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Autor: Bogdan Mastalerz
Gimnazjum w Działoszynie

Przykładowe testy z techniki w gimnazjum

Przedstawione poniżej testy zostały opracowane przeze mnie celem

sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów z przedmiotu technika

realizowanego w gimnazjum łącznie z wychowaniem komunikacyjnym.

Testy, które publikuję obejmują tylko część materiału nauczania

dotyczącą głównie zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz

materiałoznawstwa i technologii a także w niewielkim stopniu ochrony

środowiska. W klasach których uczę techniki realizowany jest program DKW-

4014-68/00. Uczniowie korzystają z dwóch zeszytów ćwiczeń opracowanych

przez autora tego programu. Z kilkuletniej praktyki nauczania techniki w

gimnazjum wiem, że testy te się sprawdziły dając obiektywną wiedzę na temat

wiadomości i umiejętności opanowanych przez uczniów z tego zakresu

materiału.
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Test  z elektroniki dla II klasy gimnazjum.

1. Przyporządkuj pokazane niżej symbole elementów elektronicznych do ich nazw:

a) dioda prostownicza
b) kondensator elektrolityczny
c) tranzystor typu npn
d) głośnik
e) dioda świecąca
f) kondensator o stałej pojemności
g) dioda Zenera
h)  tranzystor typu pnp
i) rezystor.

2. Podstawowy parametr kondensatora to (zaznacz dobrą odpowiedź):
a) oporność,
b) rezystancja,
c) pojemność,
d) moc.

3. Podkreśl zdania prawdziwe:
a) kondensator w obwodzie prądu stałego stanowi przerwę,
b) kondensator w obwodzie prądu stałego przewodzi prąd,
c) kondensator w obwodzie prądu stałego ładuje się,
d) kondensator w obwodzie prądu zmiennego stanowi pewną rezystancję.

4. Przyporządkuj jednostki pojemności : nanofarad, mikrofarad, pikofarad,
milifarad:

10-3F to ....................................
10-6F to ....................................
10-9F to ....................................
10-12F to ....................................

5. Półprzewodniki to materiały używane do produkcji (zaznacz prawidłowe
odpowiedzi):

a) diod
b) kondensatorów,
c) rezystorów,
d) tranzystorów.

6. W którym obwodzie żarówka powinna świecić (zaznacz prawidłowe odpowiedzi):

a)                
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b)          

c)         

d)          

7. Wymień, w jakich znanych Ci urządzeniach (cztery przykłady) znalazła
zastosowanie dioda elektroluminescencyjna (świecąca) i jakie pełni tam zadanie?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

8. Elektrody w tranzystorze maja następujące oznaczenia: B, C, K. Podaj ich pełne
nazwy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

9. Jaki układ elektroniczny przedstawia poniższy schemat:
a) wzmacniacz akustyczny,
b) sygnalizator świetlny,
c) prostownik,
d) zmierzchowy włącznik oświetlenia.
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10. Wypisz, z jakich elementów elektronicznych zbudowany jest układ z pytania

dziewiątego?
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

11.  Jaka jest podstawowa różnica między baterią a akumulatorem?
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

12. Narysuj trzy połączone szeregowo baterie o napięciu 4,5V każda oraz układ
trzech baterii połączonych równolegle. Oblicz dla każdego obwodu wielkość
napięcia jakie uzyskamy.

13. Ułóż w prawidłowej kolejności elementy składowe zasilacza stabilizowanego
(filtr, transformator, stabilizator napi ęcia, prostownik – mostek Graetza).

∼ 220V                                                                                          - 9V -9V

14. Nadawanie i odbiór audycji radiowych następuje poprzez :

a) fale akustyczne,
b) fale elektromagnetyczne,
c) promieniowanie świetlne,
d) promieniowanie rentgenowskie.

15. Zapis i odczyt informacji na taśmie magnetofonowej, magnetowidowej oraz
dyskietce odbywa się w sposób:
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a) cyfrowy,
b) elektryczny,
c) magnetyczny,
d) optyczny.

16. Opisz krótko budowę i działanie głośnika elektrodynamicznego.
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

17.  Odczyt zapisanych informacji na płycie CD odbywa się przy pomocy:

a) magnesu,
b) anteny odbiorczej,
c) lasera,
d) głowicy odczytującej.

18. Sprzęt nagłaśniający składa się z trzech podstawowych części, jakich?
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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Test -  materiały elektrotechniczne (rezystory)

1. Przyporządkuj wymienione materiały elektrotechniczne  do poszczególnych grup
(miedź, krzem, chromonikielina, polietylen, guma, aluminium, german,
konstantan, srebro, szkło, węgiel):

� Przewodniki –

� Izolatory –

� Materiały oporowe –

� Półprzewodniki –

2. Poniższe zapisy wielkości rezystancji przedstaw w Ω, np. 1,3 k = 1300 Ω.

� k72 =

� 3k1 =

� 30kΩ =

� 2M =

� M44 =

3. Odczytaj wartość rezystancji jeżeli kolory pasków na rezystorach są następujące

(oblicz także wartość tolerancji), wynik podaj w kΩ:

a. niebieski, żółty, pomarańczowy, złoty

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

b. pomarańczowy, szary, zielony, pomarańczowy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Objaśnij znaczenie poniższych symboli:
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5. Oblicz rezystancję zastępczą Rz dla następującego układu rezystorów:
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Test dla klasy II

Elektrotechnika z elektroniką

Zawarte w teście pytania wymagają odpowiedzi poprzez: wybranie jednej spośród
proponowanych odpowiedzi, wpisanie odpowiedzi samodzielnie, podkreślenie prawidłowej
odpowiedzi lub wykonanie prostego obliczenia.

