
Тема  :   Охорона праці, для осіб, виконуючих  
електрозварювальні роботи

Виберіть вірний, на Ваш погляд, варіант відповіді

1 .    Хто допускається до виконання електрозварювальних робіт?
а)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли навчання по своїй 
спеціальності;
б)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли навчання по своїй 
спеціальності і інструктаж з охорони праці;
в)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли   інструктаж з охорони праці;
г)  ) зварювальники не молодше 17 років, які пройшли навчання по своїй 
спеціальності і інструктаж по техніці безпеки.

2 .    Які зварники допускаються до зварювання особливо відповідальних 
конструкцій (посудин, працюючих під тиском, газопроводів)?

а)  ті які пройшли спеціальне навчання і здали іспити;
б)  ті які пройшли  навчання і мають  посвідчення;

в)  ті які пройшли  інструктаж  з охорони праці  і спеціальне навчання;
г)  ті які здали іспити в об'ємі, встановленому Держміськтехнаглядом;

д)  ті які пройшли спеціальне навчання, здали іспити і пройшли з охорони праці.

3  .   Що зобов'язаний зробити зварник перед відновленням робіт по 
електрозварюванню після шестимісячної перерви?

а)   пройти випробування;       б)  пройти інструктаж з охорони праці;;
в)  пройти навчання вдруге;       г)  виконувати роботи під наглядом майстра;

д)  пройти атестацію та отримати посвідченні зварника.

4 .    Від кого перед початком роботи зварник повинен отримати інструктаж з 
охорони праці; на робочому місці, який відноситься до даного виду робіт?

а) від інженера з охорони праці;; 6} від керівника робіт, в)  від любого інженерно-
технічного працівника г)  від бригадира; д)  від прораба або майстра.

5.    Чим повинен бути забезпечений електрозварник, працюючи всередині закритих 
листових конструкцій і резервуарів?
а) протигазом або респіратором;   б)  спецодягом і рукавицями;
в) гумовим килимом, діелектричними калошами і рукавицями;   
г) понижуючим трансформатором для освітлення;
д) механічним пристроєм всмоктування повітря

6 .    Як часто слід робити випробування діелектричних калош, рукавиць, килимів?
а) один раз в 4 місяці;   б) один раз в 8 місяці;  в) один раз в 6 місяців

г) один раз в 9 місяці ; д) один раз на рік

7 .    Якими ліхтарями слід користуватись для освітлення при роботі в середині 
резервуарів і листових конструкцій?
а)  які мають напругу 12 В;   б)  які мають напругу 24 В;   в)  які мають напругу 40 В;



г)  які мають напругу 36 В;   д)  любими.

8 .    Чи дозволяється одночасна робота електрозварника і газозварника в
середині резервуарів і листових конструкцій?
а)  дозволяється в надзвичайно виняткових ситуаціях по розпорядженню прораба;
б)  дозволяється в разі виробничої необхідності;
в)  дозволяється під наглядом майстра або бригадира;
г)  забороняється;
д)  дозволяється тільки при великих об'ємах робіт.
9 .    Чи дозволяється виконувати зварювальні роботи на резервуарах і 
трубопроводах, які знаходяться під тиском?

а)  дозволяється в разі виробничої необхідності;  б)  забороняється;
в)  дозволяється якщо тиск не більше. 5. атм; г)  дозволяється при тискові не більше

1 атм;
д)  дозволяється при наявності письмового розпорядження керівника робіт,

10.   Чи потрібно заземлювати зварювальне устаткування?
а)  так, тільки зварні конструкції;  б)  ні;   в)  так, тільки зварні апарати;
г)  так. тільки робочий стіл зварювальника;  д)  так, усі вище названі,

11.  Коли потрібно заземлювати пересувні зварювальні агрегати?
а)  перед виконанням зварювальних робіт;  б)  при включенні установки в мережу;

в)  після включення установки в мережу;  г)  до включення установки в мережу;  
д)  немає значення.

