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WSTĘP

Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie narzędzia

pomiaru dydaktycznego, które we właściwy sposób pomogłoby poddawać

analizie jakościowej proces kształcenia umiejętności zawodowych przyszłych

techników mechaników o specjalnościach samochodowych. Materiał objęty

testowaniem to wiadomości i umiejętności dotyczące badań szczelności

cylindrów silnika spalinowego. Są to zagadnienia wybrane z procesu kształcenia

w Technikum Samochodowym z zakresu przedmiotuTechnologia naprawy i

obsługi pojazdów samochodowych(starszy program nauczania) lub przedmiotu

Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych(nowszy program nauczania).

Decyzja o wyborze zagadnień z diagnostyki samochodowej, jako materiału

objętego testowaniem, została podjęta ze względu na trudności jakie one

sprawiają przyszłym absolwentom szkół samochodowych (zwłaszcza poprawne

interpretowanie wyników pomiarów). Stąd decyzja o konieczności doskonalenia

procesu kształcenia w tym zawodzie.

W wyniku zorganizowanego procesu nauczania powyższego przedmiotu

uczeń będzie umiał:

- zinterpretować zjawiska i procesy powodujące zmiany stanu technicznego

pojazdów podczas eksploatacji;

- ocenić stan techniczny samochodu i jego zespołów na podstawie badań

kontrolnych;

- zastosować właściwą kolejność pomiarów kontrolnych w celu lokalizacji

niedomagań i uszkodzeń poszczególnych układówi zespołów samochodu;

- dobrać odpowiednie narzędzia i urządzenia pomiarowe podczas badań

kontrolnych;

- usystematyzować niedomagania i uszkodzenia w relacji postać-przyczyna-

skutek;
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- zakwalifikować na podstawie oceny diagnostycznej zespoły i podzespoły do

demontażu;

- zweryfikować części i zakwalifikować do naprawy;

- dobrać części wymienne z uwzględnieniem ich podziału na grupy

wymiarowe i selekcyjne;

- posłużyć się dokumentacją technologiczną w procesie obsługi i naprawy;

- posłużyć się katalogami części, podzespołów i zespołów;

- zastosować podczas obsługi i naprawy właściwe materiały eksploatacyjne i

prawidłowo dobrać ewentualne zamienniki;

- posłużyć się narzędziami i oprzyrządowaniem specjalnym;

- obsłużyć urządzenia stanowiące wyposażenie typowych stanowisk

obsługowo-naprawczych i diagnostycznych;

- wypełnić dokumentację warsztatową;

- ocenić prawidłowość wykonywania obsługi i naprawy.

Koncepcja testu zaczęła powstawać w X 2001 roku. Dotychczas test

został poddany krytyce kilku specjalistów przedmiotowych oraz testowaniu

wstępnemu. Doprowadziło to do wniesienia do zadań testowych szeregu

rzeczowych poprawek, które z pewnością podwyższają rzetelność testu.
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KONCEPCJA TESTU

PRZEZNACZENIE TESTU

Test „Badanie szczelności cylindrów silnika” jest pisemnym testem

sprawdzającym, którego głównym celem jest zastosowanie jako jedna z metod

diagnostyki edukacyjnej. Ze względu na trwające zmiany w strukturach

szkolnictwa zawodowego wyniki testu mogą stanowić podstawę do ewaluacji

dokumentacji programowej i doskonalenia pedagogicznego nauczyciela. Test

ma być pomocą do oceny, których czynności, określonych w programach

nauczania, na odpowiednim poziomie wymagań uczeń nie opanował.

Omawiane narzędzie pomiaru może również służyć do badania osiągnięć

uczniów po określonym etapie kształcenia.

