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Робота 

учасника ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

з професії «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» 

 

 

 

Учня (учениці) 

______________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

(назва навчального закладу) 

 

  



Код роботи________ 

 

ЗАВДАННЯ З ПРОФЕСІЇ 

«СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» 

 

І рівень (15 балів) 

 

1. Коли слід зливати відпрацьоване мастило із системи змащення ? 

1. Відразу ж після вимкнення двигуна. 

2. Після зниження температури охолоджуючої рідини до 40 ° С. 

3. Після охолодження двигуна до температури навколишнього середовища. 

4. На холодному або гарячому двигуні в залежності від його конструктивних 

особливостей. 

 

2. Які з перерахованих функцій не виконує трансмісія? 

1. Змінює значення крутного моменту, передаваємого від двигуна до ведучих 

коліс. 

2. Забезпечує рух автомобіля по криволінійній траєкторії. 

3. Передає крутний момент до ведучих мостів під кутом, що змінюється. 

4. Збільшує потужність, що підводиться до ведучих коліс. 

 

3. Якого кольору розсіювачі можуть використовуватися в передніх 

протитуманних фарах? 

1. Білі, помаранчеві.  

2. Жовті, червоні. 

3. Будь-які. 

4. Голубі, білі. 

 

4. Що не визначається на автомобілях за допомогою контрольно-

вимірювальних приладів? 

1. Тиск масла в системі мащення двигуна. 

2. Обсяг рідини в системі охолодження. 

3. Температура рідини в системі охолодження. 

4. Рівень палива в паливному баку. 

 

5. Які елементи використовуються в датчиках покажчиків тиску 

мастила? 

1.Терморезистор. 

2. Повзунковий реостат, з'єднаний з діафрагмою. 

3. Повзунковий реостат, з'єднаний з поплавком. 

4. Діафрагма, поєднана з контактами. 

 

 



6. Який порядок роботи має двигун автомобіля ЗИЛ-130? 

1. 1-2-3-4-8-7-5-6.      

 2. 1-5-4-2-6-3-7-8.          

 3. 1-3-5-7-8-6-2-4.     

 4.1-8-5-7-2-6-4-3. 

 

7. За якими ознаками можна зробити висновок про накопичення нагару 

на стінках камери згоряння? 

1. За підвищеної витрати мастила і димному вихлопі. 

2. За стуком у верхній частині двигуна. 

3. За перегрівом двигуна. 

4. За зниженням потужності. 

 

8. На яких двигунах підтягують гайки кріплення головки блоку 

циліндрів? 

1. Холодних двигунах. 

2. Повністю прогрітих двигунах. 

3. Холодних двигунах вантажних і прогрітих легкових автомобілів. 

4.Будь-яких двигунах. 

 

9. Які найбільш ймовірні причини збільшеного люфту рульового 

колеса? 

1. Збільшені зазори в зачепленні черв'яка і ролика. 

2. Підвищений дисбаланс коліс. 

3. Відсутність зазорів в зачепленні черв'яка і ролика. 

3. Пошкодження робочих поверхонь черв'яка і ролика. 

 

10.  На скільки відсотків потужність газових двигунів менша порівняно з 

карбюраторними? 

 1.  10-20%. 

 2.  5-10%. 

 3. 40%. 

 4. 10-30%. 

 

11. В якому автомобілі встановлена роздавальна коробка? 

1. САЗ-3507. 

2. ВАЗ-2121. 

3. ЗІЛ – 130. 

4. КАМАЗ. 

 

12. Яким повинен бути зазор між контактами переривника 

розподільника запалювання автомобіля ВАЗ-2107? 

  1.  0,35-0,45 мм. 

  2.  0,45-0,55 мм. 



  3.  0,55-0,65 мм. 

  4. 0,20-0,35 мм. 

 

13. Яка з перерахованих несправностей не може бути причиною слабкої 

дії робочих гальмівних систем з гідравлічним приводом? 

1. Потрапляння повітря в гідравлічний привід. 

2. Відсутність вільного ходу гальмівної педалі. 

3.Збільшений зазор між гальмівними колодками і гальмівним барабаном. 

4. Підтікання гальмівної рідини з гідроприводу. 

 

14. За якою ознакою визначають момент закінчення прокачування? 

1.Зниження рівня гальмівної рідини в резервуарі головного гальмівного 

циліндра наполовину відносно номінального рівня. 

2. Відчутне зростання зусилля, необхідного для переміщення гальмівної 

педалі. 

3. Припинення виходу бульбашок повітря зі шланга, кінець якої опущений в 

банку з гальмівною рідиною. 

 

15.  Яке розташування клапанів та розподільного вала в автомобілі ГАЗ-

52-04? 

  1. З нижнім розташуванням розподільного вала й  клапанів. 

  2. З верхнім розташуванням розподільного вала  й клапанів. 

  3. З нижнім розташуванням розподільного вала й верхнім клапанів. 

 

 

ІI рівень (15 балів) 

  

1. Заповнити таблицю 

 
Складові 

трансмісії 

Призначення Основні частини 

Зчеплення Призначається для короткочасного  

роз'єднання колінчастого вала двигуна 

з коробкою передач та плавного 

з'єднання їх, що потрібно в разі 

перемикання передач і рушання 

автомобіля з місця. 

