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Група: 22 

Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Виконання найпростіших робіт під час монтажу та демонтажу 

силових мереж та електроустаткування 

УРОК 16 

Тема: Тематична підсумкова робота 

Мета: 

 Ознайомлення з професією, з навиками та вміннями електромонтажника 

силових мереж та електроустаткування. Призначення та склад силових 

мереж та електроустаткування. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Завдання  мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. 

Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей. 

1. Що таке провід? 

а) пристрій, призначений для каналізації електричної енергії, який  

    складається з одного або кількох ізольованих один від одного провідників,  

    вміщених у герметичну захисну оболонку з гуми, пластмаси, алюмінію  

    або свинцю; 

б) мотузок, сплетений з кручених ниток чи пасом прядива; 

в) металевий провідник електричного струму, який складається з однієї або      

    кількох струмопровідних жил; 

г) канатний виріб; 

2.  Кабелем називають: 

     а) металевий провідник електричного струму, який складається з однієї або    

         кількох струмопровідних жил; 

     б) канатний виріб; 

     в) пристрій, призначений для каналізації електричної енергії, який      

         складається з одного або кількох ізольованих один від одного провідників,    

         вміщених у герметичну захисну оболонку з гуми, пластмаси, алюмінію    

         або свинцю.  

     г) розхідний матеріал, призначений для електроізоляції оголених жил   

         проводів.  

3. Струмопровідні жили проводів виготовляють з: 

а) олова; 

б) алюмінію; 

в) заліза; 

г) міді; 

4. Дайте розшифровку абревіатури ПНСВ 

а) провід у Вініловій оболонці Сполучний; 

б) провід Нагрівальний, Сталева жила, Вінілова оболонка; 

в) провід Універсальний Плоский Гнучкий; 

п) провід з Вініловою ізоляцією 

5. Дайте розшифровку абревіатури КСПВ 



а) кабелі Пожежної Сигналізації, з Вініловою ізоляцією, у Вініловій оболонці; 

б) кабелі Пожежної Сигналізації, з Вініловою ізоляцією, з Екраном, у Вініловій 

оболонці; 

в) паперовою просоченою ізоляцією; 

г) кабелі для Систем Передачі у Вініловій оболонці 

6. ЗУ "Про об'єкти підвищеної небезпеки" прийнято у: 

а) 2001 році; 

б) 2000 році; 

в) 2002 році; 

г) 2005 році. 

7. Цифрою 4 на малюнку позначено: 

 
а) струмопровідну жилу алюмінієву; 

б) поясну полівінілхлоридну ізоляцію; 

в) стальну двохстрічкову броню; 

г) шланг захисний з ПВХ пластикату; 

8. Який з проводів має найбільшу електропровідність? 

 
а) сталевий; 

б) сталеалюмінієвий; 

в) алюмінієвий; 

г) мідний; 

9. Основний недолік ізоляційного матеріалу полівінілхлориду 

 
а) горючий матеріал; 

б) не стійкий до агресивних хімічних сполук; 

в) не витримує низькі температури більше - 20 градусів С; 

г) не гнучкий, при згинанні рветься; 



10. Який з кабелів 

виготовлено з алюмінію? 

а) ВВГ; 

б) ШВВП; 

в) АВВГ; 

г) NYM; 

 

 

 

11. Кабель якої марки 

застосовується для виготовлення 

електричних шнурів для побутових 

приладів і не підходить для прокладання 

прихованої електропроводки? 

а) ВББШв; 

б) АППВ; 

в) ШВВП; 

г) ВВГз; 

12. Об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, 

зберігаються, транспортуються одна або кілька небезпечних речовин у 

кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові 

маси – це: 

а) надзвичайний об’єкт; 

б) небезпечний об’єкт; 

в) загрозливий об’єкт; 

г) об'єкт підвищеної небезпеки. 

13. Який з кабелів має поліхлорвінілову ізоляцію три мідні жили площею 

поперечного перерізу 2,5 кв.мм. кожна, не підтримує горіння та майже не 

виділяє їдкого газу при тлінні? 

а) АВВГнг 3х2,5; 

б) ВВГнг - LS 3х2,5; 

в) ВББШвнг 3х25; 

г) ВВГз 3х2,5; 

14. Якого кольору на даному фото провід 

заземлення? 

а) синій; 

б) жовтий; 

в) білий; 

г) коричневий; 

15. Який з провідників є більш гнучким? 

