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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 1 

Automašīnu vispārīgā uzbūve. Transmisija(spēka pārvads ). 
 

1. uzdevums. 

Salikt numurus atbilstoši virsbūves nosaukumam.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

1. 2.  3.  4. 

 

__ Sedans __ Kabriolets __Hečbeks __ Kupeja __ Pikaps __ Universāls __ Minivens  

 

5. 6.  7.  

 

  

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

2. uzdevums. 

Uzrakstīt automašīnu markas. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

1.___________ 2.___________ 3.____________ 4.___________ 

 

 

 

 

 

 

 

5.___________ 6.___________ 7._____________ 8.___________ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

http://www.lizings.lv/?id=14&auto=697&t=0
http://www.lizings.lv/?id=14&auto=795&t=0
http://www.lizings.lv/?id=14&auto=180&t=0
http://www.lizings.lv/?id=14&auto=309&t=0
http://www.lizings.lv/?id=14&auto=201&t=0
http://www.lizings.lv/?id=14&auto=863&t=0
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3. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās automobiļa sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 22 punkti) 

 

 
 

1______________2______________3________________4_______________5_____________ 

6______________7______________8________________9_______________10____________ 

11_____________12_____________13_______________14______________15____________ 

16_____________17_____________18_______________19______________20____________ 

21_____________22_____________. 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

4. uzdevums. 

Uzrakstīt automobiļa sastāvdaļas un iekārtas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

 

1______________ 2_______________ 
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3________________________________  4_____________________________ 

 

 

5_____________________________________ 6______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7______________________________________ 8_______________________________ 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

5. uzdevums. 

a)Uzrakstīt automobiļa sastāvdaļas.  

b) Uzrakstīt numurus, kuri norāda transmisijas sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 10 punkti) 

 

a)   b)  

1________________ ______________ 

2________________ 

3________________ 

4________________ 

5________________ 

6________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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6. uzdevums. 

a) Uzrakstīt ar kādu numuru 1.attēlā norāda pārnesumkārba.  

b) Uzrakstīt kādai iekārtai pieder 2. attēlā redzamās sastāvdaļa. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 2 punkti) 

a)____ 

b)______________________________ 

1 2 

 
 

 

   Iegūtie punkti_______ 
 

7. uzdevums. 

a)Uzrakstīt automobiļa sastāvdaļas.  

b) Uzrakstīt numurus, kuri norāda šasijas sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

a)  b)_________________ 

1________________________ 

2________________________ 

3________________________ 

4________________________ 

5________________________ 

6________________________ 

7________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

8. uzdevums. 

a) Uzrakstīt trīs automobiļu iedalījumus pēc uzdevuma.  

b) Uzrakstīt sešus automobiļu iedalījumus pēc klasēm. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 9 punkti) 

a) 

1________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________ 
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3________________________________________________________________________ 

b) 

1________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________ 

5________________________________________________________________________ 

6________________________________________________________________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
9. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītās automobiļa sastāvdaļas.  

b) Uzrakstīt kādām automobiļa iekārtām un elementiem pieder attēlos redzamās 

sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 16 punkti) 

 

a) 1_________________ 2_______________ 3_________________ 4__________________ 

 

5_________________ 6_______________ 7_________________ 8__________________ 

 

b) 1_________________ 2_______________ 3_________________ 4__________________ 

 

5_________________ 6_______________ 7_________________ 8__________________ 

 

 1 2 3 4 

   
 

5 6 7 8 

  

   

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

 

a) Gaitas iekārta sastāv no virsbūves nesošās konstrukcijas elementiem, priekšējo un 

aizmugurējo riteņu atsperojuma, riteņiem un apriepojuma. 

Jā__ nē__ 

 

b) Pie automobiļa vadības mehānismiem ietilpst transmisija un bremžu sistēma. 

Jā__ nē__ 

 

c)Ar stūres iekārtu, pagriežot automobiļa vadāmos riteņus, maina un ietur vēlamo automobiļa 

braukšanas virzienu. 

Jā__ nē__ 

 

d) Hetčbeks –ir bremžu sistēmas sastāvdaļa. 

Jā__ nē__ 

 

e) Kupeja – automobilis ar trijām durvīm. 

Jā__ nē__ 

 

         Iegūtie punkti_______ 
 

Pārbaudes darbs Nr. 1 

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kopā 

iegūtie 

punkti 

 

 

          

 

Vērtējuma skala   

Punkti 1-15 16-27 28-39 40-55 56-63 64-69 70-75 74-77 78-79 80 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Pārbaudes darba vērtējums _________________ 
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 2 

Sajūgi. Pārnesumkārba. Spēka sadales kārba. Kardānpārvads. 
 

1. uzdevums.( Sajūgi) 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 16 punkti) 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

13_________________ 14_________________15 _________________ 16________________ 

17_________________ 

Iegūtie punkti_______ 
 

2. uzdevums. 

a) Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

b)Vai attēlā ir redzams dzenošais disks?  

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________  

 

Jā__nē__ 

 

Iegūtie punkti_______ 
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3. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

 

1.Sajūgs neizslēdzas, ja... 

1. Pedālim nav brīvgājiena; 

2. Hidrauliskajā pārvadā iekļuvis gaiss; 

3. Saeļļojies dzītais disks; 

4. Atslābušas dzītā diska atsperes. 

 

2.Kāpēc sajūga dzītā diska berzes uzliku darba virsmās izveido rievas? 

1. Nodrošina straujāku un ciešāku disku savienojumu ieslēgšanās brīdī; 

2. Veicina laidenāku disku saslēgšanos uzsākot kustību; 

3. Nodrošina berzes virsmu ventilāciju un berzes produktu novadīšanu; 

4. Samazina berzes virsmas, tās mazāk sakarst saslēgšanās laikā. 

 

3.Ko nozīmē jēdziens “slapjais sajūgs”? 

1. Sausais sajūgs ar saeļļotām uzlikām; 

2. Sajūgs, kurš darbojas hidrauliski; 

3. Sajūgs, kurš darbojas eļļā; 

4. Sajūgs, kurš tiek dzesēts ar dzesēšanas šķidrumu. 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
 

4. uzdevums. 

a)Uzrakstīt 1att. sajūga sastāvdaļas.  

b)Uzrakstīt numuru, kur ir norādīts 1att. dzenamais disks.  

c) Uzrakstīt numuru, kur ir norādīts 2att. demperisdze. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

1att. 

