora głównego przy pożarze w prądzie wznoszącym: 

a) depresja maleje, wydatek rośnie 

b) depresja maleje, wydatek maleje 

c) depresja rośnie, wydatek maleje 

d) depresja i wydatek nie ulegają zmianie 

148gp. Jak zmieniają się parametry wentylatora głównego przy pożarze w prądzie schodzącym: 

a) depresja maleje, wydatek rośnie 

b) depresja maleje, wydatek maleje 

c) depresja rośnie, wydatek maleje 

d) depresja i wydatek nie ulegają zmianie 

149gp. Czy stwierdzenie w grupowym prądzie powietrza przyrostu tlenku węgła powyżej 45 

dm3/min oznacza, że: 

a) mamy do czynienia z pożarem podziemnym i powinniśmy ogłosić akcję pożarową 

b) mamy do czynienia z pożarem podziemnym i nie musimy ogłaszać akcji pożarowej 

c) nie mamy do czynienia z pożarem podziemnym 

d) mamy do czynienia z zagrożeniem pożarowym prowadzącym do pożaru i powinniśmy 

ogłosić akcję pożarową 

 

Pytania modułowe: górnictwo odkrywkowe 

 

Technika odkrywkowej eksploatacji złóż 

 

1go. Maksymalny czas kalendarzowy pracy koparki jednonaczyniowej w roku nie może 

przekroczyć średnio: 

a) 8760 h 

b) 9220 h 

c) 9654 h 

d) 10220 h 

2go. Wskaźnik dostępności koparki na poziomie 85% oznacza, że koparka: 

a) była niesprawna przez 15% czasu przeznaczonego na pracę 

b) była sprawna przez 85% czasu wolnego od pracy 

c) była sprawna przez 15% czasu przeznaczonego na pracę 

d) była niesprawna przez 85% czasu wolnego od pracy 

3go. Według klasyfikacji urabialności skał opracowana przez Franklina, skały bardzo trudno 

urabialne charakteryzują się: 

a) małą odległością szczelin oraz niskim wskaźnikiem punktowego obciążenia 

b) dużą odległością szczelin oraz wysokim wskaźnikiem punktowego obciążenia 

c) małą odległością szczelin oraz niskim wskaźnikiem punktowego obciążenia 

d) dużą odległością szczelin oraz niskim wskaźnikiem punktowego obciążenia 
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4go. Według klasyfikacja urabialności skał opracowana przez Franklina, skały bardzo łatwo 

urabialne charakteryzują się: 

a) małą odległością szczelin oraz niskim wskaźnikiem punktowego obciążenia 

b) dużą odległością szczelin oraz niskim wskaźnikiem punktowego obciążenia 

c) dużą odległością szczelin oraz wysokim wskaźnikiem punktowego obciążenia 

d) małą odległością szczelin oraz niskim wskaźnikiem punktowego obciążenia 

5go. W kopalni wapienia, układ wydobywczy stanowi koparka przedsiębierna - wozidło 

sztywnoramowe. Operator koparki Komatsu PC1250 każdorazowo napełnia łyżkę urobkiem 

o masie 9 Mg. Ile załadowań wozidła Komatsu HD405 o ładowności 40 Mg powinien wykonać 

operator w jednym cyklu tego wozidła. 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

6go. Jeżeli czerpak koparki wielonaczyniowej kołowej posiada objętość geometryczną równą 1000 

dm3 a objętość przestrzeni podczerpakowej 500 dm3 oznacza to, że objętość nominalna 

czerpaka tej koparki wynosi: 

a) 500 dm3 

b) 1000 dm3 

c) 1250 dm3 

d) 1500 dm3 

7go. Wydajność teoretyczna koparki wielonaczyniowej kołowej nie zależy od: 

a) prędkości obrotowej koła urabiającego 

b) liczby czerpaków 

c) wskaźnika napełnienia czerpaka 

d) objętości pojedynczego czerpaka 

8go. Szerokość zabierki nie zależy od: 

