
Тема:   ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗВАРЮВАННЯ  

Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант відповіді:

1. Яким видом зварювання краще зварювати  тонкий метал?                                         

а) ручною дуговою 
б) електрошлаковим зварюванням
в) під шаром флюсу 
г) напівавтоматичним зварюванням в захисних газах

2. Яким ученим і коли винайдено точкове  контактне зварювання?

а) К.К. Хренов, 1946 р.
б) В.В. Петров, 1878 р.
в) М.М. Бенардос, 1885 р.
г) Е.О. Патон, 1940 р.   
д) М.Г. Славянов, 1888 р.

3. В якому році і де було відкрито явище електричної дуги?

а) 1882  Париж    
б) 1888  Перм  
в) 1802  Санкт-Петербург   
г) 1878  Москва

4. Як часто проводиться інструктаж електрогазозварників з безпеки праці?

а) щомісячно   
б) 1  раз в 3 місяці    
в) 2 рази в 3 місяці 
г) 1 раз в 6 місяців    
д) 1 раз на рік 

5. Хто вперше вивчив і описав явище  електричної дуги?

а) М.М. Бенардос    
б) Е.О. Патон  
в) М.Г. Славянов     
г) В.В. Петров  
д) К.К. Хренов

6. Що повинен зробити зварювальник перед поновленням роботи 

електрозварювання після  6-місячної перерви?

а) пройти атестацію   
б) пройти інструктаж по ТБ   
в) повторне навчання
г) під наглядом майстра виконувати роботу      



 д) заново пройти випробування

7. Який розряд одержує електрозварник після успішного закінчення ліцею?

а) 4-5 
б) 3-4 
в) 2-3
г) 1-2

8. Коли електрозварники повинні пройти медичний огляд?

а) при оформленні на роботу 
б) в любий час  
в) через місяць після прийому
г) за місяць перед роботою 
д) через 6 місяців після прийому на роботу

9. В якому році був відкритий інститут електрозварювання Академії наук України?

а) 1988     
б) 1934     
в) І802     
г) 1836    
д) 1941

10. Чим повинен бути забезпечений електрогазозварник для захисту обличчя і очей 

при роботі з відкритою електричною дугою ?

а) шолом-маскою     
б) щитком із світлофільтром   
в) щитком 
г) маскою 
д) окулярами 

11. Хто першим в світі проводив досліди з різних способів дугового зварювання 

металів?

 а) В.В. Петров 
 б) М.М. Бенардос 
 в) М.Г. Славянов   
 г) Е.О. Патон   
 д) К.К. Хренов 

12. Який вид зварювання знайшов найбільше розповсюдження в нашій країні?

а) холодне    
б) контактне   
в) дугове  
г) газове



13. В якому місті розташований інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона?

а) Київ   
б) Донецьк     
в) Мінськ     
г) Харків     
д) Москва

14. Яку кваліфікаційну групу по техніці безпеки необхідно мати 

електрогазозварнику?

а) не нижче другої   
б) першу   
в) не нижче третьої    
г) третю      
д) любу

15. Хто винайшов спосіб дугового зварювання неплавким вугільним електродом?

а) М.М. Бенардос   
б) В.В. Петров   
в) К.К. Хренов  
г) М.Г. Славянов   
д) Е.О. Патон 

16. Хто першим розробив і застосував на виробництві дугове зварювання плавким 

металічним електродом?

а) В.В. Петров 
б) Б.Е. Патон 
в) В. Вологдін 
 г) М.М. Бенардос
 д) М.Г. Славянов 

17. Під чиїм керівництвом розроблено і запроваджено спосіб автоматичного 

зварювання під  шаром  флюсу?

а)  Е.О. Патон  
б) М.Г. Славянов 
в) К.К. Хреновв   
г) В.В. Петров   
д) М.М. Бенардос

18. Яку спеціальність ви одержите після успішного закінчення навчання?

а)  електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах
б)  електрозварник  
в)  електрогазозварник



19. Хто першим в світі здійснив зварювання в космосі?

а) Савінін, Серебров  
б) Шонін, Кубасов, 
в) Рюмін, Джанібеков  
г) Елісеев, Ніколаєв 
д) Гагарін 

20. Скільки металоконструкцій виготовляється в нашій країні з застосуванням 

зварювання?

а) 100%
б) 95%
в) 75%
г) 60%
д) 50%
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