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Група: 22 

Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Виконання монтажу та демонтажу електричних схем та мереж 

заземлення 

Урок 86 

Тема: Тематична підсумкова робота  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення заземлення, його видів, принципи монтажу та 

демонтажу, побудова та застосування електричних схем. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Оберіть правильну відповідь на запитання 

1. Чи вимагається заземлення (занулення) корпусів електроприймачів, 

виготовлених цілком з ізоляційних матеріалів? 

а) так; 

б) ні; 

в) не  обов’язково; 

г) в окремих випадках; 

2. 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. 

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

а) пайки та зварювання; 

б) опресування; 

в) болтових з'єднань; 

г) всі відповіді вірні; 

4. 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; 

5. Спеціальна з’єднувальна муфта для сполучення кабелів з паперовою 

ізоляцією з кабелями зі пластмасовою ізоляцією: 

а) перехідна муфта; 

б) кінцева муфта; 

в) з’єднувальна муфта; 

г) спеціальна муфта; 

6. До роботи в електроустановках допускаються особи, які досягли віку:  
а) 18 років; 



б) 21 року;  

в) 16 років; 

г) без обмежень віку; 

7. Що називають електричним пробоєм діелектрика? 

а) погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика; 

б) пошкодження діелектрика з утворенням в ньому струмопровідних каналів; 

в) іонізацію зовнішніми джерелами енергії; 

г) зміна струмопровідності каналів; 

8. У процесі експлуатації устаткування не повинно: 

а) виходити з ладу; 

б) переустановлюватись в інше приміщення; 

в) забруднювати навколишнє середовище; 

г) ускладнювати трудовий процес; 

9. Призначення захисного заземлення. Для захисту від: 
а) короткого замикання; 

б) ураження електричним струмом; 

в) шагової напруги; 

г) самовільного включення/вимкнення; 

10. Який захист повинні мати електричні машини, електрообладнання? 
а) від ураження обслуговуючого персоналу електричним струмом; 

б) від короткого замикання; 

в) від струмів короткого замикання, від поступового перевантаження, само запуску, 

пониження напруги, від ураження електричним струмом; 

г) від сторонніх впливів, уражень електричним струмом, короткого замикання; 

11. Як правильно пересуватися в зоні розтікання струму замикання на землю ?  
а) швидким кроком; 

б) пересувати ступні ніг одна за одною, не відривати їх від землі;  

в) стрибками; 

г) по покритій землі; 

12. До загальних методів забезпечення безпеки належать: 

а) механізація і автоматизація, блокування, надійність і міцність обладнання; 

б) механізація і автоматизація, спостереження, сигналізація, міцність обладнання; 

в) механізація, дистанційне керування, блокування, надійність обладнання; 

г) механізація і автоматизація, дистанційне керування, спостереження, блокування і 

сигналізація, надійність і міцність обладнання; 

13. Заземлення-це: 
а) спеціальне електричне з´єднання металевих частин електроустановки із 

заземлюючим пристроєм; 

б) електричне з´єднання металевих частин електрообладнання; 

в) елемент електроавтоматики; 

г) основна частина електрообладнання; 

14. До часткових методів безпеки належать: 
а) герметизація, теплоізоляція, звукоізоляція, огородження, заземлення; 

б) екранування, теплоізоляція, амортизація, огородження, заземлення; 

в) герметизація, екранування, звукоізоляція, амортизація, заземлення; 



г) герметизація, екранування, теплоізоляція, звукоізоляція, амортизація, огородження, 

заземлення; 

15. Які з робіт проводяться спільно із монтажем? 
а) перевірка правильності монтажу первинних і вторинних кіл; 

б) перевірка апаратури, приладів, блоків захисту і т. ін. із зняттям необхідних 

характеристик; 

в) перевірка відповідності встановленого електроустаткування проекту, його 

комплектність і справність, перевірка монтажу вторинної комутації, перевірка 

защемлюваних пристроїв; 

