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ВСТУП 
 
 

Дисципліна «Теоретичні основи електротехніки», частина 1 є базо-
вою у підготовці фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, елект-
ротехніка та електромеханіка» СВО «Бакалавр», а лабораторні заняття з 
цієї дисципліни, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях кафедри 
електротехніки і електромеханіки в аудиторіях 1.211, 1.212, є одним з ос-
новних видів навчальних занять студентів при її вивченні. 

Метою самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні основи елект-
ротехніки», частина 1 є навчання студентів методам розрахунку електро-
магнітних процесів і відповідних перетворень енергії, засвоєння основних 
понять та законів, пов’язаних з практичним використанням електричних та 
магнітних явищ, оволодіння  методами аналізу електричних кіл постійного 
та змінного струмів. 

Після виконання завдань самостійної роботи з вказаної дисципліни 
студент повинен знати: суть фізичних явищ електротехніки, основні зако-
ни електротехніки; математичні записи законів електротехніки, одиниці 
електричних та магнітних величин і співвідношення між цими величина-
ми; сутність фізичних процесів, які відбуваються в електричних і магніт-
них колах постійного і змінного струмів, методи аналізу електричних кіл, 
умовні графічні позначення в електричних колах, фізичні явища електро-
техніки, які протікають в електротехнічних пристроях; уміти розрахувати 
лінійні електричні кола та мати навички застосування фізичних явищ при 
аналізі фізичних процесів в електричному колі та застосування законів 
електротехніки при розрахунку електричних кіл, струму, напруги, потуж-
ності, електричної енергії. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Теоретичні основи елек-
тротехніки», частина 1 полягає у виконанні певних тестових завдань ви-
ключно після вивчення теоретичного матеріалу, на закріплення якого вона 
спрямовані. Завдання складені на трьох рівнях: інформаційно-
репродуктивному, практично-стереотипному та логічно-понятійному. Во-
ни мають табличну форму, яка поділена на дві частини: таблиці з запитан-
нями або завданнями та таблиці з вірними відповідями на них. Наприклад, 
таблиця 1.1 містить запитання, а у таблиці 1.1а містяться вірні відповіді на 
них. 

Завдання наводяться до кожного пункту теми навчальної дисциплі-
ни. Наприкінці кожної теми є тематично-підсумкові тестові завдання. На-
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прикінці розробки наведені запитання і завдання для підготовки до підсу-
мкових модульних контролів та для підготовки до екзамену 

Виконання табличних тестових завдань полягає у наступному: спо-
чатку студент читає запитання або завдання у відповідній таблиці, а потім 
шукає відповідь на нього у наступній таблиці. Після знаходження відповіді 
він проставляє її номер у таблицю напроти відповідного запитання або за-
вдання, і так виконує до кінця таблиці. Якщо у таблиці містяться завдання 
у вигляді певної задачі, то перед тим, як шукати вірні відповіді цю задачу 
потрібно розв’язати.  

Для перевірки правильності виконання тестових завдань під кожної 
таблицею є ключ, для знаходження кого потрібно додати номери наданих 
відповідей на непарні запитання (завдання), потім додати номери наданих 
відповідей на парні запитання (завдання), після чого відняти від суми но-
мерів відповідей на непарні запитання (завдання) суму  суми номерів від-
повідей на парні запитання (завдання) і отримати наведене число. Якщо 
студент отримав вказане число, то він вірно виконав завдання, якщо ні, то 
потрібно знайти помилку. 

Таким чином, виконуючи наведені завдання, студент набуває певних 
знань, умінь і навичок та опановує матеріал дисципліни. 
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Тема 1 
ЛІНІЙНІ НЕРОЗГАЛУЖЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА  

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
 

1.1  Явище електризації тіл і закон збереження заряду 
1.2 Явище взаємодії заряджених тіл і закон Кулона 

 
Тести інформаційно-репродуктивного характеру 

 
Таблиця 1.1 

Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної  

відповіді 
1.  У чому суть явища електризації тіл?  
2.  Сформулюйте закон збереження заряду.  

3.  Виконайте математичний запис закону збережен-
ня заряду.  

4.  Дайте визначення точкового заряду.   
5.  У чому суть явища взаємодії заряджених тіл?   
6.  За допомогою чого взаємодіють заряди?   
7.  Сформулюйте закон взаємодії заряджених тіл.   
8.  Виконайте математичний запис закону Кулона.  

9.  Вкажіть одиниці фізичних величин, що описують 
закон Кулона.   

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 5. 
 

Таблиця 1.1а 
Номер 

відповіді Відповіді 

1.  2
0

21

4 r
qqF







. 

