XXXV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody I stopnia (szkolne)

Rok szkolny 2008/2009

ZESTAW TESTÓW

WYJAŚNIENIE
Przed przysta˛pieniem do udzielania odpowiedzi przeczytaj uważnie poniższy tekst. Zestaw
pytań obejmuje 21 zadań z zagadnień techniki. Odpowiedzi należy udzielać na zała˛czonej
karcie odpowiedzi. Tam, gdzie podane sa˛ propozycje odpowiedzi, należy zaznaczyć poprawna˛,
stawiaja˛c krzyżyk w kolumnie oznaczonej litera˛ odpowiadaja˛ca˛ wybranej odpowiedzi. Z zadań
od 16 do 21 należy wybrać trzy dowolne i wpisać odpowiedzi w postaci liczbowej pamie˛taja˛c
o dopisaniu jednostek, tam gdzie to konieczne. Należy stosować te jednostki, których użyto w
zadaniu. Pełne rozwia˛zanie tych zadań należy doła˛czyć na osobnych kartkach.

Czas rozwia˛zywania 90 minut.
1. Rysunek przedstawia schemat blokowy
pośredniej metody pomiarowej i praktyczne jej zastosowanie w specjalizowanym
układzie scalonym którym jest:
a) przetwornik prawdziwej wartości skutecznej True RMS,
b) generator VCO sterowany napie˛ciowo,
c) detektor wartości szczytowej napie˛cia.

2. Rysunek przedstawia schemat układu
logicznego, który można zasta˛pić jedna˛
bramka˛, jaka˛?
a) Ex-NOR,
b) NAND,
c) Ex-OR,
d) NOR.
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3. W układzie wzmacniacza jak na rysunku
napie˛cie na jego wyjściu UWY ma wartość:
a) +4 V,
b) -6 V,
c) +6 V.
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Rysunek przedstawia schemat filtru:
górnoprzepustowego typu Π ,
środkowoprzepustowego typu T,
dolnoprzepustowego,
środkowozaporowego TT.

5. Która z poniższych liczb nie jest zapisem w kodzie BCD:
a) 001101111000,
b) 001111111000,
c) 10010111,

d) 001110010110.
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6. Na rysunku przedstawiono charakterystyki
statyczne tranzystora bipolarnego w układzie
OE. Prawidłowo osie powinny być opisane:
a) x = UBE, y = IB, z = IC,

v = UCE,

b) x = UCE, y = IC, z = IB,

v = UBE,

c) x = UBE, y = IC, z = IB,

v = UCE,

d) x = UCE, y = IB, z = IC,

v = UBE,
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7. Który z poniższych układów nie realizuje
iloczynu logicznego?
a) a,
b) b,
c) c,
d) d.

8. Wykresy momentów gna˛cych i sił tna˛cych
dla belki przedstawionej poniżej ilustruja˛
rysunki:
a) a i c,
b) a i d,
c) b i c,
d) b i d.

9. Działaja˛cy na pre˛t układ sił wywołuje w pre˛cie zmiany, które można opisać w naste˛puja˛cy
sposób: > 0 ; 1 < 0 . Mowa tutaj o pre˛cie:
a) ściskanym,
b) rozcia˛ganym,
c) skre˛canym,
d) zginanym.
10. W laboratorium sporza˛dzono cztery różne roztwory, każdy o ste˛żeniu 10% i
przeprowadzono ćwiczenia (eksperyment) jak zilustrowano na rysunku. W którym
przypadku żarówka nie zaświeci sie˛?
a) I i II,
b) II i IV,
c) tylko III,
d) I i IV.

11. Cztery powierzchnie sprawdzone zostały na płaskość za pomoca˛ tuszowania (na farbe˛). W
kwadracie kontrolnym zanotowano:
a) 15 plamek,
b) 12 plamek,
c) 5 plamek,
d) 25 plamek.
Która z powierzchni jest najlepiej obrobiona?

12. Który z rysunków uszczelki jest prawidłowo zwymiarowany:
a) A,
b) B,
c) C,

13. Ciało spada swobodnie z wysokości 490,5 cm. Ziemie˛ osia˛gnie po czasie:
a) 1 s,
b) 2 s,
c) 0,5 s,

d) D.

d) 5 s.

