Pytanie nr 1:
Na stacje przyjeżdża pojazd , skierowany przez organ kontroli drogowej,
przewożący towary niebezpieczne typu FL, który uczestniczył w wypadku
drogowym. W wyniku tego wypadku zostały naruszone elementy nośne
konstrukcji ramy. Określ zakres badania, jakie dokumenty powinniśmy otrzymać
od właściciela pojazdu, a jakie wystawiamy oraz ustal datę następnego
badania.

Pytanie nr 2:
Na badanie techniczne przyjechał ciągnik, który będzie ciągnął naczepę –
cysternę przewożącą towary niebezpieczne (benzyna oraz olej napędowy).
Określ zakres badania, jakie dokumenty powinniśmy otrzymać od właściciela
pojazdu, a jakie wystawiamy oraz ustal datę następnego badania.

Pytanie nr 3:
Na stacje kontroli pojazdów przyjeżdża pojazd skierowany na badanie przez
Policję, przewożący towary niebezpieczne typu FL, który uczestniczył w
wypadku drogowym i zostały uszkodzone elementy nośne konstrukcji ramy. Jest
to pojazd cysterna o DMC 21 ton i zarejestrowany dnia 10.05.2009. Opisz jak
wykonasz badanie oraz jak wykonasz pomiar geomterii kół.

Pytanie nr 4:
Na SKP stawił się pojazd na badanie techniczne polegające na sprawdzeniu i
ocenie spełnienia odpowiednich wymagań technicznych dotyczących przewozu
ADR. Właściciel chciałby przewozić tym pojazdem towary niebezpieczne klasy 1
grupy J.
Jest to pojazd marki VOLVO FL7, furgon izotermiczny o DMC 24t zarejestrowany
po raz pierwszy 4.05.2006r w Polsce.
W jaki sposób sprawdzisz spełnienie wymagań stopnia ochrony instalacji
elektrycznej wewnątrz przedziału ładunkowego.
W jaki sposób sprawdzisz spełnienie wymagań odporności przedziału
ładunkowego na ciepło i ogień.
Jak sprawdzisz spełnienie wymagań tachografu.

Kompendium wiedzy diagnosty samochodowego. Baza pytań
opisowych, testy online z działu podstawowego, zbiór
najważniejszym informacji. Wszystko dostępne za darmo na
Infodia.pl – Wejdź i sprawdź sam.

Pytanie nr 5:
Wykaż różnice pomiędzy pojazdami typu AT i FL.

Pytanie nr 6:
Opisz wymagania jakie powinna spełniać instalacja elektryczna znajdująca się
za kabiną kierowcy. Jakich dotyczy pojazdów, jakich dotyczy pojazdów EXII,
EXIII, OX, FL, AT oraz MEMU. Podaj definicję AT.

Pytanie nr 7:
Do okręgowej stacji kontroli pojazdów przyjechał na badanie techniczne
20.09.2005 ciągnik samochodowy, którego właściciel oświadczył, że chciałby
przewozić w różnych naczepach sprzężonych z tym pojazdem, towary
niebezpieczne wszystkich 9ciu klas. Czy jest to możliwe ? Jeśli tak, to jakie
ogólne oraz konstrukcyjne i dodatkowe wymagania powinien spełniać wyżej
wymieniony ciągnik. Opisz również przebieg badania.

Lista wyżej wymienonych pytań to pytania które
pojawiały się na egzaminie diagnosty
samochodowego.
Na stronie Infodia.pl znajdziesz również listę
pytań opisowych z zakresu podstawowego.

Kompendium wiedzy diagnosty samochodowego. Baza pytań
opisowych, testy online z działu podstawowego, zbiór
najważniejszym informacji. Wszystko dostępne za darmo na
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