Test jest przeznaczonydo zastosowania w klasach 3 lub 5-letniego

technikum samochodowego o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów

samochodowych(program nauczania – P-41310-2/77) lub o specjalizacji

obsługa i naprawa pojazdów samochodowych(program nauczania – 2115/T-5,

T-3/MEN/16.04.1998) w ramach przedmiotutechnologia naprawy i obsługi

pojazdów samochodowychlub obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

ZAKRES TESTU

Test sprawdza opanowanie wybranych wiadomości i umiejętności z

zakresu badań diagnostycznych silnika związanych z określaniem szczelności

jego cylindrów. Swoim zakresem obejmuje on podstawy teoretyczne takich

zagadnień jak:

- osłuchiwanie silnika;

- pomiar ciśnienia sprężania silnika;

- pomiar szczelności cylindrów silnika metodą sprężonego powietrza;

- ocena stanu technicznego silnika oraz kwalifikowanie do naprawy na

podstawie wyżej wymienionych pomiarów.
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Test zakłada znajomość niektórych zagadnień wcześniej analizowanych

przez uczniów na w/w przedmiotach, a w szczególności:

- zasad eksploatacji pojazdów samochodowych;

- wiadomości o tarciu, zużyciu i smarowaniu elementów pojazdów;

- zasad obsługi technicznej silnika spalinowego.

BUDOWA TESTU

Analizowany test składa się z 20 zadań zamkniętych podzielonych na

dwie części:

- część I zawiera 10 zadań typu prawda-fałsz;

- część II obejmuje 10 zadań czterokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią

poprawną.

W obu częściach znajdują się zadania reprezentujące dwa poziomy

wymagań:

- podstawowy P;

- ponadpodstawowy (dopełniający) D.

Wszystkie zadania ujmują treści nauczania w trzech wymiarach: celu,

materiału i wymagań. Z uwagi na przyjęte warstwowanie testu wszystkie

zadania są z zakresu programowego.

Zadania punktowane są 0/1. Uzyskane punkty za rozwiązanie testu

można przekładać na skalę stopni szkolnych w zakresie 1-5.

ORGANIZACJA PRZEBIEGU TESTOWANIA

Test powinien być przeprowadzony w tym samym czasie dla całego

oddziału szkolnego. Przy dużych oddziałach jest możliwość wykorzystania dwu

wersji testu (A i B). Powinien być przeprowadzony bez dodatkowego

wyposażenia. Każdy uczeń powinien mieć możliwość samodzielnej pracy.

Łączny czas przeprowadzania testowania wynosi 45 minut, przy czym na

rozwiązywanie testu przyjmuje się 30 minut.
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ANALIZA TRE ŚCI KSZTAŁCENIA

W rozdziale tym dokonana została analiza czynności ucznia, których

wykonanie pożądane jest podczas pracy nad testem. Mieszczą się tu zarówno

działania podlegające bezpośredniemu sprawdzeniu i ocenie, jak też czynności,

które uczeń musi wykonać niejako „po drodze”, podążając ku ostatecznemu

rozwiązaniu zadania. Do celów pomiarowych użyto następującej taksonomii

celów kształcenia dziedziny poznawczej:

I. WIADOMOŚCI A. Zapamiętywanie wiadomości.

B. Zrozumienie wiadomości.

II. UMIEJĘTNOŚCI C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych.

Szczególny nacisk położono w teście na sprawdzeniestopnia rozumienia

wiadomości oraz ich umiejętnego stosowania.

Poniżej przedstawiono tabelę z analizą treści kształcenia objętych testowaniem.
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Lp. Cele operacyjne

(Co uczeń będzie umiał?)

Kat.

taksono

miczna

Nr

zadania

wersja A

Nr

zadania

wersja B

1 Ocenić poprawność wybranego rozwiązania. B I.1 I.1

2 Ocenić prawdziwość zależności parametrów silnika. B I.2 I.2

3 Zdiagnozować skutki zużyć silnika. C I.3 I.3

4 Analizować postawiony problem konstrukcyjny

silnika.

