
Тест 5 «Дахи та підвісні стелі» 

 

      ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: 

 

1.  Оберіть варіант відповіді де вказано неcхилий  дах- 

1) шатровий; 

2) купольний; 

3) модульний; 

4) мансардний. 

2.  На схилови х дахах необхідна огорожа при висоті; 

1) будинків більш 10 м; 

2) будинків понад 3 поверхи; 

3) будинків понад 5 поверхів. 

3.  Замкнений простір між дахом і перекриттям верхнього поверху називається…. 

1) підвал; 

2) поверх; 

3) горище; 

4) кімната. 

4.  Суміщений дах — це конструкція, що виконує функції: 

1) звукоізолюючі; 

2) несучі; 

3) теплозахисні; 

4) гідро-теплоізоляційні. 

5.  Перетин схилів у формі западаючого кута в багатосхилому даху називається 

1) розжолобок; 

2) спуск; 

3) гребінь; 

4) ребро. 

6.  Основою для обладнання гідроізоляційного шару покрівлі є: 

1) цементна або асфальтобетонна стяжка; 

2) чотири шари руберойду на бітумній мастиці; 

3) гравій, втоплений у мастику. 

7.  Опорою схилих крокв у двосхилому даху є: 

1) прогін; 

2) грати; 

3) кобилка; 

4) мауерлат. 

8.  Указати елемент, що не є елементом крокв` яного даху : 

1) прогін; 

2) кобилка; 

3) бантина; 

4) воронка. 

9)  Визначити, на який елемент кроквяної системи обпирається стояк... 

1) на мауерлат; 

2) на лежень; 

3) на бантину; 

4) на прогін; 

 

 

 



 

10. Шар суміщеного покриття, що захищає будинок від опадів 

1) стяжка;  

2) шар бітумної мастики; 

3) рулонний килим; 

4) пароізоляція. 

11.  Елемент крокв,  який спирається на мауерлат і коньковий прогін, називається… 

1) підкіс; 

2) крокв`яна нога; 

3) лежень; 

4) стояк. 

12. Яким чином рухається вода при організованому зовнішньому водовідводі... 

1) скидається зі схилу даху; 

2) уловлюється ринвами; 

3) лотком направляється у водоприймальну воронку та трубу. 

13. Основою для обладнання покрівлі схилого даху є... 

1) асфальтобетонна стяжка; 

2) плита покриття; 

3) бруски решетування; 

4) стіни; 

14. Які дахи називаються експлуатованими? 

1) плоскі вентильовані й невентильовані дахи; 

2) скатні дахи (одне, двох, чотирьох); 

3) плоскі дахи, використовувані для побутових цілей, відпочинку і т.д.; 

4) дах плоский або малоуклінний суміщений. 

15. Від чого залежить кількість шарів у рулонному килимі покрівлі? 

1)  від виду матеріалу покрівлі (руберойд, толь, черепиця й т.п.); 

2)  від виду основи (дерев'яний настил, з/б плита, стяжка і т.д.); 

3)  від уклону даху; 

4)  від способу наклейки рулонів (уздовж або поперек скочування). 

16. За допомогою чого запобігається зрив крокв`яної ноги з мауерлату при сильному 

вітрі? 

1) за рахунок встановлення стяжок крокв`яних ніг; 

2) за рахунок дротових скруток, прикріпленних до анкерів; 

3) за рахунок обладнання обрешітки; 

4) за рахунок обладнання підкосів до крокв`яних ніг. 

17. Для якої мети в схилих дахах влаштовують грати з брусків або суцільний настил з 

дощок? 

1) для установки на НЕЇ кроквяних ніг; 

2) для установки на неї лежнів; 

3) для обладнання покрівлі на карнизній ділянці; 

4) для створення основи під покрівлю. 

18. Який уклон рекомендується для покрівель з азбестоцементних хвилястих листів? 

1) не менш 18°; 

2) не менш 33°; 

3) не менш 50°; 

4) не менш 20°. 
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