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Код роботи_________ 

Шановний учаснику олімпіади 

 за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

Вітаємо Вас і пропонуємо дати відповіді на запитання. 

Бажаємо успіху! 

 

Завдання першого рівня складності оцінювання…0…1 бал. 

 Загальна кількість балів - 15 

 

І рівень 

 

1. Який з цих проводів є монтажним? 

а) ПЕЛР 

б) АПРТО 

в) ВРГ 

г) МГШВ 

2. Складовою частиною якого джерела живлення є осердя з первинною і 

вторинною обмотками? 

а) перетворювача 

б) агрегату 

в) генератора 

г) трансформатора 

3. В який провід вмикається однополюсний вимикач згідно ПУЕ? 

а)  нульовий 

б) фазний 

в) лінійний 

г) відповідь відсутня 

4. Що є причиною зниження опору ізоляції обмотки статора 

електродвигуна: 

а) обрив фази обмотки статора 

б) зволоження і старіння ізоляції обмотки статора 

в) коротке замикання  

г) знос підшипників  

5.  Найкоротша відстань між рухомим і нерухомим контактом реле - це: 

а) розхил 

б) провал 

в) початковий тиск 

г) кінцевий тиск 

6. Виберіть правильно мінімальний переріз голого алюмінієвого 

заземлюючого провідника при відкритому прокладанні в е/у до 1000В? 

а) 10,0 кв.мм 

б) 4,0 кв.мм 

в) 16,0 кв.мм 

г) 6,0 кв.мм 
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7. Яку потужність  вимірюють ці прилади? 

 

 

а) активну 

б) повну 

в) реактивну 

г) відповідь відсутня 

 

 

8. При виконанні якого способу з’єднання жил проводів застосовують 

пуансон і матрицю? 

а) паяння 

б) скручування 

в) зварювання 

г) опресування 

9. Вкажіть формулу для вибору плавкої вставки при нормальних умовах 

пуску електродвигуна? 

а) І вн. = І пуск./α 

б) І вн. = 7,0 І пуск./α 

в) І вн. = 2,0 І пуск./α  

г) відповідь відсутня 

10.З якого матеріалу виготовлена струмоведуча жила проводу марки ПВ-3. 

а) Мідь 

б) Алюміній 

в) Се ребро 

г) Бронза 

11.Чому живлення до верстатів підводиться як правило в трубі? 

а) Для захисту від електричних пошкоджень 

б) Для захисту від механічних  пошкоджень 

в) Для кращої ізоляції 

г) Для захисту від електричних та механічних  пошкоджень  

12. Ізоляція проводу АППВ виготовлена із гуми? 

а) Так 

б) Ні 

в) Можливо 

г) Інше  

13.Яке основне призначення електромагнітного пускача? 

а) Вмикати електродвигуни 

б) Вимикати електродвигуни 

в) Вмикати, вимикати, реверсувати електродвигуни 

г) Відповіді а) та б) вірні 

14.Які захисні функції здійснює електромагнітний пускач? 

а) Захищає електродвигуни від перенавантажень та здійснює «нулевий» захист 

обладнання 

б) Захищає електродвигуни від перенавантажень 

в) Здійснює «нулевий» захист обладнання 

г) Відповіді в) та б) вірні 
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15.Яким електричним апаратом може здійснюватись регулювання 

швидкості обертання якоря двигуна постійного струму? 

а) Електромагнітним пускачем 

б) Реостатом 

в) Термостатом 

г) Відповіді а) та б) вірні 

 

ІІ рівень 

Завдання другого рівня складності оцінюється  0…1.5 бали. Загальна 

кількість балів - 15 

 

1. Від чого залежить вибір марки і перерізу установчого проводу або 

кабелю ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Яке співвідношення у трифазній системі при з'єднанні споживачів 

трикутником? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Дати визначення принципу роботи трансформатора 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Який рекомендується кут загострення зубила для обробки матеріалів 

середньої твердості (сталь)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Яка відстань згідно ПУЕ між роликами для прокладання проводів 

марки ПРВД? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Яку функцію у двигунах постійного струму виконують основні полюси? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. З якого матеріалу виготовляють щітки двигуна постійного струму? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.Електрична машина яка перетворює механічну енергію в електричну 

називається…… 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Чому в асинхронному двигуні ребристий корпус? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.Як називається рухома частина двигуна постійного струму? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ІІІ рівень  

Завдання третього рівня складності оцінюється   0…3 балів.  

Загальна кількість балів - 15 

 

 

1. Встановити відповідність визначення і терміну 

1. Навмисне електричне з’єднання із землею                       А – прес-кліщі 

металевих не струмоведучих частин,  

які можуть опинитися під напругою   

2. Пристрій, призначений для опресування жил                  Б - трансформатор 

проводів і кабелів 

3. Допоміжний матеріал при паянні                                     В – рубильник 

4. Апарат, призначений для комутації  

електричних кіл                                                                       Г - заземлення 

     5. Пристрій, призначений для перетворення                        Д -  мегомметр    

     однієї системи змінного струму в іншу               

6. Прилад для вимірювання опору ізоляції                          Е - каніфоль 
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2. Вибрати правильну групу слів 

 

Режими трансформатора 
Котушки (1) вмикають у мережу змінного струму, а від (2) зварювальний 

струм подається на електрод і виріб. У момент підключення (1) до електричної 

мережі (2) розімкнена, встановлюється (3) трансформатора. Напруга (2) при 

цьому максимальна, її називають (4). Відношення напруги (1) до напруги (2)  

при (3) називають (5). Він дорівнює відношенню кількості витків (1) до 

кількості витків (2).  Таким чином у трансформаторі знижується напруга з 220 

В  або 380 В  до   60 - 90 В. Коли під час запалювання дуги коло (2) 

замикається, то встановлюється (6). 

        Група А                    Група Б 

1. первинної обмотки                                       1. первинної обмотки 

2. вторинної обмотки                                       2. вторинної обмотки 

3. режим навантаження                                   3. режим холостого ходу 

4. напруга навантаження                                 4. напругою холостого ходу 

5. коефіцієнт трансформації                           5. коефіцієнт трансформації 

6. режим холостого ходу                                6. режим навантаження 

       Група В 

1. вторинної обмотки 

2. первинної обмотки 

3. режим холостого ходу 

4. напруга навантаження 

5. коефіцієнт навантаження 

6. режим навантаження                             

3.  Кріплення електротехнічних плінтусів виконують кількома способами: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Сила струму в первинній обмотці трансформатора 0,5 А, напруга на 

кінцях її 220 В. Сила струму у вторинній обмотці 11 А, а напруга на кінцях 

9,5 В. Знайдіть ККД трансформатора. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5.  Понижуючий трансформатор з 110 витками у вторинній обмотці 

знижує напругу з 22000 В до 110 В. Скільки витків у його первинній 

обмотці? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ІV рівень 

Завдання четвертого рівня складності оцінюється  0..15 балів.  

Загальна кількість балів - 15 

Завдання 

Визначити струм в гілках електричного кола, схема якого зображена на 

рис. якщо: U = 130 В, R1 = 10 Ом,  R2 = 15 Ом,  

R3 = 8 Ом, R4 = 12 Ом, R5 = 24 Ом. 
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