C I.4 I.4

5 Zidentyfikować definicję metody diagnostycznej. A I.5 I.5

6 Dobrać właściwe warunki badań diagnostycznych. B I.6 I.6

7 Rozróżnić rodzaje przyrządów pomiarowych. B I.7 I.7

8 Poprawić błędy w analizie przyczynowo-skutkowej. C I.8 I.8

9 Ocenić wpływ parametrów regulacyjnych silnika na

wartość ciśnienia sprężania.

C I.9 I.9

10 Ocenić przydatność przyrządów specjalnych w

badaniach szczelności silnika.

C I.10 I.10

11 Identyfikować strefy osłuchiwania silnika. B II.1 II.1

12 Dobrać odpowiednie przyrządy do badań szczelności

różnych typów silników.

A II.2 II.2

13 Obliczyć graniczne parametry zużycia silnika. C II.3 II.3

14 Zdiagnozować stan techniczny silnika na podstawie

wyników pomiarów diagnostycznych.

C II.4 II.4

15 Rozróżnić wskaźniki zużyć dla różnych silników. B II.5 II.5

16 Wybrać najistotniejsze warunki badań. C II.6 II.6

17 Wnioskować o stanie silnika na podstawie wyników

jego osłuchania.

C II.7 II.7

18 Interpretować wyniki przeprowadzania „próby

olejowej” przy badaniu szczelności cylindrów silnika.

C II.8 II.8

19 Analizować złożone problemy diagnostyki silnika. D II.9 II.9

20 Ocenić obszar zużycia na podstawie wyników badań. C II.10 II.10
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ANALIZA WYMAGA Ń PROGRAMOWYCH

Zadania testu przyporządkowano dwóm poziomom wymagań

programowych, wyróżniając:

- wymagania podstawowe (P);

- wymagania ponadpodstawowe {dopełniające} (D).

W teście przewidziano 13 zadań na poziom podstawowy oraz 7 zadań na

poziom ponadpodstawowy (dopełniający). Analiza poprzedzająca przydział

poszczególnych zadań do wybranej kategorii wymagań przeprowadzona została

z wykorzystaniem następujących kryteriów:

Kryteria Wymagania podstawowe P Wymagania dopełniające D

Wiadomości i umiejętności

przystępność łatwe trudne

złożoność działań działania wymagające niewielu

czynności

działania wymagające wykonania sporej

liczby czynności

użyteczność praktyczne, często przydające się w

życiu

teoretyczne, mniej przydatneżyciowo,

naukowe

niezbędność

wewnątrzprzedmiotowa

niezbędne w dalszej edukacji, bazowe rozszerzające podstawy wiedzy

przedmiotowej

niezbędność

międzyprzedmiotowa

ułatwiające uczenie się innych

przedmiotów

pozwalające łączyć wiedzę z różnych

przedmiotów

niezawodność pewne, sprawdzone, wdrożone w

praktyce, udowodnione

problematyczne, hipotetyczne, nie w

pełni udowodnione

Szczegółową analizę wymagań programowych omawianego narzędzia

badawczego prezentuje tabela zamieszczona poniżej.
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Tabela – analiza wymagań programowych.

Kryterium

zaliczenia

do poziomu

wymag.

Nr
zadania

Przystęp-

ność

Złożoność

działań

Użytecz-

ność

Niezbęd-

ność

wewnątrz-

przedmio-

towa

Niezbęd-

ność

między-

przedmio-

towa

Niezawod-

ność

Przypo-

rządkowa-

nie do

poziomu

wymagań

I.1 P P P P P P P

I.2 P P P P P P P

I.3 P P P P P P P

I.4 P P D P D P P

I.5 P P P P D P P

I.6 P P P P D P P

I.7 D P P P P P P

I.8 D D P P D P D

I.9 D D P P D P D

I.10 D D P D D P D

II.1 P P P P D P P

II.2 P P P P P P P

II.3 P D P P P P P

II.4 D D P P P P P

II.5 P P P P P P P

II.6 P D P P P P P

II.7 D D P D D P D

II.8 P D P D D P D

II.9 P D D D D P D

II.10 D D P P D D D
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

PLAN TESTU

Poziom Kategoria wymagań Liczba %
wymagań A B C D zadań

P

I.5
II.2

I.1
I.2
I.6
I.7
II.1
II.5

I.3
I.4
II.3
II.4
II.6

13 65

D

I.8
I.9
I.10
II.7
II.8
II.10

II.9

7 35

Liczba
zadań

2 6 11 1 20 100

% 10 30 55 5 100

Oznaczenia w tabeli:

