Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky 
a výcviku

Skupina A, podskupiny A1 a A/M

Otázky z praktické údržby vozidla a provádění její výuky

	Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu motocyklu před jízdou.

Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a kontrolu hloubky drážky vzorku pneumatiky.
Popište a prakticky proveďte kontrolu stopy motocyklu.
Popište způsob napnutí sekundárního řetězu motocyklu a na přistaveném vozidle ukažte napínací prvky sekundárního řetězu motocyklu.
Popište a na přistaveném vozidle prakticky předveďte kontrolu vůle řízení.
Popište a na přistaveném vozidle prakticky předveďte kontrolu vůle ložisek v kolech.
Na přistaveném vozidle vyhledejte jednotlivé části brzdy předního kola a naznačte postup jejího seřízení.
Na přistaveném vozidle vyhledejte jednotlivé části brzdy zadního kola a naznačte postup jejího seřízení.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu množství brzdové kapaliny.
Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu olejových náplní motocyklu.
Popište a na přistaveném vozidle naznačte výměnu žárovek hlavního světlometu motocyklu.
Popište a na přistaveném vozidle naznačte výměnu žárovek zadního osvětlení motocyklu.
Na přistaveném vozidle prakticky předveďte ošetření vzduchového chlazení motocyklu.
Na přistaveném vozidle prakticky předveďte kontrolu kapalinové chladící soustavy motocyklu.
Na přistaveném vozidle vyhledejte akumulátor a naznačte jeho kontrolu a ošetření.



























Skupina B a podskupiny B1 a B+E

Otázky z praktické údržby vozidla a provádění její výuky

	Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu vozidla před jízdou.

Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a kontrolu hloubky drážky vzorku pneumatiky.
Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu kol a pneumatik.
Popište a na přistaveném vozidle naznačte výměnu předního kola.
Popište a na přistaveném vozidle naznačte výměnu zadního kola.
Na přistaveném vozidle vyhledejte a popište prvky palivové soustavy.
Na přistaveném vozidle naznačte ošetření jednotlivých částí palivové soustavy.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu množství oleje v motoru.
Na přistaveném vozidle ukažte akumulátor a naznačte základy jeho údržby.
Na přistaveném vozidle vyhledejte a popište jednotlivé prvky kapalinové chladící soustavy vozidla.
Na přistaveném vozidle předveďte činnost řidiče po přehřátí motoru vozidla.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu hladiny chladící kapaliny. 
Na přistaveném vozidle naznačte úkony kontroly a údržby kapalinové chladící soustavy vozidla.
Na přistaveném vozidle popište kontrolu výfukového systému vozidla.
Na přistaveném vozidle ukažte jednotlivé prvky pérování vozidla, naznačte postup jejich ošetřování.
Na přistaveném vozidle vyhledejte jednotlivé prvky kapalinové brzdové soustavy vozidla, popište a naznačte signalizaci poruchy brzd.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu hladiny brzdové kapaliny.
Na přistaveném vozidle prakticky předveďte kontrolu správné funkce systému ABS.
Na přistaveném vozidle prakticky naznačte výměnu pojistky elektrické soustavy vozidla.
Na přistaveném vozidle prakticky naznačte výměnu žárovek hlavního světlometu vozidla.
Na přistaveném vozidle prakticky naznačte výměnu žárovek zadní skupinové svítilny vozidla.
Na přistaveném vozidle popište jednotlivé ovladače na pracovišti řidiče a naznačte jejich obsluhu.
Na přistaveném vozidle popište jednotlivé sdělovače na pracovišti řidiče a popište jejich význam.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte seřízení zpětných zrcátek, sedadla řidiče                  a polohy volantu.
















Skupiny C, D, T a podskupiny C1, D1, C+E, C1+E, D+E a D1+E

Otázky z praktické údržby vozidla a provádění její výuky

	Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu vozidla před jízdou.

Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a kontrolu hloubky drážky vzorku pneumatiky.
Popište a na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu kol a pneumatik.
Popište a na přistaveném vozidle naznačte výměnu kola.
Na přistaveném vozidle vyhledejte a popište prvky palivové soustavy vznětového motoru.
Na přistaveném vozidle naznačte ošetření jednotlivých částí palivové soustavy vznětového motoru.
Na přistaveném vozidle proveďte prakticky vyhledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru.
Na přistaveném vozidle předveďte odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu množství oleje v motoru.
Na přistaveném vozidle vyhledejte a popište jednotlivé prvky kapalinové chladící soustavy vozidla.
Na přistaveném vozidle předveďte činnost řidiče po přehřátí motoru vozidla.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu hladiny chladící kapaliny. 
Na přistaveném vozidle naznačte úkony kontroly a údržby kapalinové chladící soustavy vozidla.
Na přistaveném vozidle popište kontrolu výfukového systému vozidla.
 Na přistaveném vozidle ukažte jednotlivé prvky pérování vozidla, naznačte postup jejich ošetřování.
Na přistaveném vozidle vyhledejte jednotlivé prvky vzduchové brzdové soustavy vozidla, popište signalizaci poruchy brzd.
Na přistaveném vozidle naznačte ošetření vzduchové brzdové soustavy.
Na přistaveném vozidle vyhledejte a popište parkovací a pomocnou brzdu (retardér)                a  předveďte jejich obsluhu.
Na přistaveném vozidle prakticky předveďte kontrolu správné funkce systému ABS.
Na přistaveném vozidle prakticky naznačte výměnu pojistky elektrické soustavy vozidla.
Na přistaveném vozidle prakticky naznačte výměnu žárovek hlavního světlometu vozidla.
Na přistaveném vozidle prakticky naznačte výměnu žárovek zadní skupinové svítilny vozidla.
Na přistaveném vozidle vyhledejte čističe vzduchu a naznačte postup jejich ošetření.
Na přistaveném vozidle vyhledejte turbodmychadlo a naznačte jeho ošetření.
Na přistaveném vozidle prakticky proveďte seřízení zpětných zrcátek, sedadla řidiče                  a polohy volantu.
Na přistaveném vozidle předveďte obsluhu tachografu.
Na přistaveném vozidle vyhledejte akumulátory, popište způsob jejich zapojení a naznačte správný postup při jejich zapojení a odpojení.
Na přistaveném vozidle naznačte správný postup při zapojení tažné tyče.
Na přistaveném vozidle naznačte správný postup při zapojení tažného lana.
Na přistaveném vozidle naznačte správný postup při zapojení a odpojení přívěsu.
Na přistaveném vozidle naznačte správný postup při nasazení sněhových řetězů.
	Na přistaveném vozidle popište jednotlivé ovladače na pracovišti řidiče a naznačte jejich obsluhu.

Na přistaveném vozidle popište jednotlivé sdělovače na pracovišti řidiče a vysvětlete jejich význam.



