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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. Informacje o zawodzie
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
w zawodzie mechanik motocyklowy wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

MOT.04.

Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

2.2 Zadania zawodowe - CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:
1) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
2) Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego,
3) Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych,
4) Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych,
5) Język obcy zawodowy,
6) Kompetencje personalne i społeczne.
2.3

Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy jest realizowane
w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Od 1 września 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.04.
Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie mechanik
motocyklowy.
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3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MOT.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska występujące w motoryzacji

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa zasady i przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące
w motoryzacji

Przykładowe zadanie 1.
Po wymianie oleju silnikowego w pojeździe motocyklowym przepracowany olej
A.
B.
C.
D.

należy przekazać do utylizacji.
można wykorzystać do ogrzewania warsztatu.
można wykorzystać w pracach konserwacyjnych.
można spuścić do kanalizacji wyposażonej w separator.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosowane podczas wykonywania
zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 2.
Przystępując do badania diagnostycznego motocykla, podczas którego wymagane jest uruchomienie i rozgrzanie silnika
należy zawsze
A.
B.
C.
D.

pamiętać o odprowadzeniu spalin przy pomocy wyciągu.
podłączyć motocykl do komputera diagnostycznego.
uzupełnić paliwo w zbiorniku.
dokonać wymiany oleju.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) opisuje zjawiska związane z elektrycznością oraz przepływem
prądu

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) posługuje się wielkościami i ich jednostkami
charakteryzującymi prąd elektryczny stały
i przemienny

Przykładowe zadanie 3.
Maksymalny prąd rozruchowy akumulatora określany jest w
A.
B.
C.
D.

A-amperach.
W-watach.
V-woltach.
Ω-omach.

Odpowiedź prawidłowa: A.

3.1.2 MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów
1) opisuje działanie i zastosowanie obwodów
elektronicznych
elektrycznych
Przykładowe zadanie 4.
Ogniwa prądu stałego akumulatora połączone są
A.
B.
C.
D.

szeregowo.
równolegle.
w gwiazdę.
w trójkąt.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów
elektronicznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych
na rysunku, na podstawie dokumentacji
i organoleptycznie:
a) rezystory, kondensatory i potencjometry
termistory, bimetale
b) fotorezystory
c) cewki i przekaźniki

Przykładowe zadanie 5.
Na schemacie przedstawiono

A.
B.
C.
D.

tranzystor.
przekaźnik przełączający.
przekaźnik typu NC w stanie spoczynku.
przekaźnik typu NO w stanie spoczynku.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów
elektronicznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje elementy układów elektronicznych
diody, tranzystory, elementy przełączające
i optoelektroniczne

Przykładowe zadanie 6.
Symbol graficzny przedstawia

A.
B.
C.
D.

tyrystor.
tranzystor.
kondensator.
diodę prostowniczą.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) obsługuje akumulator i motocyklowe
1) wyjaśnia budowę, zasadę działania
urządzenia elektroniczne
i przeznaczenie akumulatora
Przykładowe zadanie 7.
Prawidłowa wartość napięcia na zaciskach akumulatora bezobsługowego, przy pracującym silniku, powinna zawierać się
w przedziale
A.
B.
C.
D.

12,2 ÷ 12,6 V
12,7 ÷ 13,0 V
13,2 ÷ 13,7 V
14,0 ÷ 14,5 V

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
19) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas
diagnostyki, obsługi i naprawy
Przykładowe zadanie 8.
Na rysunku przedstawiono

A.
B.
C.
D.

mikrometr.
suwmiarkę.
średnicówkę.
czujnik zegarowy.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów
geometrycznych, siły i momentu, wielkości
elektrycznych

3.1.3 MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
klasyfikuje
pojazdy
motocyklowe ze względu
1) 1) rozróżnia pojazdy motocyklowe
na przeznaczenie i budowę
Przykładowe zadanie 9.
Na którym zdjęciu przedstawiony jest motocykl typu cross?

a)

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje budowę pojazdów motocyklowych,
1 )opisuje zawieszenie i kierownicę pojazdów
ich podzespołów i zespołów
motocyklowych
Przykładowe zadanie 10.

Jaki typ zawieszenia przedstawiony jest na nagraniu?
A. Springer.
B. Wahaczowe.
C. Teleskopowe klasyczne.
D. Teleskopowe upside-down .
Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6)
wyjaśnia
zasady
działania i zadania wyposażenia
3) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów pojazdów
elektrycznego
pojazdów
motocyklowych
motocyklowych
Przykładowe zadanie 11.
Regulacja dawki paliwa w motocyklach z wtryskowym układem zasilania odbywa się poprzez
A.
B.
C.
D.

regulację obrotów pompy paliwa.
otwarcie lub zamknięcie przepustnicy.
wydłużenie bądź skrócenie czasu wtrysku.
zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia paliwa.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
wyjaśnia
zasady
działania i zadania silników
3) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów pojazdów
stosowanych w pojazdach motocyklowych
motocyklowych
Przykładowe zadanie 12.
Stosunek obrotu wału głównego do wału rozrządu w silniku czterosuwowym wynosi
A.
B.
C.
D.