P – poziom wymagań podstawowych;

D – poziom wymagań ponadpodstawowych (dopełniających).
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA

PRZED TESTOWANIEM

1. Ustal z uczniami datę przeprowadzenia testu oraz zakres testowania.

2. Omów z uczniamicel testowania.

3. Na lekcjach poprzedzających testowanie przećwicz z uczniami zadania

takich typów jak zadania zawarte w teście.

W TRAKCIE TESTOWANIA – CZAS 45 MINUT

1. Postaraj się stworzyć odpowiednią atmosferę (rozładować niepokój, zachęcić

do sprawdzenia swoich możliwości).

2. Zapoznaj uczniów z INSTRUKCJĄ TESTU DLA UCZNIA.

3. Rozdaj uczniom INSTRUKCJE TESTU DLA UCZNIA, ARKUSZE

ZADAŃ TESTOWYCH oraz KARTY ODPOWIEDZI.

4. Określ czas przeznaczony na rozwiązanie zadań – 30 minut.

5. Zapisz na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu.

6. Zapewnij uczniom samodzielną pracę.

7. Kilka minut przed końcem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbliżającym

się końcu czasu przewidzianego na test.

8. Zbierz testy.

PO TESTOWANIU

1. Oceniając zebrane testy korzystaj z klucza do punktowania.

2. Wpisz otrzymane wyniki do arkusza zbiorczego.

3. Przeprowadź analizę wyników testowania i wyciągnij wnioski.

4. Omów wyniki testu z uczniami.
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

Za chwilę przystąpisz do rozwiązywania zadań testowych, które pozwolą

określić poziom znajomości i rozumienia przez CIEBIE pojęć i problemów

dotyczących zagadnień diagnostyki samochodowej, związanych z badaniem

szczelności cylindrów silnika. Potraktuj tentest jako sprawdzian rzeczywistych

umiejętności w tym zakresie. Będzie on pomocny w wytyczeniu dalszej drogi do

samodoskonalenia.

Test składa się z dwudziestu zadań zamkniętych podzielonych na dwie

równe części. W pierwszej znajdują się zadania typu PRAWDA-FAŁSZ, gdzie

należy określić prawdziwość stwierdzeń, druga natomiast zawiera zadania

wyboru czterokrotnego z jedną odpowiedzią prawdziwą. Poza tym test ten w

obu częściach zawiera zadania z dwóch poziomów wymagań: podstawowego-P

(zadania bez gwiazdki) oraz ponadpodstawowego-D (zadania z gwiazdką).

Na rozwiązanie zadań testowych masz 30 minut.

Wszystkie odpowiedzi podaj na imiennej KARCIE ODPOWIEDZI przez

zaznaczenie ich krzyżykiem, np.:

zadanie I.3 lub zadanie II.5

TAK a

NIE X b X

c

d

Jeżeli wpisaną odpowiedź uznasz za błędną, zamaż ją długopisem i

zaznacz nową odpowiedź, np.:

zadanie I.6

TAK X

NIE X

Za każdą prawidłową odpowiedź dostaniesz1 punkt, czyli za poprawne

rozwiązanie całego testu możesz zdobyć 20 punktów. Przy rozwiązywaniu testu
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pamiętaj, że warunkiem zaliczenia wyższego poziomu jest zaliczenie poziomu

niższego, jednak nie musisz rozwiązać poprawnie wszystkich zadań danego

poziomu. Punkty, które uzyskasz za rozwiązanie zadań zostaną przełożone na

stopnie szkolne według poniższego klucza:

- bardzo dobry - min. 11 pkt z poziomuP oraz min.5 pkt z poziomuD;

- dobry - min. 10 pkt z poziomuP oraz min.4 pkt z poziomuD;

- dostateczny - min. 10 pkt z poziomuP;

- dopuszczający - min. 8 pkt z poziomuP.