 

 

a)  

1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 

4_______________________ 

5_______________________ 

 

b)____ 

 

c)____ 

2 att. 
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 Iegūtie punkti_______ 
 

5. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

b)Cik vārpstu pārnesumkārba ir redzama attēlā. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 9 punkti) 

a) 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

 

b)______________________ 

 
 

 Iegūtie punkti_______ 
 

6. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

 

1.Caur cik zobratiem tiek pārvadīts griezes moments trīsvārpstu pārnesumkārbā, ja ieslēgts 

pirmais pārnesums? 

1. Caur diviem; 

2. Caur četriem; 

3. Caur pieciem; 

4. Caur vienu. 

 

2.Caur cik zobratiem tiek pārvadīts griezes moments divvārpstu pārnesumkārbā, ja ieslēgts 

pirmais pārnesums? 

1. Caur diviem; 

2. Caur četriem; 

3. Caur pieciem; 

4. Caur vienu. 
 
3.Kā rēķina pārnesumkārbas pārnesumskaitli?  

1.Dala dzenošā zobrata zobu skaitu ar dzītā zobrata zobu skaitu 
2.Dala dzītās vārpstas apgriezienus ar dzenošās vārpstas apgriezieniem 
3.Dala dzenošā zobrata zobu skaitu ar dzītās vārpstas apgriezienu skaitu 
4.Dala dzenošās vārpstas apgriezienus ar dzītās vārpstas apgriezieniem 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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7. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

b) Ar kuru numuru ir norādīta spēka sadales kārba. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 13 punkti) 

 

a) 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

 

b)___ 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

8. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ Iegūtie punkti_______ 
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9. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 15 punkti) 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

13_________________ 14_________________15 _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 

 

10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 
 
a) 10°ir maksimālais leņķis, kurā var pārvadīt griezes momentu viena krusteņa 
kardānu? 

Jā__ nē__ 

b) Sajūgs sastāv no dzenošā, dzenamā elementa, hidrauliskā izslēdzējmehānisma. 

Jā__ nē__ 

c) Sajūga dzenamajā diskā starp rumbu un segmentiem ir iebūvēts sinhronizators. 
Jā__ nē__ 

d) Pārnesumkārba palielina motora attīstīto griezes momentu, maina tai virzienu braukšanai 

atpakaļgaitā un atvieno motoru no dzenošajiem riteņiem. 

Jā__ nē__ 

 

 Iegūtie punkti_______ 

Pārbaudes darbs Nr. 2 

Punktu kopsavilkuma tabula 

 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

iegūtie 

punkti 

 

 

           

 

Vērtējuma skala   

Punkti 1-13 14-24 25-35 36-49 50-57 58-62 63-65 66-69 70-71 72 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 3 

Automašīnas dzenošie tilti. Galvenais pārvads. Diferenciālis. Pusasis. 
 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

 

 
1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________  

 

Iegūtie punkti_______ 

 

2. uzdevums. 

a) Kuri numuri attēlā norāda galveno pārvadu?  

b)Cik grādu leņķī galvenais pārvads pārvada griezes momentu automobiļos ar 

priekšējiem velkošajiem riteņiem? 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 2 punkti) 

 

 
a)_____ 

b)_____ 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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3. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

b)Salikt pareizi griezes momentus (A, B) variantiem 50x50;60x40 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

 

 

a)  

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________  

b) 

A_________ B__________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

4. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītos pārvadus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

b)Kā sauc decentriskos galvenos pārvadus. 

a)  

A_______________________ B________________________ 

 

b)_______________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 
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5. uzdevums. 

a)Uzrakstīt 3 automašīnu piedziņas veidus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

b)kādiem automobiļiem pielieto riteņu formulu 4 x 4 

a) 

1____________________ 2___________________ 3______________________ 

 

b)__________________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

6. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

b)Vai attēlā redzamajā zīmējumā abi tilti ir velkošie? 

 

 
a) 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 

 

b) Jā__ nē__ 

 

Iegūtie punkti_______ 
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7. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā redzamo detaļu.  

b)Kur detaļa tiek pielietota? 

c)Vai attēlā ir redzams krusteņa kardāns? 

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

 

 
a)_______________________________ 

b)_______________________________ 

c) Jā__ nē__ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

8. uzdevums. 

a) Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas. 

b) Uzrakstīt kādas pusasis redzamas attēlos A un B. 

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 10 punkti) 

 

 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
 

A_____________________________________ 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 

B______________________________________ 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 
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9.uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

1.Kāds bojājums nerada pastiprinātu troksni galvenā pārvada darbībā? 

1. Nepareiza zobratu sazobe; 

2. Galvenā pārvada gultņu bojājums; 

3. Nepareizs gultņu regulējums; 

4. Pusass gultņa bojājums. 

 

2.Kāda veida šarnīrus nelieto priekšējām pusasīm? 

1. Sinhronos; 

2. Asinhronos; 

3. Vienāda leņķiskā ātruma; 

4. Elastīgos šarnīrus. 

 

3.Pilnīgi atslogotās pusasis uzņem... 

1. Vērpes deformācijas; 

2. Lieces deformācijas; 

3. Stiepes deformācijas; 

4. Cirpes deformācijas. 

 

4.Braucot ar automašīnu pagriezienā diferenciālī attiecībā pret tā korpusu griežas... 

1. Zobrats, kurš piedzen pagrieziena ārējo riteni; 

2. Visi zobrati; 

3. Zobrati, kuros ir pusasis (saules zobrati); 

4. Zobrati, kuros nav pusasis (satelītzobrati). 

 

5.Diferenciālis dod iespēju automašīnas dzenošajiem ratiem griezties ar dažādu ātrumu. Kā tiek 

dalīts griezes moments? 

1.  Pagrieziena iekšējam ritenim griezes moments ir lielāks; 

2. Abiem ratiem griezes moments ir vienāds; 

3. Pagrieziena iekšējam ritenim griezes moments ir mazāks; 

4. Pagrieziena ārējam ritenim griezes moments būtiski samazinās. 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

a)Hipoidālais galvenais pārvads, salīdzinot ar centrālo, ir klusāks darbā un mazāks pēc 

izmēriem. 
Jā__ nē__ 

b) Riteņu diferenciālis nodrošina iespēju dzenošā tilta riteņiem rotēt ar vienādiem leņķiskiem 

ātrumiem. 