     
а)                           б)                                    в)                                 г) 



16. Чому площа поперечного перерізу алюмінієвого провідника повинна 

бути більшою ніж мідного за однакового струмового навантаження? 

а) питомий опір алюмінію менший; 

б) питомий опір алюмінію більший; 

в) питомий опір міді більший; 

г) електропровідність алюмінію більша; 

17. Траншея для прокладання силового кабеля повинна мати глибину не 

менше: 

 
а) 300 - 400 мм; 

б) 500 - 600 мм; 

в) 700 - 900 мм; 

г) 1200 - 1500 мм; 

18. Електричний струм справляє такий вплив на організм людини: 

а) термічний, біологічний; 

б) механічний; 

в) електролітичний, біологічний; 

г) термічний. 

19. При прокладанні в траншеї загальна довжина кабеля повинна бути: 

а) на 1-2% більше довжини траншеї; 

б) на 1-2% менше довжини траншеї; 

в) відповідати довжині траншеї; 

г) це залежить від марки кабеля; 

20. На фото зображено: 

а) кінцеву кабельну заливну муфту 

б) проміжну кабельну заливну муфту 

в) кінцеву кабельну термоусаджувальну 

муфту 

г) проміжну кабельну термоусаджувальну 

муфту 

21. На малюнку цифрою 3 позначено: 



 

а) герметичний 

ущільнювач 

термоусаджувальної муфти; 

б) герметичний 

ущільнювач заливної 

муфти; 

в) компаунд заливної 

муфти; 

г) гільза 

термоусаджувальної муфти; 

 

 

 

22. Даний наконечник призначений для з’єднання: 

а) мідних жил кабеля з 

алюмінієвими 

контактами 

електроустановки; 

б) алюмінієвих жил 

кабеля з мідними 

контактами 

електроустановки; 

в) мідних жил кабеля 

між собою; 

г) алюмінієвих жил 

кабеля між собою; 

23. Якою гільзою необхідно з’єднати мідний і алюмінієвий провід? 

  

          

  

         а)                                    б)                                    в)                           г) 

24. Статична електрика — це: 

а) заряди струму у двопровідній мережі; 

б) заряди струму, що накопичуються на речах, електроустаткуванні; 

в) заряди струму, що виробляються електроустановками; 

г) заряди струму, що використовують електроприладами. 

25. Як читається маркування Т 70 - 16 - 13 на кабельному наконечнику? 

а) алюмінієвий для кабеля площею поперечного перерізу 70 кв.мм 

отвором під болт на 16 і внутрішнім діаметром гільзи 13 мм; 



б) мідний для кабеля площею поперечного перерізу 70 кв.мм отвором під 

болт на 16 і внутрішнім діаметром гільзи 13 мм; 

в) алюмінієвий для кабеля площею поперечного перерізу 13 кв.мм 

отвором під болт на 16 і внутрішнім діаметром гільзи 70 мм; 

г) сталевий для кабеля площею поперечного перерізу 70 кв.мм отвором 

під болт на 16 і внутрішнім 

діаметром гільзи 13 мм; 

26. Мідні гільзи з’єднувальні маркуються 

буквами: 

а) ГМЛ  

б) ГА  

в) ГСІ 

г) ГМ 

 

27. Яким чином необхідно закручувати 

болти на з’єднувальній гільзі? 

а) до упору, не допускаючи зриву болтів 

б) з мінімальними зусиллями 

в) до зриву болтів 

г) з максимальними зусиллями 

28. Поріг невідпускаючого струму становить: 

а) до 1 мА; 

б) до 10 мА; 

в) 10–15 мА; 

г) 20–35 мА. 

29. Сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, що їх  підтримують і 

захисними конструкціями, які забезпечують електричний зв'язок між 

приладами, апаратурою управління і іншими засобами автоматики 

називається:  

а) монтажним виробом; 

б) трубною проводкою; 

в) електричною проводкою; 

г) монтажною проводкою; 

30. Неізольований або ізольований провідник електричного струму, що 

складається з одного або декількох проволок (найчастіше мідних, 

алюмінієвих або, значно рідше, сталевих) називається: 

а) дріт електричний 

б) кабель 

в) шнур 

г) провід 

31. Пристрій, що призначений для каналізації електричної енергії і 

складається з одного або декількох ізольованих один від одного 

провідників, ув’язнених в герметичну захисну оболонку називається: 

а) електрична проводка; 

б) електричний дріт; 

в) кабель; 

г) шнур; 



32. Провід з ізольованими жилами підвищеної гнучкості, який служить для 

з'єднання з рухливими пристроями називається:  

а) шнур; 

б) кабель; 

в) дріт; 

г) проволока; 

33. Способи монтажу електричних проводок: 

а) з'єднання із застосуванням нагрівання; 

б) з'єднання без застосуванням нагрівання; 

в) комбіновані з’єднання; 

г) всі відповіді вірні; 

34. На ступінь ураження людини впливають такі фактори електричного 

характеру: 

а) заземлення, занулення; 

б) опір ланцюга; 

в) опір людини; 

г) сила струму, опір ланцюга, напруга, частота. 