O niższej ocenie nawet nie myśl!

W trakcie rozwiązywania testu nie możesz korzystać z pomocy

naukowych.

Pracuj uważnie, nie zatrzymuj się zbyt długo nad trudnymi dla CIEBIE

zadaniami. Potem do nich wrócisz. Dobrze wykorzystaj czas do rozwiązania

zadań.

Powodzenia!
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TEST

BADANIE SZCZELNOŚCI CYLINDRÓW SILNIKA

WERSJA A

UWAGA: Zadania oznaczone gwiazdką obejmują trudniejszy materiał.

Część I (zadania typu PRAWDA-FAŁSZ)

1. Osłuchiwanie silnika spalinowego wykonujemy przy użyciu defektoskopu.

2. Uzyskiwana podczas badań wartość ciśnienia sprężania zależy od prędkości

obrotowej wału korbowego silnika.

3. Duże rozbieżności w wartościach ciśnienia sprężania między cylindrami

powodują nierównomierną pracę silnika.

4. Jeżeli w silniku spalinowym zwiększymy stopień sprężania, to jednocześnie

zmniejszymy w nim ciśnienie sprężania.

5. Powietrzna próba szczelności cylindrów polega na pomiarze spadku ciśnienia

powietrza doprowadzanego do nich pod stałym ciśnieniem.

6. Przy próbie szczelności cylindrów powietrze doprowadzane jest do ich

wnętrza przez kolektor dolotowy silnika.

7. Reduktor znajdujący się w próbniku do badań szczelności cylindrów służy

podczas pomiarów do wskazywania spadku ciśnienia powietrza w cylindrze.

8* Pomiar ciśnienia sprężania wykonywany jest po rozgrzaniu silnika ze

względu na występowanie wówczas maksymalnych luzów między jego

elementami.

9* Zwiększenie podczas badań kąta otwarcia przepustnicy silnika powoduje

spadek ciśnienia sprężania w cylindrach.

10*Przy badaniu cylindrów metodą powietrzną wykorzystywany jest przyrząd

do określania położenia wału korbowego silnika.
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Część II (zadania wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawną)

1. Poniższy rysunek przedstawia strefy osłuchiwania silnika spalinowego.

Strefa, w której osłuchuje się połączenie tłok-pierścienie-cylinder to:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

2. Przyrząd przedstawiony na rysunku obok służy do:

a) pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach ZS

b) oceny szczelności silnika ZS metodą powietrzną

c) oceny szczelności silnika ZI metodą powietrzną

d) pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach ZI

3. Jeżeli nominalne ciśnienie sprężania w silniku wynosi 1,0 [MPa], to silnik

ten będziemy uważali za sprawny, gdy rzeczywiste ciśnienie sprężania w

cylindrach nie będzie mniejsze niż:

a) 0,9 [MPa]; b) 0,8 [MPa]; c) 0,7 [MPa]; d) 0,6 [MPa]