2:1
1:1
1:2
2:3

Odpowiedź prawidłowa: A.

11

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7)
wyjaśnia
zasady
działania i zadania układów
3) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów pojazdów
bezpieczeństwa
pojazdów
motocyklowych
motocyklowych
Przykładowe zadanie 13.
Działanie układu ABS polega na
A.
B.
C.
D.

zapobieganiu blokowania kół podczas hamowania.
ograniczeniu uślizgu kół podczas przyspieszania.
wspomaganiu nagłego hamowania.
wspomaganiu siły hamowania.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) ustala zakres diagnostyki pojazdów
1) określa metody diagnostyki pojazdów
motocyklowych, ich podzespołów i zespołów
motocyklowych ich podzespołów i zespołów
Przykładowe zadanie 14.
Aby poprawnie ocenić pracę sondy lambda, należy posłużyć się
A. amperomierzem uniwersalnym.
B. komputerem diagnostycznym.
C. analizatorem spalin.
D. skanerem OBD.
Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) wykonuje diagnostykę pojazdów motocyklowych,
2) określa zastosowanie urządzeń, narzędzi
ich podzespołów i zespołów
i przyrządów do diagnostyki pojazdów
motocyklowych, ich podzespołów i zespołów
Przykładowe zadanie 15.
Pomiaru ciśnienia sprężania należy dokonać przy użyciu
A. pirometru.
B. manometru.
C. wakuometru.
D. decybelomierza.
Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11)
dokonuje
weryfikacji
części pojazdów
9) wykonuje diagnostykę pojazdów motocyklowych,
motocyklowych
pod
względem
ich przydatności
ich podzespołów i zespołów
do dalszej eksploatacji na podstawie wyników
badań diagnostycznych
Przykładowe zadanie 16.
W celu sprawdzenia poprawności działania czujnika prędkości obrotowej koła w układzie ABS, należy dokonać pomiaru
A.
B.
C.
D.

wartości napięcia, jakie jest do niego przyłożone.
natężenia prądu, który przez niego przepływa.
generowanego sygnału wyjściowego.
reaktancji pojemnościowej.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10)ustala wyniki badań diagnostycznych pojazdów
9) wykonuje diagnostykę pojazdów motocyklowych,
motocyklowych,
ich podzespołów i zespołów
ich podzespołów i zespołów
Przykładowe zadanie 17.
Na wykresie przedstawiono

A.
B.
C.
D.

siły hamowania poszczególnych zacisków.
wyprzedzenie zapłonu kolejnych cylindrów.
moment obrotowy w kolejnych przełożeniach.
ciśnienie sprężania poszczególnych cylindrów.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) rozróżnia materiały konstrukcyjne
1) identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały
konstrukcyjne i eksploatacyjne
i eksploatacyjne
Przykładowe zadanie 18.
Materiał o oznaczeniu >ABS< stosowany jest do produkcji takich części motocyklowych, jak
A. korpusy silnika.
B. klocki hamulcowe.
C. elementy nadwozia, owiewki.
D. przewody wysokiego napięcia.
Odpowiedź prawidłowa: C.
3.1.4 MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) dobiera części zamienne oraz materiały
eksploatacyjne do wykonania obsługi
i naprawy pojazdów motocyklowych
Przykładowe zadanie 19.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) dobiera materiały eksploatacyjne do wykonania
obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych

Jaki rodzaj płynu należy stosować w układach hamulcowych motocykla?
A. R-3.
B. ATF 2.
C. 10W40.
D. DOT-4.
Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wykonuje obsługę pojazdów motocyklowych
z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy
do wykonania obsługi pojazdu motocyklowego

Przykładowe zadanie 20.
Aby prawidłowo wykonać regulację gaźnika motocyklowego, należy posłużyć się
A. multimetrem.
B. manometrem.
C. wakuometrem.
D. analizatorem spalin.
Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wykonuje obsługę pojazdów motocyklowych
z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi
Przykładowe zadanie 21.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy
do wykonania obsługi pojazdu motocyklowego

Aby prawidłowo ocenić pracę alternatora po naprawie, zamontowanego w motocyklu, należy posłużyć się
A. pirometrem.
B. manometrem.
C. woltomierzem.
D. amperomierzem.
Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) wykonuje naprawę pojazdów motocyklowych
z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
9) posługuje się narzędziami i przyrządami zgodnie
z ich przeznaczeniem podczas naprawy pojazdu
motocyklowego

