
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż 
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Wersja arkusza: SG 
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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

− wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

− zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

− wpisz swój numer PESEL*, 

− wpisz swoją datę urodzenia, 

− przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 
atramentem. 

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 
układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 
„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Zadanie 1. 

Eksploatację ropy naftowej z odwiertu samoczynnego prowadzi się z zachowaniem 

A. przepływu laminarnego w kolumnie rur wydobywczych. 

B. stałej wartości ciśnienia głowicowego ruchowego. 

C. jak najmniejszej wartości wykładnika gazowego.  

D. jak największej wartości wykładnika gazowego. 

Zadanie 2. 

Głowice eksploatacyjne odwiertów eksploatujących ropę naftową spod dna morskiego powinny być 

wyposażone w 

A. jedno odprowadzenie ropy z głowicy. 

B. minimum trzy odprowadzenia ropy z głowicy. 

C. co najmniej dwa odprowadzenia ropy z głowicy. 

D. nie więcej niż cztery odprowadzenia ropy z głowicy. 

Zadanie 3. 

Środki ochrony indywidualnej, w zależności od ich ogólnego przeznaczenia, posiadają oznaczenia: U, N, R, 

G. T, D, S, W, I. Który symbol dotyczy środków ochrony kończyn górnych? 

A. U 

B. R 

C. T 

D. N 

Zadanie 4. 

Pompa wgłębna o których parametrach jest dostosowana do rur wydobywczych 2⅜”? 

A. 20-125-RHBC-16-4-4 

B. 25-150-THC-16-4-3 

C. 25-175-RHBC-16-4-4 

D. 30-225-RHAM-16-4-4 

Zadanie 5. 

Zwężka dławiąca posiada średnicę 18/64”. W układzie metrycznym jest to równe około 

A. 6,89 mm 

B. 7,09 mm 

C. 7,14 mm 

D. 7,20 mm 
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Zadanie 6. 

Na rysunku przedstawiono schemat odwiertu do eksploatacji siarki metodą otworową (PWS). Kolumną rur 

oznaczoną cyfrą 1 zatłacza się do odwiertu 

A. gorącą wodę. 

B. parę wodną.  

C. gaz ziemny. 

D. powietrze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 7. 

Podczas eksploatacji siarki metodą otworową, do odwiertu eksploatacyjnego należy zatłaczać wodę 

o temperaturze około  

A. 100 ºC 

B. 120 ºC 

C. 163 ºC 

D. 205 ºC 

Zadanie 8. 

Tłok żerdziowej tłokowej pompy wgłębnej o przekroju 8 cm2 wykonuje 8 cykli/min. Ile wynosi wydajność 

pompy, jeżeli skok tłoka jest równy 65 cm, a sprawność tej pompy wynosi 70%? 

A. 0,2912 ∙ 10-3 m3/min 

B. 2,912 ∙ 10-3 m3/min 

C. 29,12 ∙ 10-3 m3/min 

D. 291,2 ∙ 10-3 m3/min 

Zadanie 9. 

Nawadnianie złoża ropy naftowej prowadzone jest w celu 

A. obniżenia wartości współczynnika lepkości ropy naftowej. 

B. zwiększenia współczynnika sczerpania zasobów ropy. 

C. wytworzenia w złożu dodatkowych mikroszczelin. 

D. zwiększenia wartości wykładnika gazowego. 

  

= nSFQ t
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Zadanie 10. 

Pomiaru ilości gazu ziemnego zatłaczanego i odbieranego z podziemnego magazynu gazu dokonuje się 

A. w sposób ciągły przez cały okres pracy magazynu. 

B. tylko na początku okresów zatłaczania i odbioru. 

C. tylko na początku i na końcu okresu zatłaczania. 

D. tylko na początku i na końcu okresu odbioru. 

Zadanie 11. 

