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Kwalifikacja AU.04

 

1. Eksploatacja środków transportu w przewozach.
1.Wymień i opisz znane Ci przyrz dy pomiarowe.

2.Opisz sposób pomiaru i regulacji geometrii kół.

3.Opisz na czym polega i co wchodzi w skład codziennej obsługi technicznej pojazdu.

4.Opisz na czym polega i co wchodzi w skład okreso

5.Opisz sposób przygotowywania dokumentacji napraw.

 

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona

1.Opisz charakterystykę momentu obrotowego, mocy oraz jednostkowego zu ycia paliwa.

2.Opisz budowę układu hamulcowego w samochodach 

3.Opisz zastosowanie hamulców górskich i zwalniaczy.

4.Wymień akty prawne regulujące czas pracy kierowcy i opisz maksymalny czas pracy kierowcy.

5.Opisz prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji  wst pnej oraz szkolenia 

okresowego. 

 

3. Bezpieczeństwo i ratownictwo

1.Opisz czynniki szkodliwe w środowisku pracy na przykładzie wybranej firmy.

2.Opisz zagrożenia w środowisku pracy na przykładzie wybranej firmy.

3.Opisz procedurę udzielania pierwszej pomocy podczas zdarzenia komunikacyjneg

dwóch aut, dwie osoby poszkodowane.

4.Opisz dwa środki ochrony indywidualnej i czynniki przed, którymi chroni

5.Opisz zadania i uprawnienia instytucji 

6.Opisz zadania i uprawnienia PIP i PIS.

 

4. Podstaw maszynoznawstwa

1.Przedstawiony element narysuj w rzucie prostok tnym na  3 płaszczyzny.
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transportu w przewozach. 
1.Wymie  i opisz znane Ci przyrządy pomiarowe. 

2.Opisz sposób pomiaru i regulacji geometrii kół. 

3.Opisz na czym polega i co wchodzi w skład codziennej obsługi technicznej pojazdu.

4.Opisz na czym polega i co wchodzi w skład okresowej obsługi technicznej pojazdu.

5.Opisz sposób przygotowywania dokumentacji napraw. 

Kwalifikacja wst pna przyspieszona 

Opisz charakterystyk  momentu obrotowego, mocy oraz jednostkowego zu ycia paliwa.

2.Opisz budow  układu hamulcowego w samochodach ciężarowych. 

3.Opisz zastosowanie hamulców górskich i zwalniaczy. 

4.Wymie  akty prawne regulujące czas pracy kierowcy i opisz maksymalny czas pracy kierowcy.

5.Opisz prawa i obowi zki kierowców w zakresie kwalifikacji  wstępnej oraz szkolenia 

ezpiecze stwo i ratownictwo 

1.Opisz czynniki szkodliwe w środowisku pracy na przykładzie wybranej firmy.

2.Opisz zagro enia w rodowisku pracy na przykładzie wybranej firmy. 

3.Opisz procedur  udzielania pierwszej pomocy podczas zdarzenia komunikacyjneg

dwóch aut, dwie osoby poszkodowane. 

4.Opisz dwa rodki ochrony indywidualnej i czynniki przed, którymi chronią

5.Opisz zadania i uprawnienia instytucji -  Państwowej straży Pożarnej. 

6.Opisz zadania i uprawnienia PIP i PIS. 

maszynoznawstwa 

1.Przedstawiony element narysuj w rzucie prostokątnym na  3 płaszczyzny.
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3.Opisz na czym polega i co wchodzi w skład codziennej obsługi technicznej pojazdu. 

wej obsługi technicznej pojazdu. 

Opisz charakterystyk  momentu obrotowego, mocy oraz jednostkowego zużycia paliwa. 

4.Wymie  akty prawne reguluj ce czas pracy kierowcy i opisz maksymalny czas pracy kierowcy. 

5.Opisz prawa i obowi zki kierowców w zakresie kwalifikacji  wst pnej oraz szkolenia 

1.Opisz czynniki szkodliwe w rodowisku pracy na przykładzie wybranej firmy. 

3.Opisz procedur  udzielania pierwszej pomocy podczas zdarzenia komunikacyjnego np. wypadek 

4.Opisz dwa rodki ochrony indywidualnej i czynniki przed, którymi chronią. 

1.Przedstawiony element narysuj w rzucie prostok tnym na  3 płaszczyzny. 



2. Poniższy rysunek elementu płaskiego  uzupełnić przekrojem stopniowym, a następnie 

zwymiarować element tak, aby możliwe było jego wykonanie. 

 

 

 

 

5. Środki transportu drogowego 

1. Infrastruktura magazynowa oraz środki transportu wewnętrznego. 

2. Oznakowania na opakowaniach oraz wartości towarów. 

3. Budowa środka transportu drogowego. 
 

6. Język obcy zawodowy 

1. Wymień i opisz  podstawowe części samochodu osobowego. 

2. Stwórz dialog na temat kolizja na drodze. 

3. Wymień i scharakteryzuj rodzaje znaków drogowych. 
 


