Б.М. Терещук, С.М. Дятленко, А.М. Тарара, В.К. Загорний

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ
для
державної підсумкової атестації
з технологій
(технічні види праці)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України

11

клас

Київ
Центр навчально-методичної літератури
2013

Оскільки кожен варіант містить по 10 завдань рівня А, В і С та 5 завдань рівня D, то максимальна кількість балів, яку може набрати учень, становить 150 балів.
У бланку відповідей на кожне запитання відповідного рівня відповідь записується учнем у
верхній частині кожного квадрата.
Відповіді на завдання рівня D та завдання на встановлення відповідності учень записує на
окремому аркуші або під бланком відповідей. Кількість балів, набраних учнем за кожне
завдання, учитель виставляє в нижній частині квадрата кожного рядка і колонки бланка
відповідей. Після визначення загальної кількості балів, набраних учнем, використовуючи
Таблицю переведення кількості набраних балів у 12-бальну шкалу, учитель виставляє оцінку
за виконане завдання.
На виконання завдань державної підсумкової атестації відводиться 90 хв.
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Збірник завдань з технологій (технічні види праці) призначено для здійснення державної
підсумкової атестації учнів 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організація навчально-виховного процесу відбувається згідно з навчальними планами за всіма напрямами навчання, крім технологічного профілю.
Збірник складається з тестових завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учнів
11-го класу з технічних видів праці (для хлопців).
Збірник містить 8 варіантів з 35 різнорівневими завданнями. Кожне завдання має у середньому по 4–5 відповідей. Серед них є правильні, неправильні, неповні або наближені. Учень
має вибрати саме ті варіанти відповіді, які вважає правильними, найбільш повними. Зазначені варіанти відповіді слід занести до бланка відповідей, зразок якого наведено нижче.
Зміст завдань розподілено за рівнями складності. А саме:
завдання рівня А – це завдання початкового рівня, або рівня уявлень. Для їх розв’язання
необхідно лише визначити (записати, назвати, упізнати, розпізнати) об’єкти, механізми, машини, позначення тощо;
завдання рівня В – складніші. Це завдання середнього рівня. Щоб дати на них відповіді,
необхідно відтворити, узагальнити теоретичні знання, практичні вміння та навички, набуті в
процесі вивчення теми;
завдання рівня С відповідають достатньому, або конструктивному, рівню складності. Для
відповіді на запитання цього рівня виконання практичних завдань необхідно вміти застосовувати набуті знання на практиці. Наприклад: виконати ескізи, розробити технологічну карту
або креслення виробу, скласти план їх виконання;
завдання рівня D – найскладніші. Це завдання рівня творчості, тобто потребують застосування набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах.
Відповідно до рівнів складності відповіді учнів оцінюють по-різному:
відповіді на завдання рівня А оцінюють у 3 бали;
відповіді на завдання рівня В – 4 бали;
відповіді на завдання рівня С – 5 балів;
відповіді на завдання рівня D – 6 балів.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Бланк відповідей (зразок)

________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові учня)
Рівень
складності
завдання

11
клас

Номер завдання
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Варіант
завдання

Кількість
набраних балів

А
В
С
D
Загальна кількість балів
Зважаючи на те, що максимальна кількість балів, яку можна набрати за правильні відповіді, становить 150 балів, у таблиці наведено систему переведення кількості набраних балів за
виконання завдань у 12-бальну шкалу.
Таблиця переведення кількості набраних балів
у 12-бальну шкалу
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Кількість балів,
набраних учнем

Оцінювання
за 12-бальною
шкалою

1–11

1

12–22

2

23–33

3

34–45

4

46–57

5

58–69

6

70–82

7

83–95

8

96–108

9

109–122

10

123–136

11

137–150

12

Наприклад, якщо за відповіді на завдання учень отримав від 123 до 136 балів, за 12-бальною
шкалою така відповідь оцінюється в 11 балів.
Бажаємо успіхів!
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1A. Укажіть, яким кольором фарбують механізми підвищеної небезпеки:
а фіолетовим;
б чорним;
в червоним;
г зеленим;
д жовтим.
2А. На якому зображенні нанесено розмірне число кутового розміру?

а

б

в

г

д

3A. Укажіть, що називають кінематичною схемою електромеханічного пристрою:
а графічне зображення механізмів, у яких відбувається передача руху від однієї деталі
до іншої;
б умовне зображення основних вузлів і механізмів;
в умовне зображення передавання рухів від електродвигуна до виконуючих органів;
г умовне позначення механічних частин.

