
Тест 2 «Фундаменти» 

ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: 

           1. Фундамент, що розташовується під усією площею будинку, називається... 

1)  стрічковим; 

2)  суцільним; 

3)  пальовим. 

   2. Вказати призначення вимощення 

1) рівномірне осідання будинків; 

2)  відвід атмосферних вод від стін і фундаментів; 

3)  завершеність будинку. 

            3. Від чого залежить глибина закладання фундаменту? 

1)  від висоти будівлі; 

2) від глибини промерзання грунту; 

3) від навантаження. 

4. Фундамент, що розташовується по всьому периметру стін будинку, називається... 

1) стрічковим; 

2) суцільним; 

3} пальовим. 

 5. Указати спосіб попередження деформації конструкцій будинків: « При пучинистих 

ґрунтах потрібно...» 

1) захистити ґрунти під фундаментами від промерзання; 

2} виконати  работи з  укріплення  основи; 

3) заглибити фундамент нижче  точки промерзання. 

 6. Фундамент, що розташовується під окремі опори будинку, називається... 

1) пальовим; 

2) стовпчастим; 

3) стрічковим; 

4) суцільним. 

 7. За  матеріалом монолітні стрічкові фундаменти бувають: 

1) бутові, бутобетони і, бетонні, залізобетонні; 

2) цегляні. бетонні, кам `яні, блочні; 

3) бутові, кам'яні, блочні, залізобетонні. 

 8. Види гідроізоляції фундаментів: 

1) послідовна , паралельна; 

2) вертикальна, горизонтальна; 

3) внутрішня, зовнішня. 

 9. Назвіть елемент фундаменту, 

1) основа; 

2) опора; 

3) підошва; 

4) паля. 



                
 

 10. По конструкції фундаменти подідляються: 

       1)  стрічкові, стовпчасті, на палях, суцільні; 

  2)  бутові,  бутобетонні,  бетонні,  залізобетонні; 

  3)  забивні, гвинтові, набивні; 

  4)  стояки, висячі, суцільні, складені. 

 11. Вкажить марку фундаментного блоку: 

 1)  БФМ 24.30.60; 

 2) ФБС24.5.6-Т; 

 3)  ФЛ 1224-2; 

 4)  ПК 60.12-АV. 

 12. З якого матеріалу і товщини виконують бетонну підготовку під фундаменти? 

 1)  дерев'яну 150 мм; 

 2)  вапняну 100 мм; 

 3)  піщану 100 мм; 

 4) цементну 150 мм. 

13. По способу виготовлення фундаменти на палях подідляються: 

1) стрічкові, стовпчасті, на палях, суцільні; 

2) бутові, бутобетонні, бетонні, залізобетонні; 

3) забивні, гвинтові, буро-набивні; 

4) стояки, висячі, суцільні, складені. 

14. По характеру роботи в грунті на малунку зображено палю: 

 

 
 

 



    1) паля стояк; 

      2) висяча паля; 

      3) суцільна; 

      4) складена. 

         15.  Розтверком називають? 

     1) конструкцію яка об'єднує палі в єдиний фундамент;  

     2)  направляючу свердловину для паль; 

3) металеві труби для запобігання обсипання грунту; 

         16. Який мінімальний діаметр буро набивних паль? 

1} 600 мм; 

2} 250 мм; 

3) 300 мм; 

4) 400 мм. 

         17.  Сфера застосування стовпчастих фундаментів 

1) під окремі опори, та стіни безкаркасних будівель; 

2) під суцільні фундаменти; 

3) під димові труби. 

         18.  Що зображено на малюнку? 

 

 
 

      1) слухове вікно; 

      2) світловий приямок; 

      3) вітрина; 

      4) жалюзі. 

          19. Від чого залежить розташування забивних паль в фундаментах? 

1) від міцності фундаменту; 

2) від потужностей копрової установки; 

3) від навантаження та конструкції фундаменту. 

          20. Вказати спосіб, який не може бути використаний для зміцнення ґрунту: 

1) армування; 

2) силікатизація; 

3) випал; 

4) реновація. 



              П.І.Б. студента _________________________________________ 

              Група ____________ 

 

              Відповіді на тест N 2 
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