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Код роботи_____________ 

ЗАВДАННЯ  

З ПРОФЕСІЇ  «ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА   

КАТЕГОРІЯ «А1» 

  

 

І рівень (15 балів) 

 

 

1. Скільки ходів здійснює поршень двигуна Д-240, якщо колінчастий вал 

здійснює 4 оберта? 

1. 4.                    

2. 2       

3.8.                        

4.6. 

 

2. В якій відповіді правильно визначено класифікацію плугів за формою 

полиць? 

1. Циліндричні.      

2. Культурні.     

3. Напівгвинтові 

4. Гвинтові. 

     

3. Яка періодичність проведення ТО-2 в мотогодинах напрацювання для 

трактора МТЗ -80? 

1. 960 (1000) м/г.        

2. 60 (120) м/г.           

3. 240 (500) м/г. 

4.120 (140)  м/г.         

 

4. На яку глибину виконується обробіток ґрунту  важкими  дисковими 

боронами? 

 1. 16…24 см.             

 2. 15…20 см. 

 3. 12…16 см. 

 4. 5…...6 см. 

5. В якій відповіді вірно названі складові переднього моста трактора 

МТЗ-80?  

1. Балка, головна передача, диференціал, колісні редуктори, рульова трапеція. 

2. Балка, видвижні труби, поворотні цапфи керованих коліс, рульова  трапеція. 

 

6. Який тип насосу встановлюється  на оприскувачі ОПШ-200 ? 

1. Шестеренчастий. 



2. Поршневий. 

3. Мембрано поршневий. 

 

7.  Яка має бути швидкість вітру  при обприскуванні? 

1. не більше ніж 3 м/с. 

2. не більше ніж 4 м/с. 

3.  не більше ніж 5 м/с. 

4. не більше ніж 6 м/с. 

 

8. В якій послідовності здійснюється регулювання та перевірка теплових 

зазорів в газорозподільному механізмі двигуна А-41? 

1. 1-3-4-2 . 

2. 1-2-3-4. 

3. 1-3-2-4. 

4.1-4-2-3 

 

9. Висота гребенів після оранки повинна перевищувати  не більше: 

1. 0,06 м. 

2. 0,05 м. 

3. 0,09 м. 

4. 0,10 м. 

 

10. Який повинен бути вільний хід важелів керування трактора                     

ДТ-75М?  

1. 60-80 мм. 

2. 100±10мм. 

3. 150±15мм.   

 

11. Про що свідчить дзвінкий металевий стукіт у верхній частині блоку 

картера  двигуна А-41 у разі зміни частоти обертання колінчастого валу?  

1. Спрацювання шатунних підшипників колінчастого валу. 

2. Порушення регулювання зазорів газорозподільному механізмі. 

3. Спрацювання корінних підшипників колінчастого валу. 

4. Спрацювання поршеневих пальців або втулок верхніх головок шатунів. 

 

12. Яким способом висівають зернові і зернокрупяні культури ? 

 1. Пунктирним гніздовим. 

 2. Рядковим вузькорядним. 

 3. Широкорядним стрічковим. 

 

13. В якій відповіді правильно вказано  складові частини джерел 

струму?  

1. Акумуляторна батарея, генератор змінного струму, регулятор напруги. 

2. Реле стартера, стартер, магнето, свічка запалювання.  



3. Електродвигуни склоочисників та змивачів переднього скла, систем 

вентиляції, опалення кабіни з вимикачами, штепсельні розетки.  

 

14. Яка висота бруса, який кладуть під ліві колеса трактора МТЗ-80 при 

регулюванні глибини оранки ? 

1. 2-3 см. 

2. Дорівнює глибині оранки мінус 1-3 см.  

3. Дорівнює глибині оранки плюс 1-3 см.  

 

15. В якій відповіді вірно вказано термін не використання тракторів при 

якому вони ставляться на тривале зберігання? 

1. До двох місяців.  

2. Не більше десяти днів.  

3. Більше двох місяців. 

