
 
 

 
 

Форма № Н-5.05 

                               Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова                   
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Навчальна дисципліна                      Енергозберігаючі технології                                             

Лабораторно-практична робота      1.1 Дослідження вартості енергоресурсів                         

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  2    

 

1. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 16 Дж? 

а) 0,27 Вт∙год б)  0,004 Вт∙год в) 16 Вт∙год 

г) 960 Вт∙год д) 57,6 кВт∙год е) 124 Вт∙год 

 

2. Яку масу має 34 літри бензину? 

а) 47,89 кг б) 29,24 т в) 0,2414 т 

г) 29,24 кг д) 39,53 кг е) 0,02414 т 

 

3. Яку масу має 38 літрів дизельного пального? 

а) 47,5 кг б) 26,98 кг в) 54,28 кг  

г) 44,18 кг д) 32,68 кг  е) 38 кг 

 

4. У яких одиницях вимірюється кількість теплової енергії? 

а) А б) м
3 

в) Гкал 

г) м/с д) т е) Дж 

 

5. У яких випадках використовують кам’яне вугілля? 

а) матеріал для свічок б) зняття іржі з заліза в) виготовлення фарби 

г) підігрів води д) розчинник е) опалення приміщень 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  1    

 

1. У яких одиницях вимірюється кількість дизельного пального? 

а) м
3 

б) м/с в) Вт 

г) л д) кг е) А 

 

2. Яку кількість енергії у Вт∙год містять енергоресурси якщо ця енергія дорівнює 55 Дж? 

а) 0,015 Вт∙год б) 55 Вт∙год в) 0,92 Вт∙год 

г) 15 кВт∙год д) 198 кВт∙год е) 3300 кВт∙год 

 

3. Який об’єм має 3 кг дизельного пального? 

а) 2,58 л б) 3,49 л в) 2,13 л 

г) 3 л д) 0,27 л е) 3,48 кг 

 

4. Яку кількість енергії у Вт∙год містить 31 Гкал теплової енергії? 

а) 36 ГВт∙год б) 36 000 ГВт∙год в) 36 МВт∙год 

г) 36 000 МВт∙год д) 36 Вт∙год е) 36 000 ГВт∙год 

 

5. Яку масу має 28 літрів бензину? 

а) 39,4 кг б) 24,08 кг в) 0, 34 т 

г) 19,88 кг д) 32,6 кг е) 326 т 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  4    

 

1. У яких одиницях вимірюється кількість кам’яного вугілля? 

а) А б) м
3 

в) м/с 

г) мм д) год е) т 

 

2. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 18 Дж? 

а) 0,005 Вт∙год б) 1,08 кВт∙год в) 640,8 Вт∙год 

г) 18 Вт∙год д) 0,3 Вт∙год е) 64,8 Вт∙год 

 

3. Яку кількість енергії у Дж містить 16 кг дизельного пального? 

а) 516 кДж б) 682 кДж в) 0,38 МДж 

г) 516 МДж д) 682 МДж е) 38 МДж 

 

4. Яку масу має 10 літрів дизельного пального 

а) 8,6 т б) 8,6 кг в) 14,08 кг 

г) 11,63 кг д) 7,1 кг е) 15 кг 

 

5. Яку кількість енергії у Вт∙год містить 11 т кам’яного вугілля (теплота згорання 35 МДж/кг)? 

а) 385 кВт∙год б) 385 МВт∙год в) 835 кВт∙год 

г) 107 кВт∙год д) 107 МВт∙год е) 701 кВт∙год 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  3    

 

1. Який газ має найбільший вміст у природному газі? 

а) метан СН4 б)  метанол СН3ОН в) водень Н2 

г) етанол С2Н5ОН д) кисень О2 е) пропан С3Н8 

 

2. Яку масу має 11 літрів дизельного пального? 

а) 12,79 кг б) 15,49 кг в) 15,49 т 

г) 7,81 кг д) 9,46 кг е) 11 кг 

 

3. Який об’єм має 17 кг дизельного пального? 

а) 14,62 л б) 12,07 л в) 1977 т 

г) 19,77 л д) 23,94 л е) 24 кг 

 

4. У яких випадках використовують природний газ як енергоресурс 

а) засіб для лікування б) обігрів приміщень в) вироблення електроенергії 

г) антибіотик д) розчинник е) матеріал для одягу 

 

3. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 40 Дж? 

а) 2,4 кВт∙год б) 6,7 Вт∙год в) 0,011 Вт∙год 

г) 0,67 Вт∙год д) 40 Вт∙год е) 144 кВт∙год 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  6    

 

1. Яку кількість енергії у Дж містить 11 м
3
 природного газу (теплота згорання 45 МДж/м

3
)? 

а) 495 Дж б) 495 мДж в) 4,09 Дж 

г) 342 Дж д) 495 МДж е) 124 Дж 

 

2. Із яких матеріалів виробляють пелети? 

а) відходи деревени б) уран в) пресоване скло 

г) нафта д) тирса е) природний газ 

 

3. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 40 МДж? 

а) 2,4 кВт∙год б) 11 МВт∙год в) 11 кВт∙год 

г) 144 МВт∙год д) 40 Вт∙год е) 144 кВт∙год 

 

4. Яку масу має 32 літри дизельного пального? 

а) 27,52 кг б) 37,21 кг в) 45,07 кг 

г) 0,2752 т д) 22,72 кг е) 45 т 

 

5. У яких одиницях вимірюється кількість електричної енергії? 

