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Клас: ________   Прізвище, ім’я:  ________________________ Дата: _______

Варіант 1

ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК 1. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ

І рівень

1. Зображення деталі годинника, накресленої в масштабі 5:1, має довжину 
13,2 мм. Яка її справжня довжина?

а) 2,64 мм;    в) 5,6 мм;
б) 2,89 мм;    г) 6,9 мм. 

2. Як називається своєрідне судження, що різко розходиться із загально-
прийнятим?

а) гіпотеза;       в) ідея;
б) парадокс;    г) винахідництво.

3. Яка з ліній на кресленні є найтоншою? 

а) 1;     
б) 2;     
в) 3;
г) 4, 5.

ІІ рівень

4. Позначте правила безпеки праці, яких необхідно дотримуватися у шкільній 
навчальній майстерні: 

а) своєчасно з’являтися на заняття, при собі мати спецодяг;
б) після роботи інструменти загального користування необхідно залишити 

на верстаку;
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в) бережно ставитися до інструментів, матеріалів та приладів;
г) не вмикати механічні верстати і обладнання без дозволу вчителя.

5. Як називається сплав алюмінію з міддю?
а) дюралюміній;   в) мельхіор; 
б) мідь;    г) титан.

6.  Який із форматів А4 має правильне оформлення?
а) 1;       
б) 2;     
в) 3;      
г) 4.

ІІІ рівень

7. Як називається предмет, який не є копією або підробкою існуючих виробів, 
а створений самостійно, без наслідування відомих зразків?

а) товар;     в) виріб; 
б) оригінальний виріб;    г) попит.

8. До якої групи властивостей металів і сплавів належить здатність металу 
руйнуватися під дією зовнішніх сил?
_____________________________________________________________________

9. Як називається будь-яка продукція, призначена для продажу?
а) товар;     в) виріб;
б) оригінальний виріб;     г) попит.

ІV рівень

10.  Охарактеризуйте метод фокальних об’єктів. __________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1 32 4
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Клас: ______ Прізвище, ім’я: ____________________________ Дата: _______

Варіант 1

ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК 4. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ

Рівень 1

1. Як називається біметалева пластина із двох міцно з'єднаних між собою 
частин, виготовлених з різних металів?
_____________________________________________________________________

2. Опишіть дану схему. ______________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. Під час роботи в шкільних майстернях учням не дозволяється:
а) вмикати рубильник; 
б) замінювати запобіжники електромережі; 
в) вмикати прилади.

ІІ рівень

4. Які  нагрівальні електричні прилади вам відомі? Назвіть декілька. _________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Яких вимог безпечної праці необхідно дотримуватися під час ремонту 
електричних приладів?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. З яких основних частин складається електропраска? __________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ІІІ рівень

7. При ураженні людини електричним струмом необхідно терміново:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Як називається опалювальний прилад, який передає тепло від нагрівального 
елемента до опалювального приміщення? __________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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9. Які марки проводів використовуються в електропрасках? _______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ІV рівень

10. Як називається електронагрівальний прилад, призначений для надання 
виробу блискучого зовнішнього вигляду?

а) глянсувач;
б) конвектор;
в) вулканізатор.

11. Енергія, яку витрачає кожний електричний заряд у приймачі електричної 
енергії, називається:

а) електрорушійною силою; в) струмом;
б) напругою;   г) індуктивністю.

12. У чому особливість паралельного з’єднання джерел електричної енергії? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

                                                                                                              

Оцінка ___________   
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Клас: ______ Прізвище, ім’я: ____________________________ Дата: _______

ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК 5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН. 

ТЕХНОЛОГІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ

Заповніть таблицю

План вирощування кукурудзи

Види робіт Строки
проведення робіт Вимоги до виконання

Рихлення ´рунту

Знищення 
бур’янів

Підживлення

Поливання

Підгортання

Захист від 
шкідників

Збирання врожаю

Оцінка ___________
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