4. Rysunek przedstawia wyniki pomiaru

ciśnienia sprężania w silniku, dla

którego nominalne ciśnienie sprężania

wynosi 14 [bar].
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Trafny wniosek z pomiarów to:

a) silnik sprawny

b) w silniku występuje nadmierna nierównomierność zużycia cylindrów

c) silnik wymaga kompleksowej naprawy

d) cylinder nr 4 jest nadmiernie zużyty

5. Stan techniczny silnika ZS wymagaustalenia przyczyn nieszczelności i

zakresu niezbędnej naprawy, jeżeli w próbie szczelności cylindrów uzyskano

spadki ciśnienia powietrza przekraczające:

a) 10 %

b) 15 %

c) 20 %

d) 25 %

6. Warunek konieczny do poprawnego przeprowadzenia powietrznej próby

szczelności cylindra silnika to:

a) sprawny akumulator

b) właściwe ustawienie wału korbowego silnika

c) czysty filtr powietrza

d) wykręcone z silnika wszystkieświece zapłonowe lub wtryskiwacze

7* Przerywany szum, najlepiej słyszalny przyśredniej prędkości obrotowej

silnika w okolicachgórnej i dolnej części cylindrów,świadczy o nadmiernym

luzie:

a) układu tłok-tuleja cylindrowa

b) w połączeniu tłok-sworzeń tłokowy-korbowód

c) w łożyskach korbowodowych

d) pierścieni w rowkach tłoka
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8* „Próba olejowa”, jaką wykonuje się przy pomiarze ciśnienia sprężania, ma na

celu:

a) sprawdzenie poprawności działania próbnika ciśnienia sprężania

b) sprawdzenie wpływu stanu oleju w silniku na wyniki pomiarów

c) określenie zakresu naprawy silnika ZI

d) określenie zakresu naprawy silnika ZI lub ZS

9* Jeżeli założymy typowy charakter zużycia tulei cylindrowej, to największy

spadek ciśnienia powietrza, określany w próbie szczelności cylindra,

uzyskamy dla:

a) górnego położenia tłoka w cylindrze

b) środkowego położenia tłoka w cylindrze

c) najniższego z możliwych (przy tym badaniu) położenia tłoka w cylindrze

d) położenie tłoka w cylindrze nie ma wpływu na wynik pomiaru ciśnienia

10*Podczas badania zużycia cylindra silnika metodą powietrzną czynnik zaczął

wydostawać się m.in. przez otwór naświecę zapłonową cylindra, w którym

zawór dolotowy jest otworzony. W odniesieniu do badanego cylindra

świadczy to o:

a) pęknięciu tulei cylindrowej

b) nieszczelnościach zaworu dolotowego

c) nieszczelnościach zaworu wydechowego

d) nieszczelnościach układu tłok-tuleja cylindrowa
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TEST

BADANIE SZCZELNOŚCI CYLINDRÓW SILNIKA

WERSJA B

UWAGA: Zadania oznaczone gwiazdką obejmują trudniejszy materiał.

Część I (zadania typu PRAWDA-FAŁSZ)

1. Osłuchiwanie silnika spalinowego wykonujemy przy użyciu stetoskopu.

2. Uzyskiwana podczas badań silnika wartość ciśnienia sprężania zależy od

czystości filtru powietrza.

3. Duże rozbieżności w wartościach ciśnienia sprężania między cylindrami

powodują trudności w wyregulowaniu biegu jałowego silnika.

4. Jeżeli w silniku spalinowym zmniejszymy stopień sprężania, to jednocześnie

zwiększymy w nim ciśnienie sprężania.

5. Powietrzna próba szczelności cylindrów polega na pomiarze spadku ciśnienia

powietrza doprowadzanego do nich pod ciśnieniem wynoszącym 0,35 [MPa].

6. Przy próbie szczelności cylindrów powietrze doprowadzane jest do ich

wnętrza przez kolektor wydechowy silnika.

7. Reduktor, znajdujący się w próbniku do badań szczelności cylindrów, służy

podczas pomiarów do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych powietrza

wpływającego do cylindra.

8* Pomiar ciśnienia sprężania wykonywany jest po uprzednim rozgrzaniu

silnika ze względu na występowanie wówczas w cylindrach minimalnych

wartości ciśnień.

9* Zmniejszenie podczas badań kąta otwarcia przepustnicy silnika powoduje

wzrost ciśnienia sprężania w cylindrach.

