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1. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ТЕСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1.  Загальні дані  

 

1.1.  Спеціальність (напрямок)  

1.1.1. Найменування   Галузеве машинобудування 

1.1.2. Шифр   133   

 

1.2.  Дисципліна  

1.2.1. Найменування: Методи визначення властивостей матеріалів 

технологічних процесів 

1.2.2. Індекс по ОПП     Дисципліна професійної та практичної             
. 

    підготовки                                                             
. 

1.2.3. Обсяг годин      90 годин                                                               . 

 

1.3.  Авторський колектив розробників  

П.І.Б. 

Кваліфікація 

Посада, місце роботи 
Ступінь Звання 

В області 

тестології 

Самойчук К.О. д.т.н. доцент  
Доцент кафедри ОПХВ ім. 

професора Ф.Ю.Ялпачика 

  

1.4.  Мета створення банку тестових завдань: формування тестів для 

оцінки якості навчання студентів (поточний контроль, підсумковий 

контроль, семестровий контроль)                                                                                                      
. 

1.5.  Період розробки  

початок:       25.05.2020         закінчення:   25.08.2020      . 

 

1.6.  Апробація банку тестових завдань (якщо була)  

1.6.1. Період: початок:         .       закінчення:     .   .. 

1.6.2. Місце проведення:     комп’ютерний клас кафедри «ОПХВ       

ім. професора Ф.Ю.Ялпачика»  

1.7.  Експертиза тестових матеріалів (якщо була)  

1.7.1. Експерти  

П.І.Б. 

Кваліфікація 

Посада, місце роботи 
Ступінь Звання 

В області 

тестології 

Олексієнко В.О. К.т.н. Доц.  
Доцент кафедри ОПХВ ім. 

професора Ф.Ю.Ялпачика 
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2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

Обсяг бази тестових завдань по дисципліні "Методи досліджень процесів і 

апаратів харчових виробництв" становить 126 стандартних завдань. 
 

1. Тестові завдання до теми №1 "Основні фізичні величини та методи їх 

вимірювань" 

 

1.1 Яка з фізичних величин надана у системи СІ? 

А) Н (Ньютон) 

B) кг·с (кілогам-сила) 

C) об/хв. (оберти за хвилину) 

D) т (тона) 

1.2 Які з фізичних величин надані у системі СІ? 

А) кг, с, Н, м 

B) км, год, т 

C) год, Н, Гц 

D) км, т, Гц 

1.3 Частота обертання вимірюється в: 

А) об/хв., об/с, рад/с 

B) об/хв., Гц, кг 

C) т, год, кг 

D) рад/с, кг 

1.4 Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способи 

досягнення необхідної точності називається 

А) Метрологія 

B) Наукознавство 

C) Мікрометрія 

D) Тензометрія 

1.5 Знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за 

допомогою спеціальних технічних засобів це 

А) Вимірювання 

B) Ранжування 

C) Верифікація 

D) Тензометрування 

1.6 Значення фізичної величини, яке ідеальним чином відображає в якісних і 

кількісних відносинах відповідну властивість об'єкту це 

А) Істинне значення 

B) Дійсне значення 

C) Погрішність 

D) Метрологія 

1.7 Значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і що 

настільки наближається до істинного значення, що для певної мети може 

бути використаний замість нього це 

А) Дійсне значення 

B) Істинне значення 
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C) Погрішність 

D) Метрологія 

1.8 Відхилення результату вимірювань від істинного значення величини, що 

виміряється це 

А) Погрішність 

B) Істинне значення 

C) Дійсне значення 

D) Верифікація 

1.9 Відношення абсолютної погрішності вимірювання до істинного значення 

фізичної величини це 

А) Відносна погрішність 

B) Абсолютна погрішність 

C) Істинне значення 

D) Дійсне значення 

1.10 Лінійні величини з точністю до 0,01 мм вимірюють за допомогою: 

А) Мікрометра 

B) Лінійки 

C) Штангенциркуля 

D) Індикаторної головки 

1.11 Лінійні величини з точністю до 0,001 мм вимірюють за допомогою: 

А) Індикаторної головки 

B) Мікрометра 

C) Лінійки 

D) Штангенциркуля 

1.12 Пристроями для вимірювання частоти обертання є: 

А) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад 

B) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад, камера 

Горяєва 

C) Тахометр, імпульсний лічильник, ареометр 

D) Тахометр і ареометр 

1.13 Яке з цих вимірювань відносять до прямих вимірювань: 

А) струму - амперметром 

B) потужності – амперметром і вольтметром 

C) щільності – вагами і вимірюванням об'єму 

D) опору – амперметром і вольтметром  

1.14 Яке з цих вимірювань відносять до непрямих вимірювань: 

А) опору – амперметром і вольтметром 

B) сили струму - амперметром 

C) напруги – вольтметром  

D) довжини - мікрометром 

1.15 Величини, що характеризують акустичні величини це: 

А) Герц, Бел 

B) Герц, Ватт 

C) Бел, Люмен 

D) Герц, Бел, Кандела 
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1.16 Величини, що характеризують світлові величини це: 

А) Кандела, Люкс, Люмен 

B) Люкс, Бел 

C) Кандела, Герц 

D) Бел, Кандела, Люмен 

1.17 Датчиком, з рухомим магнітним контактом при вимірюванні частоти 

обертання валів є 

А) Геркон  

B) Імпульсний лічильник  

C) Стробоскоп 

D) Механічний запобіжник 

1.18 При вимірюванні частоти обертання валів синхронізація частоти 

обертання з частотою спалахувань світла використовується в  

А) Стробоскопі 

B) Герконі 

C) Імпульсному лічильнику 

D) Тахометрі 

1.19 Стаціонарними і ручними бувають 

А) Тахометри 

B) Геркони 

C) Імпульсні лічильники 

D) Стробоскопи 

1.20 Тарування обов'язково необхідно проводити при вимірюванні частоти 

обертання валу за допомогою: 

А) генератора і вольтметра 

B) геркона 

C) тахометра 

D) стробоскопа 

 

2. Тестові завдання до теми №2 «Принципи конструювання 

електровимірювальних приладів. Тензометри» 

 

2.1 Прилад для виміру деформацій, що викликана механічною напругою в 

деталях конструкцій або в зразках матеріалів це 

А) Тензометр 

B) Мікрометр 

C) Амперметр 

D) Вольтметр 

2.2 Тензометр, принцип дії якого оснований на зміні частоти власних коливань 

струни в залежності від ступеня її натягу, що змінюється при 

деформаціях деталі, називається 

А) Струнним 

B) Механічним 

C) Оптико-механічним 

D) Пневматичним 
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2.3 Тензометр, в конструкції якого одним з основних частин є дзеркало 

називається: 

А) Оптико-механічним 

B) Механічним 

C) Струнним 

D) Пневматичним 

2.4 Датчики для тензометрів існують таких типів: 

А) Усі перелічені 

B) Дротяні 

C) Напівпровідникові 

D) Фольгові 

2.5 На принципі зміни опору металів і напівпровідників під дією деформацій 

основана дія 

А) Тензорезистора 

B) Резистора 

C) Термоелемента 

D) Фотоелемента 

2.6 Найбільшою чутливістю володіють 

А) напівпровідникові тензорезистори 

B) дротяні тензорезистори 

C) фольгові тензорезистори 

D) дротяні та фольгові тензорезистори 

2.7 Яка основна перевага при використанні осцилографів? 

А) Можливість реєстрації швидкоплинних процесів 

B) Менша вартість 

C) Швидкий монтаж та встановлення 

D) Легкість настроювання 

2.8 Які типи тензорезисторів можуть використовуватись без підсилювача? 

А) напівпровідникові 

B) дротяні  

C) фольгові  

D) дротяні та фольгові  

2.9 Основним елементом світропроменевого осцилографа є: 

А) гальванометр 

B) стрічкопротяжний механізм 

C) вольтметр 

D) шкала виміру 

2.10 Для можливості передавання електричного струму через рухомі 

з’єднання, наприклад з валу на статор використовуються 

А) Струмоз'ємники 

B) Осцилографи 

C) Гальванометри 

D) Ваттметри 

2.11 В струмоз'ємнику порожнина між обертовим та нерухомим контактами 

заповнена 
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А) ртуттю 

B) дистильованою водою 

C) аргоном 

D) сольовим розчином 

2.12 Нанесення шкали відповідності між певним свідченням приладу 

(наприклад, положенням стрілки) і значенням вимірюваної величини 

називають 

А) Тарування  

B) Мікрометрування 

C) Тензометрування 

D) Вимірювання 

2.13 Залежність відхилення променя осцилографа або іншої реєструючої 

апаратури від величини вимірюваного явища називається 

А) Тарувальний графік 

B) Графік роботи тензометра 

C) Характеристика гальванометра 

D) Вольт-амперна характеристика тензометра 

2.14 Тарувальний графік будується при: 

А) збільшенні і зменшенні навантаження 

B) збільшенні навантаження 

C) зменшенні навантаження 

D) або зменшенні або збільшенні навантаження 

2.15 Перетворення деформації на електричну величину здійснюється у 

А) тензодатчику 

B) гальванометрі 

C) тарувальному графіку 

D) підсилювачі 

 

Тестові завдання до ПМК-1 

 

1 Яка з фізичних величин надана у системи СІ? 

А) Н (Ньютон) 

B) кг·с (кілогам-сила) 

C) об/хв. (оберти за хвилину) 

D) т (тона) 

2 Які з фізичних величин надані у системі СІ? 

