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            1.Elektros srovė yra: 

 

a) Kryptingas elektros krūvį turinčių dalelių judėjimas; 

b) Šviesos dalelių srautas; 

c) Elementariųjų dalelių tarpusavio trauka. 

 

            2.Laidininko pasipriešinimas elektros srovės tekėjimui yra: 

a) Elektros varža; 

b) Elektros įtampa; 

c) Srovės stipris. 

 

            3.Elektros įtampa žymima: 

a) I; 

b) U; 

c) R. 

 

            4.Elektros varža žymima: 

a) I; 

b) U; 

c) R. 

 

            5.Elektros srovės stiprumas žymimas: 

a) I; 

b) U; 

c) R. 

 

          6.Skaliarinis dydis, lygus elektros krūviui, kuris praeina pro laidininko skerspjūvio plotą per 

laiko vienetą yra: 

a) Elektros varža; 

b) Elektros įtampa; 

c) Elektros srovės stiprumas. 

 

7.Laidininkų jungimas, kai grandinės elementai jungiami paeiliui, vienas po kito, tai yra vieno 

laidininko galas jungiamas su kito laidininko pradžia ir t. t., sujungta grandinė neturi atšakų, 

vadinamas: 

a) Nuosekliu; 

b) Lygiagrečiu; 

c) Grandininiu. 

 

            8.Laidininkų jungimas, kai visų laidininkų vieni galai sujungti viename taške, kiti galai – 

kitame, o tarp dviejų grandinės mazgų sudaromos atskiros šakos, vadinamas: 

a) Nuosekliu; 

b) Lygiagrečiu; 

c) Centriniu. 
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            9. Kaip yra žymima kintama srovė? 

a) DC; 

b) AC; 

c) AC/DC. 

 

            10. Kaip yra žymima nuolatinė srovė? 

a) DC; 

b) AC; 

c) AC/DC. 

 

11. Kokiu prietaisu matuojamas įtampos dydis? 

            a) Ampermetru. 

            b) Voltmetru. 

c) Ometru. 

 

12. Kokiu prietaisu matuojamas srovės stipris? 

a) Ampermetru. 

b) Voltmetru. 

c) Ometru. 

 

           13.Varžos matavimo vienetas: 

  a) Omas; 

  b) Voltas; 

  c) Vatas. 

 

14.Vienodo ženklo krūviai: 

  a) stumia; 

  b) traukia; 

  c) nieko nedaro. 

 

15.Medžiagos, kurios gerai praleidžia srovę: 

   a) Izoliatoriai; 

   b) laidininkai; 

   c) dialektrikai. 

 

16.Kas verčia kryptingai judėti elektronus? 

   a) Magnetinės jėgos; 

   b) šilumos šaltinis; 

   c) elektros srovės šaltinis. 

 

17.Kas yra akumuliatorius? 

   a) Prietaisas, turintis rankeną, kurią sukant tarp dviejų rutuliukų matoma iškrova; 

   b) įtaisas kaupiantis cheminę energiją; 

   c) įtaisas su kleisteriu. 
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    18.Kaip grandinėje jungiamas voltmetras ir ampermetras? 

   a) abu jungiami nuosekliai; 

   b) abu jungiami lygiagrečiai; 

   c) voltmetras jungiamas lygiagrečiai, o ampermetras nuosekliai. 

 

    19.Koks elektrinės talpos matavimo vienetas ? 

   a) (N); 

   b) (F); 

   c) (A). 

    

   20.Kietamagnetinės medžiagos: 

    a) greitai praranda magnetizmą; 

    b) ilgai išlaiko magnetizmą; 

    c) abu atsakymai teisingi; 

     

     21.Minkštamagnetinės medžiagos: 

     a) ilgai išlaiko magnetizmą; 

     b) greitai praranda magnetizmą; 

     c) abu atsakymai neteisingi; 

 

     23.Nevienvardžiai magneto poliai vienas kitą: 

      a) stumia; 

      b) traukia; 

      c) jokio veiksmo; 

      

     24.Vienvardžiai magneto poliai vienas kitą: 

      a) traukia; 

      b) stumia; 

      c) nei stumia, nei traukia; 

    

      25.Magnetinio lauko linijos magneto išorėje eina: 

       a) iš pietų poliaus į šiaurinį polių; 

       b) iš šiaurinio poliaus  į pietinį polių; 

       c) abu atsakymai neteisingi; 

 

       26. Magnetinio lauko linijos magneto viduje eina: 

        a) iš šiaurinio poliaus  į pietinį polių; 

        b) iš pietų poliaus į šiaurinį polių; 

        c) abu atsakymai neteisingi; 

 

        27.Magnetinio lauko linijos yra: 

        a) atviros; 

        b) kintamos; 

        c) uždaros; 
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28.Elektromagetais vadinami magnetai kurių magnetizmą sukelia: 

a) įtampa;  

b) srovė; 

c) abu atsakymai teisingi; 

 

