
Nuolatinės srovės elektros grandinės 
 

01.01 užduotis 

 

1. Kai atomo branduolio krūvis yra lygus apie jį skriejančių elektronų krūviui, tai toks 

atomas yra ... . 

1. teigiamai įelektrintas; 

2. neigiamai įelektrintas; 

3. neutralus; 

4. sužadintas. 

2. Šildytuve, kurio varža R = 40 Ω, tekant srovei I = 5 A, per laiką t = 2 h išsiskiria ... 

šilumos. 

1. 2000 J; 

2. 400 J; 

3. 7,2 MJ; 

4. 1,44 MJ. 

3. Matavimo technikos etaloninės varžos gaminamos iš ... . 

1. volframo;  

2. nichromo;  

3. konstantano; 

4. fechralio. 

4. Dviejų lygiagrečiai sujungtų rezistorių ekvivalentinė varža apskaičiuojama pagal formulę 

... . 

1. R = n·R1; 

2. R = R1+ R2; 

3. R = n
R1

m
; 

4. R =
R1·R2

R1+R2
; 

5. SI sistemoje elektrinės varžos vienetas yra ... . 

1. Faradas (F); 

2. Voltas (V);  

3. Omas (Ω); 

4. Amperas (A). 

 

01.02 užduotis 

 

6. Kai medžiagos elektrinis laidumas yra didelis, tai tokia medžiaga yra ... . 

1. superlaidininkas;  

2. laidininkas;  

3. puslaidininkis;  

4. dielektrikas. 

7. SI sistemoje elektrinės įtampos vienetas yra ... . 

1. Amperas (A); 

2. Kolonas (C); 

3. Voltas (V); 

4. Voltas, padalytas iš metro (V/m). 

8. Kai vienas kiekvieno rezistoriaus gnybtas prijungtas prie vieno elektrinės grandinės taško, 

o kiekvieno rezistoriaus kitas gnybtas - prie kito grandinės taško, tai toks rezistorių 

jungimas yra ... . 

1. lygiagretusis;  

2. nuoseklusis;  



3. mišrusis;  

4. trikampio. 

9. Galvaniniai energijos šaltiniai ... paverčia elektros energija. 

1. šiluminę energiją; 

2. mechaninę energiją; 

3. šviesos energiją; 

4. cheminių reakcijų energiją. 

10. Kai yra žinomas pro laidininko skerspjūvi pernešamas elektros krūvis, srovės stipris laide 

apskaičiuojamas pagal formulę ... . 

1. I =
Q

t
; 

2. I =
U

R
; 

3. I =
E

R+R0
; 

4. I =
P

U
. 

 

01.03 užduotis 

 

1. Dviejų elektrinio lauko taškų potencialų skirtumas yra ... . 

1. elektrinio lauko stipris; 

2. elektrinė įtampa tarp tų taškų; 

3. elektrinė talpa; 

4. dielektrinė skvarbą. 

2. Kondensatoriaus grafinis ženklas yra ... paveiksle. 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. . 

3. Lygiagrečiai sujungtų cheminių elementų baterijos elektrovaros jėga vidinė varža 

apskaičiuojamos pagal formules ... . 

1. E = E0,       R = n · R0; 

2. E = E0,       R =
R0

n
; 

3. E = n · E0,  R =
R0

m
; 

4. E = n · E0,  R = n · R0. 

4. Kokia Įtampa tarp kaitintuvo gnybtų, jei jo varža R=20 Ω, o srovė I = 10 A? 

1. 200 V; 

2. 30 V; 

3. 10 V; 

4. 2 V. 

5. Rūgščių, šarmų ir druskų tirpalai - elektrolitai - yra ... . 

1. joninio laidumo; 

2. elektroninio laidumo; 

3. priemaišinio laidumo (p laidumo); 

4. priemaišinio laidumo (n laidumo). 

 

01.04 užduotis 

 

1. SI sistemoje energijos vienetas yra ... . 

1. Faradas (F); 



2. Niutonas (N) 

3. Kulonas (C); 

4. Džaulis (J). 

2. Teisinga įelektrintų kūnų sąveika pavaizduota ... paveiksle. 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. . 

3. Lygiagrečiai sujungtų rezistorių ekvivalentinė varža apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. R = R1 +
R1∙R2

R1+R2
; 

2. 
1

R
=

1

R1
+

1

R2
+

1

R3
; 

3. R = R1 + R2 + R3; 

4. R = R1 ∙ n. 

4. Dėsnis teigia: šilumos kiekis, kurį srovė išskiria laidininke, yra proporcingas srovės 

kvadratui, laidininko varžai ir srovės tekėjimo laikui. Koks tai dėsnis? 

1. Džaulio; 

2. Lenco; 

3. Faradėjaus; 

4. Džaulio-Lenco. 

5. Veikiant elektros srovę elektrolituose, elektriniam laukui, susidaro kryptingas ... . 

1. tik teigiamų jonų judėjimas; 

2. tik neigiamų jonų judėjimas; 

3. elektronų judėjimas; 

4. teigiamų ir neigiamų jonų judėjimas. 

 

01.05 užduotis 

 

1. SI sistemoje elektrinės talpos vienetas yra ... . 

1. Kulonas (C); 

2. Niutonas (N) 

3. Džaulis (J); 

4. Faradas (F). 

2. Bandomuoju taškiniu krūviu laikomas kūnas ... . 

1. kurio matmenys yra labai maži; 

2. įvairių matmenų; 

3. įelektrintas labai mažų matmenų, bet didelio krūvio; 

4. įelektrintas labai mažų matmenų ir mažo krūvio. 

3. Nuosekliai sujungtų cheminių elementų baterijos elektrovaros jėga ir vidinė varža 

apskaičiuojamos pagal formules:... . 

1. E = n · E0,     R = n · R0.  

2. E = n · E0,     R =
R0

m
; 

3. E = E0,          R = n · R0. ; 

4. E = E0,          R = R0. 

4. Įtaisai, kurie jungiami į elektros grandinę srovei reguliuoti vadinami ... . 

1. reostatais; 

2. jungikliais; 



3. kontaktoriais; 

4. tirpiaisiais saugikliais. 

5. Medžiagos kiekis, kuris išsiskiria ant katodo, praėjus vienam elektros Kulonui, vadinamas 

... .  

1. medžiagos elektrocheminiu ekvivalentu; 

2. medžiagos cheminiu ekvivalentu; 

3. medžiagos gramekvivalentu; 

4. Faradėjaus skaičiumi. 

 

01.06 užduotis 

 

1. Metaliniuose laidininkuose elektros srovę sudaro kryptingas ... . 

1. elektronų judėjimas; 

2. teigiamų ir neigiamų jonų judėjimas; 

3. neigiamų jonų judėjimas; 

4. teigiamų jonų judėjimas. 

2. Bet kurioje vietoje pro laidininko skerspjūvį praeis tam tikras elektros kiekis, jei laide 

veikia ... .  

1. magnetinis laukas; 

2. skersinis elektrinis laukas; 

3. išilginis elektrinis laukas; 

4. atomų laukas. 

3. Nuosekliai sujungtų rezistorių ekvivalentinė varža apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. 
1

R
=

1

R1
+

1

R2
+

1

R3
; 

2. R = R1 + R2 + R3; 

3. R = R1 +
R2∙R3

R2+R3
; 

4. R =
R1

m
. 

4. Jei laidininku teka srovė I = 2 A, esant tarp laidininko galų įtampai U = 10 V, tai tokio 

laidininko varža ... . 

1. 20 Ω; 

2. 12 Ω; 

3. 8 Ω; 

4. 5 Ω. 

