
 
 

 
 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   6.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  2    

 

1. Які типи комп’ютерних моніторів не існують? 

а) На основі електронно-

променевої трубки 

б) На основі органічних 

світлодіодів 
в) На основі пелет 

г) На основі рідкокристалічних 

панелей 

д) На основі електронно-

променевої дифузії 
е) Усі типи моніторів існують 

 

2. Як зміниться енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі рідкокристалічної панелі із статичним 

підсвіченням якщо роздільна здатність зміниться із 800х600 на 640х480? 

а) Зменшиться б) Практично не зміниться  в) Збільшиться у 2 рази 

г) Збільшиться д) Впаде до нуля е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку кількість електричної енергії за 5 днів споживає монітор що має споживану потужність 50 Вт, що працює 

8 годин на добу? 

а) 2 кВт∙год б) 31,25 кВт∙год в) 250 кВт∙год 

г) 2 000 кВт∙год д) 1,25 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює активна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 85…240 В, максимальний 

споживаний струм 1,5 А та коефіцієнт потужності 0,67? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 10 робочих місць з моніторами потужністю 100 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 50 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,8 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 8 годин на добу? 
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Лабораторно-практична робота   6.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  1    

 

1. Які типи комп’ютерних моніторів існують? 

а) На основі електронно-

променевої трубки 

б) На основі органічних 

світлодіодів 
в) На основі пелет 

г) На основі рідкокристалічних 

панелей 

д) На основі електронно-

променевої дифузії 
е) Немає правильної відповіді 

 

2. Як зміниться енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі рідкокристалічної панелі із статичним 

підсвіченням якщо частота оновлення екрану зміниться із 85 Гц до 60 Гц? 

а) Зменшиться б) Практично не зміниться  в) Збільшиться у 2 рази 

г) Збільшиться д) Впаде до нуля е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку кількість електричної енергії за 10 днів споживає монітор що має споживану потужність 80 Вт, що працює 

8 годин на добу? 

а) 640 кВт∙год б) 8 000 кВт∙год в) 8 кВт∙год 

г) 100 кВт∙год д) 1,25 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 85…240 В, максимальний 

споживаний струм 1,5 А та коефіцієнт потужності 0,67? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 5 робочих місць з моніторами потужністю 100 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 50 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,8 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 8 годин на добу? 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  4    

 

1. Які прибори використовуються для підсвічення рідкокристалічних панелей? 

а) Лампи розжарювання 
б) Газорозрядні лампи високого 

тиску 
в) Криптонові лампи 

г) Галогенні лампи д) Неонові лампи е) Немає правильної відповіді 

 

2. Як зміниться енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі електронно-променевої трубки якщо замість 

білого поля буде передаватися чорне? 

а) Зменшиться б) Практично не зміниться  в) Збільшиться у 2 рази 

г) Збільшиться д) Впаде до нуля е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку кількість електричної енергії за місяць споживає монітор що має споживану потужність 50 Вт, що працює 

8 годин на добу? 

а) 12 кВт∙год б) 40 кВт∙год в) 0,04 кВт∙год 

г) 0,2 кВт∙год д) 6,25 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює активна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 2 А та коефіцієнт потужності 0,67? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 5 робочих місць з моніторами потужністю 150 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 60 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 8 годин на добу? 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  3    

 

1. Які типи дисплеїв існують? 

а) Рідкоземельні б) Електронно-променеві в) Твердотільні 

г) Рідкокристалічні д) Електронно-обчислювальні е) Немає правильної відповіді 

 

2. Як зміниться енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі електронно-променевої трубки якщо роздільна 

здатність зміниться із 800х600 на 640х480? 

а) Зменшиться б) Практично не зміниться  в) Збільшиться у 2 рази 

г) Збільшиться д) Впаде до нуля е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку кількість електричної енергії за місяць споживає монітор що має споживану потужність 50 Вт, що працює 

8 годин на добу? 

а) 12 000 кВт∙год б) 40 кВт∙год в) 0,04 кВт∙год 

г) 0,2 кВт∙год д) 6,25 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює повна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 2 А та коефіцієнт потужності 0,67? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 10 робочих місць з моніторами потужністю 100 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 60 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 8 годин на добу? 
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Лабораторно-практична робота   6.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  6    

 

1. Які типи підсвічення використовуються у рідкокристалічних панелях з люмінесцентними лампами? 

а) Переднє б) Бокове в) Стереофонічне 

г) Заднє д) Смугове е) Немає правильної відповіді 

 

2. Від чого суттєво залежить енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі електронно-променевої трубки? 

а) Від напруги живлення б) Від роздільної знатності екрану  в) Від частоти оновлення екрану 

г) Від змісту сюжету д) Від моделі комп’ютера е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку потужність має монітор, який працює 8 годин на добу, якщо за рік ним була спожито 146 кВт∙год енергії? 

а) 146 Вт б) 18,25 Вт в) 50 Вт 

г) 8 Вт д) 1 168 Вт е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює повна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 0,9 А та коефіцієнт потужності 0,65? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 5 робочих місць з моніторами потужністю 120 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 75 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 4 години на добу? 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  5    

 

1. Які прибори використовуються для підсвічення рідкокристалічних панелей? 

а) Лампи розжарювання б) Люмінесцентні лампи в) Світлодіоди 

г) Галогенні лампи д) Неонові лампи е) Немає правильної відповіді 

 

2. Як зміниться енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі електронно-променевої трубки якщо частота 

оновлення екрану зміниться із 60 Гц до 85 Гц? 