1. Skutki oddziaływania prądu na organizm człowieka ujawniają się jako:

- ......................................................................

- ......................................................................

- ......................................................................

2. Napięcie prądu przemiennego jest bezpieczne dla człowieka, jeżeli wynosi nie

więcej niż:

a) 50 V,

b) 24 V,

c) 120 V,

d) 220 V.

3. Materiały nieprzewodzące prądu elektrycznego to: aluminium, polietylen, woda,

miedź, guma, szkło, stal, porcelana (właściwe podkreśl).

4. Urządzenia wymagające podłączenia do gniazda z kołkiem ochronnym to:

komputer, telewizor, lodówka, pralka, podgrzewacz wody, suszarka do włosów

(właściwe podkreśl).

5. Jeżeli urządzenie elektryczne posiada na obudowie taki symbol to znaczy że:

                                                                  

a) można je podłączać do każdego gniazdka sieciowego o napięciu

230 V,

b) można je podłączyć tylko do gniazda z kołkiem ochronnym,

c) można je podłączyć tylko do gniazda bez kołka ochronnego,

d) jest to urządzenie zasilane napięciem 24 V przez transformator.

6. Wymień trzy sposoby otrzymywania energii elektrycznej nie zagrażające

środowisku naturalnemu:

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................
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7. Przyporządkuj nazwy wielkości związanych z prądem elektrycznym do oznaczeń

literowych oraz jednostek w których te wielkości się wyraża:

Wielkość elektryczna Oznaczenie literowe Jednostka

Napięcie prądu R W(wat)

Natężenie prądu P V(wolt)

Moc U Ω(om)

Rezystancja I A(amper)

Napięcie prądu - .................................. - ...................................

Natężenie prądu - ................................ - ...................................

Moc - ................................................... - ...................................

Rezystancja - ....................................... - ...................................

8. Poniższe wykresy przedstawiają zależność napięcia od czasu dla trzech rodzajów

prądu (jakich?):

             Prąd .................................     Prąd ................................        Prąd ..................................

9. Przewody instalacji elektrycznej na schematach mają takie oznaczenia literowe:

L - ...........................................

N - ...........................................

PE - .........................................

(wpisz obok pełne nazwy; który z tych przewodów jest niebezpieczny dla człowieka).

10. Co oznaczają poniższe symbole:

............................................. ................................................

.........................................    ................................................
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 ...............................................

11. Podkreśl zdanie fałszywe:

a) dielektryki to inaczej izolatory,

b) materiały oporowe przewodzą prąd lepiej od przewodników,

c) przewodniki to przede wszystkim metale,

d) półprzewodniki przewodzą prąd tylko w jednym kierunku.

12. Odczytaj wartość rezystancji korzystając z kodu barwnego (wynik podaj w kΩ):

a) (1-pomarańczowy, 2-zielony, 3-żółty, 4-srebrny)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

b) (1-czerwony, 2-czerwony, 3-fioletowy)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

13.  Oblicz rezystancję zastępczą dla następującego obwodu

  RZ = ?

Jeżeli: R1 = 200 Ω, R2 = 0,2 kΩ, R3 = 1 kΩ, R4 = 500 Ω, R5 = 2 kΩ, R6 = 3 kΩ.

Rezystancję zastępczą Rz podaj w kΩ.
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Test dla I klasy gimnazjum – materiałoznawstwo

1. Wypisz z podanych metali i stopów metali te, które są metalami lub stopami

nieżelaznymi: żeliwo, miedź, mosiądz, stal, duraluminium, cynk, żelazo, srebro,

znal, ołów.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% to:

a. żeliwo,

b. staliwo,

c. surówka,

d. stal.

3. Stal o dużej zawartości węgla charakteryzuje się:

a. dużą twardością,

b. sprężystością,

c. małą twardością,

d. odpornością na korozję.

4. Aby metal był twardszy stosuje się:

a. odpuszczanie,

b. hartowanie,

c. malowanie,

d. lutowanie.

5. Które z wymienionych cech metali zalicza się do cech fizycznych (wypisz te

cechy): twardość, przewodnictwo cieplne, odporność na korozję, właściwości

magnetyczne, przewodność elektryczna.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Który z wymienionych poniżej metali nie jest metalem szlachetnym:

a. złoto,

b. miedź,

c. srebro,

d. platyna.

7. Stop miedzi z cyną to:

a. brąz,

b. mosiądz,
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c. stal,

d. znal.

8. Co oznaczają podane niżej symbole:

     5

         20x30x2

     100


