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УРОК 1

Предмет креслення, його зміст,  мета та завдання вивчення в школі. Застосування гра-
фічних документів у практичній діяльності людей. Стислі відомості з історії розвитку 
креслення. Креслярські інструменти та приладдя

Дайте відповіді.

1. У яких галузях народного господарства застосовують креслення? _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Що означає вираз «читати креслення»? ____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Котрий з цих малюнків є наочним зображенням і чому? _________________
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

    
      а)                              б)                                    в)                                                                                                                                              

4. Які ви знаєте креслярські інструменти? ____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Яка має бути висота конуса підструганого олівця? ____________________________
________________________________________________________________________
6. Чому необхідно особливо обережно поводитись із робочою кромкою лінійок, ко-
синців, рейшин? _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Знайдіть зображення ніжок циркуля, правильно підготовлених до роботи. ________
________________________________________________________________________

                                       а)         б)       в)         г)
8. Розставте зображення олівців у порядку зростання їхньої твердості. _____________
________________________________________________________________________

     

  а)                     б)                       в)                      г)                       ґ)
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9. Котре з цих зображень є правильним при проведенні кіл та дуг? _______________
                       

                 а)                                                       б)
10. Покажіть графічно, як перевірити, чи дійсно є прямий кут у цього трикутника.

Практична робота 

Проведіть, користуючись креслярським інструментом, лінії: 
а) три паралельні вертикальні (відстань між лініями 5 мм);
б) три паралельні горизонтальні ( відстань між лініями 7 мм);
в) дві під кутом  45° одна до одної;
г) дві під кутом  30° одна до одної;
ґ) дві під кутом  75° одна до одної;
та три кола з діаметрами 22 мм; 40 мм; 56 мм.
Намагайтесь розмістити їх рівномірно по всій площині відведеного листа.
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    Варіант 3                                                    Варіант 4

УРОК 32

Місцеві розрізи. Складні розрізи

Дайте відповіді.

1. Як виділяють місцевий розріз? ____________________________________________
________________________________________________________________________
2. На якому з цих малюнків правильно виділений місцевий розріз? _______________
________________________________________________________________________         

 а)   б)   в)
3. Чому вертикальні, горизонтальні і похилі розрізи називають простими? __________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



48

4. Позначте січні площини ступінчастого та ламаного розрізів.

Практична робота

Переробіть креслення в довільному масштабі, зробивши необхідні місцеві розрізи.
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1. Яка потужність електродвигуна? __________________________________________
2. Скільки валів має верстат? _______________________________________________
3. Скільки рухомих блоків зубчастих коліс є у верстаті? _________________________
4. Назвіть механічні передачі верстата. _______________________________________
5. Як називаються шестерні на валах IV та V? _________________________________
6. Скільки швидкостей обертання має вал шпинделя верстата? ___________________
7. Як закріплено вали у верстаті? ___________________________________________
8. Визначте, з якою швидкістю обертається вал шпинделя верстата, якщо шестерні 
входять в зачеплення так, як показано на схемі. _______________________________

УРОК 68

Читання простих електротехнічних та радіотехнічних  схем                                                                                

Практична робота

Прочитайте вказані схеми.

1. Як називаються ці схеми? ________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Умовні позначення яких електричних елементів позначені на схемах? ________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
3. Яка вхідна напруга вказана на схемах? _____________________________________
4. Яка роль діодів на першій схемі?  _______________________________________
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Позначте місця, де проводи не з’єднані, а просто мимобіжні. __________________
________________________________________________________________________
6. Скільки входів і виходів має друга схема? _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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УРОКИ 69 – 70 

Читання простих гідравлічних та пневматичних  схем                                                                              

Практична робота

Прочитайте вказану схему.

1. Назвіть умовні позначення, які зображені на схемі. ________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Де на схемі розміщено запобіжний клапан і для чого він потрібен? _________
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Для чого в опалювальній системі має бути розширювальний бак? ___________
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Позначте цифрами на схемі зливні вентилі. _______________________________
_____________________________________________________________________ 
5. Де на схемі позначено манометр і для чого він призначений? ____________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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