
Дата: 30.01.2023 

Група: 22 

Предмет: «Технології» 

Тема № 3. Принципи функціонування виконавчих механізмів 

УРОК: 24 

Тема: Тематичне оцінювання № 3. 

Мета: 

• Ознайомлення з принципами функціювання виконавчих механізмів. 

Можливості поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
• Вивчити послідовність підготовчих робіт 
• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Рівень1, оцінюється правильна відповідь у 0,5 балів: 

1. Вибери відповідь де є усі групи робочих машин. 

а) технологічні, транспортні, транспортуючі, інформаційні; 

б) технологічні, енергетичні , транспортуючі, інформаційні; 

в) технологічні,  енергетичні , транспортуючі;   

г) технологічні, транспортні, транспортуючі. 

2. Пристрій для передавання руху від одних деталей до інших або для перетворення 

руху одних деталей у рух інших деталей називається: 

а) механізмом; 

б) розбірним з’єднанням; 

в) кінематичною схемою. 

3. Хто складає кінематичні схеми? 

а) учні на уроках праці; 

б) конструктори, винахідники, раціоналізатори; 

в) студенти технічних вузів; 

г) робітники, які виготовляють деталі машин. 

4. Яка передача існує у вашому велосипеді? 

а) фрикційна;                      в) ланцюгова; 

б) циліндрична;                   г) пасова. 

5. Обгрунтування вибору проекту, підготовка технічної документації здійснюється 

на . . . 

а) організаційно-підготовчому етапі; 

б) конструкторському етапі; 

в) технологічному етапі; 

г) заключному етапі. 

6. Виготовлення виробу здійснюється на . . . 

а) організаційно-підготовчому етапі; 

б) конструкторському етапі; 

в) технологічному етапі; 

г) заключному етапі; 

7. Яка одиниця вимірювання лінійних розмірів у техніці? 

а) метр; 

б) сантиметр; 



в) міліметр; 

8. В якій машині використовується кривошипно – шатунний механізм? 

а) свердлильний верстат; 

б) механічний домкрат; 

в) швейна машинка; 

г) слюсарні тиски. 

Рівень 2, оцінюється правильна відповідь у 1б. 

1. Які пристрої застосовують для безпечної роботи на свердлильному верстаті? 

а) захисний екран або окуляри; 

б) ручні та машині лещата; 

в) струбцина та пробійник; 

г) рисувалка та шаблони. 

2. Які деталі виробу зображають на кінематичних схемах? 

а) деталі, які передають рух; 

б) деталі, які виготовлені з металу; 

в) деталі, які виготовлені з дерева; 

г) деталі, які будуть виготовлятися. 

3. Які пристрої називають механічними передачами? 

а) механізми, які змінюють швидкість руху; 

б) механізми, призначені для передачі тепла; 

в) машини, які транспортують матеріали; 

г) механізми призначені для передачі обертового руху. 

4. Для отримання необхідної інформації з виконання проекту користуються . . . 

а) підручниками; 

б) журналами; 

в) каталогами; 

д) інтернетом; 

е) усі відповіді правильні. 

5. Конструювання та оформлення речей з урахуванням зручності, економічності й 

краси - це . . . 

а) проект; 

б) дизайн; 

в) маркетинг; 

г) інтелектуальна власність. 

6. Вигадувати, уявляти собі те, чого ще немає в дійсності - це . . . 

а) художнє конструювання; 

б) технічне конструювання; 

в) фантазування; 

г) комбінування; 

Рівень 3, оцінюється правильна відповідь у1,5б. 

1. Вкажіть на малюнку конічну передачу. 
 

а                   б 



в 
г 

2. Скількох ступінчаста дана передача? 

 

              а) 1; 

              б) 2; 

              в) 3; 

              г) 4. 

 

3.  За допомогою яких пристроїв можна змінювати частоту обертання шпинделя 

свердлильного верстата? 

 а) ведучого та веденого шківів; 

б) електродвигуна; 

в) гвинта регулювання натягування паса; 

г) ручок подачі. 

4. Який найбільший діаметр свердла можна встановити на свердлильному 

верстаті 2М112?  

а) до 15мм; 

б) до 12мм; 

в) до10мм. 

5.  Що називають передаточним числом? 

а) відношення діаметра веденого шківа D2 до діаметра 

ведучого D1; 

б) відношення діаметра ведучого шківа D1 до діаметра 

веденого D2; 

в) півсума діаметра ведучого і веденого шківа; 

г) добуток діаметра ведучого і веденого шківа. 

6. Який механізм застосовується у домкраті? 

а) рейковий; 

б) гвинтовий; 

в) кривошипно – шатунний. 

Рівень 4, оцінюється правильна відповідь у 3 б. 

1. На малюнку цифрами 5, 10, 17 відповідно позначені: 

  а) шпиндельна бабка, колона, кронштейн; 

  б) шпиндельна бабка, основа, кронштейн; 

  в) шпиндельна бабка, кронштейн, колона. 

2. Які існують правила безпечної роботи на свердлильному верстаті? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



3.  Назвіть основні механізми свердлильного верстата. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Якщо ліва шестірня повертається в зазначеному стрілкою напрямку, то в 

якому напрямку буде повертатися права шестірня? 

А ) у напрямку стрілки А; 

Б) у напрямку стрілки В; 

В) не знаю. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке ВТК? 

2. Для чого використовуються ВТК? 

3. Яка мета випробовувань? 

4. Що таке випробування? 

5. Що таке засоби контролю? 

 

 

Домашнє завдання: 

✓ Дати відповіді на питання. 
✓ Виконати короткий конспект 

✓ Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