ТЕХНОЛОГІЇ

4A. Укажіть, які свердла застосовують для свердління отворів у металі:
а спіральні;
б гвинтові;
в центрові;
г перові;
д циліндричні.
5A. Укажіть елемент електричної лампочки, який випромінює світло:
а колба;
б цоколь;
в нитка розжарювання;
г газ, що знаходиться в колбі.
6A. Назвіть елемент запобіжника, який захищає електричне коло від
перевантаження:
а
б
в
г
д
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ВАРІАНТ 1

обмотка електромагніту;
біметалева пластина;
контактний місток;
важіль;
шрифт.

7A. Аналіз як метод діяльності винахідника – це:
а процес мислення, за якого розглядається певний клас об’єктів;
б процес мислення, у ході якого досліджувані предмети об’єднують
у групи, що мають визначені ознаки;
в операція уявного чи реального поділу цілого на складові, яка виконується в процесі пізнання або предметно-перетворювальної чи дослідницької діяльності людини;
г метод пошуку творчих ідей.
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8A. Проектуванням називають:
а процес створення креслення виробу;
б діяльність, під час якої обґрунтовується й розробляється проект;
в виготовлення запланованого виробу;
г технологічний процес виготовлення виробу за зразком.
9A. Укажіть, як виробляють товари і послуги при командно-адміністративній економіці:
а традиційними методами;
б відповідно до законів попиту і пропозиції;
в відповідно до економічних планів;
г заради отримання вигоди.
10A. Виберіть усі принципи розвитку сучасної ринкової економіки:
а приватна власність на економічні ресурси;
б свобода підприємництва;
в вільна конкуренція;
г соціальний захист населення;
д державне регулювання економіки.
1B. Зазначте, якому з наведених визначень відповідає креслення:
а графічний документ, призначений для тривалого користування;
б графічний документ, призначений для тимчасового користування;
в графічний документ, виконаний без застосування креслярських інструментів і дотримання масштабу зображень;
г графічний документ, виконаний за допомогою креслярських інструментів і з обов’язко
вим дотриманням масштабу зображень;
д графічний документ, який відрізняється чіткістю виконання побудов.
2B. Укажіть, для чого у кресленні застосовують масштаб:
а для збільшення зображень предметів відносно їхньої дійсної величини;
б для збільшення або зменшення зображень предметів відносно їхньої дійсної величини;
в для зображень предметів у натуральну величину;
г для спрощення побудови зображень на кресленні;
д для надання кресленням виразності.
3B. Назвіть механізм свердлильного верстата, призначений для передачі зусилля на свердло:
а рейковий;
б пасовий;
в кривошипно-шатунний;
г кулачковий;
д ведучий.
4B. Визначте, на якому рисунку показано умовне зображення механізму подачі свердлильного верстата.

б
а

в

е
г
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д

6B. Визначте, на якій схемі показано нерозгалужене електричне коло, елементи якого з’єд
нуються із джерелом струму за допомогою електричного роз’єму.
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в

7B. Ескізний проект – це:
а графічне зображення об’єкта проектування;
б проект на виготовлення виробу із зазначенням його назви і габаритних розмірів;
в остаточна творча пропозиція конструктора, яка повністю відображає характеристики
виробу;
г складальне креслення виробу.
8B. На технологічному етапі проектування здійснюють:
а коригування виконаного виробу із запланованим;
б пошук і визначення проблеми; збір та аналіз інформації;
в виконання операцій, передбачених технологічним процесом;
г економічне обґрунтування проекта.
9B. Укажіть визначення терміна «підприємництво»:
а суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу діяльність з метою працевлаштування населення країни;
б самостійний суб’єкт господарювання, який здійснює купівлю-продаж продукції;
в суб’єкт господарювання, метою якого є виробництво продукції;
г самостійний суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.
10B. Укажіть правильне закінчення фрази: «Ринок існує там, де…»:
а споживачі виявляють свої бажання і потреби;
б ціна товару визначається витратами праці на його виготовлення;
в є мережа оптової та роздрібної торгівлі;
г ціна товару формується в результаті взаємодії попиту і пропозиції.
1С. Які зображення проекцій відповідають наочному зображенню предмета?
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5B. Назвіть причину, з якої гвинтові затискачі штепсельних розеток і вилок іноді самі розкручуються:
а під впливом механічних навантажень;
б унаслідок нагрівання через порушення щільності контактів у гніздах розетки;
в унаслідок прокручування струмопровідних жил проводів;
г через нагрівання внаслідок перевантаження.
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2C. Установіть відповідність між позначеннями ліній на
кресленні та їхніми назвами:
а розмірна лінія;
б виносна лінія;
в осьова лінія;
г лінія невидимого контуру;
д лінія видимого контуру.

