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Przedmiot: Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych 
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych 
Klasa: II 

 
Zakres tematyczny materiału: Diagnostyka, obsługa i naprawa tłokowych silników spalinowych. 

 

 

 

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych 
Mechanik pojazdów samochodowych II    

Zestaw 1: 
1. Proszę opisać organoleptyczną diagnostykę układu chłodzenia silnika (po co się ją robi, jakie czynności 

wchodzą w skład, co można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia) 
2. Proszę opisać pomiar ciśnienia sprężania silnika (po co się go wykonuje, jak, jakie przyrządy się używa, jak 

interpretuje wyniki) 
3. Proszę opisać obsługę układu paliwowego silnika (po co się ją wykonuje, jak, kiedy, jakie czynności wchodzą 

w skład) 
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Zestaw 2: 
1. Proszę opisać organoleptyczną diagnostykę układu smarowania silnika (po co się to robi, jakie czynności 

wchodzą w skład, co można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia) 
2. Proszę opisać powietrzną próbę szczelności cylindrów silnika (po co się go wykonuje, jak, jakie przyrządy się 

używa, jak interpretuje wyniki) 
3. Proszę opisać obsługę układu chłodzenia silnika (po co się ją wykonuje, jak, kiedy, jakie czynności wchodzą 

w skład) 
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Zestaw 3: 
1. Proszę opisać organoleptyczną diagnostyką układu korbowego silnika (po co się to robi, jakie czynności 

wchodzą w skład, co można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia) 
2. Proszę opisać próbę olejową silnika (po co się go wykonuje, jak, jakie przyrządy się używa, jak interpretuje 

wyniki) 
3. Proszę opisać obsługę układu smarowania silnika (po co się ją wykonuje, jak, kiedy, jakie czynności wchodzą 

w skład) 
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Zestaw 4: 
1. Proszę opisać organoleptyczną diagnostykę układu chłodzenia silnika (po co się ją robi, jakie czynności 

wchodzą w skład, co można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia) 
2. Proszę opisać powietrzną próbę szczelności cylindrów silnika (po co się go wykonuje, jak, jakie przyrządy się 

używa, jak interpretuje wyniki) 
3. Proszę opisać obsługę układu smarowania silnika (po co się ją wykonuje, jak, kiedy, jakie czynności wchodzą 

w skład) 
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Zestaw 5: 
1. Proszę opisać organoleptyczną diagnostykę wewnętrznych / pokładowych systemów monitorujących / 

nadzorujących prawidłowość pracy silnika (wymienić poszczególne systemy, po co się poszczególne systemy 
stosuje, wymienić czynności diagnostyczne organoleptyczne dotyczące tych systemów, co można tym 
stwierdzić, jak, jakie są ograniczenia) 

2. Proszę opisać diagnostykę cieczy chłodzącej silnika (po co się ją robi, jakie czynności wchodzą w skład, co 
można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia, jakie urządzenia diagnostyczne można wykorzystać, w jaki 
sposób) 

3. Proszę opisać remont kapitalny układu korbowego silnika (po co się go robi, jakie czynności wchodzą w 
skład, jak się go wykonuje, co można uzyskać, jakie są ograniczenia) 
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Zestaw 6: 
1. Proszę opisać organoleptyczną diagnostykę silnika z wykorzystaniem uruchomienia silnika (po co się to robi, 

jakie czynności wchodzą w skład, co można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia) 
2. Proszę opisać diagnostykę oleju smarnego silnika (po co się ją robi, jakie czynności wchodzą w skład, co 

można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia, jakie urządzenia diagnostyczne można wykorzystać, w jaki 
sposób) 

3. Proszę opisać weryfikację stanu technicznego układu korbowego silnika, gdy układ jest wymontowany z 
silnika i rozmontowany na poszczególne elementy (po co się ją robi,  jak, jakie przyrządy się używa,  jak 
interpretuje wyniki, co można uzyskać, jakie są ograniczenia)  
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Zestaw 7: 
1. Proszę opisać organoleptyczną diagnostykę paska rozrządu i pasków napędu osprzętu silnika (po co się to 

robi, jak, jakie czynności wchodzą w skład, co można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia) 
2. Proszę opisać diagnostykę układu paliwowego silnika (po co się ją robi, jakie czynności wchodzą w skład, co 

można tym stwierdzić, jakie są ograniczenia, jakie urządzenia diagnostyczne można wykorzystać, w jaki 
sposób) 

3. Proszę opisać obsługę silnika 2-suwowego ZI (po co się ją robi, jak,  kiedy, jakie czynności wchodzą w skład, 
jakie przyrządy się używa) 
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