2.  За допомогою електричного поля, яке існує навколо них і яв-
ляє собою особливу форму матерії. 

3.   [F] = H ; [q] = Кл ; [r] = м ; [ 0 ] = Ф/м . 

4.  
Між зарядженими тілами існують сили притягування або від-

штовхування: тіла, що мають заряд одного знаку, відштовху-
ються, а тіла, що мають заряд різного знаку, притягуються. 

5.  q 1  +  q 2  +  …  +  q n  =  c o n s t .  
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Номер 
відповіді Відповіді 

6.  

Два нерухомих точкових електричних заряда взаємодіють з 
силою прямо пропорційною добутку цих зарядів і обернено 
пропорційною квадрату відстані між ними та діелектричній 
проникності середовища. 

7.  У втраті або придбанні тілом деякої кількості електронів. 

8.  Заряджене тіло, розмірами якого в даних умовах можна знех-
тувати. 

9.  Алгебраїчна сума зарядів замкненої системи з часом не змі-
нюється. 

 
 

Тести практично-стереотипного характеру 
Таблиця 1.2 

Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної  

відповіді 

1.  Тіло втратило 20 Кл позитивного заряду. 
Який заряд у кулонах придбало це тіло?   

2.  

Тіло придбало 10 Кл негативного заряду  
і 10 Кл позитивного заряду.  

Який результуючий заряд у кулонах прид-
бало це тіло?  

 

3.  

В електричне поле позитивного точкового 
заряду q1 = 40 Кл  внесли малий пробний заряд  
q2 = 4π  8,85  10–12 Кл. Середовище, в якому  
знаходяться заряди, має відносну діелектричну 
проникність ε = 20. Заряди знаходяться на відстані 
0,1 м.  

Визначте силу в ньютонах, що діє на проб-
ний заряд.  

 

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 0. 
Таблиця 1.2а 

Номер 
відповіді Відповіді 

1.  200. 

2.  –20. 

3.  0. 
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Тести інформаційно-репродуктивного характеру 
 

Таблиця 1.3 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної  

відповіді 
1.  Що таке електрична стала? Укажіть її значення.  
2.  Дайте визначення пробного заряду.  
3.  Дайте визначення напруженості електричного поля.  
4.  Дайте визначення потенціалу електричного поля.  
5.  Що таке силова лінія електричного поля?  
6.  Що таке еквіпотенціальна лінія електричного поля?  
7.  Як графічно зображується електричне поле?  
8.  Дайте визначення напруги електричного поля.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 4. 
 

Таблиця 1.3а 
Номер 

відповіді Відповіді 

1.  Лінія, що з’єднує точки електричного поля з однаковими потен-
ціалами. 

2.  Діелектрична проникність вакууму;  0  =  8 , 8 5    1 0 – 1 2  Ф / м . 

3.  Фізична величина, яка чисельно дорівнює різниці потенціалів 
точок електричного поля. 

4.  Позитивний заряд малої величини. 

5.  Траєкторія руху вільного пробного заряду у електричному полі. 

6.  За допомогою силових і еквіпотенціальних ліній. 

7.  
Фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню сили, з 
якою поле діє на пробний заряд, поміщений у дану точку поля, 
до значення цього заряду. 

8.  
Фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню потенці-
альної енергії, якою володіє пробний заряд, поміщений у дану 
точку поля, до значення цього заряду. 
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Тести практично-стереотипного характеру 
 

Таблиця 1.4 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної  

відповіді 

1.  

 Негативний точковий заряд  q3 = 4π  8,85  10–12 Кл  
створює електричне поле в середовищі з  відносною 
діелектричною проникністю  ε = 20. 

Визначте напруженість електричного поля на 
відстані 0,01 м від заряду в вольтах, поділених на 
метр. 

 

2.  Визначте потенціал у точці поля, зазначеної в 
завданні 1, в вольтах.  

3.  

Потенціали точок 1 і 2 електричного поля ві-
дповідно дорівнюють  20 В і 5 В. 

Визначте напругу електричного поля  в воль-
тах між зазначеними точками. 

 

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 4. 
Таблиця 1.4а 

Номер 
відповіді Відповіді 

1.  5. 
2.  15. 
3.  500. 

 

1.3 Явище електричного струму і закон Ома 
 1.4 Явище теплової дії електричного струму 

і закон Ленца – Джоуля 
 

Тести інформаційно-репродуктивного характеру 
 

Таблиця 1.5 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної  

відповіді 
1.  У чому суть явища електричного струму?  
2.  Дайте визначення електрорушійної сили.  
3.  Дайте визначення  сили електричного струму.  