5. Elektros generatoriai ... paverčia elektros energija. 

1. mechaninę energiją; 

2. šiluminę energiją; 

3. cheminę reakcijų energiją; 

4. šviesos energiją. 

 

01.07 užduotis 

 

1. Elektriniu laidumu vadinama medžiagos savybė praleisti elektros srovę, veikiant ... . 

1. elektriniam laukui; 

2. laidininko krūviui; 

3. laidininko talpai; 

4. taško potencialui. 

2. Šioje grandinėje srovė apskaičiuojama (E1>E2) pagal formulę: 

... . 

 

 



1.  I =
E1+E2

R01+R02+R
; 

2.  I =
E1−E2

R01+R02+R
; 

3.  I =
E2

R01+R02+R
; 

4.  I =
E1

R01+R02+R
; 

3. Kai grandinėje sujungtų rezistorių ekvivalentinė varža lygi jų varžų sumai, tai toks 

rezistorių jungimas vadinamas ... . 

1. lygiagrečiuoju; 

2. nuosekliuoju; 

3. mišriuoju; 

4. žvaigždiniu. 

4. SI sistemoje srovės stiprio vienetas ... . 

1. Amperas (A); 

2. Kulonas (C); 

3. Vatas (W); 

4. Voltas (V). 

5. Iš elektrolito išskirtos medžiagos kiekis, tekant per jį elektros srovei, apskaičiuojamas 

pagal ... . 

1. Džaulio-Lenco dėsnį; 

2. Faradėjaus dėsnį; 

3. pirmąjį Kirchhofo dėsnį; 

4. antrąjį Kirchhofo dėsnį. 

 

01.08 užduotis 

 

1. SI sistemoje elektrinio laidžio vienetas yra ... . 

1. Omas (Ω); 

2. Simensas (S); 

3. Faradas (F); 

4. Kulonas (C). 

2. Atvirkštinis dydis elektrinei varžai vadinamas ... . 

1. elektriniu laidžiu; 

2. specifiniu laidžiu; 

3. tūriniu specifiniu laidžiu; 

4. specifine varža. 

3. Džaulio-Lenco dėsnis užrašomas: ... . 

1. W = U · I · t; 
2. W = U0 · I · t; 
3. W = I2 · R · t; 
4. W = E · I · t. 

4. Didžiausi dielektriniai nuostoliai dielektrikuose būna, kai juos veikia ... . 

1. nuolatinis elektrinis laukas; 

2. kintamasis didelio dažnio elektrinis laukas; 

3. nuolatinis lėtai pulsuojantis elektrinis laukas; 

4. kintamasis pramoninio dažnio srovės elektrinis laukas. 

5. Superpozicijos metodas taikomas apskaičiuoti ... grandinei. 

1. vieno kontūro su vienu šaltiniu; 

2. kelių kontūrų su keliais šaltiniais; 

3. kelių kontūrų su vienu šaltiniu. 

 

 01.09 užduotis 



 

6. Elektrolituose elektros srovę sudaro kryptingas ... . 

1. elektronų judėjimas; 

2. tik teigiamų jonų judėjimas; 

3. tik neigiamų jonų judėjimas; 

4. teigiamų ir neigiamų jonų judėjimas. 

7. Laisvieji elektronai metaliniame laidininke, kai nėra elektrinio lauko, juda netvarkingai, 

todėl elektros kiekis, pranešamas pro bet kokį laidininko skerspjūvį, vidutiniškai lygus ... . 

1. nuliui; 

2. 10-2 C; 

3. 102 C; 

4. begalybei. 

8. Elektros energijos imtuvas, prijungtas prie U= 220 V elektros tinklo, ima srovę I = 5 A. 

Kokia šio imtuvo galia? 

1. 1100 W; 

2. 225 W; 

3. 215 W; 

4. 44 W. 

9. Srovė, kuriai tekant laidas įšyla iki didžiausios leistinosios nusistovėjusios temperatūros, 

vadinama ... . 

1. darbo srove; 

2. trumpojo jungimo srove; 

3. perkrovimo srove; 

4. leistinąja laido srove. 

10. Maitinimo šaltinio, dirbančio generatoriaus režimu, įtampa tarp jo gnybtų 

apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. U0 = I · R0; 

2. U = E + U0; 

3. U = E + I · R0; 

4. U = E − I · R0.  

 

01.10 Užduotis 

 

1. Elektroninio laidumo laidininkai yra tokie, kuriuose elektros srovę sudaro kryptingai 

judantys ... . 

1. teigiami jonai; 

2. neigiami jonai; 

3. elektronai; 

4. teigiami ir neigiami jonai. 

2. Sukūrus išilgai laidininko nukreiptą elektrinį lauką, laisvuosius elektronus pradeda veikti 

to lauko jėgos ir jie įgauna pagreitį ... . 

1. pagal lauko kryptį; 

2. statmenai lauko krypčiai; 

3. prieš lauko kryptį; 

4. bet kokia kryptimi. 

3. Akumuliatoriai ... paverčia elektros energija. 

1. šiluminę energiją; 

2. mechaninę energiją; 

3. šviesos energiją; 

4. cheminių reakcijų energiją. 

4. SI sistemoje galios vienetas yra ... . 



1. Voltas (V); 

2. Džaulis (J) 

3. Vatas (W); 

4. Omas (Ω). 

5. Žinant linijos galo galią, linijos naudingumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę 

... . 

1. η = P2/P1; 

2. η = (P1-ΔP)/P1; 

3. η = (P1-I·ΔU)/P1; 
4. η = 1 = U/U1. 

 

01.11 užduotis 

 

1. Laisvieji arba laidumo elektronai yra ... . 

1. skriejantieji atomo orbitose; 

2. priklausantieji atomo apvalkalams; 

3. klaidžiojantieji tarpatominėje erdvėje. 

2. Elektrinė konstanta ε0 apibūdina elektrinį lauką ... . 

1. tuštumoje (vakuume); 

2. alyvoje; 

3. stikle; 

4. distiliuotame vandenyje. 

3. Omo dėsnis visai elektrinei grandinei užrašomas ... . 

1. I =
P

U
;  

2. I =
Q

t
;  

3. I =
U

R
;  

4. I =
E

R0+R
.  

4. Dydis, kuris rodo, kiek elektros energijos pakeičia (išsklaido) imtuvas, judant jame 

krūviui Q = 1 C, vadinamas ... . 

1. vidiniu įtampos kritimu (U0); 

2. imtuvo gnybtų įtampa (U); 

3. šaltinio gnybtų įtampa (U); 

4. šaltinio elektrovaros jėga (E). 

5. Lemputės su metaliniu siūleliu voltamperinė charakteristika nubraižyta ... paveiksle. 
6.  

1. ok 

2.  

3.  



4.  
 

01.12 užduotis 

 

1. SI sistemoje potencialo vienetas yra ... . 

1. Kulonas (C);  

2. Voltas (V); 

3. Džaulis (J); 

4. Niutonus (N). 

2. Elektrinės konstantos vertė yra ... . 

1. ε0 = 8,85-10 F/m; 

2. ε0 =
10−8

36π
F/m;  

3. ε0 =
10−9

36π
F/m;  

4. ε0 =
10−12

36π
F/m.  

3. Dėsnis nusakantis, kad algebrinė srovių suma mazge lygi nuliui yra ... . 

1. pirmasis Kirchhofo dėsnis; 

2. antrasis Kirchhofo dėsnis; 

3. Džaulio-Lenco dėsnis; 

4. Faradėjaus dėsnis. 

4. Netisinio rezistoriaus grafinis ženklas yra ... paveiksle. 
5.  

1. ; 

2. ;ok 

3. ; 

4. . 

6. Nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo srovių poveikio apsaugoti į elektros grandinę 

jungiami ... . 