10*Przy badaniu cylindrów metodą powietrzną przyrząd do określania

położenia wału korbowego silnika jest zbędny.
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Część II (zadania wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawną)

1. Poniższy rysunek przedstawia strefy osłuchiwania silnika spalinowego.

Strefa, w której osłuchuje się pracę mechanizmu rozrządu to:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

2. Przyrząd przedstawiony na rysunku obok służy do:

e) pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach ZS

f) oceny szczelności silnika ZS metodą powietrzną

g) oceny szczelności silnika ZI metodą powietrzną

h) pomiaru ciśnienia sprężania w silnikach ZI

3. Jeżeli nominalne ciśnienie sprężania w silniku wynosi 1,0 [MPa], to silnik

ten przeznaczymy do naprawy, gdy rzeczywiste ciśnienie sprężania w

cylindrach będzie mniejsze od:

b) 0,9 [MPa]; b) 0,8 [MPa]; c) 0,7 [MPa]; d) 0,6 [MPa]

4. Rysunek przedstawia wyniki

pomiaru ciśnienia sprężania w

silniku, dla którego nominalne

ciśnienie sprężania wynosi 14 [bar].
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Trafny wniosek z pomiarów to:

e) w silniku występuje nadmierna nierównomierność zużycia cylindrów

f) silnik sprawny

g) silnik wymaga kompleksowej naprawy

h) cylinder nr 4 jest nadmiernie zużyty

5. Stan techniczny silnika ZI o pojemności 1,4 [dm3] wymaga ustalenia

przyczyn nieszczelności i zakresu niezbędnej naprawy, jeżeli w próbie

szczelności cylindrów uzyskano spadki ciśnienia powietrza przekraczające:

e) 10 %

f) 15 %

g) 20 %

h) 25 %

6. Warunek konieczny do poprawnego przeprowadzenia powietrznej próby

szczelności cylindra silnika to:

e) właściwe ustawienie wału korbowego silnika

f) sprawny układ rozruchowy silnika

g) czysty filtr powietrza

h) wykręcone z silnika wszystkieświece zapłonowe lub wtryskiwacze

7* Nadmierny luz w połączeniu tłok-tuleja cylindrowa będzie przy osłuchiwaniu

silnika wykrywany dzięki słyszanym:

e) nieregularnym dźwiękom o charakterze metalicznych stuków

f) trzaskającym, przerywanym dźwiękom ośredniej wysokości

g) przerywanym, regularnym szumom

h) przerywanym stukom o niskim głuchym tonie
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8* „Próba olejowa”, jaką wykonuje się przy pomiarze ciśnienia sprężania, ma na

celu:

e) sprawdzenie poprawności działania próbnika ciśnienia sprężania

f) określenie zakresu naprawy silnika ZI

g) sprawdzenie wpływu stanu oleju w silniku na wyniki pomiarów

h) określenie zakresu naprawy silnika ZI lub ZS

9* Jeżeli założymy typowy charakter zużycia tulei cylindrowej, to najmniejszy

spadek ciśnienia powietrza, określany w próbie szczelności cylindra,

uzyskamy dla:

e) górnego położenia tłoka w cylindrze

f) środkowego położenia tłoka w cylindrze

g) najniższego z możliwych (przy tym badaniu) położenia tłoka w cylindrze

h) położenie tłoka w cylindrze nie ma wpływu na wynik pomiaru ciśnienia

10*Podczas badania zużycia cylindra silnika metodą powietrzną czynnik zaczął

wydostawać się m.in. przez otwór naświecę zapłonową cylindra, w którym

zawór wylotowy jest otworzony. W odniesieniu do badanego cylindra

świadczy to o:

e) pęknięciu tulei cylindrowej

f) nieszczelnościach zaworu dolotowego

g) nieszczelnościach układu tłok-tuleja cylindrowa

h) nieszczelnościach zaworu wydechowego
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

KARTA ODPOWIEDZI

Nazwisko i imię ucznia: .....................................................