4.  Як розрахувати опір провідника електричному 
струму?  

5.  Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.  

6.  Виконайте математичний запис закону Ома для  
ділянки кола.  
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Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної  

відповіді 

7.  У чому суть явища теплової дії електричного стру-
му?  

8.  Сформулюйте закон теплової дії електричного 
струму.  

9.  Виконайте математичний запис закону Ленца – 
Джоуля.  

10.  Дайте визначення потужності електричного струму.  

11.  Вкажіть одиниці фізичних величин, що характери-
зують явище теплової дії електричного струму.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 6.
Таблиця 1.5а 

Номер 
відповіді Відповіді 

1.  
Кількість теплоти, що виділяється у провіднику, прямо про-
порційна опору провідника, квадрату сили електричного 
струму і часу його дії. 

2.  Величина заряду, що проходить через поперечний переріз 
провідника за одиницю часу. 

3.  
R
UI  . 

4.  

При зіткненні рухомих зарядів з молекулами (атомами) прові-
дника вони віддають їм частину своєї кінетичної енергії, збі-
льшуючи швидкість теплового руху молекул (атомів), що 
приводить до нагрівання провідника. 

5.   [W] = Дж;  [R] = Ом ;  [I] = А ;  [t] = с. 

6.  В упорядкованому спрямованому русі вільних заряджених ча-
стинок  під дією сил електричного поля. 

7.  Питомий опір провідника помножити на  його довжину і поді-
лити на площу поперечного перерізу провідника. 

8.  tIRW  2 . 

9.  Кількість електричної енергії, що виділяється в провіднику за 
одиницю часу. 

10.  

Фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню роботи, 
що виконують сторонні сили джерела по перенесенню заря-
джених частинок проти сил електричного поля, до значення 
зарядів цих частинок. 

11.  
Сила струму у провіднику прямо пропорційна напрузі (різниці 
потенціалів) на затискачах провідника і обернено пропорційна 
опору провідника. 
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Тести практично-стереотипного характеру 
 

Таблиця 1.6 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної 

відповіді 

1.  

Сторонні сили джерела переносять заряд  
величиною 220 Кл проти сил електричного поля. 
При цьому виконується робота, яка дорівнює  
44000 Дж.  

Визначте значення електрорушійної сили в 
вольтах, яку розвиває джерело. 

 

2.  

За 120 секунд через поперечний переріз          
провідника проходить заряд величиною 240 Кл.  

Визначте силу електричного струму в ампе-
рах. 

 

3.  

Провідник з питомим опором, який дорівнює  
0,017 Оммм2/м, має довжину 2000 м і переріз          
3,4 мм2.  

Визначте опір провідника в омах. 

 

4.  

По провіднику, що має опір 300 Ом, прохо-
дить електричний струм силою 20 А на протязі  
1 хвилини.  

Визначте кількість теплоти в джоулях, що ви-
ділиться в провіднику за цей час. 

 

5.  Визначте потужність електричного струму в 
завданні 4, в ватах.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 5.
Таблиця 1.6а 

Номер 
відповіді Відповіді 

1.    10. 

2.  7 200 000. 

3.  2. 

4.  120 000. 

5.  200. 
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1.5 Електричне коло і його елементи 
1.6 Принципова електрична схема кола 
1.7 Розрахункова схема електричного кола 
1.8 Розрахунок нерозгалуженого електричного кола 

 

Тести інформаційно-репродуктивного характеру 
 

Таблиця 1.7 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної  

відповіді 
1.  Дайте визначення електричного кола.  
2.  Які елементи електричного кола є основними?  
3.  Які елементи електричного кола є допоміжними?  

4.  Що таке вольт-амперна характеристика елемента 
електричного кола?  

5.  Які елементи електричного кола називаються лі-
нійними?  

6.  Що таке лінійне електричне коло?  

7.  Дайте визначення принципової електричної схе-
ми кола.  

8.  Дайте визначення розрахункової схеми електри-
чного кола.  

9.  Що таке потенціал точки розрахункової схеми 
електричного кола?  

10.  Що таке напруга (спадання напруги) на ділянці 
кола?  

11.  Сформулюйте закон Ома для замкнутого кола.  

12.  Сформулюйте закон Ома для ділянки кола без 
електрорушійної сили.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 24. 
Таблиця 1.7а 

Номер 
відповіді Відповіді 

1.  Графічне і літерне позначення окремих елементів кола, 
з’єднаних між собою. 

2.  Залежність між силою струму і напругою на елементі кола. 

3.  Графічне і літерне позначення фізичних явищ і процесів, які 
спостерігаються в окремих елементах кола. 