1. kontaktorlai; 

2. kirtikliai; 

3. reostatai; 

4. tirpieji saugikliai. 

 

01.13 užduotis 

 

1. Ekvipotencialinis paviršius yra toks, .... . 

1. kurio visų taškų potencialai skirtingi; 

2. kurio visų taškų potencialai vienodi; 

3. kurį gaubia nevienalytis elektrinis laukas 

4. kurį gaubia vienalytis elektrinis laukas. 

2. Lygiagrečiai sujungtų kondensatorių talpa apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. C =
C1

n
;  

2. C = C1 +
C2∙C3

C2+C3
; 



3. 
1

C
=

1

C1
+

1

C2
+

1

C3
; 

4. C = C1 + C2 + C3. 

3. Volto elementą sudaro du elektrodai, įmerkti į sieros rūgšties vandeninį tirpalą, pagaminti 

iš ... . 

1. aliuminio ir vario; 

2. geležies ir vario; 

3. cinko ir vario; 

4. cinko ir geležies. 

4. Dėsnis, nusakantis, kad srovės stipris laide yra tiesiog proporcingas įtampai tarp jo galų ir 

atvirkščiai proporcingas laido varžai, yra ... . 

1. Faradėjaus dėsnis; 

2. Džaulio-Lenco dėsnis; 

3. Omo dėsnis visai grandinei; 

4. Omo dėsnis grandinės daliai. 

5. Kai elektrinės grandinės šakų srovės yra proporcingos šakų laidžiams, tai tokia grandinė 

sujungta ... . 

1. žvaigžde; 

2. mišriai; 

3. lygiagrečiai; 

4. nuosekliai. 

 

01.14 užduotis 

 

1. Dėsnis, nusakantis, kad į mazgą įtekančių srovių suma yra lygi iš to mazgo ištekančių 

srovių sumai, yra ... . 

1. pirmasis Kirchhofo dėsnis; 

2. antrasis Kirchhofo dėsnis; 

3. Džaulio-Lenco dėsnis; 

4. Faradėjaus dėsnis. 

2. Neteisingai pavaizduota elektrinio lauko kryptis ... paveiksle. 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. .ok 



3. Laisvieji elektronai metaliniame laidininke, kai nėra elektrinio lauko, juda ... . 

1. netvarkingai; 

2. orbitomis; 

3. tvarkingai išilgai laidininko; 

4. tvarkingai skersai laidininko. 

4. Nuostolių galia apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. P = U · I; 
2. P0 = U0 · I; 
3. PŠ = ε · I; 
4. PŠ = P + P0.  

5. SI sistemoje elektrinio lauko stiprio vienetas yra ... . 

1. Voltas, padalintasis metro (V/m); 

2. Voltas (V); 

3. Džaulis (J); 

4. Faradas (F). 

 

01.15 užduotis 

 

1. Kai bandomasis taškinis krūvis lauko, pasislenka lauko kryptimi, tai q, veikiamas 

vienalyčio elektrinio darbas A yra atliekamas .... sąskaita. 

1. lauko potencinės energijos; 

2. lauko kinetinės energijos; 

3. kinetinės ir potencinės lauko energijos; 

4. pašalinio lauko energijos. 

2. Elektros srovę sudaro kryptingas elektringųjų dalelių judėjimas laidininke, kai jas veikia 

... . 

1. molekulinis laukas; 

2. gravitacijos laukas; 

3. išilginis elektrinis laukas; 

4. išilginis magnetinis laukas. 

3. Kai keli rezistoriai sujungti vienas su kitu taip, jog per juos teka ta pati srovė, tai toks 

jungimas yra ... . 

1. lygiagretusis; 

2. nuoseklusis; 

3. mišrusis; 

4. trikampis. 

4. Generatoriaus galia apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. PŠ = E · I; 
2. P0 = U0 · I; 
3. P = U · I; 
4. P = PŠ − P0.  

5. Kietieji dielektrikai yra ... . 

1. azotas, argonas, neonas; 

2. sovolis, sovtolis, mineralinė alyva; 

3. kriptonas, neonas, freonas; 

4. ebonitas, getinaksas, tekstolitas. 

 

 

 

 



01.16 užduotis 

 

1. Atomas virsta teigiamu jonu, kai ... . 

1. jis prijungia elektronų; 

2. nuo jo atsiskiria elektronų; 

3. nuo jo nei atsiskiria, nei jis prijungia elektronų. 

2. Kelintą farado dalį sudaro mikrofaradas? 

1. 1µF = 10-12 F; 

2. 1µF = 10-9 F; 

3. 1µF = 10-6 F; 

4. 1µF = 10-3 F. 

3. Kurios schemos ekvivalentinė varža R = 4 Ω, jei visų rezistorių varžos po R1 = 6 Ω? 

1. ; 

2. ;ok 

3.  

4. . 

4. Elektros imtuvo galia apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. P = U · I; 
2. P0 = U0 · I; 
3. PŠ = P + P0;  

4. PŠ = E · I. 
5. Apšvietimo imtuvų leistinas įtampos nukrypimas yra ... . 

1. ±5 %; 

2. -5 %, +10 %; 

3. -2,5 %, +5 %; 

4. -5 %, +2,5 %. 

 

01.17 užduotis 

 

1. Elektrinis laukas yra vienalytis, Jeigu jo visuose taškuose elektrinio lauko stiprio vektoriai 

yra ... . 

1. lygiagretūs, bet nelygūs; 

2. lygiagretūs ir lygūs; 

3. nelygiagretūs, bet lygūs; 

4. lygūs, bet statmeni vieni kitiems. 

2. Nuosekliai sujungtų kondensatorių talpa apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. 
1

C
=

1

C1
+

1

C2
+

1

C3
; 

2. C = C1 + C2 + C3; 

3. C = C1 +
C2∙C3

C2+C3
; 

4. C = nC1.  
3. Elektrinio lauko veikiami neigiami jonai elektrolituose ... . 

1. juda prie teigiamo elektrodo (anodo); 

2. juda prie neigiamo elektrodo (katodo); 



3. pusė juda prie neigiamo, pusė - prie teigiamo elektrodo; 

4. visiškai nejuda. 

4. Dėsnis, nusakantis, kad bet kokiame elektrinės grandinės uždarame kontūre EVJ 

algebrinė suma lygi įtampos kritimų to kontūro varžose algebrinei sumai, yra ... . 

1. pirmasis Kirchhofo dėsnis; 

2. antrasis Kirchhofo dėsnis; 

3. Omo dėsnis; 

4. Džaulio-Lenco dėsnis. 

5. Išjungus išorinę grandinės dalį, šaltinio EVJ lygi ... . 

1. šaltinio vidiniam įtampos kritimui (U0); 

2. šaltinio gnybtų įtampai (U); 

3. imtuvo įtampai (U); 

4. šaltinio EVJ ir vidinio įtampos kritimo sumai (E + U0). 

 

01.18 užduotis 

 

1. Įtampa tarp elektrinio lauko taško ir žemės paviršiaus taško vadinama ... . 

1. šių taškų potencine energija; 

2. šio taško potencine energija; 

3. šio lauko taško potencialu; 

4. elektrinio lauko stipriu. 

2. Elektrinio lauko veikiami teigiami jonai elektrolituose ... . 

1. juda prie neigiamo elektrodo (katodo); 

2. juda prie teigiamo elektrodo (anodo); 

3. pusė juda prie teigiamo, pusė prie neigiamo elektrodo; 

4. visiškai nejuda. 

3. Kaip pakis plokščiojo kondensatoriaus talpa, padidinus atstumą tarp plokštelių 2 kartus? 

1. sumažės du kartus; 

2. padidės du kartus; 

3. padidės keturis kartūs; 

4. nepakis. 