А) кг, с, Н, м 

B) км, год, т 

C) год, Н, Гц 

D) км, т, Гц 

3 Частота обертання вимірюється в: 

А) об/хв., об/с, рад/с 

B) об/хв., Гц, кг 

C) т, год, кг 

D) рад/с, кг 



8 
 

4 Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способи 

досягнення необхідної точності називається 

А) Метрологія 

B) Наукознавство 

C) Мікрометрія 

D) Тензометрія 

5 Знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою 

спеціальних технічних засобів це 

А) Вимірювання 

B) Ранжування 

C) Верифікація 

D) Тензометрування 

6 Значення фізичної величини, яке ідеальним чином відображає в якісних і 

кількісних відносинах відповідну властивість об'єкту це 

А) Істинне значення 

B) Дійсне значення 

C) Погрішність 

D) Метрологія 

7 Значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і що 

настільки наближається до істинного значення, що для певної мети може 

бути використаний замість нього це 

А) Дійсне значення 

B) Істинне значення 

C) Погрішність 

D) Метрологія 

8 Відхилення результату вимірювань від істинного значення величини, що 

виміряється це 

А) Погрішність 

B) Істинне значення 

C) Дійсне значення 

D) Верифікація 

9 Відношення абсолютної погрішності вимірювання до істинного значення 

фізичної величини це 

А) Відносна погрішність 

B) Абсолютна погрішність 

C) Істинне значення 

D) Дійсне значення 

10 Лінійні величини з точністю до 0,01 мм вимірюють за допомогою: 

А) Мікрометра 

B) Лінійки 

C) Штангенциркуля 

D) Індикаторної головки 

11 Лінійні величини з точністю до 0,001 мм вимірюють за допомогою: 

А) Індикаторної головки 

B) Мікрометра 
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C) Лінійки 

D) Штангенциркуля 

12 Пристроями для вимірювання частоти обертання є: 

А) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад 

B) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад, камера 

Горяєва 

C) Тахометр, імпульсний лічильник, ареометр 

D) Тахометр і ареометр 

13 Яке з цих вимірювань відносять до прямих вимірювань: 

А) струму - амперметром 

B) потужності – амперметром і вольтметром 

C) щільності – вагами і вимірюванням об'єму 

D) опору – амперметром і вольтметром  

14 Яке з цих вимірювань відносять до непрямих вимірювань: 

А) опору – амперметром і вольтметром 

B) сили струму - амперметром 

C) напруги – вольтметром  

D) довжини - мікрометром 

15 Величини, що характеризують акустичні величини це: 

А) Герц, Бел 

B) Герц, Ватт 

C) Бел, Люмен 

D) Герц, Бел, Кандела 

16 Величини, що характеризують світлові величини це: 

А) Кандела, Люкс, Люмен 

B) Люкс, Бел 

C) Кандела, Герц 

D) Бел, Кандела, Люмен 

17 Датчиком, з рухомим магнітним контактом при вимірюванні частоти 

обертання валів є 

А) Геркон  

B) Імпульсний лічильник  

C) Стробоскоп 

D) Механічний запобіжник 

18 При вимірюванні частоти обертання валів синхронізація частоти обертання 

з частотою спалахувань світла використовується в  

А) Стробоскопі 

B) Герконі 

C) Імпульсному лічильнику 

D) Тахометрі 

19 Стаціонарними і ручними бувають 

А) Тахометри 

B) Геркони 

C) Імпульсні лічильники 

D) Стробоскопи 
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20 Тарування обов'язково необхідно проводити при вимірюванні частоти 

обертання валу за допомогою: 

А) генератора і вольтметра 

B) геркона 

C) тахометра 

D) стробоскопа 

21 Прилад для виміру деформацій, що викликана механічною напругою в 

деталях конструкцій або в зразках матеріалів це 

А) Тензометр 

B) Мікрометр 

C) Амперметр 

D) Вольтметр 

22 Тензометр, принцип дії якого оснований на зміні частоти власних коливань 

струни в залежності від ступеня її натягу, що змінюється при 

деформаціях деталі, називається 

А) Струнним 

B) Механічним 

C) Оптико-механічним 

D) Пневматичним 

23 Тензометр, в конструкції якого одним з основних частин є дзеркало 

називається: 

А) Оптико-механічним 

B) Механічним 

C) Струнним 

D) Пневматичним 

24 Датчики для тензометрів існують таких типів: 

А) Усі перелічені 

B) Дротяні 

C) Напівпровідникові 

D) Фольгові 

25 На принципі зміни опору металів і напівпровідників під дією деформацій 

основана дія 

А) Тензорезистора 

B) Резистора 

C) Термоелемента 

D) Фотоелемента 

26 Найбільшою чутливістю володіють 

А) напівпровідникові тензорезистори 

B) дротяні тензорезистори 

C) фольгові тензорезистори 

D) дротяні та фольгові тензорезистори 

27 Яка основна перевага при використанні осцилографів? 

А) Можливість реєстрації швидкоплинних процесів 

B) Менша вартість 

C) Швидкий монтаж та встановлення 
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D) Легкість настроювання 

28 Які типи тензорезисторів можуть використовуватись без підсилювача? 

А) напівпровідникові 

B) дротяні  

C) фольгові  

D) дротяні та фольгові  

29 Основним елементом світропроменевого осцилографа є: 

А) гальванометр 

B) стрічкопротяжний механізм 

C) вольтметр 

D) шкала виміру 

30 Для можливості передавання електричного струму через рухомі з’єднання, 

наприклад з валу на статор використовуються 

А) Струмоз'ємники 

B) Осцилографи 

C) Гальванометри 

D) Ваттметри 

31 В струмоз'ємнику порожнина між обертовим та нерухомим контактами 

заповнена 

А) ртуттю 

B) дистильованою водою 

C) аргоном 

D) сольовим розчином 

32 Нанесення шкали відповідності між певним свідченням приладу 

(наприклад, положенням стрілки) і значенням вимірюваної величини 

називають 

А) Тарування  

B) Мікрометрування 

C) Тензометрування 

D) Вимірювання 

33 Залежність відхилення променя осцилографа або іншої реєструючої 

апаратури від величини вимірюваного явища називається 

А) Тарувальний графік 

B) Графік роботи тензометра 

C) Характеристика гальванометра 

D) Вольт-амперна характеристика тензометра 

34 Тарувальний графік будується при: 

А) збільшенні і зменшенні навантаження 

B) збільшенні навантаження 

C) зменшенні навантаження 

D) або зменшенні або збільшенні навантаження 

35 Перетворення деформації на електричну величину здійснюється у 

А) тензодатчику 

B) гальванометрі 

C) тарувальному графіку 
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D) підсилювачі 

 

3. Тестові завдання до теми №3 «Оптичні, люмінесцентний і 

спектроскопічні методи аналізу» 

 

3.1 Оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів 

(або деталей їх структури), не видимих неозброєним оком це 

А) Оптичний мікроскоп 

B) Електронний мікроскоп 

C) Спектрофотометр 

D) Колориметр 

3.2 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа дорівнює 

А) 1500 

B) 800 

C) 100 

D) 3000 

3.3 Для дослідження прозорих об'єктів використовують метод 

А) минаючого світла 

B) відбитого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

3.4 Для дослідження непрозорих об'єктів використовують метод 

А) відбитого світла  

B) минаючого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

3.5 Під мікроскопом вивчається зелено-оранжеве свічення об'єкту, що виникає 

при його освітленні синьо-фіолетовим або УФ світлом при методі 

А) в світлі люмінесценції 

B) інтерференційного контрасту 

C) фазового контрасту 

D) світлого поля в минаючому світлі 

3.6 Дозволяє збільшити граничну роздільну здатність мікроскопа метод 

А) спостереження в УФ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

3.7 Дозволяє вивчати внутрішню структуру об'єктів, непрозорих у видимому 

світлі, метод 

А) спостереження в ІЧ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

3.8 Чому в якості покривного скла при підготовці препарату до 

мікроскопування використовують скло товщиною до 0,2 мм? 
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А) Для наближення об'єктиву до препарату на достатню відстань для 

отримання препарату в фокусі 

B) Для зменшення вартості скла 

C) Для легкості його миття 

D) Для економії 

3.9 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа залежить від 

А) Збільшення об'єктиву і окуляру 

B) Збільшення окуляру 

C) Збільшення об'єктиву 

D) Типу мікроскопа 

3.10 Для можливості визначення розмірів об'єктів при мікроскопуванні 

призначений 

А) Об'єктмікрометр 

B) Фотометр 

C) Люмінофор 

D) Покривне скло 

3.11 Прилад для спостереження і фотографування в багато разів збільшеного 

зображення об'єктів, в якому замість світлового проміння 

використовуються пучки електронів, прискорених до великих енергій  в 

умовах глибокого вакууму, це 

А) Електронний мікроскоп 

B) Оптичний мікроскоп 

C) Фотометр 

D) Гігрометр 

3.12 З поверхні тіла, що вивчається під електронним мікроскопом знімається 

відбиток у вигляді тонкої плівки, що повторює рельєф поверхні при 

методі 

А) реплік 

B) дослідження в минаючому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового констрасту 

3.13 На репліку об’єкта  у вакуумі напилюється під ковзаючим (малим до 

поверхні) кутом шар сильно розсіюючого електрони важкого металу 

(наприклад, Pt), відтіняючий виступи і западини геометричного рельєфу 

при методі 

А) декорування 

B) дослідження у відбитому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового контрасту 

