
 
 

 
 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  2    

 

1. Які типи ламп існують? 

а) Люмінесцентні б) Розпалювання в) Світловодні 

г) Ламінювальні д) Розжарювання е) Немає правильної відповіді 

 

2. Яку потужність споживає лампа, якщо вона випромінює 800 лм світла та має світловіддачу 8 лм/Вт? 

а) 800 Вт б) 6400 Вт в) 100 Вт 

г) 8 Вт д) 0,01 Вт е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії споживає лампа потужністю 20 Вт, за тиждень якщо вона працює 

5 годин на добу? 

а) 700 кВт∙год б) 0,7 кВт∙год в) 35 кВт∙год 

г) 100 кВт∙год д) 100 Вт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність світильника, що має 4 лампи потужністю 18 Вт та ПРП з ККД 

90% та коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за 10 днів споживає світильник, що має 2 лампи потужністю 18 Вт та 

ПРП з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 

 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  1    

 

1. У яких одиницях вимірюється світловіддача? 

а) Вт б) Вт/лм в) Вт∙лм 

г) лм д) лм/Вт е) Немає правильної відповіді 

 

2. Яку кількість світла буде отримано від лампи, що має світловіддачу 8 лм/Вт та потужність 100 Вт? 

а) 6400 лм б) 12,5 лм в) 0,08 лм 

г) 1,57 лм д) 800 лм е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії споживає лампа потужністю 20 Вт, за тиждень якщо вона працює 

3 години на добу? 

а) 420 кВт∙год б) 0,42 кВт∙год в) 13 кВт∙год 

г) 60 кВт∙год д) 60 Вт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює повна потужність світильника, що має 4 лампи потужністю 18 Вт та ПРП з ККД 90% 

та коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за 10 днів споживає світильник, що має 4 лампи потужністю 18 Вт 

та ПРП з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 



 
 

 
 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  4    

 

1. Для яких типів ламп потрібен ПРП? 

а) Люмінесцентні б) Галогенні в) Світлодіодні 

г) Газорозрядні високого тиску д) Розжарювання е) Немає правильної відповіді 

 

2. Яку світловіддачу має лампа, якщо вона випромінює 1000 лм світла та споживає потужність 10 Вт? 

а) 1000 лм б) 100 лм/Вт в) 10 000 лм∙Вт 

г) 10 Вт д) 0,01 Вт/лм е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії споживає лампа потужністю 20 Вт, за місяць якщо вона працює 

3 години на добу? 

а) 1800 кВт∙год б) 90 кВт∙год в) 1,8 кВт∙год 

г) 60 кВт∙год д) 60 Вт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює повна потужність світильника, що має 2 лампи потужністю 18 Вт та ПРП з ККД 90% та 

коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за місяць споживає світильник, що має 4 лампи потужністю 18 Вт та 

ПРП з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 
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Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  3    

 

1. Які типи ламп не існують? 

а) Люмінесцентні б) Розварювання в) Світловодні 

г) Ламінювальні д) Розжарювання е) Немає правильної відповіді 

 

2. Яку світловіддачу має лампа, якщо вона випромінює 800 лм світла та споживає потужність 100 Вт? 

а) 800 лм/Вт б) 80 000 лм/Вт в) 8 лм/Вт 

г) 100 лм/Вт д) 0,08 лм/Вт е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії споживає лампа потужністю 20 Вт, за місяць якщо вона працює 

3 години на добу? 

а) 420 кВт∙год б) 0,42 кВт∙год в) 13 кВт∙год 

г) 60 кВт∙год д) 60 Вт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює активна потужність світильника, що має 4 лампи потужністю 18 Вт та ПРП з ККД 90% 

та коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за місяць споживає світильник, що має 2 лампи потужністю 18 Вт та 

ПРП з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 

 



 
 

 
 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  6    

 

1. Чому приблизно дорівнює термін роботи ламп розжарювання? 

а) 1 тис. годин б) 10…12 тис годин в) 50 тис. годин 

г) 2 тис. годин д) 20…25 тис. годин е) Немає правильної відповіді 

 

2. Яку світловіддачу має лампа, якщо вона випромінює 1000 лм світла та споживає потужність 5 Вт? 

а) 0,005 Вт/лм б) 5 Вт в) 5 000 лм∙Вт 

г) 200 лм/Вт д) 1 000 лм е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії за квітень споживають дві лампи потужністю 18 Вт, якщо вони 

працюють 10 годин на добу? 

а) 36 Вт∙год б) 300 Вт∙год в) 180 Вт∙год 

г) 10 800 Вт∙год д) 10,8 Вт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює активна потужність світильника, що має 2 лампи потужністю 18 Вт та ПРП з ККД 90% 

та коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за місяць споживає світильник, що має 2 лампи потужністю 36 Вт та 

ПРП з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 
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Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  5    
 

1. Для яких типів ламп не потрібен ПРП? 