3C. Укажіть конструктивні зміни, які потрібно внести до
механізму, щоб змінити напрямок руху шестерні 4:
а зняти шестірню 3;
б встановити паразитну шестірню 3;
в встановити паразитну шестірню між шестернями 2 та 4;
г встановити паразитну шестірню між шестернями 3 та 4;
д зняти шестірню 2.
4C. Установіть послідовність виконання заклепкового з’єднання:
а формування замикаючої головки;
б встановлення заклепки;
в свердління отворів під заклепку;
г ущільнення місця з’єднання натягачем і підставкою;
д кінцеве формування замикаючої головки обтискачем.
5C. Укажіть, за якою схемою необхідно з’єднати джерело струму з електричними
лампами, щоб вони світилися найяскравіше, якщо НL1 = НL2 = НL3.

6C. Укажіть, унаслідок чого відбувається спрацювання терморегулятора електропраски, зображеного
на рисунку:
а утримання рухомого 3 та нерухомого 4 контактів
у розімкненому положенні;
б спрацювання пластинчатої пружини 5;
в нагрівання підошви 1 електропраски;
г роз’єднання рухомого 3 та нерухомого 4 контактів;
д нагрівання біметалевої пластини 2;
е розмикання кола живлення.
7C. Закон еволюції об’єктів технологічної діяльності людини полягає в тому, що:
а новий пристрій чи будь-який технічний або технологічний об’єкт (процес) створюють,
спираючись на вже відомі знання, практичний досвід виготовлення аналогічних
об’єктів чи процесів;
8

б швидкість створення нового об’єкта залежить від матеріальних і технологічних ресурсів виробництва;
в створення технічного об’єкта відбувається у єдності інтелектуальної, технологічної та
виробничої діяльності людини;
г період появи нових винаходів залежить від кількості спроб розв’язку даної проблеми.
8C. Визначте, який із перерізів відповідає формі предмета і правилам виконання перерізів.
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9C. Виберіть функції, які виконує сучасне господарство:
а споживання товарів і послуг;
б виробництво товарів і послуг;
в заощадження частини доходів;
г приватні інвестиції в різні галузі економіки.

1D. Установіть відповідність між назвами основних частин де
ревини та їхніми позначеннями на рисунку:
а серцевина;
б ядро;
в кора;
г заболонь;
д камбій.

1

3

2

4
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10C. Укажіть заходи, які сприяють охороні навколишнього середовища:
а застосування екологічно чистих технологій;
б улаштування зелених насаджень;
в використання альтернативних джерел електроенергії (вітрових тощо);
г використання засобів боротьби зі шкідниками;
д доцільне розташування житлових будинків і приміщень для утримання худоби;
е розроблення безвідходних циклів виробництва.
5






2D. На рисунку зображено «чорні ящики».
Які механізми можуть бути розташовані в цих «ящиках» і забезпечувати
зазначені напрямки руху, якщо вал І є
ведучим?



а

б
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3D. Обґрунтуйте, яким має бути числове значення напруги на клемах, щоб світилася ялинкова гірлянда, зображена на схемі:
а 1,5 В;
б 15 В;
в 150 В.
5

6






4D. Укажіть, яка спільна ознака відрізняє лід та чавун від більшості речовин:
а крихкість;
б твердість і міцність;
в під час плавлення зменшуються в об’ємі;
г під час плавлення збільшуються в об’ємі.
5D. Відберіть з названих елементів складові управлінської діяльності. Обґрунтуйте вибір кожного елементу:
а продаж;
б планування;
в організація виробництва;
г встановлення ринкової рівноваги;
д мотивація;
е контроль.
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1A. Укажіть етап проектування виробу, на якому розробляється його конструкторський задум
(формується ідея):
а організаційно-підготовчий;
б конструкторський;
в технологічний;
г завершальний.
2A. Укажіть, який з наведених переліків містить назви сплавів:
а чавун, латунь, мельхіор, дюралюміній;
б вольфрам, нікель, хром, магній, свинець;
в сталь, цинк, алюміній, мідь, нікель;
г мідь, бронза, латунь;
д залізо, цинк, алюміній, титан, олово.
3A. Укажіть, у якому напрямку переміщують різальний інструмент під час виготовлення на
токарному верстаті заготовки з деревини, що має конусну поверхню:
а справа наліво;
б зліва направо;
в від вершини до основи конуса;
г від основи до вершини конуса;
д у будь-якому напрямку.

