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   Клас: ________       Прізвище, ім’я:  __________________    дата: __________

варіант 1

ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК 1. ПроеКТУваННЯ вИроБІв
І рівень

1. Фігуру  перерізу, суміщену з площиною креслення, виділяють:
а) штриховою лінією;    б) суцільною тонкою лінією; 
в) суцільною хвилястою лінією;   г) розімкнутою лінією;  
   ´) суцільною товстою основною лінією.

2.  Технологія плавлення сталі:
а) механічна;       б) хімічна;    
в) біологічна;       г) енергетична;    
   ´) інформаційна.

3. На рисунку зображено: 
а) утворення розрізу та перерізу;
б) утворення перерізу;
в) утворення розрізу.

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;
в) бережно ставитися до інструментів, матеріалів та приладів;
г) не вмикати механічні верстати й обладання без дозволу вчителя.

5. Визначте назву металу за його описом.  
Сплав міді й олова з добавленням алюмінію, кремнію, свинцю та інших елементів. 
Стійкий проти корозії та міцний. Застосовують його  в машинобудуванні для ви-
готовлення зубчастих коліс, черв’яків, вкладишів підшипників ковзання, вентилів, 
кранів.

ТесТові робоТи
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а) латунь;          б) мідь;       
в) чавун;          г) сталь;      
   ´) бронза.

6. Котрий із розрізів правильно оформлений і виконаний?

а) 1;        
б) 2;       
в) 2,3;       
г) 3;        
´) 4.

ІІІ рівень

7. _______________ ― це пошук основної ідеї виробу, його компонування й уза-
гальнення форми, який включає детальне вивчення завдання та використання 
літературних джерел.

а) компонування виробу;   б) формулювання умови задачі; 
в) робочий проект;   г) конструкторська пропозиція;   
   ´) дослідний зразок.

8. До якої групи властивостей металів і сплавів належить здатність металів протидіяти 
проникненню в нього будь-якого іншого тіла ?
_____________________________________________________________________

9.  Процес проектування виробів промислового виробництва здійснюється послі-
довно і охоплює такі розділи проектування:

1. Конструкторські пропозиції.
2.________________________.
3.________________________.

4. Робочий проект.

А-А А-А А-А

А

А
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варіант 2

ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК 3. ТеХНІКаХНІКаХНІК  І  Та І  Та еХНоЛоГІЧНІ ПроЦеСИ 
вИГоТовЛеННЯ вИроБІв ІЗ деревИНИ

І рівень

1. Як називається це шипове з’єднання?
__________________________________________

2.  З яких частин складається долото? Напишіть їх.
а) _____________________________________ ;
б) _____________________________________ ;
в) _____________________________________ ;
г) _____________________________________ ;
´) _____________________________________ .

3.  Яка операція показана на рисунку? 

________________________________

ІІ рівень

4. Яке шипове з’єднання  деталей показане на рисунку?

   ________________________________________________

5. Які породи деревини найбільш придатні для токарної обробки? Чому саме? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

аа бб в г ґґ
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6.  Заповніть пропуски.
а) __________________________ ― деталь токарного верстата з трьома гострими 
виступа ми, призначена для закріплювання заготовок.
б) __________________________ ― масивна частина верстата, на якій монту-
ються всі скла дальні одиниці (вузли) і механізми.
в) __________________________ ― головний вал верстата, у пристроях якого 
закріплюють оброблювану заготовку.

ІІІ рівень

7.  Як боротися  із загниванням деревини? Що таке антисептика?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Який клей виготовляють із знежиреного сиру?
а) синтетичний;       б) вершковий;    
в) альбуміновий;       г) казеїновий;    
   ´)  клей ПВА.

9. Назвіть інструменти.

а) ____________________ ;
б) ____________________ ;
в) ____________________ ;
г) ____________________ . 

а) б)

в) г)
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ІV рівень

10. Визначте властивість деревини за описом. _____________________________
Деревина характеризується здатністю її поверхневих шарів протистояти зношуван-
ню. Має високу зносостійкість, яка прямо залежить від її твердості і об’ємної маси. 
Волога деревина більш схильна до зносу, ніж суха.

11. Що таке професіограма? Для чого вона потрібна? ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Опишіть професію столяра.  __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

оцінка ___________   

Клас: _________ Прізвище, ім’я: ___________________________   дата: _______
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ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК 5. ТеХНоЛоГІЯ вИроЩУваННЯ роСЛИН. 
ТеХНоЛоГІЯ доГЛЯдУ За ТварИНаМИ

Заповніть таблицю. 

План вирощування моркви

види робіт Строки проведення робіт вимоги до виконання

рихлення грунту

Знищення бур’янів

Підживлення

Поливання

Підгортання

Захист від шкідників

Збирання врожаю

оцінка ___________
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