Jā__ nē__ 

c)Vai tāda sastāvdaļa kā satelīts pieder pie diferenciāļa? 

Jā__ nē__ 

d)Ja automobiļa dzenošajiem riteņiem ir neatkarīgs atsperojums, pusasis izveido atslogotas. 

Jā__ nē__ 
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 Iegūtie punkti_______ 

 

Pārbaudes darbs Nr. 3  

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

Punkti 1-9 10-16 17-24 25-34 35-39 40-43 44-46 47-48 49 50 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 4 

Priekšējais dzenošais tilts. Ritošā (gaitas) iekārta. Rāmji. Nesošās virsbūves. 
Balstiekārtas. Riteņi, apriepojums. 

 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 10 punkti) 

 
1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
2. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

 

 

A____________________________ 

 

1_____________________________ 

 

 

2_____________________________ 

 

 

3_____________________________ 

Iegūtie punkti_______ 
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3. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlos norādītās sastāvdaļas un uzbūvi.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 27 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A___________________

__________________ 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4_________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8_________________ 

 

B___________________

___________________ 

a__________________ 

b__________________ c__________________ d_________________ 

 

C______________________________________ 

1__________________ 2__________________ 

 

D______________________________________ 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 

  

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

4. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlos redzamās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 2 punkti) 

A  B 
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A________________________________ B________________________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

5. uzdevums.  

1. Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4_________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

6. uzdevums. 

1. Uzrakstīt attēlā norādītos izmērus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 6 punkti) 

 

 
1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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7. uzdevums. 

1. Uzrakstīt ko norāda attēlā redzamie izmēri. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

 

 

1__________________  

2__________________  

3__________________  

4_________________ 

5__________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

8. uzdevums. 

a) kādi riteņu diski redzami A un B attēlos.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 2 punkti) 

 

A B 

  
 

A____________________________ B________________________________ 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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9. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

1.Ko nozīmē apzīmējums “T” uz riepas? 

1. Slodzes indekss; 

2. Ātruma indekss; 

3. Ziemas riepa; 

4. Ekspluatācijas temperatūra. 

 

2.Ko riepas apzīmējumā 165/70 R 13 82 H nozīmē pasvītrotie cipari? 

1. Riepas profila platums – 70 mm; 

2. Riepas profila augstums – 70 mm; 

3. Riepas slodzes indekss – 70 (atšifrējums speciālās tabulās); 

4. Riepas profila augstums – 70% no platuma. 

 

3.Kādas garuma mērvienības parasti izmanto riepu marķēšanā? 

1. Centimetrus un milimetrus; 

2. Milimetrus un collas; 

3. Decimetrus un collas; 

4. Collas un centimetrus. 

 

4. Apzīmējums 200/50 R16 norāda, ka riepas profila platums ir 200mm, bet augstums... 

1. 50 mm; 

2. 100 mm; 

3. 150 mm; 

4. 200 mm. 

 Iegūtie punkti_______ 
 

10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

a)Automobiļa gaitas iekārtu veido virsbūves nesošās konstrukcijas elementi, atsperojums un 

riteņi 

Jā__ nē__ 

 

b)Gaitas iekārta samazina ceļa nelīdzenumu dinamisko slodžu ietekmi 

Jā__ nē__ 

 

c) Gaitas iekārta sastāv no virsbūves nesošās konstrukcijas elementiem, motora un 

pārnesumkārbas. 
Jā__ nē__ 

 

d) Automobilis lieto tikai bezkamerapriepojumu. 

Jā__ nē__ 

 

e) Radiālriepas kalpo apmēram par 30% ilgāk. 

Jā__ nē__ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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Pārbaudes darbs Nr. 4 

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

Punkti 1-13 14-24 25-35 36-49 50-57 58-62 63-65 66-69 70-71 72 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 5 
Stūres iekārta. Stūres iekārta ar gliemežmehānismu. Stūres iekārta ar zobstieņa 

mehānismu. Stūres iekārtas hidropastiprinātāji. Riteņu stāvokļa ģeometrija. 
 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 20 punkti) 

 
1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

13_________________ 14_________________ 15_________________ 16________________ 

17_________________ 18_________________ 19_________________ 20________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

2. uzdevums 

 Uzrakstīt  tikai atbildē norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 20 punkti) 

 

 

1__________________ 2__________________ 

3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 

7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 

11_________________ 12________________ 

13_________________ 14_________________ 

15_________________16________________ 

17_________________ 18_________________ 

19_________________ 20________________ 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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3. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 12 punkti) 

 
1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
4. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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5. uzdevums. 

Kādi riteņu stāvokļa ģeometrija nostādījumi ir redzami attēlos A, B, C. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

A B 

 

 
 

C A_____________________________ 

 

 B_____________________________ 

 

 C_____________________________ 

 

 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

6. uzdevums. 

a)Ko attēlā A norāda apzīmējumi (α, β, A)   

b)Ko attēlā A norāda apzīmējumi (c, d, B) 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 6 punkti) 

 

A B  

 

A 

α_____________________ β________________________ A_______________________ 
B 

C_____________________ d________________________ B_______________________ 

 

  

 Iegūtie punkti_______ 
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7. uzdevums. 

a)Kādus riteņu stāvokļa ģeometrija parametrus uzrāda kartes 1, 2, 3, 4. 

b)Attēlā B ir norādīts pozitīvs savērsums. 

c)Attēlā C ir norādīts pozitīvs sagāzums. 

Apzīmēt ar × vai apgalvojumi ir pareizi. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 6 punkti) 

A 

A 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

B C 

 

 
 

Jā__nē__   Jā__nē__ 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

8. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

1.Kāpēc stūres mehānismā gliemezim ir jābūt globoidālam? 

1. Lai nodrošinātu tā pareizu sazobi ar rullīti; 

2. Lai sasniegtu nepieciešamo pārnesumu attiecību; 

3. Lai atvieglotu stūres pagriešanu; 

4. Lai varētu pielietot hidraulisko stūres pastiprinātāju. 

 

2.Ko stūres mehānismā ar gliemežpārvadu izsaka pārnesumskaitlis? 