4. Elektros energijos šaltinio gaminama elektros energija apskaičiuojama pagal formulę .... . 

1. W=U·I·t; 

2. W=U0·I·t; 

3. W=U·Q; 

4. W=E·I·t. 

5. Dydis, kuris rodo, koks elektros energijos kiekis paverčiamas šiluma, judant maitinimo 

šaltinyje krūviui Q =1C, vadinamas ... . 

1. šaltinio gnybtų įtampa (U); 

2. šaltinio EVJ (E); 

3. vidiniu įtampos kritimu (U); 

4. imtuvo įtampa (U). 

 

01.19 užduotis 

 

1. Pereiti į aukštesnį energetinį lygį elektronas gali, kai ... . 

1. elektrono energijos kiekis nekinta; 

2. elektronas peršoka į artimesnę branduoliui orbitą; 

3. jis gauna iš šalies papildomos energijos; 



4. atomas išspinduliuoja energiją. 

2. Dydis, apibūdinamas darbo, kuris atliekamas perkeliant krūvį iš vieno elektrinio lauko 

taško į kitą, santykiu su tuo krūviu, vadinamas ... . 

1. elektrine talpa; 

2. elektrinio lauko stipriu; 

3. taško potencialu; 

4. elektrine įtampa tarp tų taškų. 

3. Žinant specifinę varžą, metalinio laidininko varža apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. R2 = R1[1+α(θ2-θ1)]; 

2. R =
U

I
; 

3. R =
l

γ·S
; 

4. ρ =
l

S
. 

4. Kai elektrinės grandinės rezistorių dalis sujungta nuosekliai, o kita dalis - lygiagrečiai, tai 

toks rezistorių jungimas yra ... . 

1. trikampis; 

2. mišrusis; 

3. lygiagretusis; 

4. nuoseklusis. 

5. Elektros mašinų šepetėliai gaminami iš ... . 

1. elektrotechninės anglies; 

2. manganino; 

3. fechralio; 

4. vario. 

 

01.20 užduotis 

 

1. Joninio laidumo yra tokie laidininkai, kuriuose elektros srovę sudaro kryptingai judantys 

... . 

1. teigiami ir neigiami jonai; 

2. tik neigiami jonai; 

3. tik teigiami jonai; 

4. elektronai. 

2. Srovės stiprio I ir laido, kuriuo ta srovė teka, skerspjūvio ploto S santykis ε vadinamas ... . 

1. tūrine varža; 

2. srovės tankiu; 

3. specifiniu elektriniu laidumu; 

4. specifine elektrine varža. 

3. Antrasis Kircnhofo dėsnis užrašomas ... . 

1. U = I·R; 

2. I = I1+ I2+ I3+ ...; 

3. ΣE = Σ(I·R); 

4. ΣI = 0. 

4. Elektros energija, suvartojama išorinėje grandinės dalyje, apskaičiuojama pagal formulę 

... . 

1. W=E·Q; 

2. W0=U0·I·t; 

3. W=U·I·t; 



4. W=E·I·t. 

5. Iš šių cheminių elementų puslaidininkiai yra ... . 

1. geležis, volframas; 

2. kalis, natris; 

3. germanis, selenas; 

4. aliuminis, varis. 

 

01.21 užduotis 

 

1. Laidininkuose teigiama srovės kryptimi laikoma .... . 

1. sutampanti su elektronų judėjimu; 

2. priešinga elektronų judėjimui; 

3. priešinga teigiamai įelektrintų dalelių judėjimui; 

4. sutampanti su neigiamų jonų judėjimu. 

2. Mazgu arba išsišakojimo tašku vadinamas elektrinės grandinės taškas, kuriame sujungta 

... . 

1. trys ir daugiau laidų; 

2. du laidai; 

3. laidai nesujungti. 

3. Jei pro laidininko skerspjūvį per laiką t = 2 s pernešamas elektronų kiekis q =10 C, tai 

srovės stipris yra ... . 

1. 20 A; . 

2. 12 A; 

3. 8 A; 

4. 5 A. 

4. Energijos dalis, suvartojama šaltinio viduje (jam šildyti), apskaičiuojama pagal formulę ... 

. 

1. W = U · Q; 

2. W = E · I · t; 
3. W = U · I · t; 
4. W0 = U0 · I · t. 

5. Rūgštiniai akumuliatoriai yra ... . 

1. nikelio-kadmio; 

2. nikelio-geležies; 

3. švino; 

4. sidabro-cinko. 

 

01.22 užduotis 

 

1. Plačiausią draustinę juostą turi ... . 

1. dielektrikai; 

2. puslaidininkiai; 

3. laidininkai; 

4. superlaidininkai. 

2. Sukūrus išilgai laidininko nukreiptą elektrinį lauką, laisvieji elektronai pradeda judėti 

priešinga elektriniam laukui kryptimi, nes juos veikia ... . 

1. magnetinio lauko jėgos; 

2. elektrinio lauko jėgos; 

3. gravitacijos lauko jėgos; 

4. atomų laukų jėgos. 



3. Didėjant metalinio laidininko temperatūrai, jo varža ... . 

1. didėja; 

2. mažėja; 

3. nekinta; 

4. vienų didėja, kitų mažėja. 

4. Elektros šaltinio (generatoriaus) gnybtų įtampa apskaičiuojant pagal formulę ... . 

1. U = E + I · R0; 

2. U = E − I · R0;  

3. U = E + U0; 

4. U = I · R. 

5. Jeigu dydžio skaitinė vertė lygi energijai, kurią šaltinio viduje įgyja elektros krūvis Q = 1 

C, dydis yra ... . 

1. šaltinio gnybtų įtampa (U); 

2. imtuvo įtampa (U); 

3. elektrovaros jėga (E); 

4. vidinis įtampos kritimas(U0). 

 

Magnetinis laukas 
 

02.01 užduotis 

 

1. Kuriame paveiksle nurodyta teisinga lygiagrečius laidus veikiančios elektrodinaminės 

jėgos kryptis? 

1.  

2.  

3. ok 

4.  
 



2. Magnetinės linijos arba magnetinio srauto linijos visuomet yra ... . 

1. uždaros; 

2. atviros; 

3. nutrukusios; 

4. ir uždaros, ir nutrukusios. 

3. Elektros srovės savybė sužadinti magnetinį lauką apibūdinama ... . 

1. magnetinio lauko stipriu (H); 

2. magnetovaros jėga (F); 

3. magnetine įtampa (Um); 

4. magnetine indukcija (B). 

4. Dėsnis, teigiantis, kad žiede indukuotos EVJ kryptis visada tokia, jog jos sukurtoji srovė 

priešinasi EVJ atsiradimui, yra ... . 

1. pilnutinės srovės dėsnis; 

2. Omo dėsnis magnetinei grandinei; 

3. Ampero dėsnis; 

4. Lenco dėsnis. 

5. Didžiausią liktinį magnetizmą turi ... . 

1. alniko lydinys; 

2. geležis; 

3. elektrotechninis plienas; 

4. permalojus. 

 

 

02.02 užduotis 

 

1. Taikant kairiosios rankos taisyklę, yra nustatoma ... . 

1. magnetovaros jėgos kryptis; 

2. indukuotos EVJ kryptis; 

3. veikiančios elektroną jėgos kryptis; 

4. elektromagnetinės jėgos kryptis. 

2. Magnetinės linijos brėžiamos taip, kad bet kuriame taške magnetines indukcijos vektorius 

eitų linijos liestinės kryptimi, ... . 

1. priešinga lauko krypčiai; 

2. sutampančia su lauko kryptimi; 

3. statmena lauko krypčiai. 