a) długości promienia urabiania 

b) kąta pochylenia wysięgnika urabiającego 

c) prędkości obrotu koła urabiającego 

d) długości wysięgnika urabiającego 

9go. Ramię koparki jednonaczyniowej na rysunku przedstawiono literą: 

 
a) A 

b) B 

c) C 

d) D 
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10go. Wysięgnik koparki jednonaczyniowej na rysunku przedstawiono literą: 

 
a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

11go. Nazwa koparki "SchRs 4600" oznacza: 

a) koparkę wielonaczyniową kołową, obrotową, na podwoziu gąsienicowym o pojemności 

nominalnej czerpaka 4600 dm3 

b) koparkę wielonaczyniową kołową, nieobrotową, na podwoziu gąsienicowym o 

wydajności teoretycznej 4600 m3/h 

c) koparkę wielonaczyniową kołową, obrotową, na podwoziu gąsienicowym o wydajności 

teoretycznej 4600 m3/h 

d) koparkę wielonaczyniową kołową, nieobrotową, na podwoziu gąsienicowym o 

pojemności nominalnej czerpaka 4600 dm3 

12go. Nazwa koparki "KWK 2000" oznacza: 

a) koparkę wielonaczyniową kołową o masie eksploatacyjnej 2000 Mg 

b) koparkę wielonaczyniową kołową o wydajności teoretycznej 2000 m3/h 

c) koparkę wielonaczyniową kołową o promieniu urabiania 2000 cm 

d) koparkę wielonaczyniową kołową o pojemności nominalnej czerpaka 2000 dm3 

13go. Największym promieniem wyładunku charakteryzują się koparki jednonaczyniowe: 

a) zgarniakowe 

b) przedsiębierne linowe 

c) przedsiębierne hydrauliczne 

d) chwytakowe 
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14go. Na rysunku przedstawiono koło urabiające o konstrukcji: 

 
a) komorowej 

b) łańcuchowej 

c) pierścieniowej 

d) półkomorowej 

15go. Cechą charakterystyczną kompaktowych koparek wielonaczyniowych kołowych nie jest: 

a) hydrauliczny układ zwodzenia wysięgnikiem urabiającym 

b) duża siła urabiania 

c) układ dwugąsienicowy podwozia 

d) długi wysięgnik urabiający 

16go. Czas potrzebny na przesuwanie przenośnika poziomowego zalicza się do czasu: 

a) awarii 

b) postoju technologicznego 

c) wolnego od pracy 

d) postoju planowanego 

17go. Na rysunku przedstawiono sposób pracy koparki wielonaczyniowej łańcuchowej: 

 

 
a) nadpoziomowy ze zmiennym pochyleniem wysięgnika urabiającego 

b) podpoziomowy ze stałym pochyleniem wysięgnika urabiającego 

c) nadpoziomowy ze stałym pochyleniem wysięgnika urabiającego 

d) podpoziomowy ze zmiennym pochyleniem wysięgnika urabiającego 
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18go. W przypadku konieczności częstej zmiany przodków roboczych, do załadunku urobku na 

wozidła technologiczne najlepiej zastosować: 

a) spycharkę 

b) ładowarkę 

c) koparkę podsiębierną 

d) koparkę przedsiębierną 

19go. Na rysunku przedstawiono koparkę łańcuchową: 

 
a) o podwoziu kroczącym z wysięgnikowym układem ładującym 

b) o podwoziu gąsienicowym z portalowym układem ładującym 

c) o podwoziu kroczącym z portalowym układem ładującym 

d) o podwoziu gąsienicowym z wysięgnikowym układem ładującym 

20go. Codzienna obsługa techniczna koparki powinna być przeprowadzana: 

a) zawsze o godz. 13:00 każdego dnia 

b) w dowolnym momencie 

c) przed pierwszym uruchomieniem maszyny na każdej zmianie roboczej 

d) na koniec dnia roboczego 

21go. W otworowej metodzie eksploatacji złóż siarki, zadaniem kolumny ze sprężonym powietrzem 

jest: 

a) urobienie siarki w złożu 

b) transport płynnej siarki w górę otworu 

c) transport wody technologicznej w dół otworu 

d) transport płynnej siarki w dół otworu 

22go. W otworowej metodzie eksploatacji złóż siarki, zadaniem otworów odprężających jest: 

