
   Тест 1. «Загальні відомості про будинки й споруди» 

ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: 

1. Конструкція, що передає навантаження від усіх конструкцій на ґрунт: 

          а) фундамент; 

          б) балка; 

          в) колона. 

2. Тип фундаменту під зовнішні и внутрішні стіни : 

            а) стовпчастий; 

    б) стрічковий. 

3. Стіна, що сприймає навантаження тільки від власної ваги: 

          а) несуча; 

          б) самонесуча; 

          в) ненесуча. 

4.  Конструкція, яка ділить будинок на поверхи: 

          а) перекриття; 

          б) перегородка; 

          в) перемичка. 

5. Горизонтальний елемент каркаса: 

   а) паля; 

   б) балка; 

   в) колона. 

6. Конструктивна схема будинку, при якій усе навантаження передає на колони: 

   а) каркасна; 

   б) з неповним каркасом; 

   в) безкаркасна. 

7. Конструктивна схема будинку з неповним каркасом: 

 

      а)                             б)                             в)                         г) 

 

8. Будову, призначену   для життєдіяльності людей, називають: 

   а) будова; 

   б) будинок; 

   в) спорудження; 

   г) елемент. 

9. Приміщення, у яких підлоги розташовуються на одному рівні,  називають: 

   а) вимощення; 

 



  б) цоколь; 

    в) поверх; 

    г) підвал. 

10. Приміщення, що влаштовуються в горищній частині будинку, називають: 

    а) мансардними; 

    б) цокольними; 

    в) підвальними; 

    г) технічними. 

11. Здатність будинку не змінювати форму й розміри при впливі на нього 

навантажень називають: 

    а) міцність; 

    б) стійкість; 

        в) жорсткість; 

    г) довговічність. 

12. Перегородку встановлюють на: 

         а) перекриття; 

         б) дах; 

         в) фундамент: 

        г) сходи, 

13.  Частина стіни, яка обгороджує горище, називають: 

 а) парапет; 

         б) карниз;  

         в) фронтон; 

         г) простінок. 

14.  Фундаменти, що влаштовуються по периметру всього будинку, 

а) суцільні; 

б) стовпчасті; 

в) стрічкові: 

г) пальові. 

15.  Будинки, які мають 7 поверхів, називають: 

а) малоповерховими; 

б) середньої поверховості; 

в) багатоповерховими; 

г) висотними. 

16.  Будинки, у яких несучими елементами є стіни, називають: 

а) бескаркасными;  

б) каркасними; 

в) з неповним каркасом; 

г) монолітними. 

 



17.  Ділянка стін між прорізами називають: 

 а) перемичка;  

 б)  перегородка; 

 в) простінок; 

 г) парапет. 

П.І.Б. студента _________________________________________ 

Група ____________ 
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