4.  
Сила електричного струму прямо пропорційна напрузі (різниці 
потенціалів) на ділянці електричного кола і обернено пропор-
ційна опору на ділянці кола. 

5.  Електричне коло, що складається з лінійних елементів. 
6.  Джерело, приймач і проводи, що їх з’єднують. 
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Номер 
відповіді Відповіді 

7.  Різниця потенціалів на ділянці електричного кола. 
8.  Вимикачі, рубильники, електровимірювальні прилади та інше. 

9.  
Відношення потенціальної енергії, якою володіють заряджені 
частинки, що рухаються у даній точці кола, до величини зарядів 
цих частинок.  

10.  Це сукупність пристроїв, що забезпечують можливість  
створення електричного струму. 

11.  
Сила електричного струму у колі прямо пропорційна алгебраїч-
ній сумі електрорушійних сил, що діють у колі, і обернено  
пропорційна сумарному опору кола. 

12.  Елементи, у яких вольт-амперна характеристика є прямою  
лінією. 

 

Тести практично-стереотипного характеру 
 

        Таблиця 1.8 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної 

відповіді 
    Для розрахункової схеми електричного кола відомо: 

е.р.с. джерела  E = 200 В; внутрішній опір джерела  RВ  = 5 Ом ; 
опір з 'єднувальних проводів RЛ  = 15 Ом  ; опір навантаження  
RН  = 30 Ом  ; потенціал точки 2 φ2 = 0.  
 
 
 
 
 
 

 

1.  Визначте силу електричного струму в колі в ампе-
рах.  

2. Визначте потенціал точки 4 в вольтах.  
3. Визначте потенціал точки 1.  
4. Визначте потенціал точки 3.  
5. Визначте напругу на ділянці 4-1 в вольтах.  
6. Визначте напругу на ділянці 1-2 в вольтах.  
7. Визначте напругу на ділянці 1-3 в вольтах.  
8. Визначте напругу на ділянці 3-2 в вольтах.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 10. 

I RЛ 

U41 

U12 

U13 

U32 

4 
RН 

Е 

RВ 

3 1 

2 

4 
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Таблиця 1.8а 
Номер 

відповіді Відповіді 

1.  200. 
2.  120. 
3.  20. 
4.  180. 
5.  4. 
6.  120 В. 
7.  180 В. 
8.  60. 

 
Тести інформаційно-репродуктивного характеру 

 

Таблиця 1.9 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної  

відповіді 
На розрахунковій схемі електричного кола наведено: е.р.с. 

джерела  E ; внутрішній опір джерела RВ; опір лінії електропе-
редачі RЛ; опір навантаження RН ,  сила електричного струму I ,  
напруга на затискачах джерела  UГ,  спадання напруги в лінії  
електропередачі  UЛ,  напруга на затискачах навантаження  UН . 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Запишіть розрахунковий вираз для напруги на  
затискачах джерела.  

2.  
 

Як розрахувати спадання напруги в лінії електро-
передачі?  

3.  Як розрахувати напругу на навантаженні?  

4.  Як розрахувати потужність, яку розвиває  
джерело?  

5.  Як розрахувати втрати потужності в джерелі?  

6.  Як розрахувати втрати потужності в лінії  
електропередачі?  

7.  Як розрахувати потужність приймача?  
8.  Як скласти баланс потужностей?  

UВ 

UГ 

UЛ 

UН 

4 

I RЛ 

RН 

Е 

RВ 

3 1 

2 
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Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної  

відповіді 

9.  Як розрахувати коефіцієнт корисної дії лінії елек-
тропередачі?  

10.  Як розрахувати коефіцієнт корисної дії джерела?  

11.  Як розрахувати коефіцієнт корисної дії електроу-
становки?  

12.  Запишіть формулу для розрахунку енергії, що 
споживає навантаження.  

13.  
За якої умови по лінії можна передати наванта-
женню максимальну потужність? Чому буде  
дорівнювати к.к.д. лінії у цьому випадку? 

 

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 37. 
Таблиця 1.9а 

Номер 
відповіді Відповіді 

1.  tIRW HH  2 . 

2.  За умови, що опір лінії дорівнює опору навантаження. Коефі-
цієнт корисної дії при цьому буде дорівнювати 50 %. 

3.  Відношення потужності, що віддається генератором у лінію, 
до потужності, що розвивається ним. 

4.  Добуток опору лінії електропередачі на квадрат сили електри-
чного струму в лінії. 

5.  Добуток опору лінії електропередачі на силу електричного 
струму в лінії. 

6.  Добуток електрорушійної сили джерела на силу електричного 
струму в ньому. 

7.  Добуток опору навантаження на силу електричного струму в 
ньому. 