1. Stūres gliemeža un rullīša apgriezienu skaita attiecību; 

2. Stūres sviras un stūres rata pagrieziena leņķu attiecību; 

3. Stūres gliemeža un rullīša zobu skaita attiecību; 

4. Stūres gliemeža un gliemežrata zobu skaita attiecību. 
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3.Kāpēc dažiem stūres mehānisma zobstieņiem ir mainīgs zobu solis? 

1. Lai kompensētu ekspluatācijas laikā radušos izdilumus; 

2. Lai samazinātu stūres pagriešanas spēku zobstieņa galējos stāvokļos; 

3. Lai paaugstinātu automašīnas vadīšanas precizitāti taisnvirziena kustībā; 

4. Lai paaugstinātu automašīnas vadīšanas precizitāti zobstieņa galējos stāvokļos. 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

9. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

1.Kas automašīnas stūres iekārtā nodrošina vadošo riteņu pagriešanu dažādā leņķī (pagrieziena 

iekšējais ritenis pagriežas vairāk nekā ārējais)? 

1. Stūres mehānisma konstrukcija; 

2. Priekšējo riteņu savirzes pareizs regulējums; 

3. Stūres hidrauliskais pastiprinātājs; 

4. Stūres pievada trapecveida konstrukcija. 

 

2.Ko nozīmē riteņu savirze (savērsums)  " - 2" mm? 

1. Attālumu starpība starp riteņiem aizmugurē un priekšpusē ir 2 mm; 

2. Attālumu starpība starp riteņiem augšpusē un apakšpusē ir 2 mm; 

3. Attālumu starpība starp priekšējiem riteņiem un aizmugurējiem riteņiem ir 2 mm; 

4. Attālumu starpība starp riteņiem priekšpusē un centrā (uz rotācijas ass) ir  2 mm. 

 

3.Vai automašīnas stūres iekārtai ar gliemežpārvada mehānismu ir defekti un kādi, ja 

taisnvirziena kustībā automašīnas stūrei nav brīvgājiens, bet sagrieztai stūrei ir? 

1.  Ir defekti, izdilis stūres mehānisms; 

2.  Ir defekti, izdiluši stūres pievada šarnīri; 

3.  Ir defekti, izdiluši priekšējo pusasu sinhronie šarnīri; 

4.  Nav defektu, tā ir konstruktīvā īpatnība. 

 

4.Kāda nozīme ir stūres pievada trapecei? 

1. Samazina slodzi uz riteņiem pagriezienā; 

2. Nodrošina riteņu atgriešanos stāvoklī, kas atbilst taisnvirziena kustībai; 

3. Samazina riteņu pagriešanas spēku; 

4. Nodrošina riteņu pagriešanu dažādos leņķos bez riteņu sāniskas slīdēšanas. 

 

 Iegūtie punkti_______ 
10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

 

a)Stūres hidropastiprinātājs var darboties tikai ar gliemežpārvada stūres mehānismiem. 

Jā__ nē__ 

 

b)Vai ir iespējams pagriezt stūri ja ir sabojāts hidropastiprinātājs. 

Jā__ nē__ 

 

c) Stūres hidropastiprinātājs var darboties gan ar gliemežpārvada gan ar zobstieņa stūres 

mehānismiem. 
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Jā__ nē__ 

d)Lai pagriezienā visi automobiļa riteņi rotētu bez šķērsslīdes priekšējo iekšējo riteni pagriež par 

mazāku leņķi, bet ārējo riteni par lielāku leņķi. 

Jā__ nē__ 

 

 
 Iegūtie punkti_______ 
 

Pārbaudes darbs Nr. 5 

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

Punkti 1-16 17-29 30-42 43-59 60-67 68-75 76-79 80-83 84-85 86 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 6 

Bremžu sistēmas. Bremžu mehānisms. Bremžu pievads.  
 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 12 punkti) 

 

 
1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

13_________________  

 

Iegūtie punkti_______ 

 

2. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 10 punkti) 

b)Uzrakstīt attēlā redzamo bremžu pievadu 

 

a) 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8__________________ 

9__________________ 

 

b)___________________ 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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3. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas un uzbūvi.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 13 punkti) 

A B 

 
A_____________________ 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 

 

B_____________________ 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

4. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

 

1__________________ 2__________________ 

3__________________ 4__________________ 

5__________________ 6__________________ 

7__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iegūtie punkti_______ 
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5. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

 

A B  C 

  
 

D E 

  
A______________________ B____________________ C_______________________ 

D______________________ E____________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

6. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 10 punkti) 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8__________________ 

9__________________ 

10_________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

 

 

 

 



 35 

7. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 11 punkti) 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8__________________ 

9__________________ 

10_________________ 

11_________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
8. uzdevums. 

 Ierakstīt bremžu sistēmas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

Mūsdienu vieglajos automobiļos iebūvē trīs bremžu sistēmas:____________________, 

_______________________un _______________________________. 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
9. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

1.Kādu uzdevumu veic pretvārsts bremžu hidrovakuumpastiprinātājā (atrodas caurulē, kas 

savieno vakuumkameru un ieplūdes kolektoru)? 

1. Dod iespēju atgaisot bremžu hidraulisko pievadu; 

2. Dod iespēju ievadīt hidrauliskajā pievadā papildus bremžu šķidrumu (“sapumpēt” 

pedāli); 

3. Dod iespēju atgriezties bremžu šķidrumam no pievada uz galvenā cilindra trauku pēc 

papildus šķidruma ievadīšanas; 

4. Dod iespēju vienu līdz divas reizes bremzēt ar pastiprinātāja palīdzību un saglabā 

vakuumkamerā retinājumu pēc motora noslāpēšanas. 

 

2.Kas veic diska bremžu atbremzēšanu? 

1. Savilcējatsperes vienmērīga savlkšanās un atlaišanās; 

2. Darba cilindra manžetes elastīga darbība un diska aksiāla mešana; 

3. Retinājums hidrauliskajā sistēmā pēc pedāļa atlaišanas; 

4. Diska radiāla mešana un darba cilindra putekļu aizsarggumijas elastīga darbība. 

 

3.Kādam nolūkam kalpo pretvārsts bremžu vakuumpastiprinātāja iekārtā? 

