
Тести з матеріалознавства 

 

1. Вага одного кубічного сантиметра металу в грамах має назву 

А) розширення 

Б) теплоємність 

В) теплове (термічне) розширення  

Г) питома вага 

2. Здатність металів не руйнуватися під дією навантажень  має назву 

А) пружність 

Б) міцність 

В) пластичність 

Г) твердість 

3. Найбільшою корозійною стійкістю володіють такі  метали 

А) мідь 

Б) залізо 

В) хром, нікель 

Г) алюміній 

4. Цифра в  марці сталі  Ст.4 означає 

А) номер сталі 

Б) нічого 

В) кількість вуглецю 0,4% 

Г) номер деталі 

5. Основними сталями для виготовлення ресор і пружин  використовуються 

А) вуглецеві конструкційні 

Б) конструкційні сталі з підвищеним вмістом вуглецю 0,5-0.7%, додатково леговані 

марганцем, хромом, ванадієм, кремнієм. 

В) інструментальні леговані з підвищеним вмістом вольфраму, ванадію. 

Г) леговані з підвищеним вмістом вольфраму, хрому, кремнію 

6. Характеристичні показники абразивних матеріалів мають назву 

А) пластичність, пружність 

Б) притирання, теплостійкість 

В) твердість, зернистість 

Г) пружність 

7. Латунь – це сплав 

А) магнію і алюмінію 

Б) алюмінію і кремнію 

В) міді і  цинку 

Г) міді і бронзи 

8. До кольорових металів відносяться такі метали 

А) цинк, мідь, олово, свинець 

Б) залізо, марганець, хром 

В) марганець, золото, вольфрам 

Г) молібден, ванадій, залізо 

9. Вид деформації, на який випробовують заклепки, стяжні болти, має назву 

А) стиснення 

Б) розтягнення 

В) кручення 

Г) зрушення 



10. Для гуми характерні   такі властивості 

А) твердість, міцність, пластичність 

Б) твердість, теплостійкість, зносостійкість, хімічна стійкість 

В) хімічна стійкість, механічна міцність на розрив 

Г) висока еластичність, вібростійкість, хімічна стійкість, механічна міцність на 

розрив 

11. Зразок металу, оброблений шліфуванням і травленням, що 

використовується для визначення макроструктури металів, має назву 

А) еталон 

Б) мікрошліф 

В) заготовка 

Г) макрошліф 

12. Здатність металів відновлювати форму та об'єм після припинення дії 

зовнішньої сили має назву 

А) пружність 

Б) пластичність 

В) в’язкість 

Г) опір 

13. Види випробувань металів на розтягування, стискання, твердість з 

визначенням міцності, пластичності, твердості мають назву 

А) динамічні 

Б) електричні 

В) статичні 

Г) фізичні 

14. Назва методу випробувань на твердість з використанням алмазного конуса  

А) Бринелля 

Б) Роквелла 

В) Вікерса 

Г) Мооса 

15. Механічні властивості конструкційних матеріалів мають назву 

А) твердість 

Б) крихкість 

В) в’язкість 

Г) жаростійкість 
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