W celu wypłukania zasypu z dna odwiertu eksploatacyjnego można zastosować 

A. urządzenie Coiled Tubing z przewodem elastycznym. 

B. windę obróbczą MSC-160 lub MSC-250. 

C. wiertnicę do wierceń małośrednicowych. 

D. jednostkę azotową (Nitrogen Unit). 

Zadanie 12. 

Do wykonania zabiegu kwasowania strefy przyodwiertowej eksploatacyjnego odwiertu gazowego, należy 

przygotować ciecz kwasującą oraz  

A. piasek kwarcowy i ropę naftową jako przybitkę. 

B. materiał podsadzkowy i wodę jako przybitkę. 

C. inhibitor korozji i solankę jako przybitkę. 

D. inhibitor parafiny i wodę jako przybitkę. 

Zadanie 13. 

W ciągu godziny z odwiertu ropno-gazowego wydobycie wyniosło 3 250 kg ropy naftowej i 260 m3 gazu 

ziemnego. Wykładnik gazowy w tym przypadku wynosi 

A.   8 m3/t 

B. 12,5 kg/m3 

C. 80 m3/t 

D. 125 kg/m3 

Zadanie 14. 

Miernik stężenia siarkowodoru w powietrzu wskazał wartość 10 ppm. Oznacza to, że 10 cząstek 

(jednostek objętości) H2S znajduje się w  

A. tysiącu jednostkach objętości powietrza (jako roztworu). 

B. stu tysiącach jednostek objętości powietrza (jako roztworu). 

C. milionie jednostek objętości powietrza (jako roztworu). 

D. miliardzie jednostek objętości powietrza (jako roztworu). 
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Zadanie 15. 
 

RAPORT WYDOBYCIA GAZU ZIEMNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH ODWIERTÓW 
Za miesiąc: lipiec                  KGZ Sękowa 
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[m] 

spąg 
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sprawozd. 
[tys. nm3] 

od 
początku 

roku 
[tys. nm3] 

w m –cu 
sprawozd. 

[kg] 

od 
początku 

roku 
[kg] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Sękowa 3 2470 2595 E 539 3 356 20,5 1 887 12 238 3,65 210 

2 Sękowa 6 2484 2512 E 575  20,6 1 914 12 390 3,14 210 

3 Sękowa 7 2486 2513 E 627  20,6 1 778 11 612   

…            

Razem        

W ciągu pierwszego półrocza wydobycie z odwiertu Sękowa 6 wyniosło 3 374 tys. nm3 gazu ziemnego 

i 10 476 kg wody. Którą wartość należy zapisać w kolumnie 7 dla tego odwiertu, uwzględniając zapisane 

w raporcie wydobycie uzyskane w lipcu? 

A. 3 913 

B. 3 932 

C. 3 949 

D. 4 001 

Zadanie 16. 

Którym kolorem na mapie geologicznej oznacza się wapienie dewonu? 

A. Pomarańczowym. 

B. Fioletowym. 

C. Niebieskim. 

D. Brązowym. 
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Zadanie 17. 
 

 
 
 

L.p. 

 
 
 