3.14 Дослідження періодичних в часі процесів в електронній мікроскопії 

проводиться при 

А) Стробоскопічній електронній мікроскопії 

B) Ультрамікроскопії 

C) Стереомікроскопії 

D) Фотометрії 
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3.15 Дослідження об'єктів при збільшенні в 5000 разів можливо в 

А) елекронній мікроскопії 

B) оптичній мікроскопії 

C) електронній і оптичній мікроскопії 

D) ні в одному з видів мікроскопії 

3.16 Тривимірна структура кристалів і біологічних макромоколекул 

вивчається при 

А) голографічній електронній мікроскопії 

B) електронній мікроскопії 

C) стереомікроскопії 

D) ультрамікроскопії 

3.17 Розділ оптичної техніки, присвячений методам і засобам вимірювання 

показника заломлення твердих, рідких і газоподібних середовищ це 

А) Рефрактометрія 

B) Мікроскопія 

C) Хроматографія 

D) Гравіметрія 

3.18 Прилади для вимірювання показників заломлення речовин (твердих, 

рідких і газоподібних) називаються 

А) Рефрактометри  

B) Гігрометри 

C) Мікроскопи 

D) Хроматографи 

3.19 Дві призми, складені гіпотенузними сторонами і складають разом з 

оправами напівкулястої форми вимірювальну головку, зорова труба з 

відліковим пристроєм, це складові частини 

А) рефрактометра 

B) гігрометра 

C) мікроскопа 

D) хроматографа 

3.20 Вміст сухих речовин по сахарозі в кондитерських виробах, консервах, 

крохмалі, патоці визначається 

А) рефрактометром 

B) хроматографом 

C) мікроскопом 

D) термометром 

 

4. Тестові завдання до теми №4«Гравіметричні, хроматографічні та 

методи вимірювання температур» 

 

4.1 Метод кількісного аналізу, заснований на точному вимірюванні маси 

визначуваної речовини, отримав назву 

А) гравіметричного 

B) фотометричного 

C) колориметричного 
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D) спектроскопічного 

4.2 Дослідження за допомогою вимірювання відносної густини відносяться до 

А) гравіметричних 

B) колориметричних 

C) електрофізичних 

D) спектрометричних 

4.3 Густина речовини визначається як: 

А) відношення маси до об’єму  

B) відношення об'єму до маси 

C) добуток маси і об'єму 

D) відношення маси до об'єму чистої води 

4.4 Насипна щільність речовини за значенням 

А) менше щільності тієї ж речовини 

B) більше щільності тієї ж речовини 

C) дорівнює щільності тієї ж речовини 

D) не залежить від щільності тієї ж речовини 

4.5 Відношення густини досліджуваної речовини до густини «стандартної 

речовини» в певних фізичних умовах, це 

А) відносна густина 

B) абсолютна густина 

C) густина 

D) насипна густина 

4.6 Метод заснований на визначенні маси рівних об'ємів досліджуваного 

продукту і води при температурі 20°С називається 

А) Пікнометричний 

B) Спектрометричний 

C) Колориметричний 

D) Радіометричний 

4.7 Вимірювання густини рідини, яке засновано на визначенні сили 

виштовхування, діючої на занурене в неї тіло лежить в основі 

А) Ареометричного методу 

B) Радіометричного методу 

C) Полярографічного методу 

D) Спектрофотометричного методу 

4.8 В'язкість визначається за допомогою 

А) Віскозиметра  

B) Ареометра 

C) Пікнометра 

D) Тензометра 

4.9 Прилад, в якому фіксується час, за який дослідна речовина протікає через 

капіляр це 

А) Віскозиметр  

B) Ареометр 

C) Пікнометр 

D) Тензометр 
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4.10 Метод, заснований на реєстрації сили струму при поступовому лінійному 

збільшенні напруги на електродах осередку, занурених в досліджуваний 

розчин, називається 

А) полярографічний 

B) віскозиметричний 

C) пікнометричний 

D) фотометричний 

4.11 Полярографічний метод призначений для визначення 

А) Концентрації розчинів 

B) В'язкості 

C) Густини 

D) Маси 

4.12 До шкал вимірювання температур відносять 

А) Усі зазначені 

B) Цельсія, Кельвіна 

C) Фаренгейта, Ранкіна, Делиля 

D) Ньютона, Реомюра, Ремера 

4.13 Яка шкала прийнята для вимірювання температур в одиницях СІ? 

А) Кельвіна 

B) Цельсія 

C) Фаренгейта 

D) Ранкіна 

4.14 На принципі зміни об'єму рідини працюють 

А) Рідинні термометри 

B) Механічні термометри 

C) Електричні термометри 

D) Термопари 

4.15 Стрічка з біметалу, що деформується при зміні температури це складова 

А) Механічного термометра 

B) Рідинного термометра 

C) Електричного термометра 

D) Термопари 

4.16 Зміна опору провідника при зміні температури довкілля лежить в основі 

А) Електричного термометра 

B) Механічного термометра 

C) Рідинного термометра 

D) Термопари 

4.17 Пара провідників з різних матеріалів, сполучених на одному кінці і 

формуючих частину пристрою, що використовує термоелектричний 

ефект - це 

А) Термопара 

B) Електричний термометр 

C) Механічний термометр 

D) Рідинний термометр 

4.18 Для вимірювання температури розплавів металів переважно 
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використовуються: 

А) Термопари 

B) Пневматичні термометри 

C) Механічні термометри 

D) Рідинні термометри 

4.19 Побачити поле температурного розподілу тіла дозволяють 

А) Пірометри 

B) Газові термометри 

C) Рідинні термометри 

D) Механічні термометри 

4.20 Основна перевага потенціометра над термоелектричним термометром це 

А) Висока точність вимірювання 

B) Менша вартість 

C) Більша швидкість вимірювання  

D) Більш широкий діапазон вимірювання 

4.21 Дозволяють реєструвати температуру завдяки зміні рівня світимості, 

спектру і інших параметрів при зміні температури 

А) оптичні термометри 

B) рідинні термометри 

C) механічні термометри 

D) логометри 

4.22 Для безконтактного виміру температури тіл призначений 

А) Пірометр 

B) Логометр 

C) Газовий термометр 

D) Термопара 

 
5. Тестові завдання до ПМК-2 

 

1 Оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів (або 

деталей їх структури), не видимих неозброєним оком це 

А) Оптичний мікроскоп 

B) Електронний мікроскоп 

C) Спектрофотометр 

D) Колориметр 

2 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа дорівнює 

А) 1500 

B) 800 

C) 100 

D) 3000 

3 Для дослідження прозорих об'єктів використовують метод 

А) минаючого світла 

B) відбитого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 
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4 Для дослідження непрозорих об'єктів використовують метод 

А) відбитого світла  

B) минаючого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

5 Під мікроскопом вивчається зелено-оранжеве свічення об'єкту, що виникає 

при його освітленні синьо-фіолетовим або УФ світлом при методі 

А) в світлі люмінесценції 

B) інтерференційного контрасту 

C) фазового контрасту 

D) світлого поля в минаючому світлі 

6 Дозволяє збільшити граничну роздільну здатність мікроскопа метод 

А) спостереження в УФ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

7 Дозволяє вивчати внутрішню структуру об'єктів, непрозорих у видимому 

світлі, метод 

А) спостереження в ІЧ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

8 Чому в якості покривного скла при підготовці препарату до мікроскопування 

використовують скло товщиною до 0,2 мм? 

А) Для наближення об'єктиву до препарату на достатню відстань для 

отримання препарату в фокусі 

B) Для зменшення вартості скла 

C) Для легкості його миття 

D) Для економії 

9 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа залежить від 

А) Збільшення об'єктиву і окуляру 

B) Збільшення окуляру 

C) Збільшення об'єктиву 

D) Типу мікроскопа 

10 Для можливості визначення розмірів об'єктів при мікроскопуванні 

призначений 

А) Об'єктмікрометр 

B) Фотометр 

C) Люмінофор 

D) Покривне скло 

11 Прилад для спостереження і фотографування в багато разів збільшеного 

зображення об'єктів, в якому замість світлового проміння 

використовуються пучки електронів, прискорених до великих енергій  в 

умовах глибокого вакууму, це 

А) Електронний мікроскоп 
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B) Оптичний мікроскоп 

C) Фотометр 

D) Гігрометр 

12 З поверхні тіла, що вивчається під електронним мікроскопом знімається 

відбиток у вигляді тонкої плівки, що повторює рельєф поверхні при 

методі 

А) реплік 

B) дослідження в минаючому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового констрасту 

13 На репліку об’єкта  у вакуумі напилюється під ковзаючим (малим до 

поверхні) кутом шар сильно розсіюючого електрони важкого металу 

(наприклад, Pt), відтіняючий виступи і западини геометричного рельєфу 

при методі 

А) декорування 

B) дослідження у відбитому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового контрасту 

14 Дослідження періодичних в часі процесів в електронній мікроскопії 

проводиться при 

А) Стробоскопічній електронній мікроскопії 

B) Ультрамікроскопії 

C) Стереомікроскопії 

D) Фотометрії 

15 Дослідження об'єктів при збільшенні в 5000 разів можливо в 

А) елекронній мікроскопії 

B) оптичній мікроскопії 

C) електронній і оптичній мікроскопії 

D) ні в одному з видів мікроскопії 

16 Тривимірна структура кристалів і біологічних макромоколекул вивчається 

при 

А) голографічній електронній мікроскопії 

B) електронній мікроскопії 

C) стереомікроскопії 

D) ультрамікроскопії 

17 Розділ оптичної техніки, присвячений методам і засобам вимірювання 

показника заломлення твердих, рідких і газоподібних середовищ це 

А) Рефрактометрія 

B) Мікроскопія 

C) Хроматографія 

D) Гравіметрія 

18 Прилади для вимірювання показників заломлення речовин (твердих, рідких 

і газоподібних) називаються 

А) Рефрактометри  

B) Гігрометри 
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C) Мікроскопи 