8.  Потужність, що розвивається джерелом, дорівнює сумі потуж-
ностей на окремих ділянках електричного кола. 

9.  Добуток внутрішнього опору джерела на квадрат сили елект-
ричного струму в ньому. 

10.  Добуток опору навантаження на квадрат сили електричного 
струму в ньому. 

11.  Відношення потужності приймача до потужності, що розвива-
ється генератором. 

12.  IREU BГ  . 

13.  Відношення потужності навантаження до потужності, що від-
дається генератором у лінію електропередачі. 
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Тести практично-стереотипного характеру 
Таблиця 1.10 

Номер  
запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної  

відповіді 
Для розрахункової схеми електричного кола відомо: е.р.с.  

генератора E = 150 В; внутрішній опір генератора  RВ  = 5 Ом ;  
опір лінії електропередачі  RЛ  = 10 Ом  ; опір навантаження  
RН  = 35 Ом .  

 
 
 
 

 

1.  Визначте  силу електричного струму в колі в амперах.  
2.  Визначте напругу на затискачах генератора в вольтах.  

3.  Визначте спадання напруги в лінії електропередачі в 
вольтах.  

4.  Визначте напругу на затискачах навантаження в воль-
тах.  

5.  Визначте потужність, яку розвиває генератор, в ватах.  
6.  Визначте втрати потужності в генераторі в ватах.  
7.  Визначте потужність, що віддає генератор, в ватах.  

8.  Визначте втрати потужності в лінії електропередачі в 
ватах.  

9.  Визначте потужність, яку споживає навантаження, в 
ватах.  

10.  Визначте коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі 
в відносних одиницях.  

11.  Визначте коефіцієнт корисної дії генератора в віднос-
них одиницях.  

12.  Визначте коефіцієнт корисної дії всієї електроустанов-
ки в відносних одиницях.  

13.  
Визначте кількість електричної енергії, яку  
споживе навантаження за 2000 годин  роботи в кіловат-
годинах. 

 

14.  
Визначте вартість електричної енергії у гривнах,  
яку споживе навантаження за 2000 годин  при вартості 
1 кВтгод. електричної енергії 0,2 грн. 

 

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 47. 

I RЛ 

RН 

Е 

RВ 

3 1 

2 

4 
UВ 

UГ 

UЛ 

UН 
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Таблиця 1.10а 
Номер 

відповіді Відповіді 

1.  0,78. 
2.  90. 
3.  0,7. 
4.  45. 
5.  126. 
6.  105. 
7.  630. 
8.  135. 
9.  405. 
10.  3. 
11.  0,9. 
12.  30. 
13.  315. 
14. 450. 

 

1.9 Закон Ома для замкненого електричного кола  
з декількома електрорушійними силами 
1.10 Узагальнений закон Ома 
1.11 Баланс потужностей 
1.12 Лінія електропередачі 

 

Тести інформаційно-репродуктивного характеру 
Таблиця 1.11 

Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 
1.  Сформулюйте закон Ома для замкненого кола.  

2.  Виконайте математичний запис закону Ома  для 
замкненого кола.  

3.  Виконайте математичний запис узагальненого 
закону Ома для ділянки кола з е.р.с.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 4. 
Таблиця 1.11а 

Номер  
відповіді Відповіді 

1.  I



R
E . 

2.  I


R

EU . 
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Номер  
відповіді Відповіді 

3.  
Сила електричного струму у колі прямо пропорційна алгеб-
раїчній сумі електрорушійних сил, що діють у колі, і обер-
нено пропорційна сумарному опору кола. 

 

Тести практично-стереотипного характеру 
Таблиця 1.12 

Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 
Для розрахункової схеми електричного кола зарядки аку-

мулятора відомо: е.р.с. генератора  Е1 = 140 В,  внутрішній опір 
генератора  R1 = 3  Ом ,  опір регулюючого реостата  R = 5  Ом ,  
внутрішній опір акумулятора  R2  = 2 Ом,  е.р.с. акумулятора 
 Е2 = 40 В.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Визначте силу електричного струму в колі в почат-
ковий момент зарядки акумулятора в амперах.  

2.  
Визначте спадання напруги на внутрішньому опорі 
генератора в початковий момент зарядки акумулято-
ра в вольтах. 

 

3.  Визначте напругу на затискачах генератора в почат-
ковий момент зарядки акумулятора в вольтах.  

4.  
Визначте спадання напруги на опорі регулювального 
реостата в початковий момент зарядки акумулятора в 
вольтах. 

 

5.  Визначте напругу на затискачах акумулятора в поча-
тковий момент його зарядки в вольтах.  