 

 

ІI рівень (15 балів) 

  

1. Заповнити таблицю 

 

Механізми  Призначення 

Зчеплення 

Забезпечує короткочасне відокремлення двигуна від 

трансмісії, яке необхідне для перемикання  передач, 

зупинення та плавне їх з’єднання  

Карданний вал 

Передає крутний момент на ведучі мости під кутом, що 

змінюється 

 

Коробка переміни 

передач 

Забезпечує зміну швидкості руху і тягового зусилля, 

задній хід трактора, тривале відключення двигуна від 

трансмісії 

Роздавальна коробка 

Передає крутний момент від коробки передач на 

передній ведучий міст 

Проміжні з’єднання 

З’єднує вали зчеплення та коробки передач і компенсує 

деякий незбіг їхніх осей 

Головна передача 

Передає крутний момент під прямим кутом ( на 

більшості тракторів ), збільшує крутний момент, 

знижує частоту обертання 



Кінцева передача 

Передає крутний момент від привідних валів ведучих 

мостів до ведучих коліс (або зірочок) трактора,  знижує 

частоту обертання, збільшує крутний момент 

Диференціал 

Розподіляє крутний момент між ведучими колесами і 

забезпечує їх обертання з різною швидкістю на 

поворотах та на нерівній дорозі 

 

2. Назвати деталі позначені цифрами. 

  

 

1 –  

2 – 

3 – 

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –  

11 –  

12 –  

13 –  

14 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Заповніть пропуски в тексті правильними відповідями та позначте 
цифрами. 

 

 

 
 

1. Для заправлення системи живлення паливом двигуна Д – 240 трактора 

_______________ застосовується __________________________________. 

2.  Ємність системи живлення паливом даного трактора ______________ л. 

3.В системі живлення паливом двигуна Д-240_________________________ 

рухається до камери згорання в наступному порядку:_____________________ 

____________ ,паливопровід низького тиску ____,_____________________ 

_______________________________, паливний насос високого тиску_____, 

_____________________________________________, форсунки _________. 

4.Для відведення палива з форсунок маються: 

____________________________________________, через який паливо 

зливається в ______________ паливний бак. 

5. Всережимний регулятор_____ , призначений для ____________ кількості 

палива, яке подається в циліндри при зміні __________________________. 

6.  На двигуні Д – 240 встановлені форсунки марки  ___________________. 

7. Основними робочими органами  паливного насосу  високого тиску є 

______________________________________________________________. 

 

 



 

4. Продовжити речення. Робочий цикл дизельного двигуна внутрішнього 

згорання  складається з послідовних процесів  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Позначте цифрами та запишіть у таблицю основні складові системи 

мащення дизельного двигуна 

 

 

 

 

 
1  

2  

3  

4  

5  

6  



7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 

 

6. Продовжити речення . 

 До рухомих деталей кривошипно – шатунного механізму належить   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Продовжити речення. 

Перегрів дизельного  двигуна може виникнути при 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Продовжити речення. 

Зниження  компресії в циліндрах  дизельних двигунів відбувається при 

нещільному приляганні тарілок ________________ до їх сідел , відсутності 

_______________________ у газорозподільному механізмі, втратою 

___________________________________________ клапанними пружинами,  

«_________________» стержнів клапанів у направляючих втулках, 

послаблення ____________________________ головок циліндрів  або 

_________________________ прокладки головки циліндрів,  спрацювання  

або _______________________________ поршневих кілець,  

__________________________________________________поршнів і гільз.  

 

9. Продовжити речення. 

Робоче обладнання трактора призначено для 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Продовжити речення. 

Кривошипно – шатунний механізм призначений:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ІІI рівень (15 балів) 

 

 

1. Описати призначення, будову та принцип дії однодискового 

постійно замкненого зчеплення МТЗ – 80. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Описати причини несправності гальмівних систем трактора ДТ -75М.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



3. Описати призначення, будову та принцип дії системи змащення 

дизельного двигуна А-41. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.  Описати як регулюється розкоси навіски  трактора МТЗ -80. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.  Описати, що підлягає в системі живлення двигуна Д-240 періодичній 

заміні та при яких видах періодичного технічного обслуговування. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

ІV рівень (15 балів) 

 

 

1. Опішить, з якою метою впускні та випускні клапани відкриваються 

раніше, а закриваються пізніше моментів мертвих точок? Чим 

конструктивно забезпечуються потрібні кути відкриття клапанів? Які 

процеси відбуваються в циліндрі двигуна під час перекриття клапанів. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