35. Способи монтажу електричних проводок: 

а) відкриті електропроводки; 

б) приховані електропроводки; 

в) зовнішні і комбіновані електропроводки ; 

г) всі відповіді вірні; 

36. Чи дозволяється сумісне прокладання вимірювальних ланцюгів 

приладів і засобів автоматизації з проводками іншого призначення? 

а) так; 

б) ні; 

в) не має суттєвої різниці; 

г) в окремих випадках; 

37. Розшифруйте марку проводу ПВ1х1,5: 

а) провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією; 

б) провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, плоский, з роздільною 

основою; 

в) провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією підвищеної гнучкості; 

г) провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією; 

38. Серед пропонованих марок виберіть ті, що характеризують кабелі: 

а) ПВ3 1x2,5; ПВ3 2x2,5.  

б) МГШВх0,75.  

в) АПВ 1x2,5; АПВ 3x2,5; АППВ 2x2,5.  

г) КВВГ4х2,5; КРВГ37x1,5;  

39.  Закрита порожниста конструкція прямокутногo або іншого перерізу, 

призначена для прокладання в ній проводів і кабелів називається: 

а) лотком; 

б) коробом; 

в) захисною трубою; 

г) прихованим каналом; 

40. Відкрите пристосування, призначене для прокладання по ньому 

проводів і кабелів називається:  



а) коробом; 

б) лотком; 

в) захисною трубою; 

г) прихованим каналом; 

41. Чи вимагається заземлення (занулення) корпусів електроприймачів, 

виготовлених цілком з ізоляційних матеріалів? 

а) так; 

б) ні; 

в) не  обов’язково; 

г) в окремих випадках; 

42. Простір, який охоплює всю площу робочого місця і має висоту 2м над її 

рівнем називають: 

а) робоча поверхня; 

б) робоча територія; 

в) робоча площа; 

г) робоча зона. 

43. Монтажно-комутаційні схеми, складені табличним методом, вміщують: 

а) всі відповіді вірні 

б) таблицю з’єднань електричних проводок 

в) таблицю  підключень електричних проводок 

г) таблицю можливих з’єднань та підключень 

44. Креслення, які служать для координації технологічного обладнання і 

засобів автоматизації називаються:  

а) креслення трас; 

б) схеми автоматизації; 

в) схеми (таблиці) з'єднань та підключення зовнішніх проводок; 

г) схеми всіх електропроводок; 

45.Затягування проводів і кабелів в захисні труби повинне здійснюватися :  

а) в залежності від виробничої ситуації; 

б) в частково змонтовані захисні трубопроводи; 

в) в повністю змонтовані захисні трубопроводи; 

г) у відповідності до графіка виконання робіт; 

46. З'єднання жил проводів і кабелів повинно проводитися за допомогою:  

а) пайки та зварювання; 

б) опресування; 

в) болтових з'єднань; 

г) всі відповіді вірні; 

47. Індикатор напруги це: 

а) викрутка, в середині з неоновою лампою і опором; 

б) хрестова ізольована викрутка; 

в) двостороння викрутка, з різними по фігурі наконечниками; 

г) викрутка зі змінним наконечником; 

48. Простір, який охоплює всю площу робочого місця і має висоту 2м над її 

рівнем називають: 

а) робоча поверхня; 

б) робоча територія; 

в) робоча площа; 



г) робоча зона; 

49. Мультиметр це: 

а) Пристрій, який вказує напругу; 

б) Пристрій, який вказує опір; 

в) Пристрій, який вказує струм; 

г) Пристрій, який вказує струм, напругу, опір; 

50. Електричний струм, який виробляється промисловими установками та 

індивідуальними джерелами струму для використання на виробництві та в 

побуті:  

а) промислова електрика; 

б) статична електрика; 

в) атмосферна електрика; 

г) динамічна електрика; 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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