a) udokumentowanie złoża siarki w górotworze 

b) odbiór wód technologicznych z górotworu 

c) dostarczenie wód technologicznych do górotworu 

d) odbiór płynnej siarki z górotworu 

23go. Otworowa eksploatacji złóż siarki metodą Frasch'a polega na zmianie jej stanu skupienia za 

pomocą: 

a) sprężonego powietrza 

b) gorącej wody 

c) roztworu chemicznego 

d) młota hydraulicznego 
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24go. Na rysunku przedstawiono głowicę otworu eksploatacyjnego w metodzie otworowej 

eksploatacji siarki. W którym rurociągu przedstawiono nieprawidłowy kierunek przepływu 

mediów technologicznych: 

 
a) A  

b) B 

c) C 

d) D 

25go. Do eksploatacji złóż zawodnionych z powierzchni terenu nie można zastosować: 

a) koparki podsiębiernej w wydłużonym wysięgnikiem 

b) koparki chwytakowej 

c) koparki przedsiębiernej 

d) koparki zgarniakowej 

26go. Wydajność efektywna spycharki nie zależy od: 

a) długości drogi spychania 

b) pojemności lemiesza 

c) kąta nachylenia poziomu roboczego 

d) rodzaju napędu spycharki 

27go. Na rysunku przedstawiono system wybierania złoża: 

 
a) pionowy 

b) ubierkowy 

c) zabierkowy 

d) ścianowy 
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28go. Na rysunku przedstawiono eksploatację systemem: 

 
a) zabierkowym  

b) ubierkowym  

c) pionowym  

d) ścianowym 

29go. Urabianie poprzez działanie na caliznę siłą prostopadłą do jej powierzchni w celu zniszczenia 

spójności tej calizny nazywamy: 

a) spychaniem 

b) miażdżeniem  

c) skrawaniem 

d) zrywaniem 

30go. Powierzchniowy opór urabiania będzie rósł wraz ze wzrostem: 

a) przekroju poprzecznego łyżki koparki 

b) długości krawędzi roboczej łyżki koparki  

c) przekroju poprzecznego odspajanej warstwy 

d) długości odspajanej warstwy 

31go. Skrawanie narzędziem roboczym poprzez prowadzenie go po torze prostoliniowym i 

odcinanie płaskiej warstwy (wióra) wraz z gromadzeniem urobku we wnętrzu narzędzia 

roboczego nazywamy: 

a) kopaniem 

b) spychaniem 

c) zrywaniem  

d) zgarnianiem 

32go. Liniowy opór urabiania będzie malał wraz ze zmniejszeniem: 

a) długości ramienia koparki 

b) długości krawędzi tnącej łyżki koparki 

c) przekroju poprzecznego odspajanej warstwy 

d) przekroju poprzecznego łyżki koparki 

33go. Wozidło może stać poniżej poziomu roboczego maszyny ładującej w przypadku jego 

załadunku za pomocą: 

a) koparki jednonaczyniowej przedsiębiernej 

b) koparki jednonaczyniowej podsiębiernej 

c) ładowarki 

d) wszystkich wymienionych maszyn 
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34go. Na poniższym rysunku pokazano nieprawidłowy dobór układu maszyna ładująca-wozidło. 

Praca tego układu będzie charakteryzowała się: 

 
a) długim czasem cyklu wozideł 

b) szybkim zużyciem się skrzyni i podwozia wozideł 

c) długim czasem ładowania wozideł 

d) szybkim zużyciem się łyżki ładowarki 

35go. Do mechanicznego urabiania skał zwięzłych nie można zastosować: 

a) koparki jednonaczyniowej z młotem hydraulicznym 

b) koparki jednonaczyniowej ze zrywakiem wibracyjnym 

c) kombajnu frezującego 

d) zgarniarki 

36go. Koparka wielonaczyniowa kołowa o średnicy koła równej 10 m będzie urabiała najbardziej 

efektywnie piętro o wysokości 20 m dzieląc je na: 

