
Zakres pytań wchodzących w skład kursu CPC moduł 4:

SEKCJA 1

1.

a)  Twoje  pełne  załadowane  auto  jest  gotowe  do  zaopatrzenia.  Pokaż  jak
sprawdzisz, że auto nie jest przeładowane.

b),  Jeśli  masz wciąż utrudnienia w poruszaniu się,  co jeszcze możesz zrobić?

• Wizualnie  sprawdzić  zawieszenie  na  przednim  kole  (czy  resor  jest  na
uśmiechu).

• Czy nie ma przechylenia na jedna stronę.

• Czy tylne opony nie dotykają błotnika i szczotki nie dotykają ziemi.

• Pojechać autem na wagę pomostowa.

6.
a) Na te puste auto jesteś poproszony o załadowanie polowe ładunku papieru.
Pokaz mi na aucie skąd zaczniesz ładować. 

b) Wskaz, którego przyrządu użyjesz do zabezpieczenia ładunku (do papieru 
użyjemy pasów). 

c) Pokaz jak zabezpieczysz ładunek na tym wózku. d) Pokaz jak zdejmiesz 
przyrząd mocujący.

• Zaczynamy ładować towar od przodu wzdłuż osi do tylu.

• Wskazujesz na pasy

• Pokazujesz na przyrządzie jak należy zapiąć ładunek.

• Pokazujesz na przyrządzie jak należy rozpiąć ładunek.

8)
a) Na te puste auto jesteś poproszony o załadowanie polowe ładunku arkusze 
blachy. Pokaz mi na aucie skąd zaczniesz ładować. 

b) Wskaz, którego przyrządu użyjesz do zabezpieczenia ładunku (do blachy 
użyjemy łańcucha). 

c) Pokaz jak zabezpieczysz ładunek na tym wózku. 



d) Pokaż jak zdejmiesz przyrząd mocujący.

• Zaczynamy ładować towar od przodu wzdłuż osi do tylu.

• Wskazujesz na lancuch

• Pokazujesz na przyrządzie jak należy zapiąć ładunek.

• Pokazujesz na przyrządzie jak należy rozpiąć ładunek.

12.

a) Chciałbym żebyś mi pokazał centrum grawitacji na tym aucie. b) Wyjaśnij mi, 
jakie siły oddziaływają na towar jeśli jest pełny załadowany.

• Wskaz centrum grawitacji (jest to po środku auta i jak najniżej).

• Naciskasz gaz ładunek przesuwa się do tylu.

• Naciskasz hamulec ładunek przesuwa się do przodu.

• Kiedy skręcam ładunek przesuwa się w przeciwna stronę do kierunku 
jazdy.

16)
a) Po rozładunku na twoim aucie zostało polowe ładunku są to puste kosze na 
kółkach. Wskaż skąd zaczniesz ładować.

b) Wskaz, którego przyrządu użyjesz do zabezpieczenia ładunku (do koszów 
użyjemy patyka rozporowego). 

c) Pokaz jak zabezpieczysz ładunek na tym wózku. d) Pokaz jak zdejmiesz 
przyrząd mocujący.

• Zaczynamy ładować od przodu wzdłuż osi do tylu.

• Wskazujesz na patyk rozporowy.

• Pokazujesz na przyrządzie jak należy zapiąć ładunek.

• Pokazujesz na przyrządzie jak należy rozpiąć ładunek.

18) Planujesz długa podróż tym autem. Pokaż mi jak sprawdzisz system 
paliwowy i jak upewnisz się, że przewody paliwowe są w dobrym stanie, 
szczególnie gdy jest bardzo zimno.



• Sprawdzam korek od paliwa czy jest dobrze przymocowany.

• Sprawdzam stan zbiornika czy jest dobrze przymocowany, czy nie jest 
uszkodzony, korozji i wycieku paliwa pod zbiornikiem.

• Używam zimowego paliwa.

• Sprawdzam stan paliwa na wskaźniku, czy wystarczy na moja podróż.

19)
a) Wskaz na tym aucie gdzie znajduje się informacja ile wazy pusta ciężarówka. 

b) Przejdź do okola ciężarówki upewniając się że ciężarówka nie jest 
przeładowana. 

c) Jeśli wciąż są utrudnienia co jeszcze można zrobić?

• Zidentyfikować tablice z danymi o wadze (z lewej strony pod nogami 
trzeba wskazać na 18 ton).

• Czy nie jest nadmiernie przechylony (excessive leaning) na jedna stronę.

• Sprawdzić czy na przednim kole resor jest na uśmiechu i czy tylna opona 
nie dotyka błotnika i szczotki nie dotykają ziemi.

• Jeśli nie jestem pewny jadę na wagę pomostowa.

