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Rozwiązując zadanie egzaminacyjne, należało opracować projekt realizacji prac 
związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia instalacji alarmowej. 
 
Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 

II. Założenia. 

III. Wykaz prac prowadzących do lokalizacji uszkodzenia instalacji alarmowej. 

IV. Wskazania eksploatacyjne dla użytkownika. 

V.  Schemat instalacji alarmowej oraz opis reakcji układu w przypadku naruszenia 
chronionej przestrzeni. 

VI.  Wnioski wynikające z załączonych wyników pomiarów oraz określenie miejsca  
i prawdopodobnej przyczyny wystąpienia uszkodzenia. 

VII. Wykaz przyrządów pomiarowych, materiałów i narzędzi niezbędnych do lokalizacji 
usunięcia uszkodzenia oraz opis sposobu usunięcia uszkodzenia. 

VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
 
Tytuł pracy egzaminacyjnej powinien obejmować dwa rodzaje prac – lokalizację  
i usunięcie uszkodzenia układu oraz nazwę układu: instalacja alarmowa. 
 
Przykłady poprawnie sformułowanego tytułu. 
 
Przykład 1 

 
 
Przykład 2 
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Ad. II. Założenia 
 
Zdający, korzystając z treści zadania i załączników, powinien zawrzeć w Założeniach 
następujące informacje: plan sytuacyjny pomieszczenia, zasilanie instalacji napięciem 
stałym 12 V z akumulatora, drzwi wejściowe i okno chronione czujnikami 
magnetycznymi, czujnik podczerwieni wykrywający ruch lub zanik napięcia, sygnalizator 
akustyczno-optyczny SoA, centrala alarmowa CA, stacyjka St, połączenia wykonane 
przewodem YTKSY 6x0,5 mm2 oraz wyniki pomiarów.  
 
Przykład poprawnie sformułowanych założeń 

 
 
Niektórzy zdający pomijali bardzo istotne informacje: 

- wykonanie połączeń przewodem YTKSY 6x0,5 mm2 , 
- wyniki pomiarów, 
- plan sytuacyjny pomieszczenia. 

Zdarzały się prace, w których niepotrzebnie przepisane były dane katalogowe 
elementów instalacji i przerysowane schematy. 
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Ad. III. Wykaz prac prowadzących do lokalizacji uszkodzenia instalacji alarmowej 

Opracowując ten element pracy, zdający powinien przedstawić działania prowadzące do 
lokalizacji uszkodzenia bez podawania informacji o sposobie usuwania usterki. Należało 
wymienić prace związane z wykonaniem pomiarów: 

- napięcia akumulatora,  
- napięcia na zaciskach zasilania czujnika ruchu CP w stanie czuwania i alarmowym, 
- rezystancji zestyków czujników magnetycznych Wko i Wkd w stanie aktywnym 

i nieaktywnym,  
- rezystancji cewek przekaźników K1, K2 oraz rezystancji zestyków w stanie 

włączenia i testowego załączenia,  
- rezystancji przewodów (przy wyjętych z gniazd przekaźnikach K1 i K2, odłączonym 

akumulatorze oraz odłączonych zaciskach kontaktronów Wko i Wkd). 
Ważne było zaznaczenie, że wszystkie pomiary należy wykonać przy wyłączonej 
stacyjce St. W wykazie prac należało również uwzględnić analizę wyników pomiarów 
oraz sprawdzenie poprawności pracy wszystkich czujników. 
 
Przykład poprawnie sporządzonego wykazu 
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Błędy najczęściej popełniane przez zdających:  
 -  sporządzanie algorytmu z podaniem decyzji na każdym etapie postępowania zamiast 

wykazu działań. Algorytm przedstawiano zarówno w formie opisowej jak i w formie 
schematu blokowego. Dotyczył on nie tylko lokalizacji uszkodzenia, ale również – 
niepotrzebnie – jego usuwania. Forma zapisu nie miała wpływu na ocenę tego 
elementu, ale zdający niepotrzebnie tracili czas, 

  - zbyt ogólne stwierdzenia dotyczące poszczególnych czynności, np. podawano 
czynność: wykonać pomiar rezystancji zestyków kontaktronów Wko i Wkd bez 
określenia warunków pomiaru: przy zamkniętym oknie i drzwiach i przy otwartym 
oknie i drzwiach. 