ТЕХНОЛОГІЇ

4A. Укажіть, від чого залежить кут загострення різального інструмента:
а від твердості матеріалу, з якого виготовлено лезо інструмента;
б від твердості деревини, яка підлягає обробці;
в від вологості деревини;
г від розмірів нерівностей поверхні, що підлягає обробці;
д від напрямку волокон деревини.
5A. Укажіть, про що можна дізнатися з монтажної електричної схеми:
а про параметри джерел і споживачів електричної енергії;
б про місця прокладання електропроводки та арматури;
в про відстані між окремими елементами електропроводки;
г про місця прокладання електропроводки та справжні відстані між її елементами.
6A. Установіть відповідність між умовними позначеннями елементів електричного
кола та їхніми назвами:
а батарея гальванічних елементів;
б гальванічний елемент;
1
2
3
в запобіжник;
г електрична лампа;
д електричний лічильник;
е кнопковий вимикач.
4

5

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 2

6

7A. Укажіть, з якого документа можна дістати найбільш повну інформацію про особливості
території, яка підлягає благоустрою та озелененню:
а з проекту забудови території;
б з результатів топографічних зйомок;
в з архітектурного плану;
г з огляду території на місці;
д з розповідей власників сусідніх територій.
11
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8A. Установіть послідовність робіт, які необхідно виконати під час проектування
забудови та озеленення території за умов дотримання вимог зі збереження довкілля:
а визначення зони навколишньої території;
б визначення напрямку падіння світлових променів;
в уявлення про вигляд забудови та зелених зон з різних сторін;
г уявлення про пейзаж з внутрішньої території.
9A. Модель задачі, яку формулює винахідник під час розв’язання проблеми, – це:
а уявний розв’язок проблемної задачі;
б технічна суперечність, яка створює конфлікт між певними елементами, з яких складається задача;
в максимально спрощена і звільнена від спеціальної термінології технічна система, що
складається лише з тих елементів, конфлікт між якими створює технічну суперечність;
г технічна система, що складається з усіх елементів, які присутні у змісті досліджуваної
проблеми.
10A. Функціонально-вартісний аналіз як метод конструювання був розроблений з метою:
а зниження собівартості продукції за умов часткового зниження її якості;
б зниження собівартості продукції за умов збереження її початкової якості;
в підвищення функціональності об’єкта конструювання за рахунок збільшення витратної частини бюджету, що відводився на виготовлення продукції;
г поділ вартості продукції на умовні частини для їх докладного аналізу і подальшого
зменшення собівартості виробу.
1B. Поясніть, як підсилюють враження про об’ємність предмета на технічному рисунку:
а наносять штриховку;
б збільшують розміри;
в розташовують вертикально;
г штрихують освітлені поверхні;
д підсилюють тінь.
2B. Зазначте, від чого залежить кількість виглядів на кресленні:
а від об’єму предмета;
б від форми предмета;
в від розмірів предмета;
г від кількості отворів;
д від габаритів предмета.
3B. Назвіть призначення ходового гвинта:
а змінювати швидкість подачі;
б забезпечувати механічну подачу під час обробки циліндричних і конічних поверхонь;
в забезпечувати механічну подачу під час нарізання різьби;
г змінювати напрямок подачі.
4B. Укажіть, на якому рисунку зображено інструмент
для чорнової обробки деревини на токарному верс
таті з обробки деревини:

а

12

б

в

г

д

е

ж

а

б

6B. З’ясуйте, за якою схемою необхідно виконати монтаж освітлювальної мережі з можливістю ввімкнення групи з трьох електричних ламп з різних місць приміщення.