Elementy podlegające kontroli 

Częstotliwość kontroli 

Obsługa obiektu 
zakładu górniczego -   
mechanik, elektryk, 
operator obróbki i 

wydobycia 

Kierownik 
obiektu zakładu 
górniczego lub 
jego Zastępca, 

Kierownik 
zmiany 

Przedstawiciel 
Działu 

technicznego – 
osoba dozoru 

Rodzaj 
kontroli 

1. Korpus głowicy 
1 x miesiąc  

1 x 6 miesięcy 
 

1 x rok 
A 

AB 

2. Zasuwy awaryjne, robocze i 
rezerwowe 

1 x miesiąc  
1 x 6 miesięcy 

 
1 x rok 

A 
AB 

3. Manometry 
1 x miesiąc  

1 x 6 miesięcy 
 

1 x rok 
A 

AB 

4. Szczelność połączeń pomiędzy:     

4.1 głowicą, a więźbą rurową 
1 x miesiąc  

1 x 6 miesięcy 
 

1 x rok 
A 

AB 

4.2 zasuwami, zasuwami i głowicą 
oraz połączeniami kołnierzowymi 

1 x miesiąc  
1 x 6 miesięcy 

 
1 x rok 

A 
AB 

4.3 dławikiem, a laską pompową    
1 x miesiąc  

1 x 6 miesięcy 
 

1 x rok 
A 

AB 

5. Sposób zabezpieczenia rurociągu 
tłocznego 

1 x miesiąc  
1 x 6 miesięcy 

 
1 x rok 

A 
AB 

A – kontrola wizualna, B -  kontrola zgodna z DTR, instrukcjami eksploatacji, normami i innymi przepisami 

Określ, na podstawie instrukcji kontroli głowic eksploatacyjnych odwiertów, sposób i częstotliwość kontroli 

szczelności połączenia pomiędzy więźbą rurową a korpusem głowicy. 

A. Wykonywana raz na rok przez osobę dozoru ruch, zgodnie z instrukcją eksploatacji głowicy. 

B. Wykonywana raz na pół roku przez mechanika zakładu, jako kontrola wizualna. 

C. Wykonywana w sposób wizualny raz na kwartał przez operatora wydobycia. 

D. Wykonywana raz na kwartał przez kierownika zmiany, zgodnie z DTR. 

Zadanie 18. 

Stężenie wybuchowe metanu w powietrzu zawiera się w zakresie 

A. 2,4 ÷ 9,5% 

B. 3,2 ÷ 12,5% 

C. 5,0 ÷ 15,0% 

D. 4,3 ÷ 45,5% 
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Zadanie 19. 

 

Na schemacie instalacji osuszania gazu ziemnego wymiennik ciepła „glikol – glikol” oznaczono  

A. cyfrą 1. 

B. cyfrą 2. 

C. cyfrą 3. 

D. cyfrą 4. 

Zadanie 20. 

Tabletki chlorkowo-wapniowo-litowe, jako sorbent, stosowane mogą być do 

A. usuwania par rtęci z gazu ziemnego. 

B. odgazolinowania gazu ziemnego. 

C. odsiarczania gazu ziemnego. 

D. osuszania gazu ziemnego. 

Zadanie 21. 

W skład instalacji do stabilizacji ropy naftowej wchodzą: kolumna stabilizacyjna, 

A. deflegmator, chłodnica natryskowa, zbiornik gazoliny. 

B. demister, chłodnica natryskowa, zbiornik gazoliny. 

C. reboiler, kondensator, zbiornik ropy naftowej. 

D. kolumna rektyfikacyjna, wymiennik ciepła. 

Zadanie 22. 

Odgazolinowanie gazu ziemnego prowadzone jest z użyciem nafty o temperaturze około 25 ºC 

w charakterze sorbentu,. Gaz do kolumny absorpcyjnej powinien być kierowany pod ciśnieniem 

A. 0,1 ÷ 0,6 MPa 

B. 0,8 ÷ 1,2 MPa 

C. 1,5 ÷ 2,5 MPa 

D. powyżej 2,5 MPa 
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Zadanie 23. 
 

 

Na ilustracji przedstawiono wymiennik ciepła TEG – GAZ. Urządzenie to jest stosowane w instalacji 

A. odgazolinowania gazu ziemnego. 

B. odazotowania gazu ziemnego. 

C. odsiarczania gazu ziemnego. 

D. osuszania gazu ziemnego. 

Zadanie 24. 

Zbiornik magazynowy ropy naftowej obowiązkowo powinien być wyposażony w  

A. przerywacz płomienia i wskaźnik minimalnego poziomu płynu. 

B. zawór ciśnieniowo-depresyjny i zawór podciśnieniowy. 

C. zawór ciśnieniowo-depresyjny i przerywacz płomienia. 

D. automatyczny zawór nadciśnieniowy i zawór zwrotny. 

Zadanie 25. 