W Wykazach zawartych w pracach najczęściej brakowało następujących czynności: 
  - wyłączenie stacyjki St, 
  - pomiar napięcia akumulatora, 
  - pomiar napięcia na zaciskach zasilania czujnika ruchu CP, 
  - analiza wyników pomiarów w celu wstępnego ustalenia przyczyny usterki, 
  - sprawdzenie poprawność działania instalacji alarmowej. 
 
Ad. IV. Wskazania eksploatacyjne dla użytkownika 
 
Do opracowania wskazań eksploatacyjnych zdający powinien wykorzystać dane 
techniczne czujnika ruchu CP. 
Na ogół zdający poprawnie formułowali wskazania eksploatacyjne. Najczęściej 
popełniane błędy to mylenie czasu uruchomienia „czuwania układu” z czasem 
sygnalizacji naruszenia chronionej przestrzeni, okna i drzwi pomieszczenia oraz 
podawanie zaleceń do stosowania podczas remontu instalacji alarmowej zamiast  
podczas jej eksploatacji. 
 
Przykłady poprawnie opracowanego elementu pracy. 
 
Przykład 1 
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Przykład 2 

 
 
W obu przykładach zdający dobrze sformułowali wskazania eksploatacyjne dla 
użytkownika instalacji. Dodatkowo w drugim przykładzie zdający podał informację  
o reakcji czujnika ruchu na zmiany napięcia utrzymujące się dłużej niż 2 sekundy.  
 
Ad. V. Schemat instalacji alarmowej w stanie czuwania oraz opis reakcji układu  

w przypadku naruszenia chronionej przestrzeni 

Zgodnie z poleceniem w treści zadania zdający powinien narysować schemat instalacji 
alarmowej w stanie czuwania po włączeniu stacyjki St (w stanie czuwania zwarte są 
styki: St 13/14, K1 11/14, K2 11/14, K1 21/24) oraz opisać reakcję układu w przypadku 
naruszenia chronionej przestrzeni, tj. powinien stwierdzić, że otwarcie co najmniej 
jednego zestyku Wko, Wkd lub CP spowoduje, poprzez przekaźnik K1, uruchomienie 
sygnalizatora optyczno-akustycznego. 
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Przykład pełnego opracowania elementu 
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Przykład dobrze wykonanego opisu reakcji układu 

 
 
Większość zdających nie potrafiła poprawnie narysować schematu instalacji w stanie 
czuwania. Najczęściej ograniczali się do zamknięcia jedynie styków stacyjki St. 
Problematyczny okazał się również opis reakcji układu w przypadku naruszenia 
chronionej przestrzeni. Podawanie przez zdających zbyt ogólnikowych opisów, często 
przepisywanie fragmentów zadania świadczyły o braku analizy, bądź o niezrozumieniu 
działania układu w stanie czuwania. 
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Ad. VI. Wnioski wynikające z załączonych wyników pomiarów oraz określenie 
miejsca i prawdopodobnej przyczyny wystąpienia uszkodzenia 

 
Na ogół zdający poprawnie formułowali wnioski dotyczące wyników pomiarów, odnosząc 
się do wartości napięcia akumulatora, napięcia zasilania czujki ruchu, rezystancji styku 
roboczego czujnika CP, rezystancji zestyków czujników magnetycznych Wko i Wkd, 
rezystancji cewek i zestyków przekaźników K1 i K2.  

Przykłady poprawnie przedstawionych wniosków. 
 
Przykład 1 

 
 
Przykład 2 
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W ocenianym punkcie VI pracy zdający powinni ponadto wskazać miejsce uszkodzenia 
instalacji alarmowej na odcinku obwodu Wkd/com2 – CP/NC1 (rezystancja równa jest 
nieskończoności, co świadczy o niepożądanej przerwie w obwodzie) oraz wymienić 
prawdopodobne przyczyny wystąpienia uszkodzenia, takie jak poluzowanie się lub 
urwanie się przewodu na zaciskach kontaktronu albo czujnika, uszkodzenie przewodu 
np. na skutek wiercenia otworów w ścianie podczas prowadzonego remontu 
pomieszczenia. 
 
Przykłady poprawnych opracowań. 
 