Klasa: .................

Data: ...................

Wersja testu: ...................

UWAGA: zaznacz wybraną odpowiedź wpisując we właściwe pole znakX

Część I (za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt)

Zadanie I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8* I.9* I.10*

TAK

NIE

Część II (za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt)

Zadanie II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7* II.8* II.9* II10*
a
b
c
d

LICZBA PUNKTÓW
SUMA

ZDOBYTYCH

PUNKTÓW

OCENA

poziom P (zad. bez *) poziom D (zad. z *)
możliwych uzyskanych możliwych uzyskanych

13 7
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

KARTA POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

WersjaA

Część I (za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt)

Zadanie I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8* I.9* I.10*

TAK X X X X

NIE X X X X X X

Część II (za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt)

Zadanie II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7* II.8* II.9* II10*
a X X
b X X
c X X X
d X X X

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie testu:

- poziom podstawowy (P) =13 punktów (zadania nieoznaczone gwiazdką)

- poziom dopełniający (D) = 7 punktów (zadania oznaczone gwiazdką)

RAZEM = 20 punktów
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

KARTA POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

WersjaB

Część I (za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt)

Zadanie I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8* I.9* I.10*

TAK X X X X

NIE X X X X X X

Część II (za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt)

Zadanie II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7* II.8* II.9* II10*
a X X
b X X X
c X X X
d X X

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie testu:

- poziom podstawowy (P) =13 punktów (zadania nieoznaczone gwiazdką)

- poziom dopełniający (D) = 7 punktów (zadania oznaczone gwiazdką)

RAZEM = 20 punktów
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

KLUCZ OCENIANIA

Punkty, które uczeń uzyska za rozwiązanie zadań testowych mogą zostać

przełożone na stopnie szkolne według poniższego klucza:

- bardzo dobry - min. 11 pkt z poziomuP oraz min.5 pkt z poziomuD;

- dobry - min. 10 pkt z poziomuP oraz min.4 pkt z poziomuD;

- dostateczny - min. 10 pkt z poziomuP;

- dopuszczający - min. 8 pkt z poziomuP;

- niedostateczny- poniżej 8 pkt z poziomuP.

Poziom P(podstawowy) reprezentują zadania bez gwiazdek.

Poziom D(ponadpodstawowy) reprezentują zadania oznaczone gwiazdką.

Uwaga:

Powyższe kryteria zostały również zamieszczone w INSTRUKCJI TESTU DLA

UCZNIA. Jeżeli do przełożenia punktów na oceny szkolne zostaną przyjęte inne

kryteria, to należy to uwzględnić poprzez zmiany zapisów w tej INSTRUKCJI.
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TEST – Badanie szczelności cylindrów silnika.

TABELA ZBIORCZA WYNIKÓW TESTOWANIA

W celu przeprowadzenia analizy statystycznej wyników testowania należy:

1. Dla każdego ucznia obliczyć liczbę poprawnie rozwiązanych zadań

(uzyskanych punktów).

2. Uporządkować prace uczniów w kolejności od najwyższej do najniższej

punktacji (dla każdej wersji testu osobno).

3. Wypełnić tabelę zbiorczą wyników testowania (schemat tabeli podano

poniżej).

4. Wykonać obliczenia według podanych w tabeli wskazówek.

TABELA ZBIORCZA WYNIKÓW TESTOWANIA: wersja testu..... klasa...... str. .....

Kategoria celów

Poziom wymagań

Lp Uczeń \ Zadania 1 2 3 4 5 . . . ilość P ilość D OCENA

1

2

3

4

5

6

...

Odpowiedzi trafne

Odpowiedzi błędne

Ilo ść opuszczeń (f)

Łatwość zadania (p)

Łatwość w górnej poł. (W)

Łatwość w dolnej poł. (N)

Moc różnicująca (D50)

Teraz już tylko pozostaje wyciągnąć wnioski...
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