D) Хроматографи 

19 Дві призми, складені гіпотенузними сторонами і складають разом з 

оправами напівкулястої форми вимірювальну головку, зорова труба з 

відліковим пристроєм, це складові частини 

А) рефрактометра 

B) гігрометра 

C) мікроскопа 

D) хроматографа 

20 Вміст сухих речовин по сахарозі в кондитерських виробах, консервах, 

крохмалі, патоці визначається 

А) рефрактометром 

B) хроматографом 

C) мікроскопом 

D) термометром 

21 Метод кількісного аналізу, заснований на точному вимірюванні маси 

визначуваної речовини, отримав назву 

А) гравіметричного 

B) фотометричного 

C) колориметричного 

D) спектроскопічного 

22 Дослідження за допомогою вимірювання відносної густини відносяться до 

А) гравіметричних 

B) колориметричних 

C) електрофізичних 

D) спектрометричних 

23 Густина речовини визначається як: 

А) відношення маси до об’єму  

B) відношення об'єму до маси 

C) добуток маси і об'єму 

D) відношення маси до об'єму чистої води 

24 Насипна щільність речовини за значенням 

А) менше щільності тієї ж речовини 

B) більше щільності тієї ж речовини 

C) дорівнює щільності тієї ж речовини 

D) не залежить від щільності тієї ж речовини 

25 Відношення густини досліджуваної речовини до густини «стандартної 

речовини» в певних фізичних умовах, це 

А) відносна густина 

B) абсолютна густина 

C) густина 

D) насипна густина 

26 Метод заснований на визначенні маси рівних об'ємів досліджуваного 

продукту і води при температурі 20°С називається 

А) Пікнометричний 
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B) Спектрометричний 

C) Колориметричний 

D) Радіометричний 

27 Вимірювання густини рідини, яке засновано на визначенні сили 

виштовхування, діючої на занурене в неї тіло лежить в основі 

А) Ареометричного методу 

B) Радіометричного методу 

C) Полярографічного методу 

D) Спектрофотометричного методу 

28 В'язкість визначається за допомогою 

А) Віскозиметра  

B) Ареометра 

C) Пікнометра 

D) Тензометра 

29 Прилад, в якому фіксується час, за який дослідна речовина протікає через 

капіляр це 

А) Віскозиметр  

B) Ареометр 

C) Пікнометр 

D) Тензометр 

30 Метод, заснований на реєстрації сили струму при поступовому лінійному 

збільшенні напруги на електродах осередку, занурених в досліджуваний 

розчин, називається 

А) полярографічний 

B) віскозиметричний 

C) пікнометричний 

D) фотометричний 

31 Полярографічний метод призначений для визначення 

А) Концентрації розчинів 

B) В'язкості 

C) Густини 

D) Маси 

32 До шкал вимірювання температур відносять 

А) Усі зазначені 

B) Цельсія, Кельвіна 

C) Фаренгейта, Ранкіна, Делиля 

D) Ньютона, Реомюра, Ремера 

33 Яка шкала прийнята для вимірювання температур в одиницях СІ? 

А) Кельвіна 

B) Цельсія 

C) Фаренгейта 

D) Ранкіна 

34 На принципі зміни об'єму рідини працюють 

А) Рідинні термометри 

B) Механічні термометри 
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C) Електричні термометри 

D) Термопари 

35 Стрічка з біметалу, що деформується при зміні температури це складова 

А) Механічного термометра 

B) Рідинного термометра 

C) Електричного термометра 

D) Термопари 

36 Зміна опору провідника при зміні температури довкілля лежить в основі 

А) Електричного термометра 

B) Механічного термометра 

C) Рідинного термометра 

D) Термопари 

37 Пара провідників з різних матеріалів, сполучених на одному кінці і 

формуючих частину пристрою, що використовує термоелектричний 

ефект - це 

А) Термопара 

B) Електричний термометр 

C) Механічний термометр 

D) Рідинний термометр 

38 Для вимірювання температури розплавів металів переважно 

використовуються: 

А) Термопари 

B) Пневматичні термометри 

C) Механічні термометри 

D) Рідинні термометри 

39 Побачити поле температурного розподілу тіла дозволяють 

А) Пірометри 

B) Газові термометри 

C) Рідинні термометри 

D) Механічні термометри 

40 Основна перевага потенціометра над термоелектричним термометром це 

А) Висока точність вимірювання 

B) Менша вартість 

C) Більша швидкість вимірювання  

D) Більш широкий діапазон вимірювання 

41 Дозволяють реєструвати температуру завдяки зміні рівня світимості, 

спектру і інших параметрів при зміні температури 

А) оптичні термометри 

B) рідинні термометри 

C) механічні термометри 

D) логометри 

42 Для безконтактного виміру температури тіл призначений 

А) Пірометр 

B) Логометр 

C) Газовий термометр 
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D) Термопара 

 

6. Тестові завдання до семестрового контролю (заліку) 

6.1 Для дослідження непрозорих об'єктів використовують метод 

А) відбитого світла  

B) минаючого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

6.2 Під мікроскопом вивчається зелено-оранжеве свічення об'єкту, що виникає 

при його освітленні синьо-фіолетовим або УФ світлом при методі 

А) в світлі люмінесценції 

B) інтерференційного контрасту 

C) фазового контрасту 

D) світлого поля в минаючому світлі 

6.3 Дозволяє збільшити граничну роздільну здатність мікроскопа метод 

А) спостереження в УФ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

6.4 Дозволяє вивчати внутрішню структуру об'єктів, непрозорих у видимому 

світлі, метод 

А) спостереження в ІЧ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

6.5 Чому в якості покривного скла при підготовці препарату до 

мікроскопування використовують скло товщиною до 0,2 мм? 

А) Для наближення об'єктиву до препарату на достатню відстань для 

отримання препарату в фокусі 

B) Для зменшення вартості скла 

C) Для легкості його миття 

D) Для економії 

6.6 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа залежить від 

А) Збільшення об'єктиву і окуляру 

B) Збільшення окуляру 

C) Збільшення об'єктиву 

D) Типу мікроскопа 

6.7 Для можливості визначення розмірів об'єктів при мікроскопуванні 

призначений 

А) Об'єктмікрометр 

B) Фотометр 

C) Люмінофор 

D) Покривне скло 

6.8 Прилад для спостереження і фотографування в багато разів збільшеного 

зображення об'єктів, в якому замість світлового проміння 
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використовуються пучки електронів, прискорених до великих енергій  в 

умовах глибокого вакууму, це 

А) Електронний мікроскоп 

B) Оптичний мікроскоп 

C) Фотометр 

D) Гігрометр 

6.9 З поверхні тіла, що вивчається під електронним мікроскопом знімається 

відбиток у вигляді тонкої плівки, що повторює рельєф поверхні при 

методі 

А) реплік 

B) дослідження в минаючому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового констрасту 

6.10 На репліку об’єкта  у вакуумі напилюється під ковзаючим (малим до 

поверхні) кутом шар сильно розсіюючого електрони важкого металу 

(наприклад, Pt), відтіняючий виступи і западини геометричного рельєфу 

при методі 

А) декорування 

B) дослідження у відбитому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового контрасту 

6.11 Дослідження періодичних в часі процесів в електронній мікроскопії 

проводиться при 

А) Стробоскопічній електронній мікроскопії 

B) Ультрамікроскопії 

C) Стереомікроскопії 

D) Фотометрії 

6.12 Дослідження об'єктів при збільшенні в 5000 разів можливо в 

А) елекронній мікроскопії 

B) оптичній мікроскопії 

C) електронній і оптичній мікроскопії 

D) ні в одному з видів мікроскопії 

6.13 Тривимірна структура кристалів і біологічних макромоколекул 

вивчається при 

А) голографічній електронній мікроскопії 

B) електронній мікроскопії 

C) стереомікроскопії 

D) ультрамікроскопії 

6.14 Розділ оптичної техніки, присвячений методам і засобам вимірювання 

показника заломлення твердих, рідких і газоподібних середовищ це 

А) Рефрактометрія 

B) Мікроскопія 

C) Хроматографія 

D) Гравіметрія 

6.15 Прилади для вимірювання показників заломлення речовин (твердих, 



25 
 

рідких і газоподібних) називаються 

А) Рефрактометри  

B) Гігрометри 

C) Мікроскопи 

D) Хроматографи 

6.16 Дві призми, складені гіпотенузними сторонами і складають разом з 

оправами напівкулястої форми вимірювальну головку, зорова труба з 

відліковим пристроєм, це складові частини 

А) рефрактометра 

B) гігрометра 

C) мікроскопа 

D) хроматографа 

6.17 Вміст сухих речовин по сахарозі в кондитерських виробах, консервах, 

крохмалі, патоці визначається 

А) рефрактометром 

B) хроматографом 

C) мікроскопом 

D) термометром 

6.18 Метод визначення вмісту речовини в розчині, заснований на виборчому 

поглинанні досліджуваною речовиною монохроматичного світла це 

А) фотоколориметричний метод 

B) інтерферометричний метод 

C) мікрометрія 

D) спектроскопія  

6.19 При фотоколориметрії концентрація речовини залежить від: 