a) dwa stopnie o wysokości po 7 m i jeden stopień o wysokości 6 m 

b) trzy stopnie o wysokości po 6 m i jeden stopień o wysokości 2 m 

c) dwa stopnie o wysokości po 10 m 

d) jeden stopień o wysokości 10 m i dwa stopnie o wysokości po 5 m 

37go. Na rysunku literą A zaznaczono długość: 

 
a) zabierki 

b) wióra 

c) pasma  

d) zabioru 
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38go. Skarpę boczną wewnętrzną zabierki oznaczono na rysunku literą: 

 
a) A 

b) B 

c) C  

d) D 

39go. Skarpę czołową zabierki oznaczono na rysunku literą: 

 
a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

40go. Cechą charakterystyczną zabierki bocznej jest: 

a) obrót wysięgnika urabiającego po stronie wewnętrznej i zewnętrznej zabierki o kąt 90 

stopni 

b) obrót wysięgnika urabiającego tylko po stronie wewnętrznej zabierki 

c) obrót wysięgnika urabiającego po stronie wewnętrznej i zewnętrznej zabierki 

d) obrót wysięgnika urabiającego tylko po stronie zewnętrznej zabierki 

 

Geotechnika 

 

41go. Wg normy PN-EN ISO 14688-2 frakcja piaskowa zawiera ziarna o wymiarach cząstek w mm: 

a) 1.0 ÷ 4.0 

b) 0.063 ÷ 2.0 

c) 0.02 ÷ 1.0 

d) 0.05 ÷ 4.0 
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42go. Wg normy PN-EN ISO 14688-2 frakcja iłowa zawiera ziarna o maksymalnym wymiarach 

cząstek w mm: 

a) 0.063 

b) 0.002 

c) 0.05 

d) 0.02 

43go. Który z poniższych materiałów charakteryzuje się najwyższymi wartościami współczynnika 

filtracji: 

a) Less 

b) Glina 

c) Ił 

d) Piasek  

44go. Całkowita liczba równań, którą możemy zapisać dla n-pasków w metodach równowagi 

granicznej wynosi: 

a) 4n-2 

b) 4n 

c) 2n+4 

d) 6n-2 

45go. Dla której z granic konsystencji stopnień plastyczności przyjmuje wartość ujemną: 

a) granica płynności 

b) granica skurczalności 

c) granica plastyczności 

d) dla żadnej z powyższych 

46go. Która struktura jest charakterystyczna dla piasków: 

a) Komórkowa 

b) Kłaczkowa 

c) Ziarnista 

d) Żadna z powyższych 

47go. Do podstawowych cech fizycznych gruntów zalicza się: 

a) porowatość 

b) wilgotność w stanie pełnego nasycenia porów wodą 

c) gęstość objętościowa 

d) wilgotność 

48go. Do pochodnych cech fizycznych gruntów zalicza się: 

a) porowatość 

b) wilgotność 

c) wskaźnik plastyczności 

d) gęstość objętościową 

49go. Zależność pomiędzy wskaźnikiem porowatości a porowatością gruntu wyraża wzór: 

a) 𝑛 =
𝑒

1+𝑒
 

b) 𝑛 =
1+𝑒

𝑒
 

c) 𝑛 =
1−𝑒

𝑒
 

d) 𝑛 =
1−𝑒

1+𝑒
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50go. Wg normy PN-EN ISO 14688 grunty luźne charakteryzują się stopniem zagęszczenia w [%]: 

a) 0 ÷ 33 

b) 10 ÷ 40 

c) 15 ÷ 35 

d) 0 ÷ 30 

51go. Zjawisko osiadania zapadowego jest charakterystyczne dla gruntów: 

a) organicznych 

b) ilastych 

c) lessowych 

d) piaszczystych 

52go. Za pomocą próby wałeczkowania możemy wyznaczyć: 

a) granica płynności 

b) granica skurczalności 

c) granica plastyczności 

d) żadną z powyższych 

53go. Wartość wskaźnika plastyczności  z przedziału 10% ÷ 20% charakteryzuje grunty: 

a) zwięzło spoiste 

b) mało spoiste 

c) średnio spoiste 

d) bardzo spoiste 

54go. Zjawisko polegające na wynoszeniu przez filtrującą wodę drobnych cząstek gruntu 