1. Lai saglabātu šķidruma spiedienu sistēmā; 

2. Lai saglabātu retinājumu vakuumpastiprinātājā; 

3. Šķidruma atplūdei no cilindriem; 

4. Vakuumpastiprinātāja atgaisošanai. 
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4.Kādas priekšrocības dod divu darba cilindru pielietošana trumuļu (loku) bremžu mehānismā? 

1. Palielinās bremžu efektivitāte; 

2. Samazinās riteņu bloķēšanās iespējas; 

3. Uzlabo siltuma novadīšanu bremzēšanas procesā; 

4. Samazinās gultņu silšana. 

 

5.Bremžu pedāļa brīvgājiens nozīmē tā pārvietošanos līdz... 

1. Loku piespiešanai pie trumuļiem; 

2. Galvenā bremžu cilindra virzuļa pārvietošanās sākumam; 

3. Darba cilindru virzuļu pārvietošanās sākumam; 

4. “Stop” signāla ieslēgšanās brīdim. 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

a)Vieglie automobiļi ir aprīkoti tikai ar disku bremžu mehānismu.  

Jā__ nē__ 

b) Suports ir loku bremžu sastāvdaļa 

Jā__ nē__ 

c) Kluči atvirzās no diska virzuļa blīvgredzena elastīgas darbības ietekmē, kā arī diskam „metot” 

sāniski pieļaujamās robežās (0,15 mm). 

Jā__ nē__ 

d)Atgaisojot bremžu sistēmu pirmo atgaiso tuvāko riteni.  

Jā__ nē__ 

 

Iegūtie punkti_______ 
 

 

Pārbaudes darbs Nr. 6 

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

Punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

 

Punkti 1-15 16-27 28-39 40-55 56-63 64-69 70-75 74-77 78-79 80 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 7 

Vieglo automobiļu virsbūves. Virsbūves apdare.  
Salona apsildes un ventilācijas sistēmas.  

 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 24 punkti) 

 

 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4_________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8_________________ 

9__________________ 

10_________________ 

11_________________ 

12________________ 

13_________________ 

14_________________ 

15_________________ 

16________________ 

17_________________ 

18_________________ 19_________________ 20________________ 

21_________________ 22_________________ 23_________________ 24________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

2. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4_________________ 

5__________________ 

 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______  
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3. uzdevums. 

Uzrakstīt kā iedalās automobiļa virsbūve pēc attēlā redzamā krāsojuma.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

 
 Iegūtie punkti_______ 
 

4. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 14 punkti) 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

13_________________ 14_________________  

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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5. uzdevums. 

Raksturot attēlā norādītās izmērus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

0__________________ 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8__________________ 

9__________________ 

10_________________ 

11_________________ 

12_________________ 

13_________________ 

14_________________ 

15_________________ 

16_________________ 

17_________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

6. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8__________________ 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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7. uzdevums. 

Uzrakstīt norādītās sastāvdaļas A un B attēlos.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 16 punkti) 

A 

A 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8__________________ 

9__________________ 

 

B 

 

B 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________  

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
8. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

b)Ko norāda sarkanās bultiņas. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 11 punkti) 

 

a)  

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 

b)_____________________________________ 

  

 Iegūtie punkti_______ 
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9. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 1 punkti) 

1.Kā sauc nesošās virsbūves garenvirziena pastiprinājuma detaļas? 

1. Torsioni; 

2. Traverses; 

3. Lonžeroni; 

4. Balsteņi. 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

1.Minivens – automobilis, kuram virsbūvē nav virsbūves elementu, kas ir izvirzīti uz priekšu vai 

aizmuguri. 

Jā__ nē__ 

2.Virsbūves apdarē ietilpst skaņas un siltumizolācija. 

Jā__ nē__ 

3.Virsbūves būvē no alumīnija sakausējuma. 

Jā__ nē__ 

4. Salonu sasilda izmantojot motora dzeses sistēmu. 

Jā__ nē__ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

Pārbaudes darbs Nr. 7 

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

Punkti 1-17 18-32 33-46 47-64 65-74 75-81 82-86 87-91 92-93 94 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 8 

Sajūgi. Pārnesumkārbas. Kardānpārvadi. Dzenošais tilts. 
 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 23 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

13_________________ 14_________________ 15_________________ 16________________ 

17_________________ 18_________________ 19_________________ 20________________ 

21_________________ 22_________________ 23_________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

2. uzdevums. 

a)Uzrakstīt sajūga sastāvdaļas.  

b) Uzrakstīt numuru, kuri norādīts dzenošais disks.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 6 punkti) 

 

a) 

1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 

4_______________________ 

5_______________________ 

 

b)____ 

 

Iegūtie punkti_______ 
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3. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 12 punkti) 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4_________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8_________________ 

9__________________ 

10_________________ 

11_________________ 

12________________ 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

4. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlos redzamos diferenciāļus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

 

A  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  D 

 

 

 

 

 

 

 

A_____________________________ B_______________________________ 

C_____________________________ D_______________________________ 

  

 Iegūtie punkti_______ 
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5. uzdevums. 

Klasificēt attēlā redzamās pārnesumkārbas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

A B 

 
C 

 

 

A_______________________________ 

B_______________________________ 

C_______________________________ 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

6. uzdevums.  

a)Uzrakstīt A attēlā norādīto sastāvdaļu un uzbūvi.  

a)Uzrakstīt B attēlā norādīto sastāvdaļu un uzbūvi.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 17 punkti) 

 

A B 

 
A_____________________________________ 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

B_____________________________________ 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________    

     

  Iegūtie punkti_______  
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7. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 11 punkti) 

 

 

 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 

  

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

 

8. uzdevums. 

a)Atšifrēt A attēlā norādītās burtu apzīmējumus. 

b)Uzrakstīt B attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 9 punkti 
A B 

 

 

A 

P__________________ 

R__________________ 

N__________________ 

D__________________ 

D3_________________ 

D2_________________ 

B 

1__________________ 

2__________________ 

 3__________________ 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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9. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

1.Cik lielai ir jābūt spēlei starp sajūga darba cilindra virzuli un sajūga izspiedējsviru 
automašīnām, kurām šī spēle ir regulējama? 