Przykładowe zadanie 22.
Na którym zdjęciu przedstawiono przyrząd stosowany do naprawy łańcucha napędowego?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) przekazuje pojazdy motocyklowe po obsłudze i naprawie wraz
z dokumentacją

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) sporządza kosztorys obsługi i naprawy pojazdu
motocyklowego, uwzględnieniem ceny netto oraz
podatku VAT

Przykładowe zadanie 23.
Cena jednej roboczogodziny wynosi 100 zł netto. Ile wyniesie koszt naprawy brutto przy podatku VAT 23%, jeżeli
mechanik wymienił części za 200 zł brutto, a czas jego pracy wyniósł 2 godziny?
A. 300 zł
B. 323 zł
C. 400 zł
D. 446 zł
Odpowiedź prawidłowa: D.
3.1.5 MOT.01.5. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1)p 1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem
środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem z usługami
świadczonymi w danym zawodzie

Przykładowe zadanie 24.
Do montażu śruby pokazanej na rysunku należy użyć kluczy typu
For mounting the screw shown in the picture use type keys
A.
B.
C.
D.

torx.
imbus.
philips.
regular.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych
w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją
zadań zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

3.1.6 MOT.01.6. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.01.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności 1) przewiduje skutki podejmowanych działań,
za podejmowane działania
w tym skutki prawne
Przykładowe zadanie 25.
Mechanik motocyklowy, który nierzetelnie wykonał naprawę przyjętego pojazdu, musi liczyć się z konsekwencjami
A.
B.
C.
D.

prawnymi.
moralnymi.
społecznymi.
gospodarczymi.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.01.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) przedstawia różne formy zachowań asertywnych
jako sposoby radzenia sobie ze stresem

Przykładowe zadanie 26.
Najlepszym ze sposobów radzenia sobie z pracownikiem notorycznie ignorującym wydawane mu polecenia jest
A.
B.
C.
D.

ignorowanie jego wybryków.
każdorazowe upominanie go.
zmiana jego stanowiska pracy.
asertywność w wyciąganiu konsekwencji.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji MOT.04
Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MOT.04 Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
jest przeprowadzana według modelu w i trwa 120 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Dokonaj naprawy motocykla jednocylindrowego, w którym występuje problem z uruchomieniem silnika.
Diagnostykę elementów przeprowadź zgodnie z załączoną kartą kontrolną.
Wypełnij tabelę kontrolną oraz kosztorys naprawy. Korzystaj z tabel cen części oraz czasochłonności.
Zadanie wykonaj zgodnie z technologią naprawy oraz zasadami bhp i ergonomii pracy.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Ceny części zamiennych
Nazwa części
Przewody wysokiego napięcia
Cewka zapłonowa
Świeca zapłonowa
Akumulator

Jednostka miary
kpl.
szt.
szt.
szt.

Cena brutto (zł)
70,00
450,00
20,00
80,00

Czasochłonność
Jednostka czasowa
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa czynności
Sprawdzenie stanu naładowania akumulatora
Sprawdzenie cewek wysokiego napięcia
Sprawdzenie stanu przewodów wysokiego napięcia
Sprawdzenie świec zapłonowych

w rbh
0,20
0,20
0,20
0,50

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- tabela kontrolna,
- kosztorys naprawy,
- naprawiony motocykl
oraz
przebieg wykonania naprawy zgodny z technologią naprawy i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
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TABELA KONTROLNA
Lp. Kontrola układu zapłonowego
1

Sprawne

Niesprawne

Sprawdzenie stanu naładowania akumulatora

2. Sprawdzenie cewek wysokiego napięcia
3. Sprawdzenie stanu przewodów wysokiego napięcia
4. Sprawdzenie świec zapłonowych

Kosztorys naprawy
Lp.

Wykaz czynności

Czasochłonność

Koszt robocizny brutto*

Razem:
Lp.