(przesunięcie ich na inne miejsce lub wyniesienie poza obręb gruntu) nosi nazwę: 

a) kolmatacji 

b) sufozji 

c) kurzawki 

d) osiadania zapadowego 

55go. Badanie sondą CPTU pozwala na bezpośrednie określenie wartości: 

a) kąta tarcia wewnętrznego gruntu 

b) tarcia na tulei 

c) ciśnienia wody w porach gruntu 

d) spójności 

56go. Które z poniższych metod równowagi granicznej zakładają powierzchnię poślizgu w kształcie 

wycinka walca cylindrycznego: 

a) Nonveillera 

b) Bishopa 

c) Janbu 

d) Felleniusa 

57go. Czynniki sprzyjające możliwości upłynnienia gruntu na skutek drgań to: 

a) równoziarnistość 

b) gruboziarnistość 

c) zawodnienie 

d) wysoki stopień zagęszczenia 
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58go. Uproszczony wzór na wysokość podciągania kapilarnego w gruntach przyjmuje postać (r – 

promień ziaren, d – średnica ziaren): 

a) 𝐻𝑘 =
0.15

𝑑
 

b) 𝐻𝑘 =
0.15

𝑟
 

c) 𝐻𝑘 = 0.15𝑟 

d) 𝐻𝑘 =
0.15

𝑟2  

59go. Które z poniższych czynników są czynnikami warunkującymi osiadanie zapadowe: 

a) zasolenie powyżej 0.3% 

b) gruboziarnistość 

c) wilgotność naturalna niższa od granicy plastyczności 

d) niewielka porowatość 

60go. Który z poniższych minerałów charakteryzuje się największą powierzchnią właściwą: 

a) Montmorylonit 

b) Kaolinit 

c) Illit 

d) Berbynit 

61go. Według nowej klasyfikacji gruntów oznaczenie „siClsa” oznacza: 

a) Ił piaszczysty z przewarstwieniem pyłu 

b) Ił pylasty z przewarstwieniem piasku 

c) Pył ilasty z przewarstwieniem piasku 

d) Ił pylasto-piaszczysty 

62go. Poprawny wzór na wskaźnik krzywizny uziarnienia to (gdzie 𝑑10, 𝑑30, 𝑑60 są średnicami 

cząstek): 

a) 𝐶𝐶 =
𝑑30

𝑑10𝑑60
 

b) 𝐶𝐶 =
𝑑30

2

𝑑10𝑑60
 

c) 𝐶𝐶 =
𝑑60

𝑑10
 

d) 𝐶𝐶 =
𝑑60

𝑑10𝑑30
 

63go. Które z poniższych wielkości możemy wyznaczy za pomocą badania w edometrze: 

a) Współczynnik osiadania zapadowego 

b) Spójność 

c) Wtórny moduł ściśliwości 

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

64go. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe dla metody Felleniusa: 

a) powierzchnia poślizgu ma kształt walca cylindrycznego 

b) siły oddziaływania pomiędzy blokami są nieznane, a ich wartość określa się metodą 

kolejnych prób przy zastosowaniu ogólnych równań równowagi wewnętrznej 

c) siły oddziaływania pomiędzy blokami są równoległe do podstawy bloku i nie wpływają 

na wartość reakcji normalnej do podstawy bloku oraz wartość sił oporu ścinania 

d) wskaźnik stateczności definiowany jest jako stosunek momentów sił biernych 

(utrzymujących równowagę) i sił czynnych (zsuwających) 
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65go. Próbka gruntu o objętości 𝑉 =  0.25 m3 W stanie naturalnym waży 𝑊 = 4800 𝑁. Po 

wysuszeniu jej ciężar spada do wartości 𝑊𝑠 = 4000 𝑁. Ciężar właściwy gruntu wynosi 𝛾𝑠 =

27.1 kN/m3. Ile wynosi porowatość gruntu: 

a) 0.694 

b) 0.410 

c) 0.290 

d) 0.279 

66go. W aparacie skrzynkowym przebadano grunt niespoisty. Otrzymano wynik: 𝜎𝑛 = 100 kPa, 