1. Konisko zobratu diferenciālis; 

2. Cilindrisko zobratu diferenciālis; 

3. Ierobežotais berzes diferenciālis; 

4. Ierobežotas slīdes diferenciālis. 

 

2.Ko nozīmē burti LSD diferenciāļa apzīmējumā? 

1. Konisko zobratu diferenciālis; 

2. Cilindrisko zobratu diferenciālis; 

3. Ierobežotais berzes diferenciālis; 

4. Ierobežotas slīdes diferenciālis. 

3.Uz kā novietots sajūga dzītais disks? 
1.uz pārnesumkārbas starp vārpstas; 
2.uz pārnesumkārbas primārās vārpstas; 
3.uz pārnesumkārbas sekundārās vārpstas; 
4.uz balansēšanas vārpstas 

 

4.Kāpēc sajūga dzītā diska berzes uzliku darba virsmās izveido rievas? 

1. Nodrošina straujāku un ciešāku disku savienojumu ieslēgšanās brīdī; 

2. Veicina laidenāku disku saslēgšanos uzsākot kustību; 

3. Nodrošina berzes virsmu ventilāciju un berzes produktu novadīšanu; 

4. Samazina berzes virsmas, tās mazāk sakarst saslēgšanās laikā. 

 

5.Ko nozīmē jēdziens “slapjais sajūgs”? 

1. Sausais sajūgs ar saeļļotām uzlikām; 

2. Sajūgs, kurš darbojas hidrauliski; 

3. Sajūgs, kurš darbojas eļļā; 

4. Sajūgs, kurš tiek dzesēts ar dzesēšanas šķidrumu. 

 

 Iegūtie punkti_______ 
10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 
 
a) 10°ir maksimālais leņķis, kurā var pārvadīt griezes momentu viena krusteņa 
kardānu? 

Jā__ nē__ 

b) Sajūgs sastāv no dzenošā, dzenamā elementa, hidrauliskā izslēdzējmehānisma. 

Jā__ nē__ 

c) Sajūga dzenamajā diskā starp rumbu un segmentiem ir iebūvēts sinhronizators. 
Jā__ nē__ 

d) Pārnesumkārba palielina motora attīstīto griezes momentu, maina tai virzienu braukšanai 

atpakaļgaitā un atvieno motoru no dzenošajiem riteņiem. 

Jā__ nē__ 

e) Riteņu diferenciālis nodrošina iespēju dzenošā tilta riteņiem rotēt ar vienādiem leņķiskiem 

ātrumiem. 

Jā__ nē__ 
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 Iegūtie punkti______ 
 

Pārbaudes darbs Nr. 8 

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

 

 

Vērtējuma skala   

 

Punkti 1-17 18-32 33-46 47-64 65-74 75-81 82-86 87-91 92-93 94 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 9 
Balstiekārta. Stūres iekārta. 

 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 23 punkti) 

 

 

1__________________ 2__________________ 

3__________________ 4__________________ 

5__________________ 6__________________ 

7__________________ 8__________________ 

9__________________ 10_________________ 

11_________________ 12_________________ 

13_________________ 14_________________ 

15_________________16_________________ 

17_________________ 18_________________ 

19_________________ 20_________________ 

21_________________ 22_________________ 

23_________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

2. uzdevums. 

a)Uzrakstīt kāds balstiekārtas tips redzams attēlā.  

b)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 9 punkti) 

 

 
a)__________________________________________ 

b) 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

 

 

 Iegūtie punkti______ 
 

3. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

 

A B C 

 

 

A_______________________ B______________________ C_______________________ 

  

 Iegūtie punkti______ 
 

 



 50 

4. uzdevums. 

Uzrakstīt kuras ir atkarīgās kuras neatkarīgās balstiekārta.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti 

A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

E 

 

G 

 

A______________________________ 

B______________________________ 

C______________________________ 

E______________________________ 

F______________________________ 

G______________________________ 

 

 

 Iegūtie punkti______ 
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5. uzdevums. 

a)Uzrakstīt kāds balstiekārtas tips redzams attēlā.  

b)Kam paredzēta attēlā redzamā ierīce? 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 2 punkti) 

 

 
a)_______________________________________________ 

b________________________________________________ 

 

 

 Iegūtie punkti______ 
 

 

6. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā redzamo amortizatoru veidus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti 

 

A B C D 

  

 

A__________________________________ B_______________________________ 

 

C__________________________________ D_______________________________ 

 

 Iegūtie punkti______ 
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7. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā redzamos atsperojuma veidus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 

A B 

 

C 

D 

 

 

A_____________________________ B__________________________________ 

C_____________________________ D__________________________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

8. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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9. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

1.Kas automašīnas stūres iekārtā nodrošina vadošo riteņu pagriešanu dažādā leņķī (pagrieziena 

iekšējais ritenis pagriežas vairāk nekā ārējais)? 

1. Stūres mehānisma konstrukcija; 

2. Priekšējo riteņu savirzes pareizs regulējums; 

3. Stūres hidrauliskais pastiprinātājs; 

4. Stūres pievada trapecveida konstrukcija. 

 

2.Ko nozīmē riteņu savirze (savērsums)  " - 2" mm? 

1. Attālumu starpība starp riteņiem aizmugurē un priekšpusē ir 2 mm; 

2. Attālumu starpība starp riteņiem augšpusē un apakšpusē ir 2 mm; 

3. Attālumu starpība starp priekšējiem riteņiem un aizmugurējiem riteņiem ir 2 mm; 

4. Attālumu starpība starp riteņiem priekšpusē un centrā (uz rotācijas ass) ir 2 mm. 

 

3.Vai automašīnas stūres iekārtai ar gliemežpārvada mehānismu ir defekti un kādi, ja 

taisnvirziena kustībā automašīnas stūrei nav brīvgājiens, bet sagrieztai stūrei ir? 

1. Ir defekti, izdilis stūres mehānisms; 

2. Ir defekti, izdiluši stūres pievada šarnīri; 

3. Ir defekti, izdiluši priekšējo pusasu sinhronie šarnīri; 

4. Nav defektu, tā ir konstruktīvā īpatnība. 

 

4.Kāda nozīme ir stūres pievada trapecei? 

