Pontozási utasítások
Unit 2 - Befecskendező és indító rendszer a benzinüzemű motorokban
Diagnosztika és javítás a befecskendező és indító rendszeren a benzinüzemű motorokban

Kompetencia

Értékelési kritériumok
Nem azonosította a hibát és nem választotta ki a megfelelő dokumentumot

A hibát azonosította, de nem választotta ki a megfelelő dokumentumot vagy nem
azonosította a hibát de több dokumentumot választott ki.
A hiba tüneteinek
A hibát azonosította, a megfelelő dokumentumokat kiválasztotta, de nem választott ki néhány
precíz meghatározása
szükséges információt.
A hibát azonosította, kiválasztotta a megfelelő dokumentumokat és az összes szükséges
információt.

A hiba okainak
meghatározása
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Nem adott meg hipotéziseket

0

Néhány hipotézist megadott, de vagy nem voltak kielégítőek, vagy rossz volt a sorrend.

1

A legtöbb hipotézist megadta, de néhány nem volt kielégítő, vagy rossz volt a sorrendjük.

2

Az összes hipotézist megadta és azok kielégítőek, teljeskörűek és helyesen rangsoroltak
voltak.

3

Nincs folyamat és logika a diagnosztikában

0

Számtalan lépést tett a diagnosztikai eljárás kiválasztásában, de sikertelenül

1

Helyes diagnosztikai módszereket választ, de egy-két módszer nem logikus, illetve nem
illeszkedik a hibához. .

2

A rendszer tesztelése Helyes diagnosztikai módszereket választ és azok logikusak, illeszkednek a hibához.
Nem javasol referencia értékeket és helytelenül választja meg az anyagot.
Helyes referencia értékeket ad, de helytelenül választ eszközt vagyt helytelen referencia
értékeket ad de helyesen választ eszközt.
A legtöbb referencia érték helyes és a kiválasztott eszköz is jó.
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Helyes referencia értékeket ad és jó az eszköz választás is.

3

Nem a megfelelő helyen végzi a méréseket és nem ismeri az eszközt

0

Nem a megfelelő helyen végzi a méréseket és helytelenül használja az eszközt.

1

A megfelelő helyen mér, de nehézségei vannak az eszközhasználattal.

2

A hibának megfelelő pontokon történik a mérés és helyesen használja az eszközt.
Az értékeket nem értelmezi, így az okokat nem azonosítja

3

A hiba meghatározása Néhány értéket helyxesen értelmez de nem azonosítja az okot.
és a megfelelő javítási
Az értékek többségét értelmezi és megtalálja az okot de bizonytalan és hiányzik a bizonyítás.
tevékenység
megválasztása

A munkahely
szervezése

Pontok
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Az értékeket helyesen értelmezi.

3

A járművet nem javítja meg.

0

Számtalan lépést tesz a jármű kijavítására de sikertelenül.

1

A járművet kijavítja de nem a sajátosságainak megfelelően.

2

A járművet teljesen megjavítja megfelelve a sajátosságainak.

3

A hely nem funkcionális, koszos és nem tartja be az egészségügyi és biztonsági szab.

0

A hely funkcionális de koszosaés nem tartja be az eg.ügyi és biztonsági szabályokat.

1

A hely funkcionális, tiszta és a legtöbb eg.ügyi és biztonsági szabályt betartja.

2

A hely funkcionális, tiszta és az összes eg.ügyi és biztonsági szabályt betartja.
A feladatot nem fejezi be a megadott idő alatt (2 óra 30 perc)

3

A módszerek és az
ütemterv betartásae A feladatot befejezi 2 óra 30 perc alatt.
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