
 
LISTA RZECZY DO SPRAWDZENIA PRZY ZAKUPIE UŻYWANEGO MOTOCYKLA 

Wynik 
kontroli 

L.p. Czynność Jest niedobrze, gdy: 

do
br

ze
 

ź
le

 Uwagi 

1. 

Dokonujemy ogólnej oceny 
wizualnej motocykla, stanu ramy. 
Szczególną uwagę zwracamy na 
ograniczniki kierownicy. Oceniamy 
także spasowanie i zgodność 
kolorów osłon. 

ograniczniki uszkodzone; kierownica 
skrzywiona; rama nosi ślady 
naprawy, spawania; występują 
różnice w kolorze, odcieniach 
elementów, mocowania osłon są 
połamane, śruby nieoryginalne, 
zniszczone. 

      

2. 

Kontrolujemy stan tabliczki lub 
nalepki znamionowej i sprawdzamy 
zgodność numerów z dokumentami. 
Zwracamy uwagę, czy na motocyklu 
zachowały się inne tabliczki 
informacyjne (np. dotyczące naciągu 
łańcucha, ostrzeżeń, ciśnienia 
powietrza). 

tabliczka znamionowa nieoryginalna; 
brak nalepek informacyjnych, 
nalepki uszkodzone. 

      

3. 
Sprawdzamy poziom i w miarę 
możliwości stan wszelkich płynów 
(olej, płyn chłodzący i hamulcowy). 

za niski poziom płynów; olej czarny, 
przepracowany, pachnący benzyną; 
płyn hamulcowy w kolorze ciemno-
żółtym. 
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4. 

Oceniamy stan manetek, 
przełączników, gum podnóżków, 
siodła oraz innych elementów 
narażonych na obtarcia, czy zużycie 
podczas eksploatacji. Zwracamy 
uwagę na wygląd kokpitu i liczników. 

przełączniki, manetki wytarte, 
zużyyte; elementy gumowe wytarte, 
przetarte; siodo zniszczone, 
wysiedziane; kokpit, tarcze, zegary 
wyblakłe, zniszczone. 

      

5. 
Sprawdzamy stan felg i wentyli oraz 
rok produkcji opon, zużycie bieżnika 
i kondycję gumy. 

guma jest popękana, sparciała, 
bieżnik zużyty; felgi poobijane, 
szprychy krzywe.       

6. 

Sprawdzamy wygląd i działanie 
stacyjki oraz pozostałych zamków. 
Sprawdzamy czy wszystkie kluczyki 
pasują do zamków. 

zamek zacina się, brakuje płytki 
zasłaniającej wnętrze zamka przed 
wodą, kluczyk niepasuje do zamka, 
nieodbezpiecza immobilaizera. 

      

7. 
Zaglądamy do wnętrza baku. 
Sprawdzamy czy przy wlewie i pod 
korkiem nie ma rdzy. 

wewnątrz baku występuje korozja, 
osad. 

      

8. 

Sprawdzamy czy zimny silnik odpala 
bez problemów. Jeżeli są gaźniki to 
czy ssanie działa prawidłowo. Jeżeli 
wtrysk to przed uruchomieniem 
wsłuchujemy się w pracę pompy – 
czy nie rzęzi i gładko startuje 
(zazwyczaj pompa paliwa uruchamia 
się na kilka sekund po włączeniu 
stacyjki i kill switch’a). 

występują problemy z rozruchem, 
zimny silnik nierówno pracuje; praca 
pompy paliwa jest głośna, 
nierównomierna. 
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9. 

Sprawdzamy czy wszystkie cylindry 
równo się nagrzewają. Po 
uruchomieniu zimnego silnika 
przykładamy przy głowicach 
cylindrów dłonie do kolektorów 
wydechowych i obserwujemy czy 
wystąpią jakieś różnice. 

są duże różnice w tempie 
nagrzewania się poszczególnych 
cylindrów. 

      

10. 

Jeżeli gaźniki są sterowane 
osobnymi linkami to sprawdzamy 
czy każdy reaguje tak samo na 
dodanie gazu. 

gaźniki niejednakowo reagują na 
otwieranie przepustnicy. 

      

11. 

Obserwujemy czy silnik nie dymi z 
rur wydechowych. Dymienie na biało 
oznacza płyn chłodzący w komorze 
spalania (gęsty, „gryzący” zapach), 
dymienie na niebiesko to spalanie 
oleju (dym o „słodkim” zapachu, 
czarny dym przy dodawaniu gazu – 
za bogata mieszanka. 

występuje dymienie. 

      

12. 
Sprawdzamy czy końce wydechów 
nie są zaolejone lub zbytnio 
okopcone sadzą. 

występuje zaolejenie lub sadza na 
końcu wydechów. 

      

13. 

Oceniamy wygląd elementów układu 
wydechowego. Zwracamy uwagę na 
kolanka wydechów, czy nie są 
przepalone, na ślady korozji i stan 
tłumików. 

na elementach wydechu występuje 
korozja, uszkodzenia, wgniecenia, 
przebarwienia. 
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14. 

Oceniamy wygląd chłodnic (cieczy, 
oleju) i węży. Zwracamy uwagę na 
stan lameli. Mały przebieg - radiator 
powinien wyglądać jak nowy. Duży 
przebieg, a radiator jak nowy – też 
nie dobrze – czyżby zmieniana 
chłodnica? 

zauważymy pogięte lamele, ślady 
wycieków, sparciałe węże. 

      

15. 

