
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 

 

Klasa 1AP 

 

Temat zajęć: Obsługa i jej rodzaje, obsługa sezonowa. 

 

Witam na zajęciach zdalnych. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego 

zagadnienia. Do pojęć związanych z obsługą. 

Przypominam, że nie wszyscy odesłali zadania z korozji. Czas tyka!! 

 

Co to jest obsługa?.  

 

Po zadaniu tego pytania na lekcji próbowalibyśmy do tego dojść 

wspólnymi siłami. Widzę, że ciężko myślicie. Zatem podsumowuję. 

 

Obsługa – to wszelkie czynności mające na celu otrzymanie 

pojazdu w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie jak 

najdłuższych okresów między naprawami.  

Rozróżniamy wiele rodzajów obsług. Jednym z podziałów jest 

częstotliwość jej występowania. Możemy tutaj wyróżnić: 

Obsługa codzienna – to te czynności, które wykonujemy każdorazowo 

przed rozpoczęciem jazdy lub po powrocie. Do czynności tych 

zaliczymy: 

- kontrola stanu czystości szyb 

- kontrola ciśnienia w ogumieniu (wzrokowa) 

- kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych (paliwo, płyn do 

spryskiwacza, olej) 



- kontrola działania oświetlenia, 

- kontrola kompletności pojazdu, 

- kontrola prawidłowości działania układów 

Od jakości przeprowadzania obsługi codziennej zależy szybkie 

rozpoznanie a następnie usunięcie pojawiających się usterek. Wpływa 

ona również na bezpieczeństwo jazdy. 

Obsługa sezonowa – to czynności wykonywane w związku ze zmianą 

pory roku. W naszym klimacie rozróżniamy dwie obsługi sezonowe, tj. 

1. Obsługa zimowa- polegająca na przygotowanie pojazdu do jazdy w 

niskich temperaturach i zimowych warunkach np. 

- wymiana opon na zimowe 

- wymiana płynu w spryskiwaczu na zimowy 

- zabezpieczenie zamków i uszczelek drzwiowych  

- sprawdzenie działania ogrzewania 

- kontrola i zabezpieczenie ubytków lakierniczych i inne  

2. Obsługa letnia – polega na demontażu osprzętu zimowego, kontroli 

pojazdu po sezonie zimowym. Do czynności tych możemy zaliczyć: 

- wymiana opon na letnie, 

- wyjęcie z bagażnika np. łańcuchów na koła 

- umycie podwozia i nadwozia 

- usunięcie osłon zamontowanych na zimę 

 

Obsługa diagnostyczna – to tzw. przegląd okresowy pojazdu. 

Wykonujemy go w Polsce w systemie 3-2-1. Czyli pierwsza kontrola 

przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji pojazdu, potem przed 

upływem kolejnych dwóch lat a następnie co roku. 

Obsługa ta sprawdza pojazd przede wszystkim pod kontem 

bezpieczeństwa i sprawności pojazdu oraz toksyczności spalin. 



Na czym polega ta obsługa możecie zobaczyć na poniższym filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CdD7Z3-kog 

 

 

Obsługa gwarancyjna – to obsługa wykonywana w okresie gwarancji 

samochodu. Polega ona na kontroli prawidłowości działania 

poszczególnych elementów samochodu. Obsługa taka jest 

obowiązkowa, producent pojazdu określa jej częstotliwość i zakres 

czynności. 

 

Praca dla WAS 

Napiszcie notatkę z lekcji. Jej zdjęcie prześlijcie na mojego maila 

batko.januszgraf@gmail.com .  

Dopiszcie po 10 czynności, które zaliczylibyście do obsługi zimowej 

i obsługi letniej. 
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