Do I klasy niebezpieczeństwa pożarowego zalicza się ciecze zapalne, których temperatura zapłonu 

A. zawiera się w przedziale 10 ÷ 23 ºC 

B. zawiera się w przedziale 15 ÷ 25 ºC 

C. nie przekracza 15 ºC 

D. nie przekracza 21 ºC 

Zadanie 26. 

Przestrzenie zagrożone wybuchem mieszaniny gazu z powietrzem, w zależności od prawdopodobieństwa 

i czasu występowania atmosfery wybuchowej, dzieli się na strefy 

A. 0, 1, 2 

B. 20, 21, 22 

C. Z0, ZI, ZII 

D. Z10, Z11 
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Zadanie 27. 

 = hPh  
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Wzór 1. Wzór 2. Wzór 3. Wzór 4. 

Który wzór umożliwia obliczenie wysokości słupa ropy naftowej w odwiercie, przy znanej wartości ciśnienia 

hydrostatycznego Ph? (ρ – gęstość ropy, γ – ciężar właściwy ropy, g – przyspieszenie ziemskie) 

A. Wzór 1. 

B. Wzór 2. 

C. Wzór 3. 

D. Wzór 4. 

Zadanie 28. 

W zbiorniku magazynowym znajdowało się 250 m3 ropy naftowej. W pierwszym dniu do punktu przesyłu (PP) 

przetłoczono 20% tej ilości. Ile ropy znajduje się w zbiorniku, jeżeli dodatkowo w drugim dniu przetłoczono 

do PP 30% pozostałej ilości? 

A. 125 m3 

B. 140 m3 

C. 175 m3 

D. 200 m3 

Zadanie 29. 

 

Wykres przedstawia „Pole pracy” dla wirowej pompy wielostopniowej ZW-50A. Dla wydajności tłoczenia 

równej 20 m3/h wysokość podnoszenia może wynosić 

A.   90 ÷ 270 m 

B. 179 ÷ 298 m 

C. 188 ÷ 312 m 

D. 197 ÷ 325 m 

  



hP
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Zadanie 30. 
 
 
 
 

L.p. 

 
 
 

Elementy podlegające kontroli 

Częstotliwość kontroli 

Obsługa obiektu 
zakładu górniczego -   
(mechanik, elektryk, 
operator obróbki i 

wydobycia) 

Kierownik 
obiektu zakładu 
górniczego lub 
jego Zastępca, 

Kierownik 
zmiany 

Przedstawiciel 
Działu 

technicznego – 
osoba dozoru 

Rodzaj 
kontroli 

1. Głowice tłoczne    ABC 

1.1. Korpus cylindrowy 1 x miesiąc  
1 x 6 miesięcy 

 
1 x rok 

A 
AC 

1.2. Nurnik 1 x miesiąc  
1 x 6 miesięcy 

 
1 x rok 

A 
AC 

1.3. Dławnica nurnika 1 x miesiąc  
1 x 6 miesięcy 

 
1 x rok 

A 
AC 

1.4. Zawory ssawne i tłoczne 1 x miesiąc  
1 x 6 miesięcy 

 
1 x rok 

A 
AC 

1.5. Kontrola temperatury elementów 
zespołu tłocznego 

1 x miesiąc 1 x 6 miesięcy 1 x rok AB 

1.6. Kontrola ciśnienia tłocznej cieczy 1 x miesiąc 1 x 6 miesięcy 1 x rok A 

A - kontrola wizualna. B - kontrola pomiarowa. C - kontrola zgodna z instrukcjami eksploatacji, normami 

Na podstawie fragmentu instrukcji kontroli pompy nurnikowej, określ element głowicy tłocznej pompy 

podlegający kontroli pomiarowej. 