Sprawdzamy czy silnik po 
rozgrzaniu nie stuka. Zwracamy też 
uwagę na wszelkie szumy i 
podejrzane odgłosy. Możliwa jest 
orientacyjna ocena stanu panewek i 
kosza sprzęgłowego. W tym celu 
blokujemy przednie koło hamulcem, 
wrzucamy pierwszy bieg i 
odpuszczamy powoli sprzęgło 
„podduszając” w ten sposób silnik. 
Można lekko dodać gazu.  Wytarte 
panewki powinny zastukać pod 
obciążeniem, rozsypujący się kosz 
sprzęgłowy również da o sobie znać. 

występują szumy, stuki i inne 
niepokojące odgłosy. 

      

16. 

Oceniamy działanie sprzęgła, luz na 
klamce i jej opór. Osłuchujemy czy 
po wciśnięciu klamki z okolic kosza 
sprzęgłowego nie dochodzą 
niepokojące dźwięki. 

klamka stawia duży opór, zacina się, 
nie cofa, ma zbyt mały luz; z okolic 
kosza sprzęgłowego dochodzą 
niepokojące dźwięki po wyłączeniu 
sprzęgła. 

      



 
 

5/7 

17. 

Sprawdzamy moment wyłączania 
sprzęgła i czy tarcze nie ślizgają się. 
Zazwyczaj przełożenia są tak 
dobrane w motocyklu, że na 
czwartym biegu przy analogowych 
wskaźnikach prędkości i obrotów 
wskazówki poruszają się 
równolegle. Dlatego na tym biegu 
przy około 60 km/h „dajemy ostro w 
manetkę” i obserwujemy, czy 
wskazówki prędkości i obrotów nie 
„rozjeżdżają się”. 

nie można dynamicznie 
przyspieszać, bo sprzęgło się ślizga. 

      

18. 
Zwracamy uwagę na to jak wchodzą 
biegi i czy nie wyskakują podczas 
jazdy. 

biegi trudno włączyć lub same 
wyskakują podczas jazdy. 

      

19. 

Kontrolujemy luzy i opór na łożysku 
kierownicy. Jeżeli motocykl ma 
centralną stopę druga osoba unosi 
przednie koło maszyny naciskając 
na jej tył, a my kręcimy kierownicą. 

kierownica zacina się, obraca się z 
oporami. 

      

20. 
Sprawdzamy działanie hamulców, 
stan tarcz, zacisków i przewodów 
hamulcowych. 

tarcze haulcowe mają duży progiem, 
klocki są zużyte, przewody 
sparciałe.       
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21. 

Sprawdzamy luzy łożysk kół. Na 
centralce druga osoba naciska tył 
motocykla, a my szarpiemy za koło i 
lagi. Przy okazji sprawdzamy czy 
zacisk hamulcowy odbija. Tak samo 
postępujemy z tylnym kołem. 
Staramy się również poruszyć 
wahaczem. Oczywiście w ten 
sposób jesteśmy w stanie wykryć 
tylko naprawdę duże luzy. 

występują luzy w zawieszeniu; 
zacisk hamulcowy nie odpuszcza, 
koło obraca się z oporem. 

      

22. 

Kontrolujemy działanie 
amortyzatorów. Zaciskamy hamulec 
przedni i bujamy motocyklem do 
przodu i do tyłu. Podczas jazdy 
próbujemy pokonać jakieś 
nierówności – będziemy mogli 
ocenić jak zawieszenie wybiera i czy 
nic nie stuka. Po jeździe 
sprawdzamy, czy nie ma wycieków z 
amortyzatorów. Oceniamy stan lag 
(rysy, ubytki w chromie). 

występują stuki przy przejeżdżaniu 
przez nierówności, widać wycieki 
oleju z amortyzatorów, elementy 
chromowane mają rysy, ślady rdzy. 
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23. 

Sprawdzamy stan wiązek 
elektrycznych, w szczególności 
przewodów do czaszy reflektora 
(jeżeli jest to motocykl typu naked), 
stan skrzynki bezpieczników i okolic 
akumulatora. Mierzymy napięcie 
ładowania. Sprawdzamy działanie 
świateł i sygnału dźwiękowego. 

taśma izolacyjna na wiązkach jest 
uszkodzona, instalacja była 
przerabiana, kostki połączeniowe są 
zaśniedziałe; styki w skrzynce 
bezpieczników zaśniedziałe, 
nadpalone; napięcie ładowania jest 
za niskie; akumulator jest 
spuchnięty, brudny od wycieków; 
światła, sygnał nie działają. 

      

24. 

Jeżeli jest taka możliwość to po 
rozgrzaniu silnika 
mierzymy kompresję oraz ciśnienie 
oleju i porównujemy z wartościami 
referencyjnymi z książki serwisowej. 
Po przejażdżce wykręcamy świece 
zapłonowe i oceniamy ich stan. 

kompresja będzie poniżej limitu, 
wystęuje duża różnica w kompresji 
pomiędzy cylindrami; za niskie 
ciśnienie oleju w magistrali. 

      

25. 

Sprawdzamy stan napędu, łańcucha 
i zębatek. W niektórych modelach 
warto przyjrzeć się wieloklinowi 
zębatki zdawczej. Jeżeli motocykl 
napędzany jest wałem kardana 
zwracamy uwagę, czy podczas 
ruszania nie występują stuki lub inne 
odgłosy z okolic krzyżaków. Po 
jeździe obserwujemy czy z okolic 
przekładni tylnego koła nie 
występują wycieki oleju. 

zębatki są zużyte, łańcuch nierówno 
rozciągnięty, brudny, zardzewiały 
lub gdy występują wycieki oleju z 
okolic przekładni kardana. 

      
 