А) інтенсивності світла і товщини шару речовини  

B) товщини шару речовини 

C) інтенсивності світла 

D) коефіцієнту заломлення світла 

6.20 Графіком залежності сили струму від концентрації характеризується 

А) фотоколориметрія 

B) електронна мікроскопія 

C) хроматографія 

D) мікроскопія 

6.21 Методи дослідження, засновані на вимірюванні ступені поляризації світла 

це 

А) поляриметричні 

B) спектрокопічні 

C) хроматографічні 

D) електрофізичні 

6.22 Кут повороту площини поляризації – це характеристика 

А) поляриметрії 

B) спектроскопії 

C) хроматографії 

D) мікроскопії 
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6.23 Прилад для вимірювання кута обертання площини поляризації 

монохроматичного світла в оптично активних речовинах це 

А) Поляриметр 

B) Денсиметр 

C) Хроматограф 

D) Мікроскоп 

6.24 Напівтіньовий поляризатор є складовою частиною 

А) поляриметра 

B) денсиметра 

C) хроматографа 

D) мікроскопа 

6.25 Цукрометр є різновидом 

А) поляриметра 

B) денсиметра 

C) хроматографа 

D) мікроскопа 

6.26 Розділення складних сумішей на складені компоненти між двома фазами, 

що не змішуються, з яких одна рухома, а інша нерухома - це 

А) Хроматографія 

B) Мікроскопія 

C) Поляриметрія 

D) Фотоколориметрія 

6.27 Пересування по поверхні адсорбенту з різними швидкостями відбувається 

при 

А) Хроматографії 

B) Мікроскопії 

C) Поляриметрії 

D) Фотоколориметрії 

6.28 Відстань пройдена розчиненим з'єднанням і відстань, пройдена фронтом 

розчинника визначається при 

А) Хроматографії 

B) Мікроскопії 

C) Поляриметрії 

D) Фотоколориметрії 

6.29 Який з перелічених методів буває газовою, тонкошаровою, на папері: 

А) Хроматографія 

B) Мікроскопія 

C) Поляриметрія 

D) Фотоколориметрія 

6.30 Введення в аналізовану суміш відомої кількості речовини, що 

приймається за стандарт називається 

А) Метод внутрішнього стандарту 

B) Метод зовнішнього стандарту 

C) Метод декорування 

D) Метод нормалізації піків 
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6.31 В струмоз'ємнику порожнина між обертовим та нерухомим контактами 

заповнена 

А) ртуттю 

B) дистильованою водою 

C) аргоном 

D) сольовим розчином 

6.32 Нанесення шкали відповідності між певним свідченням приладу 

(наприклад, положенням стрілки) і значенням вимірюваної величини 

називають 

А) Тарування  

B) Мікрометрування 

C) Тензометрування 

D) Вимірювання 

6.33 Залежність відхилення променя осцилографа або іншої реєструючої 

апаратури від величини вимірюваного явища називається 

А) Тарувальний графік 

B) Графік роботи тензометра 

C) Характеристика гальванометра 

D) Вольт-амперна характеристика тензометра 

6.34 Тарувальний графік будується при: 

А) збільшенні і зменшенні навантаження 

B) збільшенні навантаження 

C) зменшенні навантаження 

D) або зменшенні або збільшенні навантаження 

6.35 Перетворення деформації на електричну величину здійснюється у 

А) тензодатчику 

B) гальванометрі 

C) тарувальному графіку 

D) підсилювачі 

6.36 Метод кількісного аналізу, заснований на точному вимірюванні маси 

визначуваної речовини, отримав назву 

А) гравіметричного 

B) фотометричного 

C) колориметричного 

D) спектроскопічного 

6.37 Дослідження за допомогою вимірювання відносної густини відносяться 

до 

А) гравіметричних 

B) колориметричних 

C) електрофізичних 

D) спектрометричних 

6.38 Густина речовини визначається як: 

А) відношення маси до об’єму  

B) відношення об'єму до маси 

C) добуток маси і об'єму 
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D) відношення маси до об'єму чистої води 

6.39 Насипна щільність речовини за значенням 

А) менше щільності тієї ж речовини 

B) більше щільності тієї ж речовини 

C) дорівнює щільності тієї ж речовини 

D) не залежить від щільності тієї ж речовини 

6.40 Відношення густини досліджуваної речовини до густини «стандартної 

речовини» в певних фізичних умовах, це 

А) відносна густина 

B) абсолютна густина 

C) густина 

D) насипна густина 

6.41 Метод заснований на визначенні маси рівних об'ємів досліджуваного 

продукту і води при температурі 20°С називається 

А) Пікнометричний 

B) Спектрометричний 

C) Колориметричний 

D) Радіометричний 

6.42 Вимірювання густини рідини, яке засновано на визначенні сили 

виштовхування, діючої на занурене в неї тіло лежить в основі 

А) Ареометричного методу 

B) Радіометричного методу 

C) Полярографічного методу 

D) Спектрофотометричного методу 

6.43 В'язкість визначається за допомогою 

А) Віскозиметра  

B) Ареометра 

C) Пікнометра 

D) Тензометра 

6.44 Прилад, в якому фіксується час, за який дослідна речовина протікає через 

капіляр це 

А) Віскозиметр  

B) Ареометр 

C) Пікнометр 

D) Тензометр 

6.45 Метод, заснований на реєстрації сили струму при поступовому лінійному 

збільшенні напруги на електродах осередку, занурених в досліджуваний 

розчин, називається 

А) полярографічний 

B) віскозиметричний 

C) пікнометричний 

D) фотометричний 

6.46 Полярографічний метод призначений для визначення 

А) Концентрації розчинів 

B) В'язкості 
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C) Густини 

D) Маси 

6.47 До шкал вимірювання температур відносять 

А) Усі зазначені 

B) Цельсія, Кельвіна 

C) Фаренгейта, Ранкіна, Делиля 

D) Ньютона, Реомюра, Ремера 

6.48 Яка шкала прийнята для вимірювання температур в одиницях СІ? 

А) Кельвіна 

B) Цельсія 

C) Фаренгейта 

D) Ранкіна 

6.49 На принципі зміни об'єму рідини працюють 

А) Рідинні термометри 

B) Механічні термометри 

C) Електричні термометри 

D) Термопари 

6.50 Стрічка з біметалу, що деформується при зміні температури це складова 

А) Механічного термометра 

B) Рідинного термометра 

C) Електричного термометра 

D) Термопари 

6.51 Зміна опору провідника при зміні температури довкілля лежить в основі 

А) Електричного термометра 

B) Механічного термометра 

C) Рідинного термометра 

D) Термопари 

6.52 Пара провідників з різних матеріалів, сполучених на одному кінці і 

формуючих частину пристрою, що використовує термоелектричний 

ефект - це 

А) Термопара 

B) Електричний термометр 

C) Механічний термометр 

D) Рідинний термометр 

6.53 Для вимірювання температури розплавів металів переважно 

використовуються: 

А) Термопари 

B) Пневматичні термометри 

C) Механічні термометри 

D) Рідинні термометри 

6.54 Побачити поле температурного розподілу тіла дозволяють 

А) Пірометри 

B) Газові термометри 

C) Рідинні термометри 

D) Механічні термометри 
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6.55 Основна перевага потенціометра над термоелектричним термометром це 

А) Висока точність вимірювання 

B) Менша вартість 

C) Більша швидкість вимірювання  

D) Більш широкий діапазон вимірювання 

6.56 Дозволяють реєструвати температуру завдяки зміні рівня світимості, 

спектру і інших параметрів при зміні температури 

А) оптичні термометри 

B) рідинні термометри 

C) механічні термометри 

D) логометри 

6.57 Для безконтактного виміру температури тіл призначений 

А) Пірометр 

B) Логометр 

C) Газовий термометр 

D) Термопара 

6.58 Оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів 

(або деталей їх структури), не видимих неозброєним оком це 

А) Оптичний мікроскоп 

B) Електронний мікроскоп 

C) Спектрофотометр 

D) Колориметр 

6.59 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа дорівнює 

А) 1500 

B) 800 

C) 100 

D) 3000 

6.60 Для дослідження прозорих об'єктів використовують метод 

А) минаючого світла 

B) відбитого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

6.61 Яка з фізичних величин надана у системи СІ? 

А) Н (Ньютон) 

B) кг·с (кілогам-сила) 

C) об/хв. (оберти за хвилину) 

D) т (тона) 

6.62 Які з фізичних величин надані у системі СІ? 