A. Prawidłowość pracy zaworów ssących i tłoczących pompy. 

B. Stopień nagrzewania się elementów zespołu tłocznego. 

C. Wskazania manometru w części tłocznej pompy. 

D. Stan zużycia powierzchni nurnika. 

Zadanie 31. 

Termometr na gazowym odcinku kontrolno-pomiarowym wskazuje ujemną wartość temperatury wynoszącą 

‒18 ºC. W skali bezwzględnej jest to równe około 

A. 255 K 

B. 258 K 

C. 262 K 

D. 265 K 

Zadanie 32. 

  
  

Symbol graficzny 1. Symbol graficzny 2. Symbol graficzny 3. Symbol graficzny 4. 

Który symbol graficzny, zamieszczony na schemacie instalacji tłoczenia mediów, oznacza pompę? 

A. Symbol graficzny 1. 

B. Symbol graficzny 2. 

C. Symbol graficzny 3. 

D. Symbol graficzny 4. 
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Zadanie 33. 

Wodę podziemną zalicza się do wód siarczanowych, jeżeli głównym składnikiem rozpuszczonym w wodzie 

jest 

A. CS2 

B. SO2 

C. Na2SO3 

D. CaSO4 

Zadanie 34. 

Zestaw pomiarowy do wykonywania pomiarów wgłębnych, np. ciśnienia w odwiercie eksploatacyjnym, 

połączony jest z drutem odwijanym z bębna windy pomiarowej za pomocą 

A. łącznika przegubowego. 

B. łącznika śrubowego. 

C. pasterki. 

D. zapinki. 

Zadanie 35. 

Ostateczny rozmiar (kształt) komory solnej, powstałej w wyniku ługowania so li kamiennej otworem 

wiertniczym, mierzy się za pomocą 

A. inklinometru. 

B. echosondy. 

C. echometru. 

D. sonaru. 

Zadanie 36. 

Jaka jest wartość ciśnienia złożowego na głębokość 3125 m, jeżeli gradient ciśnienia złożowego wynosi 

112 kPa/10 m? 

A. 27,902 MPa 

B. 35,000 MPa 

C. 279,02 MPa 

D. 350,00 MPa 
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Zadanie 37. 

Na rysunku przedstawiono 

A. aparat do wykonywania destylacji frakcyjnej ropy naftowej. 

B. piknometr do badania gęstości cieczy. 

C. lepkościomierz Englera. 

D. aparat Deana-Starka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 38. 

Na rysunku przedstawiono laboratoryjną wirówkę elektryczną. Urządzenie to może być wykorzystane do  

A. pomiaru gęstości względnej ropy i produktów naftowych. 

B. oznaczania zawartości asfaltów w ropie naftowej. 

C. oznaczania zawartości solanki w ropie naftowej. 

D. określenia dawki inhibitora parafiny.  

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 39 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na podstawie wyników pomiaru właściwości ropy naftowej zawartych w tabeli, można określić, że lepkość 

ropy jest 

A. dwukrotnie mniejsza od lepkości wody destylowanej. 

B. dwukrotnie większa od lepkości wody destylowanej. 

C. mniejsza o 50% od lepkości wody destylowanej. 

D. większa o 50% od lepkości wody destylowanej. 

Lp. Oznaczenia 

1. Barwa ropy Ciemny brąz 

2. Gęstość w 20 ºC 0,828 g/cm3 

3. Ciężar właściwy w 20 ºC 8122,68 N/m3 

4. Lepkość w 20 ºC 
1,5 ºE 

4,69 cP 

5. Zawartość solanki 0,02% 

6. Zanieczyszczenia mechaniczne 0% 
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Zadanie 40 

Sporządzając diagram kołowy Udlufta, na podstawie wyników analizy składu chemicznego wody podziemnej, 

w górnej części koła oznacza się zawartość procentową 

A. sumy rozpuszczonych w wodzie składników stałych. 

B. gazów rozpuszczonych w wodzie. 

C. kationów w wodzie. 

D. anionów w wodzie. 

 
 