а) т б) кВт год в) А 

г) В д) Вт е) кал 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  5    

 

1. У яких випадках використовують бензин як енергоресурс? 

а) рух транспорту б) виготовлення текстилю в) добриво для рослин 

г) фарба д) виготовлення ліків е) полив рослин 

 

2. Яку кількість енергії у Дж містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 15 кВт∙год? 

а) 4,2 МДж б) 51 кДж в) 0,25 Дж 

г) 54 МДж д) 4,2 кДж е) 54 Дж 

 

3. Який об’єм має 17 кг дизельного пального? 

а) 13 л б) 12,07 л в) 19,77 л 

г) 17 л д) 23,94 л е) 14,62 л 

 

4. У яких одиницях вимірюється кількість природного газу? 

а) А б) м в) кг 

г) Дж д) м
3 

е) т 

 

5. Яку кількість енергії у Дж містить 12 кг кам’яного вугілля (теплота згорання 35 МДж/кг)? 

а) 420 МДж б) 420 кДж в) 0,342 МДж 

г) 420 мДж д) 342 мДж е) 236 Дж 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  8    

 

1. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 30 МДж 

а) 108 кВт∙год б) 30 Вт∙год в) 0,008 Вт∙год 

г) 8,3 кВт∙год д) 35 Вт∙год е) 0,5 Вт∙год 

 

2. Яку масу має 19 літрів дизельного пального 

а) 22,09 кг б) 13,49 кг в) 12 кг 

г) 16,34 кг д) 26,76 кг е) 43,17 л 

 

3. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 49 Дж? 

а) 176,4 кВт∙год б) 0,82 Вт∙год в) 14 кВт∙год 

г) 2,9 кВт∙год д) 49 Вт∙год е) 0,014 Вт∙год 

 

4. Який об’єм має 20 кг бензину? 

а) 14,2 л б) 17,2 л в) 28,16 кг 

г) 23,26 л д) 28,16 л е) 17,2 кг 

 

5. Яку кількість енергії у Вт∙год містить 18 Гкал теплової енергії? 

а) 18 Вт∙год б) 75 ГВт∙год в) 21 МВт∙год 

г) 246 Вт∙год д) 75 кВт∙год е) 75 мВт∙год 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  7   

 

1. Який газ має найбільший вміст у природному газі? 

а) метан СН4 б) вуглець С в) пентан С5Н12 

г) кисень О2 д) водяний пар Н2О е) гектан С7Н16 

 

2. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 11 Дж? 

а) 3,056 кВт∙год б) 0,003 Вт∙год в) 3 кВт∙год 

г) 4 кВт∙год д) 40 кВт∙год е) 0,004 Вт∙год 

 

3. Яку кількість енергії у Дж містить 21 л бензину? 

а) 687 Дж б) 21 Дж в) 1,58 Дж 

г) 687 МДж д) 687 кДж е) 156 Дж 

 

4. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 20 МДж? 

а) 72 кВт∙год б) 1,2 кВт∙год в) 20 Вт∙год 

г) 27 Вт∙год д) 0,33 Вт∙год е) 5,6 кВт∙год 

 

5. У яких випадках використовують дизельне паливо як енергоресурс? 

а) добриво для рослин б) в приготуванні випічки в) підігрів води 

г) виготовлення фарби д) матеріал для свічок е) очищення одягу 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  10   

 

1. Яку масу має 14 літри бензину? 

а) 19,72 кг б) 17,5 кг в) 14 кг 

г) 12,04 кг д) 16,28 кг е) 9,94 кг 

 

2. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 24 МДж? 

а) 1,44 кВт∙год б) 24 Вт∙год в) 6,67 кВт∙год 

г) 86,4 кВт∙год д) 0,4 Вт∙год е) 7 кВт∙год 

 

3. Яку кількість енергії у Дж містить 22 кг паливних гранул (теплота згоряння 12,6 МДж/кг)? 

а) 277,2 МДж б) 277,2 ГДж в) 387 Дж 

г) 387 мДж д) 22 Дж е) 7420 Дж 

 

4. Який об’єм має 13 кг дизельного пального? 

а) 9,23 л б) 11,18 л в) 18,3 л 

г) 9,23 кг д) 15,12 л е) 13 л 

 

5. У яких випадках використовують дрова як енергоресурс 

а) виготовлення фарби б) виготовлення одягу в) очищення скла 

г) підігрів води  д) зняття іржі е) розчинник 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  9    

 

1. Яку кількість енергії у Вт∙год містить енергоресурс, якщо ця енергія дорівнює 10 Дж? 

а) 36000 Вт∙год б) 0,003 Вт∙год в) 10 Вт∙год 

г) 3,6 кВт∙год д) 0,17 Вт∙год е) 600 Вт∙год 

 

2. У яких одиницях вимірюється кількість паливних гранул 

а) Дж б) А
 

в) т 

г) кВ д) л е) м
3 

 

3. Яку кількість енергії у Дж містить 0,14 т дров (теплота згоряння 15 МДж/кг)? 

а) 2100 ГДж б) 140 Дж в) 21 ГДж 

г) 2100 мДж д) 2100 МДж е) 2 ГДж 

 

4. Який об’єм має 17 кг дизельного пального? 

а) 19,77 л б) 147,62 л в) 13,49 л 

г) 19,77 кг д) 17 л е) 12,07 л 

 

5. У яких випадках використовують дрова як енергоресурс? 

а) виготовлення фарби б) виготовлення одягу в) очищення скла 

г) опалення приміщення  д) зняття іржі е) розчинник 

 


