
NAPRAWA UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH  

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 
1. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas napraw układów elektrycznych i 

elektronicznych  pojazdów samochodowych 
 
2. Analiza schematów elektrycznych, lokalizacja uszkodzeń, dobieranie metod naprawy 
 
3. Organizacja i wyposażenie warsztatu lub stanowiska do napraw układów  

i urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodów 
 3.1. Organizacja stanowiska pracy 
 3.2. Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie stosowane do napraw  
 3.3. Sprawdzenie działania oraz przeprowadzenie prób naprawionych układów  

 i urządzeń 
 
4. Naprawa przewodów elektrycznych 

4.1. Naprawa uszkodzonych przewodów elektrycznych (łączenie przewodów, odbudowa 
instalacji) 

4.2. Wymiana złączy (kostek) wtykowych 
4.3. Wymiana uszkodzonych konektorów 

 
5. Naprawa układu zasilania energią elektryczną 

5.1. Wymiana akumulatora w samochodzie 
5.2. Naprawa alternatora (wymiana szczotek, regulatora napięcia) 
5.3. Regeneracja alternatorów 
5.4. Naprawa układu zarządzania energią elektryczną  

 
6. Naprawa układu rozruchowego i wspomagania rozruchu 

6.1. Naprawa rozrusznika 
6.2. Regeneracja rozruszników 
6.3. Wymiana świec żarowych i ich sterownika. 

 
7. Naprawa lub wymiana podstawowych czujników i elementów wykonawczych 

7.1. Wymiana czujników prędkości i położenia wału korbowego oraz wałka rozrządu 
7.2. Wymiana sondy lambda 
7.3. Wymiana czujnika zapełnienia filtra cząstek stałych 
7.4. Wymiana przepływomierza powietrza, czujnika ciśnienia powietrza i czujnika 

temperatury 
7.5. Wymiana silnika krokowego i przepustnicy elektronicznej 
7.6. Wymiana czujnika położenia pedału hamulca i przyśpieszenia  
7.7. Naprawa wentylatorów chłodnic 
7.8. Wymiana zaworu recyrkulacji spalin 
7.9. Wymiana wtryskiwaczy sterowanych elektrycznie 

 
8. Naprawa układu zapłonowego 

8.1. Wymiana świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia 
8.2. Wymiana cewek zapłonowych 
8.3. Wymiana czujnika spalania detonacyjnego 
 

9. Naprawa cyfrowych magistral danych 
9.1. Naprawa przewodów magistrali danych 
9.2. Wymiana sterowników magistrali 

 
 



10. Naprawa podzespołów lub zespołów stosowanych w systemach bezpieczeństwa  
i komfortu 
10.1. Wymiana czujnika położenia koła kierownicy 
10.2. Wymiana poduszki gazowej i pirotechnicznych napinaczy pasów 
10.3. Wymiana czujnika ciśnienia w ogumieniu 
10.4. Wymiana czujnika prędkości obrotowej koła 
10.5. Naprawa lub wymiana elementów układów sterujących lub silników wycieraczek 
10.6. Naprawa elementów układów wentylacji wnętrza i klimatyzacji 
 

11. Naprawa i regulacja instalacji oświetlenia pojazdu 
11.1. Lokalizacja uszkodzenia instalacji oświetlenia 
11.2. Wymiana bezpiecznika, przekaźnika, włącznika 
11.3. Wymiana żarówki lub modułu lampy 
11.4. Naprawa instalacji oświetlenia ksenonowego i LED-owego 
 

12. Naprawa immobilizera, instalacji alarmowej i układu centralnego zamka 
 
13. Naprawa sterowników samochodowych 

13.1. Wymiana sterownika 
13.2. Regulacja parametrów pracy przez wymianę oprogramowania sterownika  
 

14. Sporządzanie zapotrzebowania na układy elektryczne i elektroniczne pojazdów 
samochodowych oraz kalkulacji kosztów wykonanej usługi. 

 
 

 