14. Na wadze zrównoważono kulki G1 i G2 wykonane z różnych
metali. Obje˛tość kulki G1 jest mniejsza od obje˛tości kulki
G2.
Co stanie sie˛ z ramionami wagi. jeżeli obie zawieszone kulki
na wadze zanurzy sie˛ całkowicie w wodzie?
a)
b)
c)
d)

Ramie˛ z kulka˛ G1 obniży sie˛,
Ramie˛ z kulka˛ G2 obniży sie˛,
Ramiona pozostana˛ w równowadze,
Nie można tego przewidzieć.

15. Pre˛dkość strug powietrza przepływaja˛cego w bezpośredniej bliskości elementów samolotu
maga˛ być inne niż pre˛dkość lotu samolotu.
Który zapis jest prawidłowy?
a) v1 > v ; v2 < v,
b) v1 < v ; v2 > v,
c) v1 = v ; v2 < v,
d) v1 < v ; v2 < v.
16. Jaka˛ siła˛ należy cia˛gna˛ć drezyne˛ na 4 kołach stalowych o średnicy d = 50 cm poziomo po
stalowych szynach, jeżeli jej cie˛żar wraz z obcia˛żeniem wynosi 16 000 N? Współczynnik
tarcia potoczystego f = 2,5 mm.
17. Aby zmierzyć moc silnika nałożono na jego
koło taśme˛ hamulcowa˛. Prawy koniec taśmy
poła˛czono z waga˛ spre˛żynowa˛ Q, zaś lewy
obcia˛żono odważnikiem G = 20 N.
Jaka be˛dzie moc silnika, jeżeli obraca sie˛ on
jednostajnie wykonuja˛c 240 obr/min, zaś
waga spre˛żynowa pokazuje obcia˛żenie Q =
40 N? średnica koła d = 665 mm.

18. Jaki jest cie˛żar statku (wraz z obcia˛żeniem), którego pole przekroju na poziomie linii wody
jest równe 1200 m2, jeżeli po wypłynie˛ciu rzeka˛ w morze głe˛bokość jego zanurzenia
zmniejszyła sie˛ o 0,15 m? Ge˛stość wody morskiej wynosi 1,03 103 kg/m3.

19. W trakcie projektowania płytki drukowanej wynikła potrzeba zasta˛pienia rezystora
pomiarowego przetykanego ścieżka˛. Projektant obwodu drukowanego zadecydował, że
rezystor pomiarowy o wartości R 0,01 Ω zasta˛pi odpowiednio ukształtowana˛ ścieżka˛ o
szerokości 50 mils (w programach do projektowania płytek stosowany jest raster calowy,
1mils = 1/1000cala = 0,0254mm).
Oblicz długość ścieżki jeżeli grubości warstwy miedzi typowej płytki drukowanej wynosi
35 µ m. Do obliczeń przyjmij wartość rezystywności miedzi ρ 0,01724 Ω mm2/m.
20. Rysunek 1 przedstawia sterowanie diody IRED emituja˛cej światło podczerwone w typowym układzie np. pilota TV zdalnego sterowania na podczerwień.
Oblicz wartość średnia˛ ISR pra˛du I pobieranego z baterii B w czasie pracy pilota, jeżeli
przebieg sygnału w pkt. X ma postać jak na rys.2, a zmierzony wcześniej pra˛d
przewodzenia maksymalny IPmax (szczytowy) pra˛du I płyna˛cy w obwodzie kolektora
tranzystora T ma wartość IPmax = 0,25 A.
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cze˛stotliwość impulsów w ramce danych,
czas trwania pojedynczego impulsu danych,
czas trwania przerwy pomie˛dzy impulsami,
okres impulsów w ramce danych,
czas emisji danych (ramki),
czas powtarzania danych (ramki).

21. Rysunek przedstawia 1-stopniowy przedwzmacniacz napie˛ciowy o współczynniku
wzmocnienia kU = 20 V/V obje˛ty ujemnym sprze˛żeniem zwrotnym o współczynniku
wzmocnienia β 0,03 . Do wyjścia przedwzmacniacza jest doła˛czony 3-pozycyjny
regulator poziomu napie˛cia wyjściowego UWY.
Oblicz wartość napie˛cia UWYP na wyjściu regulatora, jeżeli przeła˛cznik P jest w pozycji
odpowiadaja˛cej -3dB poziomowi napie˛cia wyjściowego przedwzmacniacza.

