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Modulis „Įvadas į profesiją“ 

 

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS 

1. Kokia automobilių mechaniko mokymo programos paskirtis? 

a) supažindinti su automobilių mechaniko darbo vieta; 

b) paruošti kvalifikuotą automobilių mechaniką; 

c) išmokyti moksleivius organizuoti automobilių remonto verslą. 

 

2. Kvalifikuotas automobilių mechanikas gebės: 

a) pasiruošti automobilį techniniai apžiūrai; 

b) atlikti visus automobilio techninės priežiūros ir remonto darbus; 

c) remontuoti variklius. 

 

3. Automobilių mechanikas būtinos šios asmeninės savybės: 

a) tikslumas, kruopštumas; 

b) atsakingumas ir darbštumas; 

c) abu atsakymai teisingi. 

 

4. Techninė priežiūra – tai: 

a) tai automobilio ardymas ir surinkimas; 

b) tam tikri darbai, atliekami vertinant ir užtikrinant gerą automobilio techninę būklę; 

c) padangų montavimas, balansavimas. 

 

5. Kokią įtaką turi automobilių mechaniko verslui darbo kultūra? 

a) sugedus automobiliui klientai dažniausiai grįžta pas tą patį mechaniką; 

b) neturi jokios įtakos; 

c) įtakos neturi, klientai renkasi kur pigiau. 

 

6. Kieno darbo vieta parodyta paveikslėlyje? 

a) suvirintojo; 

b) automobilių mechaniko ; 

c) šaltkalvio. 

 

7. Automobilių diagnostika– tai: 

a) gedimų nustatymo būdas dalinai ardant automobilio mechanizmus ir sistemas; 

b) gedimų nustatymo būdas neardant automobilio mechanizmų ir sistemų;  

c) gedimų nustatymo būdas visiškai išardant automobilio mechanizmus ir sistemas. 

 

8. Kokie varikliai vadinami vidaus degimo varikliais? 

a) kuriuose aušinimo skystis įkaista paties variklio viduje; 

b) kuriuose kuras sudega cilindre paties variklio viduje; 

c) kuriuose alyva pilama į variklio karterį. 

 

9. Įvertinkite asmeninio gebėjimo dirbti komandoje reikšmę: 

a) svarbu, nes darbas organizuojamas panašiu principu; 

b) nelabai svarbu, nes individualiai atliktas darbas neturi įtakos visam procesui; 

c) nesvarbu. 
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10. Kas yra automobilių remontas? 

a) automobilio išardymas ir surinkimas; 

b) gedimų pašalinimas; 

c) gedimų diagnozavimas, techninė priežiūra ir remontas. 

 

11. Kas sukūrė dyzelinį variklį? 

a) Rudolfas Dieselis; 

b) Augustas Otto; 

c) Henris Fordas. 

 

12. Kas yra automobilių mechanikas? 

a) remontuojantis ir prižiūrintis variklius; 

b) motorinių transporto priemonių prižiūrėtojas; 

c) specialistas, galintis atlikti diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbus. 

 

13. Kada automobilių mechanikui svarbios bendrosios kompetencijos: 

a) nereikalingos; 

b) bendrosios kompetencijos reikalingos kuriant įmonę ar individualią veiklą ; 

c) bendraujant su klientais. 

 

14. Ar svarbu, kad moralinis autoritetas sutaptų su profesiniu: 

a) moralinis ir profesinis autoritetas pritraukia daugiau klientų; 

b) svarbiau kompetencija negu moralinis ir profesinis autoritetas; 

c) moralinis ir profesinis autoritetas neturi jokios reikšmės. 

 

15. Aušinimo sistemą sudaro: 

a) radiatorius, ventiliatorius, generatorius; 

b) aušinimo skystis, aušinimo skysčio siurblys, purkštuvai; 

c) radiatorius, ventiliatorius, aušinimo skysčio siurblys, termostatas. 

 

16.Termostato paskirtis: 

a) užtikrinti salono apšildymą; 

b) palaikyti variklio darbinę temperatūrą; 

c) neleidžia garuoti aušinimo skysčiui. 

 

17. Kas yra darbo režimas? 

a) tikslus darbo pradžios ir pabaigos nustatymas; 

b) tiksliai nustatyta darbo, poilsio, maitinimosi, technologinio proceso tvarka; 

c) atlyginimas įvairiomis formomis už atliktą darbą. 

 

18. Kokia tepimo sistemos paskirtis? 

a) lengviau paleidžiamas variklis; 

b) aušina variklį; 

c) mažina variklio judančių detalių trintį. 
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19. Nelaimingas atsitikimas - tai: 

a) profesinė liga; 

b) įvykis darbe, kurio padarinys – darbuotojo trauma; 

d) konfliktinė situacija darbo vietoje. 

 

20. Dėl kokių priežasčių labiausiai blogėja stabdymo efektyvumas? 

a) neveikia stabdžių stiprintuvas; 

b) per daug sistemoje stabdžių skysčio; 

c) ant ribos padangų protektorius. 
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