
 
 

 
 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  2    

 

1. Які типи автомобілів існують? 

а) Електричні б) Транзисторні  в) Тиристорні 

г) Електронні д) Напівпровідникові е) Не існує жодного із вказаних 

 

2. Які типи накопичувачів енергії можуть використовуватися в гібридних автомобілях у якості основного джерела 

енергії для руху? 

а) Маховики б) Акумулятори в) Газові балони 

г) Трансформатори д) Конденсатори е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку відстань проїхав автомобіль, що має витрати палива 5 л на 100 км якщо на поїздку було витрачено 3 л 

пального? 

а) 20 км б) 60 км в) 40 км 

г) 300 км д) 1 500 км е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів необхідно витратити на пальне для автомобіля, що працює на паливі вартістю 28 Грн/л, якщо 

витрати палива автомобіля дорівнюють 8 л на 100 км, та він проїжджає 120 км за день на протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 10 автомобілів із витратами палива 8 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 45 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  1    

 

1. Які типи автомобілів існують? 

а) Дизельні б) Гібридні  в) Пелетні 

г) Електронні д) Напівпровідникові е) Не існує жодного із вказаних 

 

2. Які типи накопичувачів енергії можуть використовуватися в електромобілях у якості основного джерела енергії 

для руху? 

а) Маховики б) Акумулятори в) Газові балони 

г) Трансформатори д) Конденсатори е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку відстань проїхав автомобіль, що має витрати палива 5 л на 100 км якщо на поїздку було витрачено 2 л 

пального? 

а) 50 км б) 1 000 км в) 500 км 

г) 40 км д) 200 км е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів необхідно витратити на пальне для автомобіля, що працює на паливі вартістю 28 Грн/л, якщо 

витрати палива автомобіля дорівнюють 8 л на 100 км, та він проїжджає 50 км за день на протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 10 автомобілів із витратами палива 8 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 60 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  4    

 

1. Які типи автомобілів існують? 

а) Гібридні б) Гірчичні  в) Гіркі 

г) Гідридні д) Гідролізні е) Не існує жодного із вказаних 

 

2. Які види автомобільного палива відносяться до традиційних? 

а) Стиснене повітря б) Електрична енергія в) Пелети 

г) Бензин д) Дизельне пальне е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку відстань проїхав електромобіль, що має витрати 50 кВт∙год на 100 км якщо на поїздку було витрачено 

60 кВт∙год електричної енергії? 

а) 20 км б) 300 000 км в) 50 км 

г) 5 км д) 10 км е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів необхідно витратити на пальне для автомобіля, що працює на паливі вартістю 30 Грн/л, якщо 

витрати палива автомобіля дорівнюють 12 л на 100 км, та він проїжджає 10 км за день на протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 15 автомобілів із витратами палива 12 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 45 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  3    

 

1. Які типи автомобілів існують? 

а) Повітряні б) Пневматичні  в) Гідравлічні 

г) Вітряні д) Вакуумні е) Не існує жодного із вказаних 

 

2. Які типи накопичувачів енергії можуть використовуватися в пневматичних автомобілях у якості основного 

джерела енергії для руху? 

а) Маховики б) Акумулятори в) Газові балони 

г) Трансформатори д) Конденсатори е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку відстань проїхав електромобіль, що має витрати 50 кВт∙год на 100 км якщо на поїздку було витрачено 

10 кВт∙год електричної енергії? 

а) 20 км б) 500 000 км в) 50 км 

г) 5 км д) 10 км е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів необхідно витратити на пальне для автомобіля, що працює на паливі вартістю 30 Грн/л, якщо 

витрати палива автомобіля дорівнюють 12 л на 100 км, та він проїжджає 120 км за день на протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 25 автомобілів із витратами палива 8 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 45 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  6    

 

1. Який тип енергоресурсу у наш час використовується у якості палива для автомобіля? 

а) Електрична енергія б) Пелети в) Дизельне пальне  

г) Дрова д) Кам’яне вугілля е) Усі не використовуються 

 

2. На якому типі пального працюють електромобілі? 

а) Стиснене повітря б) Електрична енергія в) Пелети 

г) Бензин д) Дизельне пальне е) Немає правильної відповіді 

 

3. Скільки палива необхідно автомобілю, що витрачує 10 л на 100 км, для того щоб проїхати 50 км? 

а) 50 л б) 500 л в) 20 л 

г) 10 л д) 5 л е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів потрібно витратити на рух електромобіля що має акумуляторну батарею ємністю 60 кВт∙год, якої 

вистачає на 80 км, якщо вартість електроенергії дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, а його маршрут дорівнює 25 км за день на 

протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 5 автомобілів із витратами палива 12 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 70 км? 

 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  5    

 

1. Які типи автомобілів існують? 

