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1. Uszereguj wg wzrastającej częstotliwości (W - światło widzialne, X - promieniowanie Roentgena, M - mikrofale,   R - fale 

radiowe, G - promieniowanie Gamma): 

a) R M W G X, b) M R W G X, 
c) M W R X G, d) R M W X G. 

2. Aby wyznaczyć prąd w gałęzi „2” zastosowano twierdzenie Thevenina. Wartości elementów to: R0= 1 kΩ, R1= 1 kΩ, R2= 2 kΩ, 

R3= 2 kΩ, R4=1 kΩ, RW=1 kΩ.  (uwaga – proszę posłużyć się ułamkami, nie używamy kalkulatorów). Rezystancja zastępcza 

widziana z końcówki R2 po jego usunięciu wynosi: 

 

a) 
 

 
 kΩ, 

b)  
 

 
 kΩ, 

c) 
 

 
 kΩ, 

d)  kΩ. 

3. Napięcia panujące na zaciskach R2 (R2 usunięto) ma natomiast wartość [V]: 

a)  6, b) 7, c) 8, d) 9. 
4. Do równoległego obwodu rezonansowego LC podłączono równolegle układ zapewniający dla częstotliwości 0.1–10 frez ujemną 

rezystancję dynamiczną (stałą w zakresie amplitudy sygnału użytecznego). Zaobserwujemy efekt: 

a)poprawy dynamiki, b)pogorszenia dobroci, c)zawężenia pasma, d) przestrojenia układu. 
5. Poniższy wykres wskazowy odpowiada schematowi ideowemu (napięcie  linia przerywana, prądy  linia ciągła, rezystancje 

RC nie wynikają ze schematów zastępczych kondensatora, zacisk Z to końcówki cewki rzeczywistej): 

 
6. Na wejście nieobciążonego czwórnika podano falę prostokątną o okresie 16-o krotnie większym od stałej czasowej układu. 

Przebieg na wyjściu ma postać: 

 

7. Charakterystyka wzmocnienia w funkcji częstotliwości ma natomiast postać: 
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8. Diodę LED RGB połączono jak na rysunku. Jaki kolor uzyskamy: 

 

a) biały, 

b) czerwony, 

c) pomarańczowy, 

d) zielony. 

9. Aby ułatwić rozruch silnika przy „słabym” akumulatorze zastosowano superpojemność C!=10F/20V. Zostaje ona przed użyciem 

powoli naładowana poprzez przetwornicę zasilaną z tego samego akumulatora. Którą konfigurację wybrać do rozruchu? 

(przełącznik W jest dwusekcyjny): 

 

10. Do detekcji wyładowań atmosferycznych zastosowano dwie wielozwojowe cewki  (ok. 0.5 m
2
) ustawione pod kątem 

prostym. Do jakiej częstotliwości należy je dostroić aby uzyskać najbardziej efektywny odbiór: 

 

a) 10 kHz,  
b) 1 MHz, 
c) 10 MHz, 
d) 100 MHz. 

11. Układ ten uzupełniony o wzmacniacze i tor przetwarzania danych pozwoli na: 

a) wyznaczanie punktu wyładowania, b) linii, na której wystąpiło wyładowanie, 
c) wyznaczenie energii wyładowania, d) rozróżnienie wyładowań równoczesnych. 

12. Aby można było dokładnie określić pozycję, odbiornik GPS musi odbierać sygnał przynajmniej z N satelitów: N wynosi: 

a) 1, b) 2, c) 3, d) 4. 
13. Z jakich harmonicznych (0 -zerowa tj., składowa stała, 1- pierwsza, 2-druga…) składa się poniższy przebieg. 

 

a) 1, 3 
b) 0, 1, 3 
c) 1,2 
d) 0, 1, 2 

14. Tranzystor mocy jest zamontowany na radiatorze. Znamy następujące rezystancje cieplne (oznaczamy w uproszczeniu jako R 

zamiast Rth, wymiar  
 ه

 
  ). Rjc - złącze – obudowa, Rcr - złącze – radiator, Rca  - złącze – otoczenie, Rra - radiator – otoczenie. 