SEKCJA 2

02)
a) Kiedy potrzebujesz zatrzymać się ciężarówką, jaki wybierzesz parking. 

b) Pokaż i wyjaśnij, jakie zabezpieczenia sprawdzisz przed opuszczeniem 
ciężarówki.

• Wybieram parking dobrze oświetlony, rekomendowany przez innych 
kierowców, 

• Parkuje tyłem ciężarówką do innej ciężarówki lub ściany, aby 
uniemożliwić otwarcie tylnych drzwi.

• Zabieram kluczyki ze stacyjki.

• włączam alarm jeśli ciężarówka posiada.

• obchodzę ciężarówkę do okola i sprawdzam, czy na drzwiach towarowych 



są plomby lub kłódki.

9) Podejrzewasz że hamulce nie działają. Pokaz mi co sprawdzisz, aby upewnić 
się że kompresor poprawnie działa i że nie ma żadnych wycieków powietrza z 
ciężarówki.

• Sprawdzę czy jest wystarczająco powietrza na wskaźnikach i obejdę 
ciężarówkę nasłuchując, czy nie ma żadnych wycieków powietrza 
szczególnie przy kolach.

• Spuszczę powietrze ze zbiorników naciskając na hamulec nożny (nacisnąć 
np. 3 razy).

• Włączę silnik i napompuje powietrza do zbiorników (przed włączeniem 
silnika należy sprawdzić hamulec i czy jest na luzie)

• I kolejny raz obejść ciężarówkę i sprawdzić czy nie ma żadnych wycieków 
powietrza.

10) Wsiadasz pierwszy raz do ciężarówki, pokaz mi co sprawdzisz praktycznie i 
wizualnie przed włączeniem silnika. Chce żebyś to zrobił.

• Cockpit drill (zaliczamy 4 rzeczy. Należy ustawić wszystkie przyrządy): 
fotel, kierownica, pas, sprawdzić lusterka czy nie są pobite, czy są czyste i 
czy mam dobra widoczność.

• Sprawdzam hamulec ręczny i czy jest na luzie.

• Włączam zapłon i sprawdzam, czy kontrolki ostrzegawcze zgasły i czy 
mam wystarczająco paliwa na swoja podróż.

• Sprawdzam wysokość ciężarówki.

11)
a) Jedziesz po autostradzie i zauważyłeś ogień spod silnika. Pokasz co zrobisz z 
tym małym ogniem. 

b) Wskaz której gaśnicy użyjesz.

• Zatrzymam się najszybciej jak to możliwe w bezpiecznym miejscu na 
poboczu.

• użyje gaśnicy proszkowej

• zadzwonię po służby ratunkowe.

• odłączę zasilanie prądu wyjmując kluczyk ze stacyjki.



13) Pokaz mi i wyjaśnij jak sprawdzisz opony, kola, nakrętki, nadkola w tej 
ciężarówce przed podróżą.

• Sprawdzam każdą część nadkola czy jest dobrze przymocowana.

• Wizualnie sprawdzam opony m.in. bieżnika 1 mm. na 3/4 opony na całym 
obwodzie.

• Sprawdzam przy tylnych kolach czy nie ma żadnych śmieci pomiędzy 
kołami.

• Sprawdzam nakrętki czy są dobrze dokręcane żółte nakładki maj być 
skierowane do siebie punkt w punkt.

14)
Obejdź ciężarówkę do okola i wyjaśnij mi co to są (projection- elementy 
wystające, i overhangs-elementy zachodzące). 

b) Opisz mi, jakie zagrożenia niosą te elementy podczas jazdy tą ciężarówka.

• Projection-elementy wystające są to lusterka, overhangs-elementy 
zachodzące są to elementy zwisające za kolem przedni od błotnika do 
zderzaka i z tylu od błotnika aż do windy.

• Podczas skrętu przód i tył ciężarówki zachodzi można uderzyć zabudowę 
uliczna np.: znaki, pieszych, inne auta.

• Lusterkiem mogę uderzyć w zabudowę uliczna np.: znaki, pieszych i 
nadjeżdżających z naprzeciwka aut.

• Podczas skrętu w lewo lub w prawo musi być dobra obserwacja w 
lusterkach, aby nie uderzyć w znaki pieszych i inne auta, podczas jazdy do 
przodu należy dobrze planować drogę do przodu, aby nie uderzyć 
lusterkami w znaki, pieszych i nadjeżdżające auta z przodu.

17) Zamierza jechać pierwszy raz ta ciężarówką. Pokaz jak sprawdzisz w tej 
ciężarówce wymiary i wagę.

• Wysokość ciężarówki.

• waga ciężarówki (wskaz na 18 ton).