𝜏𝑓 = 60 kPa. Ile wynosi kąt tarcia wewnętrznego 𝜑 badanego gruntu: 

a) 28° 

b) 31° 

c) 35° 

d) 26° 

67go. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego gruntu o objętości  𝑉 = 5660 cm3, masie 𝑚 =

10.4 kg i  wilgotności 𝑤 = 10 % wynosi: 

a) 1842.1 kg/m3 

b) 1912.1 kg/ m3 

c) 1630.2 kg/m3 

d) 2650.0 kg/ m3 

68go. Nasyp wału przeciwpowodziowego ma zostać wykonany z gliny piaszczystej, dla której 

maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wyznaczona standardową metoda 

Proctora wynosi 𝜌𝑑𝑠 = 1.70 g/cm3. Dla gęstości objętościowej gruntu w nasypie 𝜌 =

1.90 g/cm3  oraz wilgotności 𝑤 = 17 %, Wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypie wynosi: 

a) 0.900 

b) 0.905 

c) 0.855 

d) 0.955 

69go. Całkowita liczba niewiadomych, którą możemy zapisać dla n-pasków w metodach równowagi 

granicznej wynosi: 

a) 4n-2 

b) 4n 

c) 2n+4 

d) 6n-2 

70go. Grunt charakteryzujący się stopniem plastyczności 0.30 znajduje się w stanie: 

a) Miękkoplastycznym 

b) Płynnym 

c) Plastycznym 

d) Twardoplastycznym 

 

Zwałowanie 

 

71go. Grunty zdegradowane to: 

a) grunty, których wartość użytkowa została obniżona 

b) jałowe 

c) grunty, które utraciły całkowicie swoją wartość użytkową 

d) pozbawione pokrywy roślinnej 
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72go. Decyzję w sprawie zakończenia rekultywacji gruntów podejmuje: 

a) kierownik ruchu zakładu górniczego 

b) wójt 

c) starosta 

d) dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 

73go. Rekultywacja gruntów powinna być zakończona: 

a) do 10 lat od zaprzestania działalności górniczej 

b) do 5 lat od zaprzestania działalności górniczej  

c) natychmiast, jak tylko grunty staną się zbędne do prowadzenie działalności górniczej 

d) w dowolnym czasie wskazanym przez przedsiębiorcę górniczego 

74go. Które z poniższych czynników nie wpływają na wybór kierunku rekultywacji gruntów: 

a) właściwości gruntów zdewastowanych 

b) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

c) ukształtowanie terenów zdegradowanych 

d) sytuacja finansowa podmiotu odpowiedzialnego za dewastację gruntów 

75go. Rekultywację terenów pogórniczych wykonuje się na podstawie: 

a) projektu zagospodarowania złoża 

b) planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego 

c) dokumentacji rekultywacji 

d) żadnego z wymienionych dokumentów 

76go. Wykonanie właściwego ukształtowania zboczy wyrobiska odkrywkowego przeprowadza się 

w fazie rekultywacji: 

a) szczegółowej 

b) przygotowawczej 

c) technicznej 

d) biologicznej 

77go. Do neutralizacji gruntów kwaśnych można zastosować: 

a) węglik wapnia 

b) chlorek sodu 

c) zasadę sodową 

d) skałę wapienną lub wapno palone 

78go. Do funkcji roślinności wprowadzanej w ramach rekultywacji nie należy: 

a) funkcja glebotwórcza 

b) funkcja biocenotyczna 

c) ochrona gruntów przed erozją 

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa 

79go. Wysokość należności za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej zależy od: 

a) ilości drewna pozyskanego z wyłączanej powierzchni lasu 

b) gatunku drzewa dominującego w lesie 

c) typu siedliska leśnego 

d) wieku lasu przeznaczonego do wyrębu 

80go. Koszty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kopalni odkrywkowej ponosi: 

a) przedsiębiorca górniczy, który prowadził eksploatację 

b) organizacja ekologiczna 

c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

d) gmina 
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81go. Na rysunku przedstawiono rekultywację terenów pogórniczych w kierunku: 