а

б

в

7B. Зазначте основну вимогу, якої слід дотримуватися під час проектування та створення зеленої зони присадибної ділянки і дотримання вимог зі збереження довкілля:
а реалізації власного задуму;
б забезпечення раціонального розташування будівель незалежно від природно-кліматич
них умов;
в збереження природного ландшафту та гармонії забудови зеленої зони.
8B. Microsoft Office PowerPoint – це:
а програма для завантаження зображень з мережі Інтернет;
б програмне забезпечення для виконання графічних робіт на комп’ютері;
в програмний концепт, основна ідея якого полягає у створенні тривимірних зображень у
реальному часі;
г програма для створення і проведення презентацій, що є частиною Microsoft Office і
доступна в редакції для операційної системи Microsoft Windows.
13
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5B. Визначте, на якому зображенні (а чи б) показано схему правильного переміщення людини
в зоні обірваного електричного проводу.
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9B. Аналогія в конструюванні – це:
а подібність, відповідність двох предметів або явищ (процесів) за певними властивостями, ознаками, функціонуванням;
б подібність двох предметів за формою, яку розробляє конструктор;
в різні ознаки певних подібних речей, на основі яких створюють нову продукцію;
г метод створення об’ємних композицій.
10B. Синектика – це:
а технологія створення нових ідей та пропозицій на ринку продажу певної продукції;
б техніка розв’язування спірних питань, що полягає в стимулюванні процесу мислення
у бік несподіваних і випадкових рішень;
в конструкційний матеріал, що виготовляють на основі композиційних технологій;
г спосіб мислення дизайнера під час аналізу помилок, допущених у процесі проектування виробу.
1C. Укажіть, який із перерізів відповідає формі зображеної деталі та правилам виконання
перерізів.
А

А
А–А

А–А

А–А

А–А

А–А

1

2

3

4

5

2C. Укажіть, від чого залежать механічні властивості металу чи його сплаву:
а від хімічного складу;
б від густини;
в від внутрішньої структури;
г від агрегатного стану;
д від фізичних властивостей.
3C. Установіть відповідність між видами різців, зображених на рисунку, та їхніми назвами:
а прохідний правий відігнутий;
б прохідний правий прямий;
в прохідний лівий прямий;
г прохідний лівий відігнутий;
д розточний;
е підрізний;
ж відрізний.

1
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2

3

4

5

6

7

5C. Укажіть, на якому рисунку наведено принципову електричну схему з’єднання, зображеного на монтажному щитку.

а
б

в

6C. Закінчіть принципову схему електричного з’єднання елементів однокімнатної квартирної
мережі.

7C. Назвіть породу деревини, яку найкраще використати для виготовлення фанери:
а береза;
б дуб або пальма;
в сосна або осика;
г кедр.
8C. Назвіть види енергії, які належать до відновлюваних і екологічно чистих:
а сонячна енергія;
б енергія вітру;
в енергія морських хвиль і припливів;
г енергія геотермальних (підземні гарячі джерела) вод;
д енергія мантії Землі;
е усе перелічене.
9C. Назвіть найкращих попередників для вирощування помідорів:
а картопля;
б буряки;
в озима пшениця;
г огірки;
д цибуля;
е багаторічні трави.
15
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4C. Назвіть фактор, який впливає на вибір швидкості різання при обробці деревини на токарному верстаті:
а кут заточування різального інструмента;
б вид обробки заготовки;
в твердість заготовки;
г діаметр заготовки;
д усі перелічені фактори.
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10C. Визначте послідовність виконання агротехнічних операцій під час висівання та
вирощування овочевих культур:
а підживлення;
б боронування;
в коткування;
г оранка;
д боротьба зі шкідниками та хворобами;
е сівба.
1D. Яке аксонометричне зображення відповідає кресленню проекцій деталі?

а

б

в

г

2D. За допомогою логічних міркувань і виконання простих розрахунків обґрунтуйте, у скільки разів точність вимірювання штангенциркулем ШЦ-І може бути вищою за точність
вимірювання металевою лінійкою. Відповідь і обґрунтування виконайте письмово.





3D. Накресліть принципову схему електричного кола з елементів, зображених на рисунку.
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4D. Орієнтуючись на рух Сонця, розміщення дачного
будинку та дерев (див. рисунок), намалюйте найдоцільніші місця розташування басейну, господарських будівель, місць для грядок, зон відпочинку,
клумби для квітів. Обґрунтуйте свою відповідь.






ТЕХНОЛОГІЇ

5D. На рисунку показано розріз парника. Використавши необхідну інформацію, наведену на
ньому, та знання з інших шкільних предметів (поміркуйте яких), обґрунтуйте, чому для
вирощування сільськогосподарських рослин використовують парники.
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