1. Samazina slodzi uz riteņiem pagriezienā; 

2. Nodrošina riteņu atgriešanos stāvoklī, kas atbilst taisnvirziena kustībai; 

3. Samazina riteņu pagriešanas spēku; 

4. Nodrošina riteņu pagriešanu dažādos leņķos bez riteņu sāniskas slīdēšanas. 

5.Kāpēc stūres mehānismā gliemezim ir jābūt globoidālam? 

1. Lai nodrošinātu tā pareizu sazobi ar rullīti; 

2. Lai sasniegtu nepieciešamo pārnesumu attiecību; 

3. Lai atvieglotu stūres pagriešanu; 

4. Lai varētu pielietot hidraulisko stūres pastiprinātāju. 

 

6.Ko stūres mehānismā ar gliemežpārvadu izsaka pārnesumskaitlis? 

1. Stūres gliemeža un rullīša apgriezienu skaita attiecību; 

2. Stūres sviras un stūres rata pagrieziena leņķu attiecību; 

3. Stūres gliemeža un rullīša zobu skaita attiecību; 

4. Stūres gliemeža un gliemežrata zobu skaita attiecību. 

 

7.Kāpēc dažiem stūres mehānisma zobstieņiem ir mainīgs zobu solis? 

1. Lai kompensētu ekspluatācijas laikā radušos izdilumus; 

2. Lai samazinātu stūres pagriešanas spēku zobstieņa galējos stāvokļos; 

3. Lai paaugstinātu automašīnas vadīšanas precizitāti taisnvirziena kustībā; 

4. Lai paaugstinātu automašīnas vadīšanas precizitāti zobstieņa galējos stāvokļos. 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 
 

a)Stūres hidropastiprinātājs var darboties tikai ar gliemežpārvada stūres mehānismiem. 

Jā__ nē__ 

 

b)Vai ir iespējams pagriezt stūri ja ir sabojāts hidropastiprinātājs. 

Jā__ nē__ 

 

c) Stūres hidropastiprinātājs var darboties gan ar gliemežpārvada gan ar zobstieņa stūres 

mehānismiem. 

Jā__ nē__ 

 
d)Lai pagriezienā visi automobiļa riteņi rotētu bez šķērsslīdes priekšējo iekšējo riteni pagriež par 

mazāku leņķi, bet ārējo riteni par lielāku leņķi. 

Jā__ nē__ 

 

e)Vai ir iespējams pagriezt stūri ja ir sabojāts hidropastiprinātājs. 

Jā__ nē__ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
 

Pārbaudes darbs Nr. 9 

Punktu kopsavilkuma tabula 

 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

 

Punkti 1-13 14-24 25-35 36-49 50-57 58-62 63-65 66-69 70-71 72 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 10 
Bremžu sistēma. Bremžu sistēma ar pneimopievadu. 

 

1. uzdevums. 

a)Kāda bremžu sistēma sastāvdaļa redzama attēlā?  

b)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens 

punkts, maksimālais 13 punkti) 

 

 

a)__________________________________ 

b) 

1__________________ 2__________________ 

3__________________ 4__________________ 

5__________________ 6__________________ 

7__________________ 8__________________ 

9__________________ 10_________________ 

11_________________ 12_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

 

2. uzdevums. 

a)Kāda bremžu sistēma sastāvdaļa redzama attēlā?  

b)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

 

 

a)__________________________________ 

b) 

1__________________ 2__________________ 

3__________________ 4__________________ 

5__________________ 6__________________ 

7__________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 
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3. uzdevums. 

a)Kāda bremžu sistēma sastāvdaļa redzama attēlā?  

b)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

c)Kādi ar burtiem apzīmētie kanāli norādīti attēlā? 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 11 punkti) 

 

 

a)_________________________ 

b) 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________  

 

c) a_______________ b_________________ c___________________ d_________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

 

 

4. uzdevums. 

a)Kādas bremžu sistēmas sastāvdaļas redzamas A,B attēlā?  

b)Uzrakstiet A sastāvdaļas trīs priekšrocības. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

A B 

 

 
A_________________________ B_____________________________ 

1_________________________ 

2_________________________ 

3_________________________ 

 

 Iegūtie punkti_______ 
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5. uzdevums. 

a)Uzrakstīt pieļaujamos nodilumus Aun B attēlos.  

b)Kādu procedūru veic C attēlos? 

c)Kam paredzēta D attēlā redzamā ierīce? 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 8 punkti) 

 

A B 

 

 

C D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

A______________________ B__________________________ 

b)_________________________________________________ 

c)_________________________________________________ 

 

 Iegūtie punkti______ 
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6. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 10 punkti) 

 

 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4_________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8_________________ 

9__________________ 

10_________________ 

 

 

 

 

Iegūtie punkti______ 

 

 

7. uzdevums. 

a)Kāda bremžu sistēma redzama attēlā? 

b)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 9 punkti) 

 

 
a)___________________________ 

b) 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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8. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās bremžu sistēma ar pneimopievadu sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais17 punkti) 

 
 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4_________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8_________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12________________ 

13_________________ 14_________________ 15_________________ 16________________ 

17_________________ 18_________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

9. uzdevums. 

Atzīmēt pareizās atbildes.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 6 punkti) 

1.Automobilim, kurš ir aprīkots ar ABS, strauji un spēcīgi bremzējot pedālis ātri pulsē. 

Mehāniķis A saka, ka bremžu disku biezums ir mazāks par ražotāja noteikto. Mehāniķis B saka, 

ka, iespējams, termiskas pārslodzes rezultātā ir deformējušies bremžu diski (pārmērīgi liela sānu 

spēle). Kuram no viņiem ir taisnība? 

1. Mehāniķim A 

2. Mehāniķim B 

3.Abiem 

4.Nevienam 

 

2.Mehāniķis A saka, ka bremžu sistēmas sarkanā kontrolspuldze mērinstrumentu panelī iedegas, 

ja ir bojājums bremžu hidrauliskajā pievadā vai zems šķidruma līmenis. Mehāniķis B saka, ka 

minētā kontrolspuldze iedegas, ja bremžu hidrauliskā pastiprinātāja radītais spiediens ir par 

zemu. Kuram no viņiem ir taisnība? 