6.  Визначте спадання напруги на внутрішньому опорі 
акумулятора  в початковий момент його зарядки.  

7.  Визначте потужність, що розвиває генератор в поча-
тковий момент зарядки акумулятора, в ватах.  

R2 U36 

4 
2 

U13 

R 

U51 

5 

E1 

R1 

1 

U34 

3 

 

U12 

I 

6 

E2  
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Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 

8.  Визначте втрати потужності в генераторі в початко-
вий момент зарядки акумулятора в ватах.  

9.  Визначте потужність, що віддає генератор в початко-
вий момент зарядки акумулятора, в ватах.  

10.  
Визначте втрати потужності в регулювальному реос-
таті в початковий момент зарядки акумулятора в ва-
тах. 

 

11.  Визначте потужність, що споживає акумулятор в по-
чатковий момент його зарядки, в ватах.  

12.  Визначте втрати потужності в акумуляторі в почат-
ковий момент його зарядки в ватах.  

13.  Визначте потужність, що накопичується в акумуля-
торі в початковий момент його зарядки, в ватах.  

Для розрахункової схеми ділянки електричного кола відо-
мо: е.р.с. першого джерела E1 = 25 B ,  е.р.с. другого джерела   
E2 = 50 B,  опори: R1 = 20 Ом ,  R2 = 30 Ом ,  напруга на затискачах 
а-b    U = 75 B.  

 
 
 

 

14.  Визначте силу електричного струму в амперах.  

15.  Визначте спадання напруги на першому резисторі в 
вольтах.  

16.  Визначте спадання напруги на другому резисторі.  

17.  Визначте потужність, що виділяється у вигляді тепла 
на ділянці кола.  

Для розрахункової схеми електричного кола відомо: е.р.с. 
генератора  Е = 120 В,   опір лінії електропередачі Rл  = 3 Ом ,  
опір навантаження R2 будемо змінювати від  0 до ∞ .  

 
 
 
 
 

 

 

R1 

а

Е1 

b 
I 

U 

R2 Е2 

UU11  R2 UUЛЛ  

RЛ 

E UU22   

I 
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Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 

18.  
Запишіть умову, за якої по лінії електропередачі  
можна передати максимальну потужність наванта-
женню. 

 

19.  Визначте силу електричного струму в колі для даних 
умов в амперах.  

20.  Визначте максимальну потужність, яку можна 
передати навантаженню, в ватах.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = –10. 
Таблиця 1.12а 

Номер  
відповіді Відповіді 

1.  1200. 
2.  1100. 
3.  30. 
4.  500. 
5.  110. 
6.  600. 
7.  60. 
8.  200. 
9.  10. 
10.  400. 
11.  50. 
12.  2. 
13.  20. 
14.  40. 
15.  60 В. 
16.  200 Вт. 
17.  300. 
18.  1400. 
19.  20 В. 
20.  RН = RЛ = 3 Ом. 
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Тести практично-стереотипного характеру 
Таблиця 1.13 

Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 
Дана принципова електрична схема кола, для якого відомі 

показання електровимірювальних приладів при проведенні  
експериментів: при замкненому вимикачу SА амперметр РА   
показав 10 А ; вольтметр РV1 показав 240 В ; вольтметр РV2   
показав 220 В ; при розімкненому вимикачу SА вольтметр РV1  
показав 250 В. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Запишіть значення силу струму в колі при замкне-
ному вимикачу в амперах.  

2.  Запишіть значення напруги на затискачах генера-
тора при замкненому вимикачу в вольтах.  

3.  Запишіть значення напруги на затискачах наванта-
ження при замкненому вимикачу в вольтах.  

4.  Визначте спадання напруги в лінії в вольтах.  
5.  Визначте опір лінії в омах.  
6.  Визначте втрати потужності в лінії в ватах.  

7.  Визначте потужність, що віддається генератором, в 
ватах.  

8.  Визначте потужність навантаження в ватах.  
9.  Визначте опір навантаження в омах.  

10.  Визначте показання амперметра при розімкненому 
вимикачу в амперах.  

11.  Визначте показання другого вольтметра при розі-
мкненому вимикачу в вольтах.  

12.  Визначте електрорушійну силу генератора.  

13.  Визначте спадання напруги на внутрішньому опорі 
генератора.  

14.  Визначте внутрішній опір генератора в омах.  
15.  Визначте втрати потужності в генераторі в ватах.  

16.  Визначте потужність, що розвивається генерато-
ром, в ватах.  

РV2

РA 

РV1

SA 
+ 

– 

ЛЕП 

ЛЕП 

1 

2 

3 

4 

G  ЕL 
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Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 

17.  Визначте коефіцієнт корисної дії лінії електропе-
редачі.  