г) проведення випробувань ізоляції силових кіл, розподільних пристроїв та іншого 

електроустаткування;  

16. Яким чином слід перевіряти відсутність на проводах сторонньої небезпечної 

напруги? 
а) індикатором напруги; 

б) інструментом з ізольованими ручками, підносячи його робочу частину до проводів; 

в) торкаючись рукою проводу; 

г) контрольною лампою; 

17. Опори, які встановлюють на прямих ділянках траси, в нормальному режимі 

роботи не сприймають зусиль – це: 
а) анкерні опори; 

б) проміжні опори; 

в) кутові опори; 

г) кінцеві опори; 

18. Силові кабелі можуть прокладатись 
а) у траншеях; 

б) у блоках; 

в) у кабельних спорудах; 

г) всі варіанти; 

19. При улаштуванні заземлення вертикальні і горизонтальні заземлювачі 

з’єднують між собою в траншеї? 
а) тільки болтовим з’єднанням; 

б) тільки заклепками; 

в) тільки зварюванням; 

г) будь-яким із способів; 

20. Який тип з’єднання проводів повітряної лінії наведено на рисунку; 

 
а) обпресуванням в гільзі та зварюванням в петлі; 

б) бандажування; 

в) скрутка; 

г) обпресування разом з шунтом; 



21. Який тип з’єднання проводів повітряної лінії наведено на рисунку 

 
а) обпресуванням в гільзі та зварюванням в петлі; 

б) бандажування; 

в) скрутка; 

г) обпресування разом з шунтом; 

22. Яким кольором прийнято позначати нульовий робочий провід? 
а) синім; 

б) жовто-зеленим; 

в) червоним; 

г) коричневим; 

23. Яким кольором прийнято позначати дріт заземлення? 
а) білим; 

б) синім; 

в) червоним; 

г) жовто-зеленим; 

24. Яка величина опору заземлення повинна бути згідно з ПУЕ електроустановок 

напругою 400/220 В? 
а) не менше 4 Ом; 

б) не більше 4 Ом; 

в) не більше 10 Ом; 

г) більше 10 Ом; 

25. Який тип з’єднання проводів повітряної лінії наведено на рисунку 

 
а) обпресуванням в нахлест в гільзі; 

б) бандажування; 

в) болтове; 

г) обпресування разом з шунтом; 

26. Розшифруйте позначення провода типу СІП: 
а) силовий ізольований провід; 

б) самонесучий ізольований провід; 

в) суміщений ізольований провід; 

г) самостійний ізольований провід; 



27. Який з цих проводів є монтажним? 

а) ПЕЛР; 

б) АПРТО; 

в) ВРГ; 

г)  МГШВ; 

28. У якій послідовності виконуються допоміжні електромонтажні роботи: 
а) розмітка, пробивання, підключення; 

б) розмітка, кріплення, пробивання, підключення; 

в) розмітка, пробивання, кріплення; 

г) розмітка, пробивання, кріплення, підключення; 

29. Як називається група причин до якої відносяться відсутність інструктажу або 

неякісне його проведення, відсутність спецодягу? 

а) технічні; 

б) економічні; 

в) соціальні; 

г) організаційні; 

30. Гофровані ПВХ труби, металорукави та пластикові короби (футляри) 

призначені для розміщення в них проводів для захисту від … 

а) короткого замикання; 

б) перевантаження; 

в) механічного пошкодження; 

г) зручності; 

31. Клемні переходи та клемні колодки призначені для з’єднання жил проводів, 

переважно для з’єднання алюмінієвих жил проводів з мідними для усунення … 
а) відгалуження; 

б) гальванічної пари; 

в) короткого замикання; 

г) перевантаження; 

32. Провід, що з’єднує обмотку генератора із споживачем, називають  

а) нейтральним; 

б) фазним; 

в) лінійним; 

г) нульовим; 

 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-який 

месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 

mailto:mTanatko@ukr.net