 
a) leśnym 

b) specjalnym 

c) rolnym 

d) wodnym  

82go. Rekultywacja w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych to: 

a) nadanie wartości użytkowych bądź przyrodniczych 

b) nawiezienie urodzajnej gleby na nieużytek 

c) odtworzenie stanu dotychczasowego 

d) zagospodarowanie nieużytków 

83go. Grunty zdewastowane to grunty: 

a) o obniżonym PH 

b) na spągu wyrobiska górniczego 

c) zawodnione 

d) mechanicznie uszkodzone 

84go. Pojęcie rekultywacji zdefiniowane zostało przepisami ustawy: 

a) Prawo ochrony środowiska 

b) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

c) Prawo geologiczne i górnicze 

d) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

85go. Osoba, która uzyskała zezwolenie na nietrwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest 

obowiązana wnieść: 

a) należność i opłaty rocznej do czasu zakończenia rekultywacji 

b) opłaty roczne do czasu zakończenia rekultywacji lecz nie dłużej niż przez 20 lat 

c) tylko należność 

d) należność i opłaty roczne przez 10 lat 

86go. Wysokość należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zależy: 

a) planowanego czasu wyłączenia gruntów 

b) żyzności gruntów stwierdzonej w momencie ich wyłączenia 

c) przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

d) klasy bonitacyjnej gruntów 

87go. Właściwe ukształtowanie terenu określone definicją rekultywacji oznacza: 

a) nadanie skarpom kąta naturalnego usypu 

b) umożliwienie spływu wód 

c) wyprofilowanie zbocza pod kątem 30 stopni 

d) dostosowane ukształtowania do wyznaczonego kierunku rekultywacji 
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88go. Rośliny szczególnie przydatne do rekultywacji to takie, które wchodzą w symbiozę z 

organizmami umożliwiającymi asymilację azotu atmosferycznego. Które z wymienionych 

należą do takich roślin: 

a) dąb szypułkowy 

b) głóg jednoszyjkowy 

c) sosna zwyczajna 

d) robinia akacjowa 

89go. Decyzję w sprawie rekultywacji gruntów w kierunku leśnym w likwidowanym zakładzie 

górniczym opiniuje: 

a) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

b) Inspektor Ochrony Środowiska 

c) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

d) starosta 

90go. Po zakończeniu rekultywacji następuje etap zagospodarowania zrekultywowanych gruntów. 

Wskaż prawidłowe zdanie: 

a) Podmiot odpowiedzialny za rekultywację obowiązany jest do zbycia terenów 

zrekultywowanych aby umożliwić ich bezzwłoczne zagospodarowanie 

b) Żadne z powyższych zdań nie jest prawdziwe 

c) W przepisach prawa geologicznego i górniczego nie ustanowiono obowiązku 

zagospodarowania zrekultywowanych gruntów 

d) Podmiot odpowiedzialny za rekultywację obowiązany jest do bezzwłocznego 

zagospodarowania gruntów w ustalonym kierunku rekultywacji 

91go. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za pracę zwałowarki i wchodzącą w skład obsługi 

zwałowarki jest: 

a) operator 

b) sztygar zmianowy 

c) przodowy 

d) taśmowy 

92go. Na zwałowisku zewnętrznym planuje się ulokować w pierwszym roku eksploatacji 100 tys. m3 

nadkładu, a w drugim 200 tys. m3. Jaką objętość powinno mieć zwałowisko wiedząc, że 

współczynnik rozluzowania nadkładu wyniesie 1,1: 

a) 100 tys. m3 

b) 200 tys. m3 

c) 300 tys. m3 

d) 330 tys. m3 

93go. Wtrącenie skały płonnej w złożu nazywa się: 

a) przerostem 

b) kopaliną 

c) nadkładem 

d) odpadem przeróbczym 
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94go. Na rysunku, wierzchowinę zwałowiska oznaczono literą: 

 
a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

95go. Na rysunku przedstawiono sposób przesuwania się frontów zwałowych: 