Całkowita rezystancja cieplna złącze - otoczenie wyraża się zależnością: 

a) R = Rjc + Rcr + Rca||Rra b) R = Rjc + Rcr  + Rca+Rra c) R = Rjc +Rra +Rcr||Rca d) R = Rjc + Rca||(Rcr+Rra) 

15. Ile wynosi temperatura złącza tranzystora zamontowanego na radiatorze jeśli całkowita rezystancja cieplna R  
  

 
  wynosi 8, 

w tranzystorze wydziela się stała moc 12W a temperatura otoczenia to 16
o
C? 

a) 112 b) 115 c) 120 d) 128 

16. Maksymalna teoretyczna sprawność możliwa do uzyskania we wzmacniaczu mocy klasy D (elementy idealne) wynosi: 

a) 1 b) 
 

 
 (0.903) c) 

 

 
         

d) 0.5 
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17. Wzmacniacz mocy  klasy C można też wykorzystać jako: 

a) detektor wartości 
szczytowej 

 

b) filtr dolnoprzepustowy 
 

c) demodulator 

 

d) powielacz częstotliwości 

 

18. Rezystancja wejściowa poniższego układu wynosi: 

 

a) R0+RP||RM 
b) –(R0RP)/RM 
c) R0 
d) –(R0RM)/RP 

19. Poniższy układ realizuje charakterystykę: 

 

a) pasmowo-zaporowy, 
b) wszechprzepustowy, 
c) pasmowo-przepustowy, 
d) dolno-przepustowy. 
 

20. Poniższy układ z komparatorem może służyć jako dwuwejściowy funktor: 

 

a) OR 
b) NAND 
c) AND 
d) NOR 

21. Przebiegi na wejściu i wyjściu układu ze wzmacniaczem operacyjnym są następujące: 

 

Mamy do czynienia z: 
 
a) integratorem, 
b) układem różniczkującym, 
c) filtrem pasmowym,  
d) układem o nieliniowej charakterystyce 
wzmocnienia.  

22. W typowej aparaturze laboratoryjnej (do częstotliwości 50-60 MHz) w warunkach ośrodków miejskich mamy do czynienia z 

zakłóceniami (AM i FM- zakłócenia fal średnich i UKF; 1S, 2S, 3S, 4S, 5S – zakłócenia sieciowe, gdzie 1-5 to kolejne harmoniczne): 

a) 1S, FM, b) 1S, AM, c) 1S, 3S, 5S, AM, d) 1S, 2S, 4S, AM. 
23. Mamy do dyspozycji antenę i punkt uziemienia, prąd ferrytowy i drut nawojowy o żądanej średnicy oraz słuchawki. Jaki 

minimalny zestaw elementów umożliwi budowę odbiornika AM radiostacji lokalnej (warunki miejskie, po zachodzie słońca): 

a)wzmacniacz m.cz., dioda Schotky’ego, b) kondensator, dioda Ge, c)kondensator, wzmacniacz 
m.cz.,  

d) wzmacniacz m.cz. 

we 

wy 
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24. Na obu wejściach fazomierza, oprócz ewentualnych wzmacniaczy, należy zastosować: 

a) komparatory z regulowaną 
szerokością strefy histerezy 

b) komparatory bez    
histerezy 

c)detektory wartości szczytowej  d)integratory. 

25. W pamięci procesora sygnałowego jest zapisana 
funkcja sinus dla 4-ech ćwiartek, liczby skalowane w 
zakresie   [-1,1). Program czyta kolejne próbki funkcji, 
wykonuje rozkaz ABS (wartość bezwzględna) i zapisuje do 
przetwornika A/C. Na jego wyjściu uzyskamy następujący 
przebieg:  

26. Jakie wartości Ki należy podać aby otrzymać na wyjściu funkcję    ? 

 

 

K0 1 0 0 0 

K1 0 1 0 0 

K2 0 0 1 0 

K3 0 0 0 1 

 a b c d 

27. Układ logiczny ma rozegrać „mecz” pomiędzy zerami i jedynkami dla funkcji 5-u zmiennych edcba. Do realizacji wykorzystano 

4-o wejściowy multiplekser. Do jego wejść sterujących o wagach 8-4-2-1 podłączono zmienne d-c-b-a. Na wejścia 0-F należy 

podać: 

a)000e|00ee|0e00|eeee b) 000e|001e|011e|111e c)0001|0ee1|0ee1|e111  d)0001|0011|0111|1111 
28. Dysponujemy 8 - wyjściowym demultiplekserem. Jakie wyjścia należy podłączyć do 4-o wejściowej bramki NAND, aby 

zrealizować funkcję jednobitowego układu odejmującego liczby wielobitowe w sposób kaskadowy.  