а) Із двигуном зовнішнього гасіння 
б) Із двигуном зовнішнього 

згоряння 

в) Із двигуном внутрішнього 

згоряння  

г) Без двигуна 
д) Із двигуном внутрішнього 

гасіння 
е) Не існує жодного із вказаних 

 

2. Які види автомобільного палива відносяться до альтернативних? 

а) Стиснене повітря б) Електрична енергія в) Пелети 

г) Бензин д) Дизельне пальне е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку відстань проїхав автомобіль, що має витрати палива 5 л на 100 км якщо на поїздку було витрачено 8 л 

пального? 

а) 50 км б) 4 000 км в) 500 км 

г) 40 км д) 200 км е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів потрібно витратити на рух електромобіля що має акумуляторну батарею ємністю 60 кВт∙год, якої 

вистачає на 80 км, якщо вартість електроенергії дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, а його маршрут дорівнює 50 км за день на 

протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 5 автомобілів із витратами палива 12 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 45 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  8    

 

1. Які типи автомобілів відносяться до енергозберігаючих? 

а) Дизельні б) Гібридні в) Парусні  

г) Електромобілі д) Пелетні е) Немає правильної відповіді 

 

2. На якому типі пального працюють пневматичні автомобілі? 

а) Стиснене повітря б) Електрична енергія в) Пелети 

г) Бензин д) Дизельне пальне е) Немає правильної відповіді 

 

3. Скільки палива необхідно автомобілю, що витрачує 8 л на 100 км, для того щоб проїхати 50 км? 

а) 2 л б) 0,08 л в) 40 л 

г) 25 л д) 4 л е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів потрібно витратити на рух електромобіля що має акумуляторну батарею ємністю 100 кВт∙год, якої 

вистачає на 80 км, якщо вартість електроенергії дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, а його маршрут дорівнює 62 км за день на 

протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 8 автомобілів із витратами палива 10 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 15 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  7    

 

1. Який тип енергоресурсу у наш час широко використовується у якості палива для автомобіля? 

а) Уран б) Пелети в) Плутоній  

г) Дрова д) Кам’яне вугілля е) Усі не використовуються 

 

2. На якому типі пального можуть працювати гібридні автомобілі? 

а) Стиснене повітря б) Електрична енергія в) Пелети 

г) Бензин д) Дизельне пальне е) Немає правильної відповіді 

 

3. Скільки палива необхідно автомобілю, що витрачує 8 л на 100 км, для того щоб проїхати 20 км? 

а) 160 л б) 2,5 л в) 1,6 л 

г) 25 л д) 4 л е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів потрібно витратити на рух електромобіля що має акумуляторну батарею ємністю 100 кВт∙год, якої 

вистачає на 80 км, якщо вартість електроенергії дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, а його маршрут дорівнює 25 км за день на 

протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 8 автомобілів із витратами палива 10 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 70 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  10    

 

1. Які типи автомобілів відносяться до енергозберігаючих? 

а) Дизельні б) Гібридні 
в) Із двигуном внутрішнього 

згоряння  

г) Електромобілі д) Пневматичні е) Немає правильної відповіді 

 

2. На якому типі пального працюють електромобілі? 

а) Стиснене повітря б) Спирт в) Пелети 

г) Бензин д) Дизельне пальне е) Немає правильної відповіді 

 

3. Скільки палива необхідно автомобілю, що витрачує 8 л на 100 км, для того щоб проїхати 12 км? 

а) 9,6 л б) 0,08 л в) 15 л 

г) 96 л д) 1,2 л е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів потрібно витратити на рух електромобіля що має акумуляторну батарею ємністю 100 кВт∙год, якої 

вистачає на 120 км, якщо вартість електроенергії дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, а його маршрут дорівнює 38 км за день 

на протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 20 автомобілів із витратами палива 8 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 70 км? 
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Лабораторно-практична робота   5.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  9    

 

1. Які типи автомобілів не відносяться до енергозберігаючих? 

а) Дизельні б) Гібридні 
в) Із двигуном внутрішнього 

згоряння  

г) Електромобілі д) Пневматичні е) Усі не відносяться 

 

2. На якому типі пального можуть працювати гібридні автомобілі? 

а) Стиснене повітря б) Електрична енергія в) Пелети 

г) Бензин д) Дизельне пальне е) Немає правильної відповіді 

 

3. Скільки палива необхідно автомобілю, що витрачує 8 л на 100 км, для того щоб проїхати 120 км? 

а) 9,6 л б) 0,08 л в) 15 л 

г) 96 л д) 1,2 л е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Скільки коштів потрібно витратити на рух електромобіля що має акумуляторну батарею ємністю 100 кВт∙год, якої 

вистачає на 120 км, якщо вартість електроенергії дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, а його маршрут дорівнює 55 км за день 

на протязі місяця? 

 

5. Автомобільний парк складається із 8 автомобілів із витратами палива 10 л на 100 км. Скільки коштів за місяць 

можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 

100 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль 

проїжджає за день 70 км? 

 


