Pontozási utasítások
Unit 4 - FÜSTGÁZ KIBOCSÁTÁS A BENZINÜZEMŰ ÉS DÍZEL MOTOROKBAN
FÜSTGÁZ KIBOCSÁTÁS DIAGNOSZTIKÁJA ÉS JAVÍTÁSA A BENZINÜZEMŰ ÉS DÍZEL MOTOROKBAN

KOMPETENCIA

ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI
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 hiba tüneteinek a hibát de több dokumentumot választott ki.
precíz meghatározása A hibát azonosította, a megfelelő dokumentumokat kiválasztotta, de nem választott ki néhány
szükséges információt.
A hibát azonosította, kiválasztotta a megfelelő dokumentumokat és az összes szükséges
információt.
Nem adott meg hipotéziseket
Néhány hipotézist megadott, de vagy nem voltak kielégítőek, vagy rossz volt a sorrend.

A hiba tüneteinek
megfelelő hipotézisek A legtöbb hipotézist megadta, de néhány nem volt kielégítő, vagy rossz volt a sorrendjük.
kiválasztása

Az összes hipotézist megadta és azok kielégítőek, teljeskörűek és helyesen rangsoroltak
voltak.
Nincs folyamat és logika a diagnosztikában
Számtalan lépést tett a diagnosztikai eljárás kiválasztásában, de sikertelenül
Helyes diagnosztikai módszereket választ, de egy-két módszer nem logikus, illetve nem
illeszkedik a hibához. .
Helyes diagnosztikai módszereket választ és azok logikusak, illeszkednek a hibához.

A rendszer tesztelése

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.t

Az eljárások és az
adott idő betartása
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Helyes referencia értékeket ad és jó az eszköz választás is.
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Nem a megfelelő helyen végzi a méréseket és nem ismeri az eszközt
Nem a megfelelő helyen végzi a méréseket és helytelenül használja az eszközt.
A megfelelő helyen mér, de nehézségei vannak az eszközhasználattal.
The correct measurements are taken at accesible points depending on the fault and the
equipment is used correctly
Az értékeket nem értelmezi, így az okokat nem azonosítja
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A hiba meghatározása Néhány értéket helyxesen értelmez de nem azonosítja az okot.
és a megfelelő
Az értékek többségét értelmezi és megtalálja az okot de bizonytalan és hiányzik a bizonyítás.
tevékenység
alkalmazása

A munka terület
megszervezése

Pontok
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VAz értékeket helyesen értelmezi.
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A járművet nem javítja meg.
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Számtalan lépést tesz a jármű kijavítására de sikertelenül.
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A járművet kijavítja de nem a sajátosságainak megfelelően.
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A járművet teljesen megjavítja megfelelve a sajátosságainak.

3

A hely nem funkcionális, koszos és nem tartja be az egészségügyi és biztonsági szab.
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A hely funkcionális de koszos és nem tartja be az eg.ügyi és biztonsági szabályoka
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A hely funkcionális, tiszta és a legtöbb eg.ügyi és biztonsági szabályt betartja..
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A hely funkcionális, tiszta és az összes eg.ügyi és biztonsági szabályt betartja.
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TA feladatot nem fejezi be a 2.5 órás időkereten belül.

0

A feladatot befejezi a 2.5 órás időkereten belül.
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