 

a)          

b)          

c)          

d)          
 

29.Koder dziesiętny jak na rysunku. Wyjście B informuje, że wciśnięto więcej niż jeden przycisk a wyjście P, że wciśnięto choć 

jeden. Funkcja P jest następująca:   

 

a)                              
b)                         
c)         
d)               

 

30. (Ciąg dalszy zadania C3) Funkcja B jest 10 - argumentowa (2
10 

 kombinacji) i Koder wykorzystuje tylko 10, a więc funkcja B 

musi wykryć 2
10 

- 10 błędnych kombinacji wejściowych K. Zastosowano rozwiązanie kaskadowe:  

 

Funkcje bloku iteracyjnego mają postać: 
  suma modulo Z 

 

*                          

Φ                       

 a b c d 
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31. W poniższym układzie jest realizowany następująca funkcja logiczna (bramka OC i bufor trójstanowy aktywowany stanem 

wysokim):  

 

a)        c 

b)         

c)         

d)        

32. Na wejście poniższego układu podano falę prostokątną o częstotliwości 5MHz i wypełnieniu 1/2. Co otrzymamy na wyjściu w 

realnym układzie? 

  

a) L 
b) opóźniony przebieg wejściowy 
c) H 
d) wąskie impulsy stanu L 
 

33. W układzie cyfrowym zainstalowane są przerzutniki D taktowane wspólnym zegarem. Wprowadzamy sygnały Z i P, 

odpowiednio zerujące i podtrzymujące stan podczas aktywnego zbocza zegara clk. X to pierwotna funkcja na wejściu 

przerzutnika. Równoczesne podanie ZP=11 jest ignorowane zaś Q0 to stan poprzedni. Określ funkcję układu logicznego UL: 

 

a)        
        

b)                    

c) Z           

d)               

34. Przy pomocy przerzutnika JK (Q3 Q2 Q1 Q0) zrealizowano asynchroniczny licznik dziesiętny zliczający w odcinku kodu 

binarnego (wagi 8421). Zastosowano standardową syntezę nie używając zerującego sprzężenia zwrotnego. Dla jakich 

przerzutników nie jest potrzebna synteza funkcji JK, gdyż pracują one jako dwójki liczące (J=K=1): 

a) Q1Q2 b) Q0Q2 c) Q1Q3  d) Q1Q0 
35. Przerzutnik D typu zatrzask. Na wejście podajemy falę prostokątną 100 kHz. Co otrzymamy na wyjściu? 

 

a) stan L, 

b) falę prostokątną w fazie z wejściem, 

c) wąskie impulsy „zerowe”, 

d) stan H. 

36. Niebieskie diody świecące połączono przestrzennie w postaci 8x8x8 w sposób matrycowy minimalizujący liczbę połączeń. Do 

sterowania dysponujemy 8 kluczami z tranzystorami typu P (wydajność 1 A) oraz 8-o bitowymi rejestrami z wyjściami o 

podwyższonej wydajności prądowej (zapisywane szeregowo). Ile takich rejestrów musimy uzyć? 

a) 8 b) 16 c) 32  d) 64 
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37. W efekcie wykonania rozkazu porównania (zapis stało przecinkowy) mikroprocesor (μP) wstawił bity warunkowe C,Z,N,V 

(przeniesienie/pożyczka, zerowanie, znak, przekroczenie zakresu). Następną instrukcją jest skok dla relacji ">" dla liczb w zapisie 

NB (naturalnym binarnym). Skok został wykonany. Jaka wartość bitu Z była ustawiona jeśli stan C = 0, N = 1. (X - wartość 

dowolna) 

a) X b) 1 c) 0 d) brak zależności do wyznaczenia 
38. Temat j.w. po zmianie skoku dla zapisu U2 /uzupełnień do dwóch/, relacja identyczna (">") skok również się wykonał. Ile 

wyniósł stan bitu V? 

a) brak zależności do wyznaczenia b) 0 c) X d) 1 
39. Mikroprocesor wykonuje odejmowanie dwóch liczb w kodzie NB/BC-DE/hex. Stan bitów warunkowych CZNVH wyniesie (H to 

przeniesienie/pożyczka połówkowe), niezależnie od użytego kodu (NB/U2),   μP ustawia wszystkie bity warunkowe ponieważ nie 

zna kodu zapisu: 

a) 10101 b) 10100 c) 00101 d) 00100 
40. Wynik odejmowania w przypadku kodu U2 z zadania M3 to liczba: 

a) +222 b) +94 c) -34 d) -94 
41. Który bit warunkowy byłby ustawiony inaczej gdyby zamiast odejmowania wykonywane było dodawanie?  

