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ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Циклова комісія з інформаційних технологій 

Спеціальність 151.1 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем  

Дисципліна Теоретичні основи електротехніки 

Задача 1. 

 

 

В колі, схема якого приведена на малюнку, ЕДС акумуляторної батареї 

дорівнює 78 В, її внутрішній опір -0,5 Ом. Опори резисторів R1 = 10 Ом, R2 = 

5 Ом, R3 = 4 Ом. Напруга на затискачах джерела енергії 110 В.Знайти струми 

у всіх гілках кола, еквівалентний опір та  напругу на кожному опорі.  Знайти 

повну та корисну потужності, а також енергію , яку використовує зовнішня 

ділянка кола за час 20 годин. 

Задача 2 

Елементи схеми, зображеної на малюнку,мають наступні дані E1 = 60 В, E2 

= 48 В, E3 = 6 В, R1 = 200 Ом, R2 = 100 Ом, r03 = 0,5 Ом, R3 = 9,5 Ом. Знайти 

струми в кожній гілці. Розрахунок провести методом вузлової напруги. 

 



 

Правильність проведення розрахунків перевіряється за допомогою 

першого закону Кірхгофа. 

Задача 3. 

 
 

Знайти еквівалентний опір кола, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 6 

Ом,R4= 1 Ом.  

     Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

     Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників.  

 

Розглянуто та затверджено цикловою комісією з електромеханіки 

 

Протокол  №   від ”       ”                     20     р. 

 

Голова циклової комісії__________________(__М.М. Бочарніков___) 
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Циклова комісія з інформаційних технологій 

Спеціальність 151.1Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем  

Дисципліна Теоретичні основи електротехніки 

Задача 1. 

В колі, схема якого приведена на малюнку, ЕДС акумуляторної батареї 

дорівнює 78 В, її внутрішній опір -0,5 Ом. Опори резисторів R1 = 10 Ом, R2 = 

5 Ом, R3 = 4 Ом. Напруга на затискачах джерела енергії 110 В.Знайти струми 

у всіх гілках кола, еквівалентний опір та  напругу на кожному опорі.  Знайти 

повну та корисну потужності, а також енергію , яку використовує зовнішня 

ділянка кола за час 20 годин. 

 

 
Задача 2. 

Елементи схеми, зображеної на малюнку,мають наступні дані E1 = 

60 В, E2 = 48 В, E3 = 6 В, R1 = 200 Ом, R2 = 100 Ом, r03 = 0,5 Ом, R3 = 

9,5 Ом. Знайти струми в кожній гілці. Розрахунок провести методом 

вузлової напруги. 



 

 

 

 

 
 

Задача 3. 

 
 

Знайти еквівалентний опір кола, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 6 

Ом,R4= 1 Ом.  

     Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

     Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників.  

Розглянуто та затверджено цикловою комісією з електромеханіки 

 

Протокол  №   від ”       ”                     20     р. 

 

Голова циклової комісії__________________(__М.М. Бочарніков___) 
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Варіант 2 

Задача 1. 

В колі, схема якого приведена на малюнку, опори резисторів 

дорівнюють    R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом. Напруга на затискачах 

джерела енергії 120 В.Знайти струми у всіх гілках кола, еквівалентний опір 

кола та  напругу на кожному опорі.  Знайти повну та корисну потужності, а 

також енергію , яку використовує зовнішня ділянка кола за час 10 годин. 

 

 
 

Задача 2. 

Елементи схеми, зображеної на малюнку,мають наступні дані E1 = 

60 В, E2 = 48 В, E3 = 6 В, R1 = 200 Ом, R2 = 100 Ом, r03 = 0,5 Ом, R3 = 

9,5 Ом. Знайти струми в кожній гілці. Розрахунок провести методом 

вузлової напруги. 



 

 

 

Задача 3. 

     Знайти еквівалентний опір кола, використовуя нижче приведену схему. 

     Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

     Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників 

 

 
 

 

Розглянуто та затверджено цикловою комісією з електромеханіки 

 

Протокол  №   від ”       ”                     20     р. 

 

Голова циклової комісії__________________(__М.М. Бочарніков___) 
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Варіант 3 

Задача 1. 

В колі, схема якого приведена на малюнку, ЕДС акумуляторної батареї 

дорівнює 78 В, її внутрішній опір -0,5 Ом. Опори резисторів R1 = 10 Ом, R2 = 

5 Ом, R3 = 4 Ом. Напруга на затискачах джерела енергії 110 В.Знайти струми 

у всіх гілках кола, еквівалентний опір та  напругу на кожному опорі.  Знайти 

повну та корисну потужності, а також енергію , яку використовує зовнішня 

ділянка кола за час 20 годин. 