18.  Визначте коефіцієнт корисної дії генератора.  
19.  Визначте коефіцієнт корисної дії електроустановки.  
20.  Що таке зовнішня характеристика джерела?  

21.  Запишіть рівняння зовнішньої характеристики 
джерела.  

22.  Запишіть рівняння зовнішньої характеристики  
генератора з коефіцієнтами при невідомих.  

23.  Коли напруга на затискачах працюючого генерато-
ра буде найбільшою?  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 46. 
Таблиця 1.13а 

Номер  
відповіді Відповіді 

1.  250 В. 
2.  2. 
3.  10 В. 
4.  200. 
5.  1. 
6.  240. 
7.  100. 
8.  20. 
9.  2500. 
10.  220. 
11.  0,92. 
12.  10. 
13.  0,96. 
14.  2200. 
15.  0,88. 
16.  0. 

17.  Залежність напруги на затискачах джерела від сили струму 
в колі. 

18.  22. 
19.  IREU В  . 
20.  2400. 
21.  При розімкненому вимикачу. 
22.  250. 
23.  IU  1250 . 
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Тести логічно-понятійного характеру 
Таблиця 1.14 

Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної від-

повіді 
Лінійне нерозгалужене електричне коло постійного стру-

му містить реальний генератор, реальну лінію і приймач з ре-
гульованою величиною опору. 

Провести порівняльний аналіз режимів роботи генератора 
і приймача за наступним алгоритмом, вибравши відповіді з  
таблиці 1.18. 

1.  Яким загальним поняттям можна об’єднати  
генератор і приймач?  

2.  Приведіть чотири ознаки подібності режимів 
роботи генератора і приймача.  

3.  Приведіть три ознаки розходження режимів  
роботи генератора і приймача.  

4.  Виділіть головну ознаку подібності режимів  
роботи генератора і приймача.  

5.  Обґрунтуйте головну ознаку подібності режимів 
роботи генератора і приймача.  

6.  Виділіть головну ознаку розходження режимів 
роботи генератора і приймача.  

7.  Обґрунтуйте головну ознаку розходження  
режимів роботи генератора і приймача.  

8.  Виділіть три шляхи взаємодії генератора і 
приймача між собою.  

9.  Установіть причинно-наслідковий зв'язок  
режимів роботи генератора і приймача.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 16. 
 

Таблиця 1.15 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної 

відповіді 
Лінійне нерозгалужене електричне коло постійного стру-

му містить реальний генератор, ідеальну лінію і приймач з ре-
гульованою величиною опору. 

Провести порівняльний аналіз режимів роботи генератора 
і приймача за наступним алгоритмом, вибравши відповіді з  
таблиці 1.18. 

1.  Яким загальним поняттям можна об’єднати гене-
ратор і приймач?  
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Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 

2.  Приведіть п’ять  ознак подібності режимів роботи 
генератора і приймача.  

3.  Приведіть дві  ознаки розходження режимів робо-
ти генератора і приймача.  

4.  Виділіть головну ознаку подібності режимів робо-
ти генератора і приймача.  

5.  Обґрунтуйте головну ознаку подібності режимів 
роботи генератора і приймача.  

6.  Виділіть головну ознаку розходження режимів ро-
боти генератора і приймача.  

7.  Обґрунтуйте головну ознаку розходження режи-
мів роботи генератора і приймача.  

8.  Виділіть три шляхи взаємодії генератора і прий-
мача між собою.  

9.  Установіть причинно-наслідковий зв'язок режимів 
роботи генератора і приймача.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = –8. 
 

Таблиця 1.16 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  

вірної ві-
дповіді 

Лінійне нерозгалужене електричне коло постійного струму 
містить ідеальний генератор, ідеальну лінію і приймач з регу-
льованою величиною опору. 

Провести порівняльний аналіз режимів роботи генератора і 
приймача за наступним алгоритмом, вибравши відповіді з таб-
лиці 1.18. 

1.  Яким загальним поняттям можна об’єднати гене-
ратор і приймач?  

2.  Приведіть шість  ознак подібності режимів роботи 
генератора і приймача.  

3.  Приведіть  ознаку розходження режимів роботи 
генератора і приймача.  

4.  Виділіть головну ознаку подібності режимів робо-
ти генератора і приймача.  

5.  Обґрунтуйте головну ознаку подібності режимів 
роботи генератора і приймача.  

6.  Виділіть головну ознаку розходження режимів ро-
боти генератора і приймача.  
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Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної ві-
дповіді 

7.  Обґрунтуйте головну ознаку розходження режи-
мів роботи генератора і приймача.  