a) V b) żaden c) H d) Z 
42. Po dodaniu dwóch liczb w kodzie BCD (mikroprocesor traktuje je jako zwykłe liczby binarne) wykonywany jest rozkaz korekcji 

dziesiętnej. Korygowane są kolejno cyfry dziesiętne począwszy od jedności. Na kolejnej pozycji dziesiętnej stan bitów to: 

b3b2b1b0 (MSB-LSB) oraz przeniesienie z tej pozycji to Cn . Korekcja będzie przeprowadzana gdy stan funkcji K=1. Ma ona postać: 

         
         

                                                        

43. Zapis liczb zmiennoprzecinkowych (zmp) tzw. pojedynczej precyzji jest następujący: 

 
Która z poniższych liczb zmp (4 bity hex) przedstawia sobą liczbę ≈e. 

a) 402E0000 b) 27180000 c) 40150000 d) 40720000 
44. Operacja jak na rysunku. Mamy do dyspozycji tylko rozkazy RLC/RRC tj. obrót w lewo/prawo poprzez bit przeniesienia C. Ile 

instrukcji RLC/RRC należy zastosować. Stan R1 nie musi być zachowany. 

 

a) 4/1 b) 3/1 c) 2/2 d) 1/3 
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45. Należy przenieść stan bitu pomiędzy dwoma rejestrami. Mikroprocesor nie dysponuje bezpośrednią instrukcją. Możemy 

natomiast wykorzystać rozkazy: 

BRSET/BRCLR  - skok gdy bit ustawiony/wyzerowany 

BSET/BCLR - ustawienie / wyzerowanie bitu 

BRA - skok bezwarunkowy 

Jaka minimalna liczba instrukcji jest wymagana? 

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 
46. Na wierzchołku stosu należy zamienić miejscami dwa argumenty. Do dyspozycji jest tylko jeden wolny rejestr. Mamy też 

rozkazy PUSH/POP (wyłącznie). Jaki jeszcze rozkaz będzie konieczny do tej operacji? Stan rejestru nie musi być zachowany (MOV 

– przesłanie: źródło, przeznaczenie, XCHG – zamiana).  

a) JMP b) MOVE R,(SP) c) XCHG R,(SP) d) MOVE (SP),R 
47. Mikroprocesor startuje zawsze bezpośrednio od lokacji 0000. Od tej lokacji do lokacji DFFF znajduje się pamięć RAM z 

uruchamianym kodem. System zapewniający wprowadzenie kodu i testowanie zaczyna się od lokacji E00H do FFFF (pamięć 

EPROM). Na szynie adresowej zainstalowano multiplekser aktywowany sygnałem reset. Przez trzy kolejne cykle podmienia on 

cztery najstarsze linie adresowe z 0 na E. Tak więc po wyzerowaniu uP czyta 3 bajty spod lokacji E000, E001, E002. Jaki rozkaz 

należy umieścić pod tymi lokacjami? 

a) CALL, b) JMP, c) 3xNOP, d) LD SP. 
48. Do linii wejścia mikroprocesora podłączony przycisk (bez podtrzymania). Jego stan jest odczytywany co 8ms (czas nieco 

większy od czasu drgań zestyków). Odczytany stan jest wprowadzany do bitu C a potem wykonywany jest rozkaz RLC. Bierzemy 

pod uwagę 4 najmłodsze bity rejestru. Przy jakim ich stanie zaakceptować  wciśnięcie jeśli pragniemy także ignorować 

przypadkowe „zawadzenie” o zestyk? (RLC – obrót w lewo przez bit C) 

  a) 0000  
 b) 1000  
 c) 1100  
 d) 1110 

 

49. W mikrokontrolerze została do dyspozycji jedna linia. Należy uzupełnić aplikację o 2 przyciski. Będzie to możliwe jeśli linia ta 

dysponuje opcjonalną funkcją: 

a) interfejsu asynchronicznego (RxD) 
b) interfejsu synchronicznego (MISO) 
c) licznika 
d) komparatora analogowego  

 
50. Mikroprocesor z odblokowaną pamięcią podręczną. Cykl magistrali (kontakt z pamięcią zewnętrzną) występują w przypadku: 

a)odczyt kodu ("hit") 
 

 

b) odczyt danych ("hit") 
 

 

c) zapis danej - tryb WRITE BACK  
 

 

d) zapis danej - tryb WRITE 
THROUGH 

 