• Sprawdzam długość ciężarówki.

• szerokość ciężarówki(może zmierzyć krokami lub taśmą, lub w książce 
pojazdu).



20) 
Jedziesz po autostradzie i zauważyłeś ogień spod kola.Pokaz co zrobisz z tym 
małym ogniem. 

b) Wskaz na zdjęciu której gaśnicy nie użyjesz.

• Zatrzymam się jak najszybciej jak to możliwe w bezpiecznym miejscu na 
poboczu.

• Zadzwonię po służby ratunkowe.

• Odłączę zasilanie prądu wyjmując kluczyk ze stacyjki.

• Wskażę na gaśnice wodna(tej gaśnicy nie możemy uzywac, bo 
przeprowadza prąd).

SEKCJA 3

Pytania nr. 07,15,03 sa takie same.

Zatrzymałeś się na parkingu przed promem. Pokaż co sprawdzisz w ciężarówce 
ze nie ma podejrzanych osób i paczek.

Objaśnienie do pytania opisze w punktach jak należy sprawdzić ciężarówkę.

• Należy odejść od ciężarówki i sprawdzić czy na dachu na kabinie i z dołu 
nie ma żadnych osób, podejrzanych paczek.

• Otworzyć maske, ale nie dotykać silnika zajrzeć w każdą szczelinę czy nie 
ma podejrzanych rzeczy i z przodu pod ciężarówkę należy spojrzeć.

• Później obchodzisz ciężarówkę oglądając każdy otwór np.pomiędzy kabina
a boksem, pod boksem, w ramach.

• Bardzo ważne sprawdzić KOREK OD PALIWA jeśli jest naruszony należy 
otworzyć i sprawdzić czy nic nie ma w środku.

• Tylne drzwi załadunkowe również należy sprawdzić czy są plomby lub 
kłódki nienaruszone jeśli są naruszone należy poinformować służby 
graniczne i razem otworzyć część załadunkową sprawdzić, czy w środku 
nikogo nie ma, lub podejrzanych paczek i czy na dachu nie ma żadnego 
cienia.

• Po sprawdzeniu na zewnątrz sprawdzam w kabinie wszystkie schowki pod
nogami, za fotelami.



SEKCJA 4

Pokaz  mi  jak  bezpiecznie  wejdziesz  do  ciężarówki  i  pokaz  mi  wszystkie
zabezpieczenia przed włączeniem silnika. 

b) Teraz zaparkowałeś z lewej strony na bardzo ruchliwej drodze, pokaz jak 
bezpiecznie wyjdziesz z ciężarówki.

• Otwieram na cala szerokość drzwi trzymam się obu uchwytów i używam 
każdego stopnia.

• Sprawdzam lusterka czy są czyste, nie pobite, dobra widoczność.

• czy jest zaciągnięty hamulec ręczny, na luzie i zapinam pas.

• Zaciągam ręczny na luz

• wyłączam silnik , odpinam pas

• Otwieram drzwi i używam uchwytów i każdego stopnia.

SEKCJA 5

Wewnątrz z fotela kierowcy i na zewnątrz, pokaz i wyjaśnij jak zrobisz dzienne 
sprawdzenie ciężarówki przed wyjazdem na drogę.

• Sprawdzam hamulec nożny (w tym celu należy włączyć silnik i lekko 
ruszyć do przodu i zatrzymać się sprawdzić czy nie ściąga na jedna 
stronę).

• Sprawdzam układ wydechowy czy nie pracuje głośno i czy nie ma 
czarnego dymu.

• Sprawdzam prędkościomierz czy strzałka podczas sprawdzania hamulca 
ruszyła się.

• Sprawdzam lusterka czy są czyste, niepobite czy jest dobra widoczność.

• Klakson.

• Spryskuje szybę czy jest płyn w zbiorniku i czy dobrze wycieraczki 
pracują.

• Blokada prędkości.

• Tachograf ( ostatnia data kalibracji można to sprawdzić drukując paragon 
z tachografu, na drzwiach lub w biurze w dokumentach.

• sprawdzić wszystkie światła czy zarowki swieca sie i czy lampy sa czyste.



• Tablica rejestracyja jest czysta, czy jest dobrze przymocowana i czy jest 
legalna.

• Wycieraczki czy nie sa rozerwane.

• lusterka na zewnacz czy dobrze trzymaja sie.

• Stan opony minimum bieznika 1 mm. na szerokosci 3/4 na szerokosci 
calego obwodu a na zewnecznej stronie nie moze byc zadnych nacieci i 
wypuklen.

• Mocowanie ukladu wydechowego czy jest dobrze przymocowany i nie ma 
zadnych uszkodzen.