12.   Чи можуть використовуватись в якості заземлення прокладені на поверхні і під 
землею водопровідні труби?

а) можуть;                 б) ні.

13.   Чим виконується з'єднання кабелю електродотримача з іншим зварним 
кабелем?

а)  пайкою;  б)  алюмінієвим наконечником, скріпленим болтами;  в)  металевою
заклепкою;

г)  скруткою;  д)  мідним кабельним наконечником, скріпленим болтами.

14 .  Чи дозволяється розміщувати електрозварювальний кабель біля газопровідних 
шлангів?
а)  забороняється;  б)  дозволяється, якщо іншого шляху нема;  в)  дозволяється при

разових роботах;  г)  дозволяється на невеликих ділянках;
д)  дозволяється, якщо є письмовий дозвіл керівника робіт.

15.   Чи дозволяється подача напруги до зварювального виробу шляхом 
послідовного з'єднання металевих стержнів, рейок і т.д.?

а) дозволяється по розпорядженню бригадира;   б)  забороняється;
в)  дозволяється тільки при разових роботах; г)  дозволяється тільки шляхом
з'єднання металевих стержнів;   д)  дозволяється тільки в приміщеннях без

збільшеної небезпеки.



16.   В яких випадках дозволяється виконувати зварювальні роботи під час дощу і 
снігопаду, якщо робоче місце зварника не захищене від атмосферних опадів?

а)  під наглядом інженера або прораба;  б)  якщо використовуються індивідуальні
засоби .захисту;

в)  на малому струмі;  г)  якщо висока кваліфікація зварника;  д)  ні при жодному з
вище названих,

17.  Якою повинна бути відстань від місця виконання електрозварювальних робіт до 
вогненебезпечних матеріалів, кисневих балонів, газогенераторів?

а) 9м; б) 10м;         в) 7м;           г) 12м;         д) 11м.
18 . Хто повинен включати в електромережу і відключати з неї зварювальні агрегати
і апарати, а також ремонтувати їх?

а)  електромонтажники;  б)  електрозварники, які працюють з ними;  в)
електромонтери;

г)  технік-електрик;   д)  інженер-електрик.

19. Чи дозволяється зварнику включати в електромережу і відключати від неї 
зварювальні агрегати і апарати, а також ремонтувати їх?

а)  дозволяється;  б)  дозволяється тільки ті, які закріплені за ним;
в)  дозволяється тільки включати в мережу і вимикати з неї;

г)  дозволяється в деяких випадках, наприклад, за відсутністю електромонтера,
20. Чи повинні бути прибрані перед початком зварювання заважаючі роботі речі і 
легкозаймисті матеріали?

а)  повинні, тільки при великих об'ємах роботи;  б)  повинні, тільки легкозаймисті
матеріали;

в)  не обов'язково;  г)  повинні;  д)  повинні тільки речі великих розмірів,
21. Що повинен зробити електрозварювальний перед початком роботи в місцях, де 
проводяться інші роботи?
а)  обгородити місце зварювальних робіт;  б)  попередити про зупинення всіх інших

робіт;
в)  звільнити приміщення від інших людей;  г)  попередити оточуючих словами

"бережіть очі!";
д)  попередити про початок роботи.

22.   Що повинен зробити зварювальних для попередження себе від опіків бризками 
розплавленого металу?

а)  звільнити робоче місце від сторонніх предметів;  б)  перевірити, щоб спецодяг
був застібнутий;

в)  зменшити силу зварювального струму;  г)  обгородити робоче місце і надіти
спецодяг.

23.   Чи потрібно перевірити ізоляцію усіх зварювальних дротів і щільність 
контактів?

а)  потрібно при великому об'ємі робіт; б)  тільки справність електродотримача;
г)  потрібно тільки при відповідальних роботах;  д)  потрібно.

24.  Якою повинна бути напруга в момент запалювання зварювальної дуги на 
затискачах генератора, який використовується для зварювання?