3. Vakuumo absoliutinė magnetinė skvarbą yra vadinama konstanta. Ji yra ... . 

1. µ0 = 4·π·107 (H/m); 

2. µ0 = 125·107 (H/m); 

3. µ0 = 4·π·10-7 (H/m); 

4. µ0 = 125·10-12 (H/m). 

4. Grafinis ritės ženklas ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  



5. Kai reikia gauti plačią histerezės kilpą, naudojami ... . 

1. ferimagnetikai; 

2. magnetodielektrikai; 

3. minkštamagnetės medžiagos; 

4. kietamagnetės medžiagos. 

 

02.03 užduotis 

 

1. Magnetinio lauko intensyvumas kiekviename jo taške, įvertinant aplinkos įtaką, 

apibūdinamas ... . 

1. magnetinio lauko stipriu (H); 

2. magnetine įtampa (Um); 

3. magnetine indukcija (B); 

4. magnetovaros jėga (F). 

2. Magnetinė indukcija žiedinės ritės ašinėje linijoje apskaičiuojama gal formulę ... . 

1. B = μa
IN

l
; 

2. B = 125 ∙ μa
I∙N

l
10−8; 

3. B = 4 ∙ π ∙ μa
I∙N

l
10−7; 

4. B = μ0
I∙N

l
. 

3. Tiesaus laidininko, kuriuo teka srovė, magnetinės linijos yra ... . 

1. nekoncentriški apskritimai; 

2. koncentriški apskritimai; 

3. elipsės; 

4. nesimetrios kreivės. 

4. Kuriame paveiksle teisingai pavaizduotos elektromagnetinės jėgos, veikiančios kontūrą, 

kuriuo teka elektros srovė? 

1.  

2.  

3.  

4.  ok 

5. Kietųjų feromagnetinių medžiagų histerezės kilpa yra ... . 

1. labai siaura; 

2. siaura; 

3. plati. 



 

 

02.04 užduotis 

 

1. SI sistemoje magnetovaros jėgos vienetas yra ... . 

1. Amperas (A); 

2. Tesla (T); 

3. Vėberis (Wb); 

4. Amperas, padalintasis metro (A/m). 

2. Kai srovė teka tiesiu laidininku, magnetinių linijų kryptis nustatoma pagal ... . 

1. Lenco taisyklų; 

2. grąžtelio taisyklę; 

3. kairiosios rankos taisyklę; 

4. dešiniosios rankos taisyklę. . 

3. Elektrotechninio plieno įmagnetinimo kreivė B = f(H) yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

4. Dėsnis, kuris teigia, jog kiekvieno Šakotos magnetinės grandinės mazgo magnetinių 

srautų algebrinė suma lygi nuliui, yra ... . 

1. Ampero dėsnis; 

2. Omo dėsnis; 

3. pirmasis Kirchhofo dėsnis; 

4. antrasis Kirchhofo dėsnis. 

5. Laidininko, kuriuo teka elektros srovė, rodyklė magnetiniame lauke pasisuka ... . 

1. lygiagrečiai laidininko ašiai; 

2. statmenai laidininko ašiai; 

3. statmenai magnetinėms linijoms. 

 

02.05 užduotis 

 

1. Magnetovaros jėgos dalis, tenkanti magnetinės linijos ilgio vienetui, vadinama ... . 

1. magnetiniu srautu (Φ); 

2. magnetine indukcija (B); 

3. magnetinio lauko stipriu (H); 

4. magnetine įtampa (Um). 

2. Kuriame paveiksle teisinga magnetinio lauko kryptis apie laidą su srove? 

1.  

2. ok 

3.  



4.  
3. Sūkurinėms srovėms sumažinti transformatorių magnetolaidžiai surenkami iš plonų 

vienas nuo kito izoliuotų lakštų, gaminamų iš ... . 

1. techninės geležies; 

2. permatojaus; 

3. kobalto plieno; 

4. geležies ir silicio lydinio. 

4. Medžiagos, pvz., plienas, geležis, nikelis, kobaltas ir jų lydiniai, vadinamos 

feromagnetikais, nes jų magnetinė skvarbą yra ... . 

1. didelė; 

2. labai maža; 

3. lygi nuliui. 

5. Jėga, veikianti laisvąjį elektroną magnetiniame lauke, žinant elektrono krūvį, 

apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. F0 =
F

N
; 

2. F0 = Bev; 

3. F0 =
I∙B∙l

N
; 

4. F0 =
Q

t
∙

B∙l

N
. 

 

02.06 užduotis 

 

1. Kuriame paveiksle teisinga magnetovaros jėgos kryptis? 

 

1.  2. ok 3.  4.  

 

2. SI sistemoje magnetinio srauto vienetas yra ... . 

1. Vėberis (Wb); 

2. Tesla (T); 

3. Amperas (A); 

4. Henris (H). 

3. Elektromagnetai gaminami iš ... . 

1. lakštinio elektromagnetinio plieno; 

2. lydinio alnisi; 

3. volframinio plieno; 

4. feritų. 

4. Elektrodinaminė jėga, veikianti lygiagrečius laidus, kai jais teka srovės, lygi ... . 

1. F1 = I1 ∙ B2 ∙ l; 

2. F2 = I2 ∙ B1 ∙ l;  

3. F = μ𝑎
I1l2

2∙π∙a
l; 

4. F = I ∙ B ∙ l. 



5. Dėsnis, teigiantis, jog magnetinis srautas tiesiog proporcingas magnetovaros jėgai (MVJ) 

ir atvirkščiai proporcingas magnetinės grandinės varžai, yra ... . 

1. Ampero dėsnis; 

2. Omo dėsnis; 

3. pirmasis Kirchhofo dėsnis; 

4. antrasis Kirchhofo dėsnis. 

 

Kintamosios srovės vienfazės grandinės 
 

03.01 užduotis 

 

1. Lietuvos pramonės elektros įrenginių standartinis dažnis yra ... . 

1. 30 Hz; 

2. 40 Hz; 

3. 50 Hz; 

4. 60 Hz. 

2. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios R, 

induktyviosios XL, ir talpinės varžų XC, pilnutinė galia neapskaičiuojama pagal formulę ... 

. 

1. S = U·I; 

2. S = I2·Z; 

3. S =  √P2; 

4. S =  √P2 + (QL − QC)2. 

3. Grandinės, kurios varža tik induktyvioji XL, vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
4. Nuosekliai sujungta kintamosios srovės grandine teka srovė I = 20 A. Grandinės aktyvioji 

varža R = 65 Ω, induktyvioji XL= 48 Ω ir talpinė XC= 40 Ω. Apskaičiuoti grandinės 

pilnutinę varžą Z, gnybtų įtampą U ir pilnutinę galią S. 



1. 200 Ω, 10 V, 4000 V.A; 

2. 10 Ω, 4 V, 200 V.A; 

3. 10 Ω, 200 V, 4 kV.A; 

4. 4 Ω, 10 V, 200 V.A. 

5. Dažniausiai vartotojai tgφ  mažina iki 0,33, nes dar mažinant, ... . 

1. padidėja tinklo įtampa; 

2. padidėja linijomis tekanti srovė; 

3. neekonomiška, nes reikia didelės galios kondensatorių baterijos; 

4. sutrinka imtuvų darbas. 

 

03.02 užduotis 

 

1. Dydis, kuris rodo, kokia periodo dalimi arba kokiu laiko tarpu vienas sinusinis dydis 

pasiekia periodo pradžią anksčiau už kitų sinusinį dydį, vadinamas ... . 

1. fazių skirtumo kampu;  

2. fazių skirtumo laiku;  

3. galine faze; 

4. pradine faze. 

2. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios varžos R, 

induktyviosios XL ir talpinės XC, įtampa tarp grandinės gnybtų apskaičiuojama pagal 

formulę ... . 