Przykład 1 
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Przykład 2 

 
 
Większość zdających prawidłowo wskazała miejsce uszkodzenia instalacji, jednak nie 
potrafiła określić przyczyn wystąpienia uszkodzenia. Tylko niewielu pisało  
o poluzowaniu się lub urwaniu się przewodu na zaciskach kontaktronu lub czujnika. 
 
Ad. VII. Wykaz przyrządów pomiarowych, materiałów i narzędzi niezbędnych do 

lokalizacji i usunięcia uszkodzenia oraz opis sposobu usunięcia 
uszkodzenia 

 
Sporządzając Wykaz przyrządów pomiarowych niezbędnych do zlokalizowania usterki, 
zdający powinien na podstawie wykonanych pomiarów wielkości elektrycznych 
przedstawionych w załączniku 4 wymienić: miernik uniwersalny lub zamiennie 
woltomierz i omomierz, natomiast wśród narzędzi potrzebnych do usunięcia 
uszkodzenia: szczypce uniwersalne, przyrząd do zdejmowania izolacji (np. nóż 
monterski) i komplet wkrętaków. 
W opisie sposobu usunięcia uszkodzenia instalacji zdający powinien rozpatrzeć dwa 
możliwe przypadki. Przypadek poluzowania końcówki przewodów, które należy 
powtórnie zamocować przy zastosowaniu wkrętaka oraz przypadek uszkodzenia 
przewodu, który należy odkręcić od zacisków kontaktronu i czujnika ruchu, wyciągnąć 
i zastąpić nowym YTKSY 6x0,5 mm2. Nowy przewód trzeba wcześniej przygotować,  
tj. uciąć o odpowiedniej długości i odizolować jego końcówki. Na końcu opisu powinna 
znaleźć się informacja o konieczności sprawdzenia prawidłowości działania całej 
instalacji alarmowej. 
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Przykłady opracowania tego elementu pracy. 
 
Przykład 1 

 

 
 
Przykład 2 
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W obu przytoczonych przykładach zdający prawidłowo nazywali przyrządy pomiarowe, 
narzędzia i materiały. Poprawnie opisywali sposoby usuwania uszkodzenia.  
W pierwszym przykładzie zabrakło tylko zapisu, że w przypadku poluzowania końcówki 
przewodów należy je powtórnie zamocować. 
 
W wykazie przyrządów pomiarowych, materiałów i narzędzi w wielu pracach pomijano 
narzędzia do ściągania izolacji, natomiast niepotrzebnie wymieniano niektóre przyrządy 
pomiarowe, np. amperomierz. Wśród zdających tylko nieliczni przewidzieli możliwość 
powstania przerwy na zaciskach kontaktronu lub czujnika i podawali konieczność 
wykonania powtórnego zamocowania końcówek przewodu. Nieliczni również pamiętali  
o próbnym załączeniu instalacji po usunięciu usterki. Najczęściej pomijany w Wykazie 
był przewód YTKSY 6x0,5 mm2. Jeśli nawet zdający wymieniali go, to bez podania jego 
oznaczenia. 
 
Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 
 
Wśród sprawdzanych prac zdarzały się bardzo dobre, logicznie uporządkowane, 
napisane z prawidłowym użyciem terminologii zawodowej, czytelne i estetyczne. Jednak 
wielu zdającym można było zarzucić niestaranność, stosowanie nazewnictwa 
potocznego, mylenie nazw np. stycznika z przekaźnikiem. 
W wielu pracach zdający nie zachowali kolejności opracowania wynikającej z treści 
zadania egzaminacyjnego. Projekt pisany był w formie wypracowania, co miało wpływ 
na jego czytelność i przejrzystość. 
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W przeważającej większości prac egzaminacyjnych zaobserwowano, że zdający 
niedokładnie przeczytali niektóre polecenia wyszczególnione w zadaniu. Wzorując się 
na rozwiązaniach zadań z ubiegłych lat, zamiast wykazu prac prowadzących do 
lokalizacji uszkodzenia instalacji alarmowej opracowywali bardzo szczegółowy, 
czasochłonny algorytm prac prowadzących nie tylko do lokalizacji uszkodzenia tej 
instalacji, ale również do usunięcia jej uszkodzenia. Podobnie przy podawaniu 
prawdopodobnej przyczyny uszkodzenia instalacji zdający wymieniali ogólne przyczyny 
awarii bez uwzględnienia w diagnozie wyników pomiarów podanych w załączniku 4.  