Wykaz użytych części zamiennych

Koszt części brutto

Razem:
Całkowity koszt naprawy:

*Wartość 1 roboczogodziny wynosi 140 zł brutto.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska obowiązujących w motoryzacji
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) przeciwdziała zagrożeniom istniejącym
na zajmowanym stanowisku pracy
3) obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach
pracy zgodnie z zasadami i przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
obowiązujących w motoryzacji
1) określa zasady organizacji swojego stanowiska
pracy
2) dobiera narzędzia, przyrządy i sprzęt do organizacji
stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
2) utrzymuje ład i porządek na stanowisku
1) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
na stanowisku pracy

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.2. Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia elementy obwodów elektrycznych
1) rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych
na rysunku, na podstawie dokumentacji
i układów elektronicznych
i organoleptycznie:
a) rezystory, kondensatory i potencjometry, termistory
bimetale
b) fotorezystory
c) cewki i przekaźniki
7) obsługuje akumulator i motocyklowe
1) podłącza motocyklowe urządzenia elektroniczne
do akumulatora
urządzenia elektroniczne
9) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
1) wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną,
eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń
podczas wykonywania zadań zawodowych
14) rozróżnia materiały konstrukcyjne
1) dobiera materiały eksploatacyjne stosowane
w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów
i eksploatacyjne
do ich przeznaczenia
1) dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania
20) wykonuje pomiary warsztatowe
pomiarów warsztatowych
2) przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych
części pojazdów motocyklowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) dobiera metody diagnostyki pojazdów
1) określa metody diagnostyki pojazdów
motocyklowych innych podzespołów i zespołów
motocyklowych, ich podzespołów i zespołów
2) dobiera sposób diagnostyki podzespołów
i zespołów pojazdów motocyklowych
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8) przygotowuje pojazdy motocyklowe
do diagnostyki

1) przestrzega procedur przygotowania pojazdu
motocyklowego do diagnostyki
2) oczyszcza pojazdy motocyklowe z zabrudzeń
powstałych w czasie użytkowania
3) wskazuje podzespoły i zespoły pojazdu
motocyklowego podlegające diagnostyce

9) wykonuje diagnostykę pojazdów
motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

a) określa zastosowanie urządzeń, narzędzi
i przyrządów do diagnostyki pojazdów motocyklowych
ich podzespołów i zespołów
b) obsługuje urządzenia i narzędzia do diagnostyki
pojazdów motocyklowych, ich podzespołów
i zespołów zgodnie z ich instrukcją obsługi
c) korzysta z dokumentacji technicznej podczas
diagnostyki pojazdów motocyklowych,
ich podzespołów i zespołów

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) lokalizuje uszkodzone lub zużyte podzespoły i zespoły
pojazdów motocyklowych

3) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne
do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych
4) wykonuje obsługę pojazdów motocyklowych
z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

1)
2)
3)
6)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
5) wykonuje naprawę pojazdów motocyklowych
z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

4)
5)
6)
7)
8)
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Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
określa stan techniczny pojazdu motocyklowego,
jego podzespołów i zespołów
rozpoznaje zużyte lub uszkodzone podzespoły
i zespoły pojazdu motocyklowego
weryfikuje części pojazdu motocyklowego
dobiera do wykonania obsługi i naprawy pojazdów
motocyklowych oryginalne części zamienne lub
ich zamienniki
przygotowuje podzespoły i zespoły pojazdu
motocyklowego do obsługi
dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy
do wykonania obsługi pojazdu motocyklowego
określa stan narzędzi, urządzeń
i przyrządów do wykonywania obsługi pojazdu
motocyklowego
posługuje się narzędziami i przyrządami do
obsługi i naprawy zespołów i podzespołów
pojazdu motocyklowego zgodnie z ich
przeznaczeniem
przeprowadza obsługę pojazdu motocyklowego
zgodnie z zakresem obsługi
sprawdza prawidłowość wykonanej obsługi
pojazdu motocyklowego
określa zakres naprawy podzespołów
i zespołów pojazdu motocyklowego
określa zakres demontażu podzespołów
i zespołów pojazdu motocyklowego
ustala kolejność demontażu i montażu
podzespołów i zespołów pojazdu motocyklowego
na podstawie dokumentacji technicznej
zabezpiecza pojazdy motocyklowe przed
wykonaniem demontażu i montażu
wykonuje demontaż podzespołów i zespołów
pojazdu motocyklowego

9) weryfikuje zdemontowane podzespoły
i zespoły pojazdu motocyklowego
10) dokonuje wymiany lub naprawy zdemontowanych
części, podzespołów i zespołów pojazdu
motocyklowego
11) wykonuje montaż podzespołów i zespołów
pojazdu motocyklowego
12) posługuje się narzędziami i przyrządami zgodnie
z ich przeznaczeniem podczas naprawy pojazdu
motocyklowego

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) realizuje działania w wyznaczonym czasie
4) monitoruje realizację zaplanowanych działań
5) dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań
6) dokonuje samooceny wykonanej pracy
3) ocenia podejmowane działania
4) przewiduje konsekwencje niewłaściwego
wykonywania czynności zawodowych na stanowisku
pracy, w tym posługiwania się niebezpiecznymi
substancjami i niewłaściwej eksploatacji maszyn
i urządzeń na stanowisku pracy

3) wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności
za podejmowane działania
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