 

 

 

 

1.Ведений диск 

3.Натискний диск 

4.Ведучий вал 

5.Поворотна 

пружина 

6.Муфта 

7.Важелі 

8.Кожух 

 

 

 



Коробка передач Призначається для зміни в широкому 

діапазоні крутного моменту, що 

передається від зчеплення до карданної 

передачі автомобіля, роз'єднання їх, а 

також зміни напрямку обертання 

карданного вала, тобто забезпечує рух 

автомобіля заднім ходом. 

1.Ведучий вал 

2.Ведений вал 

3.Проміжний вал 

4.Корпус 

5.Шестерні 

6.Сінхронізатори 

 

 

 

Карданна 

передача 

Призначається для передавання 

крутного моменту від коробки передач 

до головної передачі під кутом, що 

змінюється. 

 

1.Проміжний і 

основний карданні 

вали 

2.Проміжна опора 

3.Кронштейн 

4.Гольчасті 

підшипники 

5.Крестовини 

 

Головна 

передача 

Призначаеться для збільшення 

крутного моменту (зменшення частоти 

обертання) та передавання його на 

приводні вали коліс. 

1.Ведуча і ведена 

конічні шестерні 

2.Хрестовина 

3.Ведена і ведуча 

циліндричні 

шестерні 

4.Картер 

 

Диференціал Забезпечує обертання ведучих коліс 

автомобіля з неоднаковою частотою, 

що необхідно під час руху на 

поворотах і по нерівній дорозі. 

1.Вісь сателітів 

2.Ведена і ведуча 

шестерні 

3.Півосьові шестерні 

4.Півосі 

5.Корпус або 

коробка 

диференціала 

 

 

2. Назвати деталі позначені літерами 

 

Літера Деталь 

Б Нагнітальний клапан 

Е Поршень з кільцями 

В Впускний клапан 



 

 

 
 

2.Заповнити таблицю, позначивши основні частини системи 

охолодження двигуна 

 

№ деталі Назва 

1  Розширювальний бачок 
2 Покажчик температури охолодної рідини 
3 Радіатор опалювача 
4 Трубопровід опалювача 
5 Поршень 
6 Сорочка головки блока циліндрів 
7 Вентилятор 
8 Рідинний насос 
9 Радіатор 
10 Зливальний краник 
11 Головка блока циліндрів 
12 Вентилятор опалювача 
13 Бачок радіатора 
14  Термостат 
15 Сорочка блока циліндрів 
16 Кришка 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Заповнити таблицю 

Запитання Літера 

Якими літерами на малюнку позначено 

пристрій, що створює тиск мастила і 

нагнітає його в картер рульового механізму 

Д 

Якими літерами на малюнку позначені 

шланги для підведення мастила до 

рульового механізму і відводу його в бачок 

насоса 

Ж 

Якими літерами на малюнку позначено 

пристрій, що передає крутний момент від 

рульового вала до валу рульового 

механізму 

З 

Якими літерами на малюнку позначена 

поздовжня рульова тяга 

 

Б 

 

 

 

 



 

4.Заповнити таблицю 

Запитання Літера 

Якими літерами на малюнку позначений 

підшипник проміжної опори 
А 

Якими літерами на малюнку позначена 

хрестовина карданного шарніра 
Г 

Якими літерами на малюнку позначений 

підшипник карданного шарніра 
Д 

Якими літерами на малюнку позначено 

стопорне кільце 
И 

 

 

 

 

 



5.Заповнити таблицю 

Запитання Літера 

Якою літерою позначена еластична муфта А 
Якою літерою на малюнку позначений 

передній карданний вал 
Б 

Якою літерою на малюнку позначений 

задній карданний вал 
Г 

Якою літерою на малюнку позначена 

проміжна опора 
В 

Якою літерою на малюнку позначена 

фланцева вилка 
О 

 

 
 

6.Заповнити таблицю 

Ознака Несправність Ваші дії 

Зниження тиску оливи 

в магістралі, внаслідок 

чого можуть виникнути 

глухі стуки в картері  

 

Зазори в підшипниках 

колінчастого вала 

збільшились понад 

норму 

Двигун потребує 

ремонту 

 

 

 

 

 

Зниження потужності 

двигуна за нормальної 

компресії і бездимних 

відпрацьованих газів  

 

 Забруднення паливних 

фільтрів, внаслідок чого 

не встигає проходити 

потрібна кількість палива 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треба промити фільтри 

грубої і тонкої очистки, 

у разі потреби – 

замінити фільтрувальні 

елементи 

 



7. Продовжити речення. 

Поршневий палець призначений ___________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Він витримує значні зусилля змінного напряму під час _________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Продовжити речення. 

 

 Клапани складаються _______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Щоб забезпечити ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________ і поліпшити ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Продовжити речення. 

 Контактна система запалювання призначена 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

утворюваною між __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

внаслідок _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Продовжити речення. 

  Обпилювання металу це ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в межах___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



ІІІ рівень (15 балів) 

1. Описати перелік робіт при технічному обслуговуванні №1 легкового 

автомобіля 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Описати основні несправності системи охолодження 

 

Перегрівання двигуна:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Переохолодження двигуна: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Підтікання охолоджувальної рідини: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



3. Описати регулювання підшипників маточин передніх коліс 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Описати заміну гальмівної рідини і видалення повітря з гідравлічної 

гальмівної системи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.Описати регулювання кута випередження запалення 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ІV рівень (15 балів) 

 

1.Опішить призначення, будову та принцип  дії  системи живлення 

дизельного двигуна 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 