29.Magnetinio lauko linijų kryptis priklauso: 

a) nuo įtampos dydžio; 

b) nuo srovės krypties; 

c) abu atsakymai teisingi; 

 

30.Ritės magnetinis laukas priklauso: 

a) nuo vijų skaičiaus ir srovės stiprio; 

b) nuo ritės šerdies medžiagos; 

c)  abu atsakymai teisingi; 

 

31.Generatoriaus principas: 

a) įtampa generuojama judant ritei magnetinio lauko aplinkoje; 

b) įtampa generuojama judant magnetui arba ritei  vienas kito atžvilgiu; 

c) abu atsakymai teisingi; 

 

32.Generatoriaus įtampa padidėja: 

a) padidinus ritės vijų skaičių, naudojant stipresnį magnetą; 

b) didinant magneto arba ritės judėjimo greitį; 

c) abu atsakymai teisingi; 

 

33.Transformatoriaus tai: 

a) statinis elektromagnetinis įtaisas, skirtas kintamosios srovės energijos parametrams keisti; 

b) parametrams keisti nekeičiant jos dažnio; 

c) abu atsakymai teisingi; 

 

34.Transformatoriaus veikimas yra pagrįstas: 

a) dviejų apvijų abipuse indukcija; 

b) dviejų ir daugiau apvijų abipuse indukcija; 

c) abu atsakymai neteisingi; 

 

35.Kas tai transformacijos koeficientas? 

a) transformatoriaus antrinės ir pirminės apvijų įtampų santykis; 

b) transformatoriaus pirminės  ir antrinės apvijų įtampų santykis; 

c) transformatoriaus pirminės  ir antrinės apvijų įtampų suma/2; 

  

36.Ar veiks transformatorius prie pirminės apvijos prijungus nuolatinę įtampą? 

a) veiks;  

b) neveiks; 

c) tik įjungiant ir išjungiant nuolatinę srovę; 
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37.Kiek kartų automobilių uždegimo ritės antrinėje apvijoje vijų skaičius didesnis negu 

pirminėje? 

a) 100 kartų; 

b) 150 kartų; 

c) 200 kartų; 

 

38.Kad patikimai veiktų uždegamosios žvakės tarpelis, reikalinga įtampa: 

a) 5 000-9 000V; 

b) 7 000-13 000V; 

c) 10 000-17-000V 

 

39.Žemai įtampai automobiliuose naudojami daugiagysliai laidai su polichlorvinilo 

izoliacija. Jie atsparūs: 

a) vibracijai, naftos produktų, didelių temperatūros pokyčių poveikiui; 

b) geras srovės pralaidumas prie aukštų temperatūrų; 

c) visi atsakymai teisingi; 

 

40.Dėl kokių priežasčių gali kaisti laidai automobilyje? 

a) kai laidai ilgi; 

b) esant mažam skerspjūvio plotui; 

c) esant blogam sujungimo kontaktui; 

d) visi atsakymai teisingi; 

 

41.Esant per dideliam srovės tankiui laiduose: 

a) laidai kaista, lydosi izoliacija; 

b) dega saugikliai;  

c) kyla gaisras; 

d) galimi visi variantai; 

 

42.Koks jungimo būdas taikomas saugikliams elektros grandinėse? 

a) lygiagretus; 

b) mišrus; 

c) nuoseklus; 

 

43.Saugikliai reikalingi: 

a) apsaugo nuo gaisro; 

b) apsaugo nuo perkrovų; 

c) apsaugo nuo trumpų jungimų; 

d) teisingas b ir c variantas; 

 

 44.Saugikliai parenkami: 

a) pagal didžiausią įtampą; 

b) pagal didžiausią srovę; 

c) pagal spalvą; 
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45.Daukartinis bimetalinis saugiklis įsijungia automatiškai ataušus bimetalinei plokštelei po: 

a) 10-30 s 

b) 20-120 s 

c) 30-180 s 

 

46.Akumuliatoriaus gnybtus nuo oksidacijos apsaugome: 

a) sujungiame švarius gnybtus; 

b) apsaugome užtepus techninio vazelino; 

c) abu  atsakymai teisingi; 

 

47.Relių paskirtis? 

a) apsaugoti grandines nuo perkrovų; 

b) apsaugoti grandines nuo trumpų jungimų; 

c) įjungti ir išjungti elektros imtuvų grandines, kuriomis teka didelė srovė; 

d) visi atsakymai teisingi; 

 

48.Varžų paskirtis: 

a) apsaugoti grandines nuo perkrovų; 

b) elektrinėje grandinėje keisti srovės stiprį ir įtampą; 

c) visi atsakymai teisingi; 

 

49.Mechaniškai kečiamos varžos dydis mažinant intervalą tarp gnybtų: 

a) mažėja; 

b) didėja;  

c) nesikeičia; 

 

50.Ką reiškia užrašas ant akumuliatoriaus 60Ah: 

a) galią;  

b) akumuliatorius skirtas tik karbiuratoriniams varikliams; 

c)vardinę talpą; 
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