1. U =  √Ua
2 + (UL − UC)2; 

2. U =  √Ua
2; 

3. U =  √Ua
2 + UC

2;  

4. U =  √Ua
2 + UL

2.  

3. Grandinės, sudarytos iš talpinės varžos, srovės ir įtampos kreivės yra ... paveiksle. 

1.  

2.  

3.  

4.  
 



4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės reaktyvioji galia Q = 1,2 kvar, 

aktyvioji varža R = 45 Ω, induktyvioji XL= 5 ir talpinė XC = 2 Ω, Apskaičiuoti srovę I, 

įtampos induktyviąją dedamąją UL ir pilnutinę galią S. 

1. 20 A, 2000V, 100 V.A; 

2. 20 A, 100 V, 2 kV.A; 

3. 2 A, 20 V, 100 V.A; 

4. 100 A, 20 V, 2 kV.A. 

5. Įrenginio vidutinį galios koeficientą cosφvid. galima apskaičiuoti pasinaudojus ... 

duomenimis. 

1. fazometro; 

2. aktyviosios ir reaktyviosios energijos skaitiklių; 

3. aktyviosios energijos skaitiklio; 

4. reaktyviosios energijos skaitiklio. 

 

03.03 užduotis 

 

1. Grandinės, sudarytos iš aktyviosios ir induktyviosios varžų, gnybtų įtampos efektinė vertė 

apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. U = Ua-Ua; 

2. U = I·Z; 

3. Um = Im·Z; 

4. Um = Um·sin(ω·t+φ). 

2. Kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios varžos R, srovės ir įtampos kreivės 

yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
3. Kuri formulė tinka kondensatorių baterijos talpai apskaičiuoti, žinant jos reaktyviąją 

galią? 



1. C =
IC

ω∙U
; 

2. C =
P

ω∙U2
(tgφ1 − tgφ2); 

3. C =
I2

ω∙QC
; 

4. C =
1

ω∙XC
. 

4. Nuosekliai sujungta kintamosios srovės grandine teka srovė I = 20 A, grandinės aktyvioji 

varža R = 4 Ω, induktyvioji XL = 4 ΩΩ ir taikinė XC = 4 Ω. Apskaičiuoti grandinės 

pilnutinę varžę Z, aktyviąją galią P ir gnybtų įtampą V. 

1. 5 Ω, 100 W, 1600 V; 

2. 100 Ω, 1600 W, 5 V; 

3. 5 Ω, 1,6 kW, 100 V; 

4. 1,5 Ω, 5 w, 100 V. 

5. Žinant kampini greitį, kintamosios srovės dažnis apskaičiuojamas pagal formulę ... . 

1. f = 1/l ; 

2. f = ω/2·π; 

3. f = ω/60. 

 

03.04 užduotis 

 

1. Grandinės, sudarytos iš aktyviosios ir induktyviosios varžų. reaktyviosios įtampos efektinė 

vertė yra ... . 

1. uLm = Im·ω·L; 

2. uL =l·XL; 

3. uL = uLm·sin(ω·t-90o) 

4. uL = L
di

dt
. 

2. Dydžiai iL = Im·sin(ω·t-30o) ir uL = um·sin(ω·t+60o) teisingi ... paveiksle. 

1.  

2.  

3.  

4.  
3. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš induktyviosios XL ir 

talpinės XC varžų, reaktyvioji galia apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. Q = I2·XL; 

2. Q = I2(XL-XC); 



3. Q = UC·I; 

4. Q = I2·XC. 

4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės pilnutinė galia S = 2 kV.A, aktyvioji 

varža R = 4 Ω, induktyvioji XL = 5 Ω ir talpinė XC = 2 Ω. Apskaičiuoti srovę I, gnybtų 

įtampą U ir reaktyviąją galią Q. 

1. 20 A, 1200 V, 100 var;  

2. 20 A, 100 V, 1,2 kvar; 

3. 100 A, 1200 V, 20 var; 

4. 100 A, 20 V, 1200 var. 

5. Kuris iš nurodytų būdų yra geriausias galios koeficientui cosφ gerinti? 

1. palaikyti variklių apkrovą, artimą vardinei; 

2. pakeisti mažai apkrautus variklius mažesnės galios varikliais; 

3. įrengti sinchroninį variklį (kompensatorių); 

4. prijungti lygiagrečiai varikliui kondensatorių bateriją. 

 

03.05 užduotis 

 

1. SI sistemoje pilnutinės galios vienetas yra ... . 

1. Vatas (W); 

2. varas (var); 

3. kilovatas (kW); 

4. Voltamperas (V.A). 

2. Kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios varžos R, vektorinė diagrama yra 

... paveiksle. 

1.  

2.  

3.  

4.  
3. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios R, 

induktyviosios XL ir talpinės Xc varžų, reaktyvioji varža apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. X = ω·L; 

2. X = 2π·f·L; 

3. X = XL-XC; 

4. X =
1

ω·C
.  

4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės reaktyvioji induktyvioji galia QL = 

2000 var, aktyvioji varža R = 4 Ω, induktyvioji XL = 5 Ω ir talpinė Xc = 2 Ω. Apskaičiuoti 

srovę I, įtampos aktyviąją dedamąją ir aktyviąją galią P. 

1. 20 A, 80 V, 1,6 kW; 



2. 1,6 A, 20 V, 80 W; 

3. 80 A, 1600 V, 20 W; 

4. 20 A, 1600 V, 80 kW. 

5. Aktyviosios galios nuostoliai elektros tinkluose nuo vartotojų galios koeficiento cosφ ... . 

1. nepriklauso; 

2. proporcingai pirmajam jo laipsniui; 

3. proporcingai antrajam jo laipsniui; 

4. atvirkščiai proporcingi antrajam jo laipsniui. 

 

03.06 užduotis 

 

1. Jei grandine, kurios aktyvioji varža R ir induktyvioji XL, teka kintamoji srovė i = Imsinωt, 

tai grandinės gnybtų įtampa yra ... . 

1. u  Umsinωt; 

2. u = Umsin(ωt+90o); 

3. u = Umsin(ωt-90o); 

4. u = Umsin(ωt+90o). Neaišku 

2. Koks reikšmingiausias neapkrauto galios kabelio parametras? 

1. aktyvusis laidis G; 

2. talpa C; 

3. induktyvumas L;  

4. aktyvioji varža R. 

3. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios R, 

induktyviosios XL ir talpinės XC varžų, vektorinė diagrama yra ... . 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės gnybtų įtampa U = 200 V, aktyvioji 

varža R = 6 Ω, induktyvioji XL =18 Ω ir talpinė XC =10 Ω. Apskaičiuoti pilnutinę 

grandinės varžą Z, srovę I ir aktyviųjų galią P. 

1. 10 Ω, 2.4 A, 20 W; 

2. 20 Ω, 2.4 A, 10 W; 

3. 10 Ω, 20 A, 2.4 kW; 

4. 20 Ω, 10 A, 2400 W. 



5. Lygiagrečiai sujungtos kintamosios srovės grandinės kokybė Q, vykstant srovių 

rezonansui, apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. Q =
I·ω·L

U
;  

2. 𝐐 =
𝐈𝐂

𝐈
;  

3. Q =
I

U·ω·C
;  

4. Q =
I

IL
.  

 

03.09 užduotis 

 

1. SI sistemoje magnetinio lauko stiprio vienetas yra ... . 

1. Veberis (Wb); 

2. Tesla (T); 

3. Amperas, padalintasis metro (A/m); 

4. Amperas (A). 

2. Magnetinio lauko kryptį rodo magnetinės rodyklės ... . 

1. pietinis galas; 

2. vidurys; 

3. šiaurinis galas. 