А) кг, с, Н, м 

B) км, год, т 

C) год, Н, Гц 

D) км, т, Гц 

6.63 Частота обертання вимірюється в: 

А) об/хв., об/с, рад/с 

B) об/хв., Гц, кг 
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C) т, год, кг 

D) рад/с, кг 

6.64 Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і 

способи досягнення необхідної точності називається 

А) Метрологія 

B) Наукознавство 

C) Мікрометрія 

D) Тензометрія 

6.65 Знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за 

допомогою спеціальних технічних засобів це 

А) Вимірювання 

B) Ранжування 

C) Верифікація 

D) Тензометрування 

6.66 Значення фізичної величини, яке ідеальним чином відображає в якісних і 

кількісних відносинах відповідну властивість об'єкту це 

А) Істинне значення 

B) Дійсне значення 

C) Погрішність 

D) Метрологія 

6.67 Значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і що 

настільки наближається до істинного значення, що для певної мети може 

бути використаний замість нього це 

А) Дійсне значення 

B) Істинне значення 

C) Погрішність 

D) Метрологія 

6.68 Відхилення результату вимірювань від істинного значення величини, що 

виміряється це 

А) Погрішність 

B) Істинне значення 

C) Дійсне значення 

D) Верифікація 

6.69 Відношення абсолютної погрішності вимірювання до істинного значення 

фізичної величини це 

А) Відносна погрішність 

B) Абсолютна погрішність 

C) Істинне значення 

D) Дійсне значення 

6.70 Лінійні величини з точністю до 0,01 мм вимірюють за допомогою: 

А) Мікрометра 

B) Лінійки 

C) Штангенциркуля 

D) Індикаторної головки 

6.71 Лінійні величини з точністю до 0,001 мм вимірюють за допомогою: 
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А) Індикаторної головки 

B) Мікрометра 

C) Лінійки 

D) Штангенциркуля 

6.72 Пристроями для вимірювання частоти обертання є: 

А) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад 

B) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад, камера 

Горяєва 

C) Тахометр, імпульсний лічильник, ареометр 

D) Тахометр і ареометр 

6.73 Яке з цих вимірювань відносять до прямих вимірювань: 

А) струму - амперметром 

B) потужності – амперметром і вольтметром 

C) щільності – вагами і вимірюванням об'єму 

D) опору – амперметром і вольтметром  

6.74 Яке з цих вимірювань відносять до непрямих вимірювань: 

А) опору – амперметром і вольтметром 

B) сили струму - амперметром 

C) напруги – вольтметром  

D) довжини - мікрометром 

6.75 Величини, що характеризують акустичні величини це: 

А) Герц, Бел 

B) Герц, Ватт 

C) Бел, Люмен 

D) Герц, Бел, Кандела 

6.76 Величини, що характеризують світлові величини це: 

А) Кандела, Люкс, Люмен 

B) Люкс, Бел 

C) Кандела, Герц 

D) Бел, Кандела, Люмен 

6.77 Датчиком, з рухомим магнітним контактом при вимірюванні частоти 

обертання валів є 

А) Геркон  

B) Імпульсний лічильник  

C) Стробоскоп 

D) Механічний запобіжник 

6.78 При вимірюванні частоти обертання валів синхронізація частоти 

обертання з частотою спалахувань світла використовується в  

А) Стробоскопі 

B) Герконі 

C) Імпульсному лічильнику 

D) Тахометрі 

6.79 Стаціонарними і ручними бувають 

А) Тахометри 

B) Геркони 
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C) Імпульсні лічильники 

D) Стробоскопи 

6.80 Тарування обов'язково необхідно проводити при вимірюванні частоти 

обертання валу за допомогою: 

А) генератора і вольтметра 

B) геркона 

C) тахометра 

D) стробоскопа 

6.81 Прилад для виміру деформацій, що викликана механічною напругою в 

деталях конструкцій або в зразках матеріалів це 

А) Тензометр 

B) Мікрометр 

C) Амперметр 

D) Вольтметр 

6.82 Тензометр, принцип дії якого оснований на зміні частоти власних 

коливань струни в залежності від ступеня її натягу, що змінюється при 

деформаціях деталі, називається 

А) Струнним 

B) Механічним 

C) Оптико-механічним 

D) Пневматичним 

6.83 Тензометр, в конструкції якого одним з основних частин є дзеркало 

називається: 

А) Оптико-механічним 

B) Механічним 

C) Струнним 

D) Пневматичним 

6.84 Датчики для тензометрів існують таких типів: 

А) Усі перелічені 

B) Дротяні 

C) Напівпровідникові 

D) Фольгові 

6.85 На принципі зміни опору металів і напівпровідників під дією деформацій 

основана дія 

А) Тензорезистора 

B) Резистора 

C) Термоелемента 

D) Фотоелемента 

6.86 Найбільшою чутливістю володіють 

А) напівпровідникові тензорезистори 

B) дротяні тензорезистори 

C) фольгові тензорезистори 

D) дротяні та фольгові тензорезистори 

6.87 Яка основна перевага при використанні осцилографів? 

А) Можливість реєстрації швидкоплинних процесів 
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B) Менша вартість 

C) Швидкий монтаж та встановлення 

D) Легкість настроювання 

6.88 Які типи тензорезисторів можуть використовуватись без підсилювача? 

А) напівпровідникові 

B) дротяні  

C) фольгові  

D) дротяні та фольгові  

6.89 Основним елементом світропроменевого осцилографа є: 

А) гальванометр 

B) стрічкопротяжний механізм 

C) вольтметр 

D) шкала виміру 

6.90 Для можливості передавання електричного струму через рухомі 

з’єднання, наприклад з валу на статор використовуються 

А) Струмоз'ємники 

B) Осцилографи 

C) Гальванометри 

D) Ваттметри 

 

ВАРІАНТ 1 

 

1 Для дослідження непрозорих об'єктів використовують метод 

А) відбитого світла  

B) минаючого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

2 Під мікроскопом вивчається зелено-оранжеве свічення об'єкту, що виникає 

при його освітленні синьо-фіолетовим або УФ світлом при методі 

А) в світлі люмінесценції 

B) інтерференційного контрасту 

C) фазового контрасту 

D) світлого поля в минаючому світлі 

3 Дозволяє збільшити граничну роздільну здатність мікроскопа метод 

А) спостереження в УФ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

4 Дозволяє вивчати внутрішню структуру об'єктів, непрозорих у видимому 

світлі, метод 

А) спостереження в ІЧ випромінюванні 

B) фазового контрасту 

C) інтереференційного контрасту  

D) світлого поля в минаючому світлі 

5 Чому в якості покривного скла при підготовці препарату до мікроскопування 
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використовують скло товщиною до 0,2 мм? 

А) Для наближення об'єктиву до препарату на достатню відстань для 

отримання препарату в фокусі 

B) Для зменшення вартості скла 

C) Для легкості його миття 

D) Для економії 

6 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа залежить від 

А) Збільшення об'єктиву і окуляру 

B) Збільшення окуляру 

C) Збільшення об'єктиву 

D) Типу мікроскопа 

7 Для можливості визначення розмірів об'єктів при мікроскопуванні 

призначений 

А) Об'єктмікрометр 

B) Фотометр 

C) Люмінофор 

D) Покривне скло 

8 Прилад для спостереження і фотографування в багато разів збільшеного 

зображення об'єктів, в якому замість світлового проміння 

використовуються пучки електронів, прискорених до великих енергій  в 

умовах глибокого вакууму, це 

А) Електронний мікроскоп 

B) Оптичний мікроскоп 

C) Фотометр 

D) Гігрометр 

9 З поверхні тіла, що вивчається під електронним мікроскопом знімається 

відбиток у вигляді тонкої плівки, що повторює рельєф поверхні при 

методі 

А) реплік 

B) дослідження в минаючому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового констрасту 

10 На репліку об’єкта  у вакуумі напилюється під ковзаючим (малим до 

поверхні) кутом шар сильно розсіюючого електрони важкого металу 

(наприклад, Pt), відтіняючий виступи і западини геометричного рельєфу 

при методі 

А) декорування 

B) дослідження у відбитому світлі 

C) ультрамікроскопії 

D) фазового контрасту 

11 Дослідження періодичних в часі процесів в електронній мікроскопії 

проводиться при 

А) Стробоскопічній електронній мікроскопії 

B) Ультрамікроскопії 

C) Стереомікроскопії 
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D) Фотометрії 

12 Дослідження об'єктів при збільшенні в 5000 разів можливо в 

А) елекронній мікроскопії 

B) оптичній мікроскопії 

C) електронній і оптичній мікроскопії 

D) ні в одному з видів мікроскопії 

13 Тривимірна структура кристалів і біологічних макромоколекул вивчається 

при 

А) голографічній електронній мікроскопії 

B) електронній мікроскопії 

C) стереомікроскопії 

D) ультрамікроскопії 

14 Розділ оптичної техніки, присвячений методам і засобам вимірювання 

показника заломлення твердих, рідких і газоподібних середовищ це 

А) Рефрактометрія 

B) Мікроскопія 

C) Хроматографія 

D) Гравіметрія 

15 Прилади для вимірювання показників заломлення речовин (твердих, рідких 

і газоподібних) називаються 

А) Рефрактометри  

B) Гігрометри 

C) Мікроскопи 

D) Хроматографи 

16 Дві призми, складені гіпотенузними сторонами і складають разом з 

оправами напівкулястої форми вимірювальну головку, зорова труба з 

відліковим пристроєм, це складові частини 

А) рефрактометра 

B) гігрометра 

C) мікроскопа 

D) хроматографа 

17 Вміст сухих речовин по сахарозі в кондитерських виробах, консервах, 

крохмалі, патоці визначається 

А) рефрактометром 

B) хроматографом 

C) мікроскопом 

D) термометром 

18 Метод визначення вмісту речовини в розчині, заснований на виборчому 

поглинанні досліджуваною речовиною монохроматичного світла це 

А) фотоколориметричний метод 

B) інтерферометричний метод 

C) мікрометрія 

D) спектроскопія  

19 При фотоколориметрії концентрація речовини залежить від: 

А) інтенсивності світла і товщини шару речовини  
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B) товщини шару речовини 