 
a) pierścieniowy 

b) równoległy 

c) wachlarzowy 

d) krzywoliniowy 

96go. Aby materiał zwałowy nie był uznawany za odpad wydobywczy musi być zwałowany w 

granicach: 

a) zakładu górniczego 

b) złoża 

c) terenu górniczego 

d) obszaru górniczego 

97go. Aby poprawić stateczność zbocza zwałowiska należy: 

a) zwiększyć kąt nachylenia skarpy zwałowej 

b) zwiększyć wysokość najwyższego piętra zwałowiska 

c) zwiększyć szerokość półki w zboczu 

d) zwiększyć wysokość całego zwałowiska 
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98go. System transportu i zwałowania nadkładu, w którym nadkład transportowany jest nad 

spągiem wyrobiska, prostopadle do frontu eksploatacyjnego nazywa się: 

a) okrężnym 

b) pierścieniowym 

c) krzywoliniowym 

d) przerzutowym 

99go. Zwałowiska nie można lokalizować: 

a) w wyrobisku odkrywkowym na spągu złoża 

b) poza granicą zasobów bilansowych złoża 

c) poza granicą zasobów geologicznych złoża 

d) wewnątrz granicy zasobów bilansowych złoża 

100go. Dokumentacja techniczna zwałowania, nie zawiera danych dotyczących: 

a) sposobu rekultywacji zwałowiska 

b) maszyn i urządzeń stosowanych do zwałowania 

c) technologii zwałowania 

d) wysokości pięter 

101go. Na rysunku przedstawiono zwałowarkę: 

 
a) dwuzespołową na podwoziu kroczącym 

b) jednozespołową na podwoziu kroczącym 

c) dwuzespołową na podwoziu gąsienicowym 

d) jednozespołową na podwoziu gąsienicowym 

102go. Urządzeniem służącym do rozładunku materiału zwałowego z przenośnika taśmowego 

poziomowego na zwałowarkę jest: 

a) stół załadowczy 

b) wózek wsporczy 

c) wózek zrzutowy 

d) lej zasypowy 
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103go. Na rysunku przedstawiono system zwałowania: 

 
a) nadsięsypny ścianowy 

b) podsięsypny blokowy 

c) nadsięsypny blokowy 

d) podsięsypny ścianowy 

104go. Do przerzutowego sposobu transportu i zwałowania nadkładu nie można zastosować: 

a) mostu przerzutowego 

b) koparki zgarniakowej 

c) zwałowarki z wydłużonym wysięgnikiem 

d) wozidła 

105go. Podczas wyładunku materiału zwałowego na zwałowisku, wozidło nie może zbliżyć się do 

górnej krawędzi skarpy zwałowej o szerokość A. Jest to podyktowane: 

 
a) koniecznością obmiaru zwałowanego materiału 

b) niebezpieczeństwem osunięcia się skarpy  

c) szybszym wyładunkiem materiału zwałowego  

d) łatwiejszym przepchnięciem materiału zwałowego przez spycharkę 

106go. Spycharka może opróżnić lemiesz poprzez: 

a) podniesienie lemiesza 

b) zepchnięcie materiału zwałowego poza górną krawędź skarpy 

c) rewersję kierunku jazdy 

d) wszystkie z powyższych sposobów 

107go. W których warunkach pracy na zwałowisku spycharka uzyska najmniejszą wydajność: 

a) podczas przemieszczania materiału w dół, na długim odcinku 

b) podczas przemieszczania materiału w górę, na krótkim odcinku 

c) podczas przemieszczania materiału w dół, na krótkim odcinku 

d) podczas przemieszczania materiału w górę, na długim odcinku 
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108go. Objętość lemiesza nie zależy od: 

a) kąta naturalnego usypu przemieszczanego materiału 

b) długości i szerokości lemiesza 

c) współczynnika rozluzowania przemieszczanego materiału 

d) wysokości lemiesza 

109go. Promień zwałowania na rysunku zaznaczono literą: 

 
a) A 

b) B 

c) C  

d) D 

110go. Na rysunku, półkę transportową na zwałowisku oznaczono literą: 

 
a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

 