3. Kontūras, kuriuo teka elektros srovė, veikiamas elektromagnetinių jėgų, stengiasi taip 

pasisukti, kad magnetinis srautas, veriantis tą kontūrą būtų ... . 

1. lygus nuliui; 

2. labai mažas; 

3. mažas; 

4. didžiausias. 

4. Nuolatiniai magnetai gaminami iš ... . 

1. magniko lydinio; 

2. magnetodielektrikų; 

3. permalojaus; 

4. elektrotechninio plieno. 

5. Kai reikia turėti tiesinę B = F(H) priklausomybę, naudojami ... . 

1. kietamagnečiai feromagnetikai; 

2. minkštamagnečiai feromagnetikai; 

3. minkštamagnečiai feritai; 

4. magnetodielektrikai. 

 

Užduotis 
  

1. Magnetinio lauko stiprio H vektoriaus kryptis izotropinėse aplinkose su magnetinės 

linijos kryptimi tame taške ... . 

1. yra statmena; 

2. yra priešinga; 

3. sutampa. 

2. Vienalyčio lauko magnetinės indukcijos B ir paviršiaus, statmeno magnetinės indukcijos 

vektoriui, ploto S sandauga vadinama ... . 

1. magnetovaros jėga (F); 

2. magnetiniu srautu (Φ); 



3. magnetinio lauko stipriu (H); 

4. magnetine įtampa (Um). 

3. Iš kietųjų feromagnetinių medžiagų gaminami ... . 

1. nuolatiniai magnetai; 

2. variklių statoriai ir rotoriai; 

3. generatorių statoriai ir rotoriai; 

4. transformatorių magnetolaidžiai. 

4. Darbas, kurį atlieka elektromagnetinės jėgos, veikdamos judantį magnetiniame lauke 

laidą, kai žinomas kertamas magnetinis srautas, apskaičiuojamas pagal formulę ... . 

1. A = F·b; 

2. A = F0·N·b; 

3. A = k·Φ; 

4. A = I·B·l·b. 

5. ESM loginiuose ir atminties elementuose naudojami ... . 

1. kietamagnečiai ir feromagnetikai; 

2. minkštamagnečiai feromagnetikai ; 

3. minkštamagnečlai feritai; 

4. magnetodielektrikai. 

 

03.07 užduotis 

  

1. Koks šių EVJ e1 = E1msin(ωt-70o) ir e2 = E2msin(ωt+20o) fazių skirtumo kampas? 

1. 90o; 

2. 70o; 

3. 50o; 

4. 20o. 

2. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios R, 

induktyviosios XL ir talpinės XC varžų, pilnutinę varžą apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. Z =  √R2 + XL
2;  

2. Z =  √R2 + (XL − XC)2;  

3. Z =  √R2 + XC
2;  

4. Z =  √R2.  
3. Grandinės, sudarytos iš talpinės varžos, vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1.  ok 

2.  

3.  



4.  
4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės pilnutinė galia S = 4000 V.A, aktyvioji 

varža R = 5 Ω, induktyvioji XL = 48 Ω ir talpinė XC = 40 Ω. Apskaičiuoti pilnutinę varžę Z, 

srovę I ir aktyviąją galią P. 

1. 10, 20 A, 2.4 kW; 

2. 10 Ω, 2,4 A, 20 W  

3. 2,4 Ω, 10 A, 20 W; 

4. 20 Ω, 10 A, 2400 W. 

5. Kai grandinės aktyvioji galia kinta, aktyvioji energija apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. Wa = U·I·cosφ 

2. Wa = P1·t1+ P2·t2+ P3·t3+ ...; 

3. Wa = I2·R·t; 

4. Wa = P·t. 

 

03.08 užduotis 

 

1. Elektriniai kampai vadinami pradiniais faziniais, jei kitimas EVJ vertes ... . 

1. bet kuriuo laiko momentu; 

2. galiniu laiko momentu; 

3. pradiniu laiko momentu. 

2. Kaitrinės lempos kaitinimo siūlelyje yra ... . 

1. talpa; 

2. induktyvumas; 

3. induktyvumas ir talpa; 

4. aktyvioji varža. 

3. Šios grandinės vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

4.    

5. 1  

6. 2 ok 

7. 3  

8. 4  



4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės gnybtų įtampa U = 100 V, aktyvioji 

varža R = 4 Ω, induktyvioji XL =6 Ω ir talpinė XC = 3 Ω. Apskaičiuoti pilnutinę grandinės 

varžą Z, srovę I ir pilnutinę galią S. 

A. 2 Ω, 20 A, 5 V.A; 

B. 5 Ω, 2 kA, 20 kV.A; 

C. 20 Ω, 5 A, 20 V.A; 

D. 5 Ω, 20 A, 2 kV.A. 

5. 03.08 5 neįskaitoma 

 

03.09 užduotis 
 

1. Žinant periodą, fazinio kampo kitimo greitis ω arba kampinis greitis apskaičiuojamas 

pagal formulę ... . 

1. ω = p·Ω; 

2. ω = 2·π·f; 

3. ω =  
2∙π

T
;  

4. ω =  
p∙α

t
.  

2. SI sistemoje dažnio vienetas yra ... . 

1. sekundė (s); 

2. Henris (H);  

3. Hercas (Hz); 

4. Henris, padalintas iš metro (H/m). 

3. Šios grandinės vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1. pav.  

2. pav. ok 

3. pav.  

4. pav.  

4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės reaktyvioji talpinė galia Qc = 800 var, 

aktyvioji varža R = 4 Ω, induktyvioji XL = 5 Ω ir talpinė   XC = 2 Ω. Apskaičiuoti grindinės 

pilnutinę varžą Z, srovę I ir įtampos aktyviąją dedamąją Ua. 

1. 5 Ω, 20 A, 80 V;  

2. 80 Ω, 20 A, 5 V;  



3. 5 Ω, 80 A, 20 V; 

4. 20 Ω, 5 A, 80 V. 

5. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios R, 

induktyviosios XL ir talpinės XC varžų, įtampa grandinės gnybtuose apskaičiuojama pagal 

formulę ... . 

1. Ua = I·R; 

2. UL= I·XL; 

3. U = I·Z; 

4. UC= I·XC. 

 

03.10 užduotis 

 

1. Srovė, kurios didumo ir krypties kitimai kartojasi periodiškai lygiais laiko tarpais T, 

vadinama ... , 

1. nuolatine; 

2. išlyginta srove; 

3. impulsine; 

4. kintamąja. 

2. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės, sudarytos iš aktyviosios R, 

induktyviosios XL ir talpinės XC varžų, tekant sinusiniai srovei I = Im ·sinω·t, grandinės 

gnybtų įtampa apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. UC= I·XC; 

2. UL= I·XL; 

3. U = I·Z; 

4. Ua = I·R. 

3. Grandinės, kurios varža aktyvioji ir induktyvioji, vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės gnybtų įtampa U = 200 V, aktyvioji 

varža R = 8 Ω, induktyvioji XL = 10 Ω ir talpinė XC = 4 Ω. Apskaičiuoti grandinės 

pilnutinę varžą Z, srovę I ir pilnutinę galią S. 

1. 4 Ω, 10 A, 20 V.A; 



2. 10 Ω, 20 A, 4 kV.A; 

3. 10 Ω, 4 A, 20 V.A; 

4. 20 Ω, 10 A, 4 kV.A. 

5. Srovių rezonansas vyksta elektrinėje grandinėje, sujungtoje ... . 

1. žvaigždute; 

2. trikampiu; 

3. nuosekliai; 

4. lygiagrečiai. 