а) Зменшиться б) Практично не зміниться  в) Зменшиться у 2 рази 

г) Збільшиться д) Впаде до нуля е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку кількість електричної енергії за рік споживає монітор що має споживану потужність 50 Вт, що працює 8 годин 

на добу? 

а) 50 кВт∙год б) 40 кВт∙год в) 0,017 кВт∙год 

г) 8 кВт∙год д) 146 кВт∙год е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 2 А та коефіцієнт потужності 0,67? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 5 робочих місць з моніторами потужністю 120 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 75 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 8 годин на добу? 

 



 
 

 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології    
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  8    

 

1. Які типи підсвічення використовуються у рідкокристалічних панелях зі світлодіодами? 

а) Статистичне б) Діюче в) Статичне 

г) Середньоарифметичне д) Динамічне е) Немає правильної відповіді 

 

2. Від чого суттєво залежить енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі рідкокристалічних панелей із 

динамічним підсвіченням за допомогою світлодіодів? 

а) Від напруги живлення б) Від роздільної знатності екрану  в) Від частоти оновлення екрану 

г) Від змісту сюжету д) Від моделі комп’ютера е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку потужність має монітор, який працює 8 годин на добу, якщо за 100 днів ним була спожито 60 кВт∙год енергії? 

а) 800 Вт б) 75 Вт в) 7,5 Вт 

г) 100 Вт д) 480 Вт е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює активна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 0,9 А та коефіцієнт потужності 0,65? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 5 робочих місць з моніторами потужністю 150 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 100 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 8 годин на добу? 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  7    

 

1. Які типи підсвічення використовуються у рідкокристалічних панелях з люмінесцентними лампами? 

а) Статистичне б) Діюче в) Статичне 

г) Середньоарифметичне д) Динамічне е) Немає правильної відповіді 

 

2. Від чого суттєво залежить енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі рідкокристалічних панелей із 

статичним підсвіченням за допомогою світлодіодів? 

а) Від напруги живлення б) Від роздільної знатності екрану  в) Від частоти оновлення екрану 

г) Від змісту сюжету д) Від моделі комп’ютера е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку потужність має монітор, який працює 8 годин на добу, якщо за місяць ним була спожито 24 кВт∙год енергії? 

а) 50 Вт б) 192 Вт в) 24 Вт 

г) 100 Вт д) 3 Вт е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 0,9 А та коефіцієнт потужності 0,65? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 5 робочих місць з моніторами потужністю 150 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 100 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 4 години на добу? 
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ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  10    

 

1. Які типи підсвічення використовуються у рідкокристалічних панелях з люмінесцентними лампами? 

а) Статистичне б) Діюче в) Статичне 

г) Середньоарифметичне д) Динамічне е) Немає правильної відповіді 

 

2. Від чого суттєво залежить енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі рідкокристалічних панелей із 

динамічним підсвіченням за допомогою люмінесцентних ламп? 

а) Від напруги живлення б) Від роздільної знатності екрану  в) Від частоти оновлення екрану 

г) Від змісту сюжету д) Від моделі комп’ютера е) Таких моніторів не існує 

 

3. Яку потужність має монітор, що працює 8 годин на добу, якщо за тиждень ним була спожито 4,76 кВт∙год енергії? 

а) 39 кВт б) 80 кВт в) 85 кВт 

г) 595 кВт д) 95 кВт е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює реактивна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 0,5 А та коефіцієнт потужності 0,85? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 12 робочих місць з моніторами потужністю 150 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 100 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 6 годин на добу? 

 

Навчальна дисципліна    Енергозберігаючі технології        

Лабораторно-практична робота   6.1   

 

ТЕСТОВИЙ БІЛЕТ №  9    

 

1. Які типи комп’ютерних моніторів існують? 

а) На основі електронно-

променевої трубки 

б) На основі органічних 

світлодіодів 
в) На основі пелет 

г) На основі рідкокристалічних 

панелей 

д) На основі електронно-

променевої дифузії 
е) Немає правильної відповіді 

 

2. Від чого залежить енергоспоживання комп’ютерного монітора на основі рідкокристалічних панелей із статичним 

підсвіченням за допомогою люмінесцентних ламп? 

а) Від напруги живлення б) Від роздільної знатності екрану  в) Від частоти оновлення екрану 

г) Від змісту сюжету д) Від моделі комп’ютера е) Немає правильної відповіді 

 

3. Яку потужність має монітор, що працює 8 годин на добу, якщо за тиждень ним була спожито 4,76 кВт∙год енергії? 

а) 39 Вт б) 80 Вт в) 85 Вт 

г) 595 Вт д) 95 Вт е) Немає правильної відповіді 

 

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

 

4. Чому дорівнює активна потужність монітора, що має діапазон робочої напруги 110…240 В, максимальний 

споживаний струм 0,5 А та коефіцієнт потужності 0,85? 

 

5. Комп’ютерний клас містить 12 робочих місць з моніторами потужністю 150 Вт та коефіцієнтом потужності 0,67. 

Яку кількість коштів можна заощадити за рік, якщо замінити їх на монітори потужністю 100 Вт, та коефіцієнтом 

потужності 0,9 якщо тариф на активну потужністю дорівнює 2,5 Грн/кВт∙год, на реактивну 3 Грн/кВАР∙год, а 

комп’ютерний клас працює 8 годин на добу? 

 