а) Люмінесцентні б) Галогенні в) Світлодіодні 

г) Газорозрядні високого тиску д) Розжарювання е) Немає правильної відповіді 

 

2. Яку потужність споживає лампа, якщо вона випромінює 800 лм світла та має світловіддачу 80 лм/Вт? 

а) 0,8 кВт б) 64 кВт в) 0,1 кВт 

г) 0,08 кВт д) 10 кВт е) Немає правильної відповіді 
 

3. Яку якість електричної енергії за квітень споживають чотири лампи потужністю 18 Вт, якщо вони 

працюють 10 годин на добу? 

а) 72 кВт∙год б) 21 600 кВт∙год в) 180 кВт∙год 

г) 300 кВт∙год д) 21,6 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність світильника, що має 2 лампи потужністю 18 Вт та ПРП з ККД 

90% та коефіцієнтом потужності 0,67? 
 

5. Яку кількість електричної енергії за місяць споживає світильник, що має 4 лампи потужністю 36 Вт та 

ПРП з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 
 



 
 

 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  8    

 

1. Які типи ламп мають світлову ефективність більшу ніж світлодіодні лампи? 

а) Розжарювання б) Світлодіодні  в) Газорозрядні високого тиску 

г) Люмінесцентні  д) Галогенні е) Таких ламп не існує 

 

2. Яку потужність споживає лампа, якщо вона випромінює 5000 лм світла та має світловіддачу 100 лм/Вт? 

а) 50 кВт б) 5 кВт в) 100 кВт 

г) 500 кВт д) 0,02 кВт е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії за тиждень споживають дві лампи потужністю 18 Вт, якщо вони 

працюють 12 годин на добу? 

а) 3 кВт∙год б) 84 кВт∙год в) 3 024 кВт∙год 

г) 216 кВт∙год д) 1,5 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює активна потужність світильника, що має 4 лампи потужністю 36 Вт та ПРП з ККД 90% 

та коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за рік споживає світильник, що має 4 лампи потужністю 18 Вт та ПРП 

з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 
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Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  7    

 

1. Які типи ламп мають світлову ефективність більшу ніж лампи розжарювання? 

а) Розжарювання б) Світлодіодні  в) Газорозрядні високого тиску 

г) Люмінесцентні  д) Галогенні е) Таких ламп не існує 

 

2. Яку потужність споживає лампа, якщо вона випромінює 1000 лм світла та має світловіддачу 100 лм/Вт? 

а) 0,1 Вт б) 1000 Вт в) 100 Вт 

г) 100 000 Вт д) 10 Вт е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії за тиждень споживають дві лампи потужністю 18 Вт, якщо вони 

працюють 10 годин на добу? 

а) 36 Вт∙год б) 300 Вт∙год в) 180 Вт∙год 

г) 10 800 Вт∙год д) 10,8 Вт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює повна потужність світильника, що має 2 лампи потужністю 36 Вт та ПРП з ККД 90% та 

коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за рік споживає світильник, що має 2 лампи потужністю 18 Вт та ПРП 

з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 
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Лабораторно-практична робота   3.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  10    

 

1. Які типи ламп мають світлову ефективність меншу ніж люміненсцентні лампи? 

а) Розжарювання б) Світлодіодні  в) Газорозрядні високого тиску 

г) Люмінесцентні  д) Галогенні е) Таких ламп не існує 

 

2. Яку кількість світла буде отримано від лампи, що має світловіддачу 100 лм/Вт та потужність 18 Вт? 

а) 1800 лм б) 0,18 лм в) 18 лм 

г) 5,56 лм д) 100 лм е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії за рік споживають дві лампи потужністю 18 Вт, якщо вони працюють 

12 годин на добу? 

а) 4380 кВт∙год б) 315 360 кВт∙год в) 315 кВт∙год 

г) 216 кВт∙год д) 1,5 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність світильника, що має 4 лампи потужністю 36 Вт та ПРП з ККД 

90% та коефіцієнтом потужності 1? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за рік споживає світильник, що має 4 лампи потужністю 36 Вт та ПРП 

з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  9    

 

1. Які типи ламп мають світлову ефективність більшу ніж люміненсцентні лампи? 

а) Розжарювання б) Світлодіодні  в) Газорозрядні високого тиску 

г) Люмінесцентні  д) Галогенні е) Таких ламп не існує 

 

2. Яку кількість світла буде отримано від лампи, що має світловіддачу 120 лм/Вт та потужність 5 Вт? 

а) 5 лм б) 0,04 лм в) 600 лм 

г) 120 лм д) 24 лм е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку якість електричної енергії за рік споживають чотири лампи потужністю 18 Вт, якщо вони 

працюють 12 годин на добу? 

а) 4380 кВт∙год б) 315 360 кВт∙год в) 315 кВт∙год 

г) 216 кВт∙год д) 1,5 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність світильника, що має 4 лампи потужністю 36 Вт та ПРП з ККД 

90% та коефіцієнтом потужності 0,67? 

 

5. Яку кількість електричної енергії за рік споживає світильник, що має 2 лампи потужністю 36 Вт та ПРП 

з ККД 90%, що працює 12 годин на добу. 

 


