
05.04.2022 

Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

Урок 24 

Тема: Тематичне оцінювання  
Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних понять про зварювання, про матеріали 

необхідні для виконання зварювання, підготовка та організація робочого місця 

зварювальника, види зварювання та історія розвитку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

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

Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей. 

1. Прізвище вченого, який першим відкрив явище електричної дуги  

а) Слав’янов М. Г. 

б) Бенардос М.М. 

в) Патон Є. О. 

г) Петров В. В. 

2. Держава, інженер якої відкрив спосіб електродугового зварювання 

електродом:  

а) Чехія; 

б) Японія; 

в) Росія; 

г) Україна; 

3. Місце, спеціально обладнане для виконання зварювальних робіт – це: 

а) робоче місце зварника; 

б) зварювальний пост; 

в) зварювальна кабіна; 

г) зварювальний стіл 

4. Площа, вільна від обладнання та матеріалів, для кожного 

зварювального поста має становити:  

а) не менше 2м; 

б) не менше 3м²; 

в) менше 4м²; 

г) не менше 4 м²; 

5. Зварювальні пости бувають: 

а) стаціонарні та пересувні; 

б) тільки постійні; 

в) тільки пересувні; 

г) стаціонарні і постійні; 

6. Висота кабіни зварника становить: 

а) 1500 - 1800 мм; 

б) 1600 - 1900 мм; 

в) 1800 - 2000 мм; 

г) 1900 - 1700 мм; 



7. Висота столу для роботи стоячи становить: 

а) 900 мм; 

б) 800 мм; 

в) 1000 мм; 

г) 700 мм; 

8. Дугове зварювання відносять до: 

а) механічного класу; 

б) термічного класу; 

в) термомеханічного класу; 

г) електронно-променевого класу; 

9. За типом з’єднання зварні шви поділяються на: 

а) стикові, вертикальні, горизонтальні, нижні; 

б) стельові, таврові, вертикальні, стикові; 

в) стельові, вертикальні, горизонтальні, нижні; 

г) стикові, таврові, кутові, внапуск; 

10. Зварна ванна – це: 

а) частина шва між початком та кінцівкою шва; 

б) частина шва, яка загартувалась; 

в) частина шва, яка знаходиться в рідкому стані; 

г) частина багато прохідного шва; 

11. В позначенні шва буква С означає: 

а) стельовий шов; 

б) стиковий шов; 

в) спіральний шов; 

г) середній шов; 

12. Метал, який знаходиться на межі шва і основного металу – це: 

а) зона термічного впливу; 

б) зона сплавлення; 

в) метал шва; 

г) зона перекристалізації; 

13. Одноразове переміщення в одному напрямку джерела нагрівання - це: 

а) прохід; 

б) зварний шов; 

в) розчищення кромок; 

г) притуплення кромок; 

14. Тип зварного з’єднання, що має умовне позначення У: 

а) внапуск; 

б) стикове; 

в) кутове; 

г) таврове; 

15. Кут розчищення кромок залежить від: 

а) способу зварювання і хімічного складу металу; 

б) способу зварювання, хімічного складу й товщини металу; 

в) способу зварювання; 

г) способу зварювання і якості металу; 

16. Скіс кромки – це: 

а) прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає 

зварюванню; 



б) торцеві поверхні деталей, що підлягають зварюванню; 

в) надання необхідної форми кромкам, які підлягають зварюванню; 

г) нескошена частина торця кромок; 

17. Допоміжний знак в позначенні зварних швів означає:  

а) шов за замкнутим контуром  

б) переривчастий шов із ланцюговим 

розташуванням ділянок 

в) напливи й нерівності обробити з плавним 

переходом до основного металу 

г) переривчастий шов із шаховим розташуванням ділянок 

18. Допоміжний знак в позначенні зварних швів означає:  

а) шов за замкнутим контуром; 

б) переривчастий шов із ланцюговим розташуванням 

ділянок; 

в) напливи й нерівності обробити з плавним переходом 

до основного металу;  

г) монтажний шов; 

19. Позначення таврового однобічного шва без скосу кромок, виконаного 

ручним дуговим зварюванням за замкнутим контуром із катетом 4 мм: 

а)  б)  

в)  г)  

20. Зображений спосіб розчищення кромок називається: 

а) V- подібне 

б) Х- подібне 

в) К – подібне 

г) U- подібне 

21. Катет шва позначається: 
   

  
  

            а)                                    б)                                        в)                                   г) 

22. Стикове з’єднання це:  

а) з’єднання двох деталей, розміщених під кутом один до одного та 

зварених у місці торкання їх кромок; 

б) з’єднання, в якому кромки деталей розміщені паралельно одна до 

одної; 

в) з’єднання деталей, розміщених в одній площині; 

г) з’єднання, в якому до поверхні деталі; 

23. Позначення масштабу «М 1:2» - це:  

а) масштаб зменшення 

б) масштаб збільшення 

в) кутовий масштаб 

г) масштаб «в натуральну величину» 

 



24. Зварне з’єднання - це: 

а) електрод, метал шва, основний метал 

б) метал шва, зона сплавлення, зона термічного впливу, основний метал 

в) метал шва, зона сплавлення, електрод 

г) зона термічного впливу, основний метал, електрод 

25. Прихватка – це короткий зварний шов, який виконується за: 

а) один прохід 

б) два проходи 

в) три проходи 

г) чотири проходи 

26. Прихватки призначені для: 

а) запобігання утворення непроварів 

б) запобігання переміщеню деталей при нагріванні 

в) запобігання утворенню тріщин при зварюванні 

г) запобігання непроварів кореня шва 

27. Підготовки та складання деталей до зварювання відбувається в 

послідовності:  

а) розмічання, складання, різання та очищення; 

б) випрямлення, різання, розмічання, складання; 

          в) очищення, випрямлення, розмічання, різання та складання; 

          г) складання, очищення, різання, розмічання; 

28. За характером виконання зварні шви поділяються: 

а) однобічні 

б) таврові 

в) вертикальні 

г) двобічні 

29. Показниками якості зварних з’єдань є: 

а) міцність, надійність 

б) корозійна стійкість, відсутність дефектів 

в) правильно вибрані режими зварювання 

г) проведення термічної обробки 

30. Площини проекцій позначаються: 

а) V – фронтальна, H – горизонтальна, W – профільна; 

б) V – горизонтальна, W – фронтальна, H – профільна; 

в) H – горизонтальна, V – профільна, W – фронтальна; 

г) V – горизонтальна, W – профільна, H- фронтальна; 

 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

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

будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № 

групи 
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