а) 127-220В;   б) 110-122В;           в) 110В;       г) 220В;       д) 127В.
25  Якою повинна бути напруга в момент запалювання зварювальної дуги на 
затискачах  трансформатора?

а) 127В;         б) 80В;         в) 100В;       г) 70В;         д) 220В.
26 . Чи повинні сильно нагріватись контакти електродотримача під час роботи?

а)  повинні до температури не більше 60°С;  б)  не повинні;
в)  повинні при великому об'ємі робіт без перерви;  г ) тільки під час різки.

27.  Чи зобов'язаний зварювальник працювати в рукавицях?
а)  зобов'язаний тільки в залежності від умов роботи;   б)  не зобов'язаний, якщо
виконуються окремі операції;  в)  зобов'язаний тільки в особливо небезпечних

випадках  ;г)  зобов'язаний;
д)  зобов'язаний тільки при великому обсязі робіт.

28.   Чи повинна бути захищена козирком рукоятка електродотримача?
а)  повинна;  б)  не повинна, якщо величина зварювального струму менше 300А;

в)  повинна, якщо струм більше 600А;  г)  повинна тільки при великому об'ємі робіт;
д)  повинна тільки при наявності великої напруги в мережі.

29.  Чи зобов'язаний зварювальник закріпитися ланцюгом запобіжного пояса при 
роботі на висоті?
а)  так, тільки у випадках нестійкого положення тіла;  б)  ні, якщо висота менше 5 м;

в)  так, тільки на великій висоті;  г)  так, тільки при тривалому часі робіт;  
д)  так, при усіх вище названих.

30 . При монтажних роботах зварювальник зобов'язаний використовувати:
а)  спецодяг надітий навипуск;  б)  шолом;  в)  спеціальні сумки для перенесення

інструменту і електродів; г)  захисні щити;  д)  попереджуючі знаки,

31.   Чи дозволяється виконання зварювальних робіт з приставних драбин?
а)  дозволяється, якщо умови робіт дозволяють її застосування;

б)  дозволяється при виконанні окремих операцій;  в)  дозволяється при невеликій
висоті;

г) дозволяється під наглядом майстра; д) забороняється
.
32 . Що повинен зробити зварник, якщо під час роботи виявиться напруга на корпусі
апарата?

а)  негайно припинити роботу, відключити апарат;  б)  після закінчення роботи
повідомити про це майстра;  в)  припинити роботу, відключити апарат і

відремонтувати його;
г)  припинити роботу, відключити рубильник, визвати електрика.

33.   Чим повинен бути захищений електрозварник для захисту обличчя і очей при 
роботі з відкритою електричною дугою?

а)  окулярами;  б)  шолом-маскою;  в)  щитком з світлофільтром;
г)  шолом-маскою або щитком з світлофільтром;  д)  немає значення.



34.   Чим повинні бути забезпечені підсобні робочі, працюючи з відкритою 
електричною дугою разом з електрозварником?

а)  шолом-маскою  б) щитком або окулярами;  в)  спецодягом і рукавицями.

35 .  Чи повинен електрозварник по закінченні роботи привести в порядок робоче 
місце?

а)  повинен прибрати тільки інструмент і електроди;
б) необов’язково, наприклад, якщо підсобний робочий виконує цю роботу;

в)  повинен прибрати тільки спецодяг і захисні засоби;  г)  повинен.

36.   Чим необхідно забезпечити робоче місце зварювальника при виконанні 
зварювальних робіт з закритих ємностях?

а)  примусовою вентиляцією;  б)  освітленням;  в)  протигазом або респіратором;
г)  засобами пожежної безпеки;  д)  додатковими засобами індивідуального захисту.

37.   Скільки робітників, находячись поза ємністю, страхують зварника при 
виконанні електрозварювальних роботах?

а) троє;      б) двоє;         в) один:        г) один або двоє;     д) двоє або троє.
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