1. Mehāniķim A 
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2. Mehāniķim B 

3.Abiem 

4.Nevienam 

 

3.Kas veic diska bremžu atbremzēšanu? 

1. Savilcējatsperes vienmērīga savlkšanās un atlaišanās; 

2. Darba cilindra manžetes elastīga darbība un diska aksiāla mešana; 

3. Retinājums hidrauliskajā sistēmā pēc pedāļa atlaišanas; 

4. Diska radiāla mešana un darba cilindra putekļu aizsarggumijas elastīga darbība. 

 

4.Kādas priekšrocības dod divu darba cilindru pielietošana trumuļu (loku) bremžu mehānismā? 

1. Palielinās bremžu efektivitāte; 

2. Samazinās riteņu bloķēšanās iespējas; 

3. Uzlabo siltuma novadīšanu bremzēšanas procesā; 

4. Samazinās gultņu silšana. 

 

5.Bremžu pedāļa brīvgājiens nozīmē tā pārvietošanos līdz... 

1. Loku piespiešanai pie trumuļiem; 

2. Galvenā bremžu cilindra virzuļa pārvietošanās sākumam; 

3. Darba cilindru virzuļu pārvietošanās sākumam; 

4. “Stop” signāla ieslēgšanās brīdim. 

 

6.Kādas priekšrocības dod divu darba cilindru pielietošana trumuļu (loku) bremžu mehānismā? 

1. Palielinās bremžu efektivitāte; 

2. Samazinās riteņu bloķēšanās iespējas; 

3. Uzlabo siltuma novadīšanu bremzēšanas procesā; 

4. Samazinās gultņu silšana. 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 
 

a)Pirms tiek demontēta kāda no augstspiediena detaļām vai šļūtenēm bremžu sistēmā ar ABS un 

hidraulisko bremžu pastiprinātāju (kuras ir aprīkotas ar hidraulisko spiediena akumulatoru), 

drošības nolūkos mehāniķim bremžu pedālis pēc motora noslapēšanas ir jānospiež 1- 3 reizes. 

Jā__ nē__ 

 

b) Kluči atvirzās no diska virzuļa blīvgredzena elastīgas darbības ietekmē, kā arī diskam „metot” 

sāniski pieļaujamās robežās (1 mm). 

Jā__ nē__ 

 

c) Kluči atvirzās no diska virzuļa blīvgredzena elastīgas darbības ietekmē, kā arī diskam „metot” 

sāniski pieļaujamās robežās (0,15 mm). 

Jā__ nē__ 

 

d)Atgaisojot bremžu sistēmu pirmo atgaiso tuvāko riteni.  

Jā__ nē__ 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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Pārbaudes darbs Nr. 10 

Punktu kopsavilkuma tabula 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

 

Punkti 1-17 18-32 33-46 47-64 65-74 75-81 82-86 87-91 92-93 94 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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Mācību priekšmeta - AUTOMAŠĪNU UZBŪVE. 

Pārbaudes darbs Nr. 11 
Komforta sistēmas.  

 

1. uzdevums. 

Uzrakstīt septiņas automašīnās pielietojamās komforta sistēmas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

2. uzdevums. 

Uzrakstīt divus automašīnās pielietojamo jumta lūku veidus.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 2 punkti) 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

3. uzdevums. 

a)Uzrakstīt divus centrālo atslēgu darbināšanas veidus.  

b)Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 6 punkti) 

 

  

 

a) 

1____________________________ 

2____________________________ 

 

b) 

1____________________________ 

2____________________________ 

3____________________________ 

4____________________________ 

 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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4. uzdevums. 

a)Uzrakstīt attēlā redzamo centrālās atslēgas sastāvdaļu.  

b) Uzrakstīt uzbūvi. 

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 5 punkti) 

 

 

 

 a)_____________________________ 

 

 b) 

 1______________________________ 

 2______________________________ 

 3______________________________ 

 4______________________________ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

 

 

5. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

 

 

 

1_____________________ 

2_____________________ 

3_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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6. uzdevums. 

a)Kāda automašīnas komforta sistēma redzama attēlā.  

b) Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 7 punkti) 

 

 

 

a)_____________________ 

 

b) 

1______________________ 

2______________________ 

3______________________ 

4______________________ 

5______________________ 

6______________________ 

 

 

 

 Iegūtie punkti_______ 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

7. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 12 punkti) 

 

 

1__________________ 2__________________ 

3__________________ 4__________________ 

5__________________ 6__________________ 

7__________________ 8__________________ 

9__________________ 10_________________ 

11_________________ 12_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegūtie punkti_______ 
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8. uzdevums. 

 

Uzrakstīt attēlā norādītās sastāvdaļas.  

(Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 2 punkti) 

 

 

A B 

 

 

A_______________________ B___________________________ 

 

  

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

 

9. uzdevums. 

Uzrakstīt attēlā norādītos vadības taustiņus. 

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 3 punkti) 

 

 
 

1__________________ 2__________________ 3__________________ 4__________________ 

5__________________ 6__________________ 7__________________ 8__________________ 

9__________________ 10_________________ 11_________________ 12_________________ 
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Iegūtie punkti_______ 

 

 

10. uzdevums. 

Apzīmēt ar × vai zemāk dotie apgalvojumi ir pareizi.  

 (Par katru pareizu atbildi viens punkts, maksimālais 4 punkti) 
 

1.Jumta lūku atvērt un aizvērt tikai mehāniski. 

Jā__ nē__ 
2.Salona apgaismojums pieder pie komforta sistēmas.  

Jā__ nē__ 
3.Vai ir iespējams atvērt durvis ja sabojājusies centrālā atslēga? 

Jā__ nē__ 
4.Centrālās atslēgas darbināšanai izmanto saspiesto gaisu. 

Jā__ nē__ 
 

 

Iegūtie punkti_______ 

 

 

Pārbaudes darbs Nr. 11 

Punktu kopsavilkuma tabula 

 

Uzdevums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kopā 

punkti  

 

           

 

Vērtējuma skala   

 

Punkti 1-9 10-16 17-24 25-34 35-39 40-43 44-46 47-48 49 50 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pārbaudes darba atzīme  
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