 

 
 

 

Задача 2. 

Знайти струми в гілках, використовуя  для розрахунків метод рівнянь, 

складених по законам Кірхгофа. 



 

 Початкові дані  до задачі: 

 E1 = 60 В; E2 = 80 В; E3 = 70 В; 

R1 = 20 Ом; R2 = 50 Ом; r03 = 5 Ом; R4 = 65 Ом; R5 = 85 Ом. 

 

Задача 3. 

 

    Знайти еквівалентний опір кола, використовуючи  нижче приведену схему. 

     Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

     Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників 

 

  

Розглянуто та затверджено цикловою комісією з електромеханіки 

 

Протокол  №   від ”       ”                     20     р. 

 

Голова циклової комісії__________________(__М.М. Бочарніков___) 
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Варіант 4 

Задача 1. 

В колі, схема якого приведена на малюнку, опори резисторів 

дорівнюють    R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом. Напруга на затискачах 

джерела енергії 120 В.Знайти струми у всіх гілках кола, еквівалентний опір 

кола та  напругу на кожному опорі.  Знайти повну та корисну потужності, а 

також енергію , яку використовує зовнішня ділянка кола за час 10 годин. 

 

 
 
 

 

Задача 2. 

Знайти струми в гілках, використовуя  для розрахунків метод контурних 

струмів. 



 

 Початкові дані  до задачі: 

 E1 = 60 В; E2 = 80 В; E3 = 70 В; 

R1 = 20 Ом; R2 = 50 Ом; r03 = 5 Ом; R4 = 65 Ом; R5 = 85 Ом. 

Задача 3. 

 

 

Знайти еквівалентний опір кола, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 6 

Ом,R4= 1 Ом.  

    Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

     Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників.  

Розглянуто та затверджено цикловою комісією з електромеханіки 

Протокол  №   від ”       ”                     20     р. 

 

Голова циклової комісії__________________(__М.М. Бочарніков___) 
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Варіант 5 

Задача 1. 

В колі, схема якого приведена на малюнку, ЕДС акумуляторної батареї 

дорівнює 78 В, її внутрішній опір -0,5 Ом. Опори резисторів R1 = 10 Ом, R2 = 

5 Ом, R3 = 4 Ом. Напруга на затискачах джерела енергії 110 В.Знайти струми 

у всіх гілках кола, еквівалентний опір та  напругу на кожному опорі.  Знайти 

повну та корисну потужності, а також енергію , яку використовує зовнішня 

ділянка кола за час 20 годин. 

 

 
 

 

 

Задача 2. 

Елементи схеми, зображеної на малюнку,мають наступні дані E1 = 

60 В, E2 = 48 В, E3 = 6 В, R1 = 200 Ом, R2 = 100 Ом, r03 = 0,5 Ом, R3 = 

9,5 Ом. Знайти струми в кожній гілці. Розрахунок провести методом 

рівнянь,складених по законам Кірхгофа. 



 

 

 

Задача 3. 

     Знайти еквівалентний опір кола, використовуя нижче приведену схему. 

     Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

     Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників 

 

 
 

 

 

 

Розглянуто та затверджено цикловою комісією з електромеханіки 
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Голова циклової комісії__________________(__М.М. Бочарніков___) 
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Варіант 6 

Задача 1. 

В колі, схема якого приведена на малюнку, ЕДС акумуляторної батареї 

дорівнює 78 В, її внутрішній опір -0,5 Ом. Опори резисторів R1 = 10 Ом, R2 = 

5 Ом, R3 = 4 Ом. Напруга на затискачах джерела енергії 110 В.Знайти струми 

у всіх гілках кола, еквівалентний опір та  напругу на кожному опорі.  Знайти 

повну та корисну потужності, а також енергію , яку використовує зовнішня 

ділянка кола за час 20 годин. 

 

 
 

 

Задача 2. 

Знайти струми в гілках, використовуя  для розрахунків метод рівнянь, 

складених по законам Кірхгофа. 



 

 Початкові дані  до задачі: 

 E1 = 60 В; E2 = 80 В; E3 = 70 В; 

R1 = 20 Ом; R2 = 50 Ом; r03 = 5 Ом; R4 = 65 Ом; R5 = 85 Ом. 

 

Задача 3. 

 

    Знайти еквівалентний опір кола, використовуя нижче приведену схему. 

     Сформулюйте закономірності послідовного з’єднання провідників.  

     Сформулюйте закономірності паралельного з’єднання провідників 

 

 

Розглянуто та затверджено цикловою комісією з електромеханіки 

 

Протокол  №   від ”       ”                     20     р. 

 

Голова циклової комісії__________________(__М.М. Бочарніков___) 

 

 