C) інтенсивності світла 

D) коефіцієнту заломлення світла 

20 Графіком залежності сили струму від концентрації характеризується 

А) фотоколориметрія 

B) електронна мікроскопія 

C) хроматографія 

D) мікроскопія 

21 Методи дослідження, засновані на вимірюванні ступені поляризації світла 

це 

А) поляриметричні 

B) спектрокопічні 

C) хроматографічні 

D) електрофізичні 

22 Кут повороту площини поляризації – це характеристика 

А) поляриметрії 

B) спектроскопії 

C) хроматографії 

D) мікроскопії 

23 Прилад для вимірювання кута обертання площини поляризації 

монохроматичного світла в оптично активних речовинах це 

А) Поляриметр 

B) Денсиметр 

C) Хроматограф 

D) Мікроскоп 

24 Напівтіньовий поляризатор є складовою частиною 

А) поляриметра 

B) денсиметра 

C) хроматографа 

D) мікроскопа 

25 Цукрометр є різновидом 

А) поляриметра 

B) денсиметра 

C) хроматографа 

D) мікроскопа 

26 Розділення складних сумішей на складені компоненти між двома фазами, 

що не змішуються, з яких одна рухома, а інша нерухома - це 

А) Хроматографія 

B) Мікроскопія 

C) Поляриметрія 

D) Фотоколориметрія 

27 Пересування по поверхні адсорбенту з різними швидкостями відбувається 

при 

А) Хроматографії 

B) Мікроскопії 
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C) Поляриметрії 

D) Фотоколориметрії 

28 Відстань пройдена розчиненим з'єднанням і відстань, пройдена фронтом 

розчинника визначається при 

А) Хроматографії 

B) Мікроскопії 

C) Поляриметрії 

D) Фотоколориметрії 

29 Який з перелічених методів буває газовою, тонкошаровою, на папері: 

А) Хроматографія 

B) Мікроскопія 

C) Поляриметрія 

D) Фотоколориметрія 

30 Введення в аналізовану суміш відомої кількості речовини, що приймається 

за стандарт називається 

А) Метод внутрішнього стандарту 

B) Метод зовнішнього стандарту 

C) Метод декорування 

D) Метод нормалізації піків 

 

ВАРІАНТ 2 

 

1 В струмоз'ємнику порожнина між обертовим та нерухомим контактами 

заповнена 

А) ртуттю 

B) дистильованою водою 

C) аргоном 

D) сольовим розчином 

2 Нанесення шкали відповідності між певним свідченням приладу (наприклад, 

положенням стрілки) і значенням вимірюваної величини називають 

А) Тарування  

B) Мікрометрування 

C) Тензометрування 

D) Вимірювання 

3 Залежність відхилення променя осцилографа або іншої реєструючої 

апаратури від величини вимірюваного явища називається 

А) Тарувальний графік 

B) Графік роботи тензометра 

C) Характеристика гальванометра 

D) Вольт-амперна характеристика тензометра 

4 Тарувальний графік будується при: 

А) збільшенні і зменшенні навантаження 

B) збільшенні навантаження 

C) зменшенні навантаження 

D) або зменшенні або збільшенні навантаження 
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5 Перетворення деформації на електричну величину здійснюється у 

А) тензодатчику 

B) гальванометрі 

C) тарувальному графіку 

D) підсилювачі 

6 Метод кількісного аналізу, заснований на точному вимірюванні маси 

визначуваної речовини, отримав назву 

А) гравіметричного 

B) фотометричного 

C) колориметричного 

D) спектроскопічного 

7 Дослідження за допомогою вимірювання відносної густини відносяться до 

А) гравіметричних 

B) колориметричних 

C) електрофізичних 

D) спектрометричних 

8 Густина речовини визначається як: 

А) відношення маси до об’єму  

B) відношення об'єму до маси 

C) добуток маси і об'єму 

D) відношення маси до об'єму чистої води 

9 Насипна щільність речовини за значенням 

А) менше щільності тієї ж речовини 

B) більше щільності тієї ж речовини 

C) дорівнює щільності тієї ж речовини 

D) не залежить від щільності тієї ж речовини 

10 Відношення густини досліджуваної речовини до густини «стандартної 

речовини» в певних фізичних умовах, це 

А) відносна густина 

B) абсолютна густина 

C) густина 

D) насипна густина 

11 Метод заснований на визначенні маси рівних об'ємів досліджуваного 

продукту і води при температурі 20°С називається 

А) Пікнометричний 

B) Спектрометричний 

C) Колориметричний 

D) Радіометричний 

12 Вимірювання густини рідини, яке засновано на визначенні сили 

виштовхування, діючої на занурене в неї тіло лежить в основі 

А) Ареометричного методу 

B) Радіометричного методу 

C) Полярографічного методу 

D) Спектрофотометричного методу 

13 В'язкість визначається за допомогою 
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А) Віскозиметра  

B) Ареометра 

C) Пікнометра 

D) Тензометра 

14 Прилад, в якому фіксується час, за який дослідна речовина протікає через 

капіляр це 

А) Віскозиметр  

B) Ареометр 

C) Пікнометр 

D) Тензометр 

15 Метод, заснований на реєстрації сили струму при поступовому лінійному 

збільшенні напруги на електродах осередку, занурених в досліджуваний 

розчин, називається 

А) полярографічний 

B) віскозиметричний 

C) пікнометричний 

D) фотометричний 

16 Полярографічний метод призначений для визначення 

А) Концентрації розчинів 

B) В'язкості 

C) Густини 

D) Маси 

17 До шкал вимірювання температур відносять 

А) Усі зазначені 

B) Цельсія, Кельвіна 

C) Фаренгейта, Ранкіна, Делиля 

D) Ньютона, Реомюра, Ремера 

18 Яка шкала прийнята для вимірювання температур в одиницях СІ? 

А) Кельвіна 

B) Цельсія 

C) Фаренгейта 

D) Ранкіна 

19 На принципі зміни об'єму рідини працюють 

А) Рідинні термометри 

B) Механічні термометри 

C) Електричні термометри 

D) Термопари 

20 Стрічка з біметалу, що деформується при зміні температури це складова 

А) Механічного термометра 

B) Рідинного термометра 

C) Електричного термометра 

D) Термопари 

21 Зміна опору провідника при зміні температури довкілля лежить в основі 

А) Електричного термометра 

B) Механічного термометра 
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C) Рідинного термометра 

D) Термопари 

22 Пара провідників з різних матеріалів, сполучених на одному кінці і 

формуючих частину пристрою, що використовує термоелектричний 

ефект - це 

А) Термопара 

B) Електричний термометр 

C) Механічний термометр 

D) Рідинний термометр 

23 Для вимірювання температури розплавів металів переважно 

використовуються: 

А) Термопари 

B) Пневматичні термометри 

C) Механічні термометри 

D) Рідинні термометри 

24 Побачити поле температурного розподілу тіла дозволяють 

А) Пірометри 

B) Газові термометри 

C) Рідинні термометри 

D) Механічні термометри 

25 Основна перевага потенціометра над термоелектричним термометром це 

А) Висока точність вимірювання 

B) Менша вартість 

C) Більша швидкість вимірювання  

D) Більш широкий діапазон вимірювання 

26 Дозволяють реєструвати температуру завдяки зміні рівня світимості, 

спектру і інших параметрів при зміні температури 

А) оптичні термометри 

B) рідинні термометри 

C) механічні термометри 

D) логометри 

27 Для безконтактного виміру температури тіл призначений 

А) Пірометр 

B) Логометр 

C) Газовий термометр 

D) Термопара 

28 Оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів 

(або деталей їх структури), не видимих неозброєним оком це 

А) Оптичний мікроскоп 

B) Електронний мікроскоп 

C) Спектрофотометр 

D) Колориметр 

29 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа дорівнює 

А) 1500 

B) 800 



42 
 

C) 100 

D) 3000 

30 Для дослідження прозорих об'єктів використовують метод 

А) минаючого світла 

B) відбитого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

 

ВАРІАНТ 3 

 

1 Яка з фізичних величин надана у системи СІ? 

А) Н (Ньютон) 

B) кг·с (кілогам-сила) 

C) об/хв. (оберти за хвилину) 

D) т (тона) 

2 Які з фізичних величин надані у системі СІ? 

А) кг, с, Н, м 

B) км, год, т 

C) год, Н, Гц 

D) км, т, Гц 

3 Частота обертання вимірюється в: 

А) об/хв., об/с, рад/с 

B) об/хв., Гц, кг 

C) т, год, кг 

D) рад/с, кг 

4 Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способи 

досягнення необхідної точності називається 

А) Метрологія 

B) Наукознавство 

C) Мікрометрія 

D) Тензометрія 

5 Знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою 

спеціальних технічних засобів це 

А) Вимірювання 

B) Ранжування 

C) Верифікація 

D) Тензометрування 

6 Значення фізичної величини, яке ідеальним чином відображає в якісних і 

кількісних відносинах відповідну властивість об'єкту це 

А) Істинне значення 

B) Дійсне значення 

C) Погрішність 

D) Метрологія 

7 Значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і що 

настільки наближається до істинного значення, що для певної мети може 
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бути використаний замість нього це 

А) Дійсне значення 

B) Істинне значення 

C) Погрішність 

D) Метрологія 

8 Відхилення результату вимірювань від істинного значення величини, що 

виміряється це 

А) Погрішність 

B) Істинне значення 

C) Дійсне значення 

D) Верифікація 

9 Відношення абсолютної погрішності вимірювання до істинного значення 

фізичної величини це 

А) Відносна погрішність 

B) Абсолютна погрішність 

C) Істинне значення 

D) Дійсне значення 

10 Лінійні величини з точністю до 0,01 мм вимірюють за допомогою: 

А) Мікрометра 

B) Лінійки 

C) Штангенциркуля 

D) Індикаторної головки 

11 Лінійні величини з точністю до 0,001 мм вимірюють за допомогою: 

А) Індикаторної головки 

B) Мікрометра 

C) Лінійки 

D) Штангенциркуля 

12 Пристроями для вимірювання частоти обертання є: 

А) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад 

B) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад, камера 

Горяєва 

C) Тахометр, імпульсний лічильник, ареометр 

D) Тахометр і ареометр 

13 Яке з цих вимірювань відносять до прямих вимірювань: 

А) струму - амперметром 

B) потужності – амперметром і вольтметром 

C) щільності – вагами і вимірюванням об'єму 

D) опору – амперметром і вольтметром  

14 Яке з цих вимірювань відносять до непрямих вимірювань: 

А) опору – амперметром і вольтметром 

B) сили струму - амперметром 

C) напруги – вольтметром  

D) довжини - мікрометром 

15 Величини, що характеризують акустичні величини це: 

А) Герц, Бел 
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B) Герц, Ватт 

C) Бел, Люмен 

D) Герц, Бел, Кандела 

16 Величини, що характеризують світлові величини це: 

А) Кандела, Люкс, Люмен 

B) Люкс, Бел 

C) Кандела, Герц 

D) Бел, Кандела, Люмен 

17 Датчиком, з рухомим магнітним контактом при вимірюванні частоти 

обертання валів є 

А) Геркон  

B) Імпульсний лічильник  

C) Стробоскоп 

D) Механічний запобіжник 

18 При вимірюванні частоти обертання валів синхронізація частоти обертання 

з частотою спалахувань світла використовується в  

А) Стробоскопі 

B) Герконі 

C) Імпульсному лічильнику 

D) Тахометрі 

19 Стаціонарними і ручними бувають 

А) Тахометри 

B) Геркони 

C) Імпульсні лічильники 

D) Стробоскопи 

20 Тарування обов'язково необхідно проводити при вимірюванні частоти 

обертання валу за допомогою: 

А) генератора і вольтметра 

B) геркона 

C) тахометра 

D) стробоскопа 

21 Прилад для виміру деформацій, що викликана механічною напругою в 

деталях конструкцій або в зразках матеріалів це 

А) Тензометр 

B) Мікрометр 

C) Амперметр 

D) Вольтметр 

22 Тензометр, принцип дії якого оснований на зміні частоти власних коливань 

струни в залежності від ступеня її натягу, що змінюється при 

деформаціях деталі, називається 

А) Струнним 

B) Механічним 

C) Оптико-механічним 

D) Пневматичним 

23 Тензометр, в конструкції якого одним з основних частин є дзеркало 
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називається: 

А) Оптико-механічним 

B) Механічним 

C) Струнним 

D) Пневматичним 

24 Датчики для тензометрів існують таких типів: 

А) Усі перелічені 

B) Дротяні 

C) Напівпровідникові 

D) Фольгові 

25 На принципі зміни опору металів і напівпровідників під дією деформацій 

основана дія 

А) Тензорезистора 

B) Резистора 

C) Термоелемента 

D) Фотоелемента 

26 Найбільшою чутливістю володіють 

А) напівпровідникові тензорезистори 

B) дротяні тензорезистори 

C) фольгові тензорезистори 

D) дротяні та фольгові тензорезистори 

27 Яка основна перевага при використанні осцилографів? 

А) Можливість реєстрації швидкоплинних процесів 

B) Менша вартість 

C) Швидкий монтаж та встановлення 

D) Легкість настроювання 

28 Які типи тензорезисторів можуть використовуватись без підсилювача? 

А) напівпровідникові 

B) дротяні  

C) фольгові  

D) дротяні та фольгові  

29 Основним елементом світропроменевого осцилографа є: 

А) гальванометр 

B) стрічкопротяжний механізм 

C) вольтметр 

D) шкала виміру 

30 Для можливості передавання електричного струму через рухомі з’єднання, 

наприклад з валу на статор використовуються 

А) Струмоз'ємники 

B) Осцилографи 

C) Гальванометри 

D) Ваттметри 
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ВАРІАНТ 4 

 

1 Лінійні величини з точністю до 0,001 мм вимірюють за допомогою: 

А) Індикаторної головки 

B) Мікрометра 

C) Лінійки 

D) Штангенциркуля 

2 Пристроями для вимірювання частоти обертання є: 

А) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад 

B) Тахометр, імпульсний лічильник, стробоскопічний прилад, камера 

Горяєва 

C) Тахометр, імпульсний лічильник, ареометр 

D) Тахометр і ареометр 

3 Яке з цих вимірювань відносять до прямих вимірювань: 

А) струму - амперметром 

B) потужності – амперметром і вольтметром 

C) щільності – вагами і вимірюванням об'єму 

D) опору – амперметром і вольтметром  

4 Яке з цих вимірювань відносять до непрямих вимірювань: 

А) опору – амперметром і вольтметром 

B) сили струму - амперметром 

C) напруги – вольтметром  

D) довжини - мікрометром 

5 Величини, що характеризують акустичні величини це: 

А) Герц, Бел 

B) Герц, Ватт 

C) Бел, Люмен 

D) Герц, Бел, Кандела 

6 Величини, що характеризують світлові величини це: 

А) Кандела, Люкс, Люмен 

B) Люкс, Бел 

C) Кандела, Герц 

D) Бел, Кандела, Люмен 

7 Датчиком, з рухомим магнітним контактом при вимірюванні частоти 

обертання валів є 

А) Геркон  

B) Імпульсний лічильник  

C) Стробоскоп 

D) Механічний запобіжник 

8 При вимірюванні частоти обертання валів синхронізація частоти обертання з 

частотою спалахувань світла використовується в  

А) Стробоскопі 

B) Герконі 

C) Імпульсному лічильнику 

D) Тахометрі 
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9 Стаціонарними і ручними бувають 

А) Тахометри 

B) Геркони 

C) Імпульсні лічильники 

D) Стробоскопи 

10 Тарування обов'язково необхідно проводити при вимірюванні частоти 

обертання валу за допомогою: 

А) генератора і вольтметра 

B) геркона 

C) тахометра 

D) стробоскопа 

11 Зміна опору провідника при зміні температури довкілля лежить в основі 

А) Електричного термометра 

B) Механічного термометра 

C) Рідинного термометра 

D) Термопари 

12 Пара провідників з різних матеріалів, сполучених на одному кінці і 

формуючих частину пристрою, що використовує термоелектричний 

ефект - це 

А) Термопара 

B) Електричний термометр 

C) Механічний термометр 

D) Рідинний термометр 

13 Для вимірювання температури розплавів металів переважно 

використовуються: 

А) Термопари 

B) Пневматичні термометри 

C) Механічні термометри 

D) Рідинні термометри 

14 Побачити поле температурного розподілу тіла дозволяють 

А) Пірометри 

B) Газові термометри 

C) Рідинні термометри 

D) Механічні термометри 

15 Основна перевага потенціометра над термоелектричним термометром це 

А) Висока точність вимірювання 

B) Менша вартість 

C) Більша швидкість вимірювання  

D) Більш широкий діапазон вимірювання 

16 Дозволяють реєструвати температуру завдяки зміні рівня світимості, 

спектру і інших параметрів при зміні температури 

А) оптичні термометри 

B) рідинні термометри 

C) механічні термометри 

D) логометри 
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17 Для безконтактного виміру температури тіл призначений 

А) Пірометр 

B) Логометр 

C) Газовий термометр 

D) Термопара 

18 Оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів 

(або деталей їх структури), не видимих неозброєним оком це 

А) Оптичний мікроскоп 

B) Електронний мікроскоп 

C) Спектрофотометр 

D) Колориметр 

19 Максимальне збільшення оптичного мікроскопа дорівнює 

А) 1500 

B) 800 

C) 100 

D) 3000 

20 Для дослідження прозорих об'єктів використовують метод 

А) минаючого світла 

B) відбитого світла 

C) дифракції 

D) люмінесценції 

21 Методи дослідження, засновані на вимірюванні ступені поляризації світла 

це 

А) поляриметричні 

B) спектрокопічні 

C) хроматографічні 

D) електрофізичні 

22 Кут повороту площини поляризації – це характеристика 

А) поляриметрії 

B) спектроскопії 

C) хроматографії 

D) мікроскопії 

23 Прилад для вимірювання кута обертання площини поляризації 

монохроматичного світла в оптично активних речовинах це 

А) Поляриметр 

B) Денсиметр 

C) Хроматограф 

D) Мікроскоп 

24 Напівтіньовий поляризатор є складовою частиною 

А) поляриметра 

B) денсиметра 

C) хроматографа 

D) мікроскопа 

25 Цукрометр є різновидом 

А) поляриметра 
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B) денсиметра 

C) хроматографа 

D) мікроскопа 

26 Розділення складних сумішей на складені компоненти між двома фазами, 

що не змішуються, з яких одна рухома, а інша нерухома - це 

А) Хроматографія 

B) Мікроскопія 

C) Поляриметрія 

D) Фотоколориметрія 

27 Пересування по поверхні адсорбенту з різними швидкостями відбувається 

при 

А) Хроматографії 

B) Мікроскопії 

C) Поляриметрії 

D) Фотоколориметрії 

28 Відстань пройдена розчиненим з'єднанням і відстань, пройдена фронтом 

розчинника визначається при 

А) Хроматографії 

B) Мікроскопії 

C) Поляриметрії 

D) Фотоколориметрії 

29 Який з перелічених методів буває газовою, тонкошаровою, на папері: 

А) Хроматографія 

B) Мікроскопія 

C) Поляриметрія 

D) Фотоколориметрія 

30 Введення в аналізовану суміш відомої кількості речовини, що приймається 

за стандарт називається 

А) Метод внутрішнього стандарту 

B) Метод зовнішнього стандарту 

C) Метод декорування 

D) Метод нормалізації піків 
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