8.  Виділіть три шляхи взаємодії генератора і прий-
мача між собою.  

9.  Установіть причинно-наслідковий зв'язок режимів 
роботи генератора і приймача.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = –16. 
 

Таблиця 1.17 
Номер  

  запитання, 
завдання 

Запитання, завдання  
Номер  
вірної 

відповіді 
Лінійне нерозгалужене електричне коло постійного стру-

му містить ідеальний генератор, реальну лінію і приймач з ре-
гульованою величиною опору. 

Провести порівняльний аналіз режимів роботи генератора 
і приймача за наступним алгоритмом, вибравши відповіді з  
таблиці 1.18. 

1.  Яким загальним поняттям можна об’єднати гене-
ратор і приймач?  

2.  Приведіть три ознаки подібності режимів роботи 
генератора і приймача.  

3.  Приведіть три  ознаки розходження режимів робо-
ти генератора і приймача.  

4.  Виділіть головну ознаку подібності режимів робо-
ти генератора і приймача.  

5.  Обґрунтуйте головну ознаку подібності режимів 
роботи генератора і приймача.  

6.  Виділіть головну ознаку розходження режимів ро-
боти генератора і приймача.  

7.  Обґрунтуйте головну ознаку розходження режи-
мів роботи генератора і приймача.  

8.  Виділіть три шляхи взаємодії генератора і прий-
мача між собою.  

9.  Установіть причинно-наслідковий зв'язок режимів 
роботи генератора і приймача.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 30. 
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Таблиця 1.18 
Номер 

відповіді Варіанти  відповіді 

1.  За допомогою електричного поля. 

2.  Перетворювачі енергії. 

3.  Зміною електрорушійної сили. 

4.  Однаковий струм. 

5.  Зміною опору навантаження. 

6.  Різні перетворення енергії. 

7.  Причиною зміни режиму роботи може бути як джерело,  
так і приймач. 

8.  Функціональне призначення. 

9.  Різні напруги на затискачах. 

10.  Елемент електричного кола. 

11.  Є вільні заряди. 

12.  Різні потужності. 

13.  Однакові напруги на затискачах. 

14.  Однакові потужності. 
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Тематично-підсумкові 
тести практично-стереотипного характеру 

 
Таблиця 1.19 

Номер  
  запитання, 

завдання 
Запитання, завдання  

Номер  
вірної 

відповіді 
Електричне коло містить: джерело електричного струму,  

е.р.с.  якого  дорівнює 240 В,  внутрішній опір якого дорівнює  
1 Ом; з’єднуючі проводи, сумарний опір яких дорівнює 3 Ом;  
приймач  електричної енергії, опір якого дорівнює 36 Ом . 

1.  Визначити напругу на затискачах приймача елект-
ричної енергії у вольтах.  

2.  Визначити потужність, яку споживає приймач  еле-
ктричної енергії, у ватах.  

3.  Визначити спадання напруги в лінії у вольтах.  

4.  Визначити потужність втрат енергії в джерелі елек-
тричного струму у ватах.  

5.  Визначити напругу на затискачах джерела електри-
чного струму у вольтах.  

6.  
Визначити у відносних одиницях коефіцієнт корис-
ної дії передачі електричної енергії  від  джерела до 
приймача, округливши значення до сотих. 

 

7.  
Визначити у відносних одиницях коефіцієнт корис-
ної дії джерела електричного струму, округливши 
значення до сотих 

 

8.  
Визначити у відносних одиницях коефіцієнт корис-
ної дії всієї електроустановки, округливши значен-
ня до сотих. 

 

Від генератора постійного струму заряджається акумуля-
тор. Е.р.с. генератора дорівнює 20 В,  внутрішній опір генера-
тора дорівнює 2 Ом .  Залишкова е.р.с. акумулятора дорівнює  
8 В,  внутрішній опір акумулятора дорівнює 1 Ом .  У колі заряд-
ки встановлений реостат для регулювання  струму зарядки.   
Його опір дорівнює  2 Ом . 

9.  
Визначити напругу на затискачах акумулятора в 
момент початку зарядки у вольтах, округливши 
значення до сотих. 

 

10.  Визначити потужність, що розвивається генерато-
ром у момент початку зарядки, у ватах.  

У разі вірного виконання тестів Σнепарних – Σпарних = 0. 
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Таблиця 1.19а 
Номер  

відповіді Відповіді 

1.  0,92. 

2.  18. 

3.  0,96. 

4.  216. 

5.  0,90. 

6.  36. 

7.  16,80. 

8.  1296. 

9.  64. 

10.  234. 

 




































































































































































































































































































