 

03.11 užduotis 

 

1. Grandinės , sudarytos iš aktyviosios ir induktyviosios varžų, aktyviosios įtampos efektinė 

vertė apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. ua = uam·sinω·t; 

2. ua= i·ω; 

3. ua = I·R; 

4. uam= Im·R. 

2. Elektrinė grandinė, kurioje elektros energija keičiama šilumine energija, apimdinama ... . 

1. induktyvumu L ir talpa C; 

2. talpa C; 

3. induktyvumu L; 

4. aktyviąja varža R. 

3. Vektorinė diagrama įtampų rezonanso atvejis yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės aktyvioji galia P = 1.6 kW, aktyvioji 

varža R = 4 Ω, induktyvioji XL = 5 Ω ir talpinė XC = 2 Ω. Apskaičiuoti grandinės pilnutinę 

varžą Z, srovę I ir reaktyviąją talpinę galią QC. 



1. 5 Ω, 800 A, 20 var; 

2. 5 Ω, 20 A, 800 var; 

3. 0.8 Ω, 5 A, 20 var; 

4. 20 Ω, 5 A, 800var. 

5. Skaičiuojant lygiagrečiai sujungtos kintamosios srovės grandinės, grandinės pilnutinis 

laidis apskaičiuojamas pagal formulę... . 

1. G =
XL−XC

Z2
; 

2. 𝐆 = √∑ 𝐏𝟐 + ∑ 𝐐𝟐 ; 

3. G =
1

Z
; 

4. G =
1

Z2. 

 

03.12 užduotis 
 

1. Srovės įtampos ir EVJ vertės bet kuriuo laiko momentui t vadinamos ... . 

1. vidutinėmis (Ivid, Uvid, Evid); 

2. aritmetinėmis (Im, Um, Em); 

3. efektinėmis (I, U, E); 

4. momentinėmis (i, u, e). 

2. Lygiagrečiai sujungtoje dvejų šakų grandinėje srovių rezonansą galima gauti, keičiant ... . 

1. tik talpą C; 

2. tik induktyvumą L; 

3. tik šaltinio įtampos kampinį greitį ω. 

4. bet kurį arba kuriuos iš nurodytų A, B, C parametrų.  

3. Grandinės, sudarytos iš aktyviosios ir induktyviosios varžų, varžų trikampis yra ... 

paveiksle. 

1.  

2.  

3. ok 

4.  

5.  



4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės teka srovė I = 20 A, aktyvioji varža R = 

8 Ω, induktyvioji XL = 10 Ω ir talpinė XC = 4 Ω. Apskaičiuoti grandinės pilnutinę varžą Z, 

aktyviąją galią P ir gnybtų įtampą U. 

1. 10 Ω, 3.2 kW, 200 V; 

2. 200 Ω, 3200 W, 10 V; 

3. 200 Ω, 10 W, 3200 V; 

4. 32 Ω, 10 W, 200 V. 

5. Lygiagrečiai sujungtoje kintamosios srovės grandinėje reaktyvusis laidis apskaičiuojamas  

pagal formulę ... . 

1. G =
1

R
; 

2. G =
R

Z2
; 

3. B =
XC

Z2 ; 

4. Y = −
1

Z
. 

 

03.13 užduotis 
 

1. Du sinusiniai dydžiai, kurių pradinės fazės vienodos, laikomi ... 

1. pralenkiančios fazės dydžiais; 

2. sutampančios fazės dydžiais; 

3. priešingos fazės dydžiais; 

4. atsiliekančios fazės dydžiais. 

2. Grandinės, kurios varžos yra aktyvioji R ir talpinė XC vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1.  

2.  

3. ok 

4.  
3. Kai žinoma grandinės reaktyvioji galia, talpinė jos varža apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. XC =
UC

I2 ; 

2. XC =
QC

I2
; 



3. XC =
1

2π∙f∙C
; 

4. XC =
1

ω∙C
. 

4. Nuosekliai sujungtos kintamosios srovės grandinės pilnutinė galia S =  4000 V.A, aktyvioji 

varža R = 8 Ω, induktyvioji XL = 10 Ω ir talpinė XC = 4 Ω. Apskaičiuoti srovę I, įtampę U ir 

reaktyviąją galią Q. 

1. 20 A, 2400 V, 200 var; 

2. 20 A, 200 V, 2.4 kvar; 

3. 2.4 kA, 200 V, 20 var; 

4. 200 A, 20 V, 2.4 kvar. 

5. Sumažėjus generatoriaus apkrovos galios koeficientui cosφ nuo 1.0 iki 0.5, jo išvystoma 

aktyvioji galia ... . 

1. padidėja 2 kartus; 

2. sumažėja 2 kartus; 

3. sumažėja 50 % pilnutinės vardinės galios; 

4. nepakinta. 

03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 užduotys praleidžiamos 

 

03.21 užduotis 
 

1. Elektros kiekio pernešto laidininko skerspjūviu per pusperiodį, santykis su šio 

pusperiodžio trukme yra ... . 

1. momentinė srovės vertė; 

2. vidutinė srovės vertė; 

3. efektinė srovės vertė; 

4. amplitudinė srovės vertė. 

2. Jei grandinė prijungta prie kintamosios įtampos, tai laiko atžvilgiu nekinta ... . 

1. galia; 

2. srovė; 

3. aktyvioji varža; 

4. elektriniame ir magnetiniame laukia sukaupta energija. 

3. Kuriame paveiksle teisingai pažymėtas periodas T? 

1.  

2. ok 



3.  

4.  
4. Kai per pirmąjį pusperiodį laidininko skerspjūviu pernešamas tam tikras elektros kiekis 

viena kryptimi, o per antrąjį pusperiodį toks pats - priešinga kryptimi, tai per periodą 

vidutinė sinusinės srovės vertė lygi ... . 

1. Ivid < 0; 

2. Ivid  0; 

3. Ivid > 0; 

4. Ivid = ∞. 

5. Grandinės, sudarytos iš aktyviosios ir induktyviosios varžų, reaktyvioji galia 

apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. P = I2R; 

2. Q = I2XC; 

3. Q = I2R; 

4. Q = I2XL. 

 

03.22 užduotis 
 

1. Vidutinė sinusinė srovės vertė apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. Evid =
2

π
Em; 

2. Ivid =
2

π
Im; 

3. Uvid =
2

π
Um; 

4. Φ𝑣𝑖𝑑 =
2

π
Φm. 

2. Kintamosios srovės grandinėje, žinant pilnutinę galią, aktyvioji galia apskaičiuojama 

pagal formulę ... . 

1. P = I2R; 

2. P = U2G; 

3. P = S·cosφ; 

4. P =
Q

tgφ
.  

3. Įtampos rezonanso metu magnetinio lauko energija didėja elektrinio lauko energijos 

mažėjimo sąskaita ir priešingai, todėl energijos šaltinis turi kompensuoti energiją, 

vartojamą tik ... . 

1. talpinėje varžoje XC; 

2. induktyviojoje varžoje XL; 

3. aktyviojoje varžoje R; 

4. banginėje varžoje Zb. 



4. Savasis virpesių kontūro dažnis priklauso ... , 

1. nuo aktyviosios kontūro varžos; 

2. tik nuo kontūro induktyvumo; 

3. tik nuo kontūro talpos; 

4. nuo kontūro induktyvumo ir talpos. 

5. Lygiagrečiai  sujungtoje kintamosios sroves grandinėje reaktyvioji sroves dedamoji 

apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. Ia = U·G; 

2. Ir = I·sinφ; 

3. I = U·Y; 

4. I = −
U

Z
.  

 

03.23 užduotis 

 
1. Sinusinės srovės efektinė vertė apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. U =
Um

√2
;  

2. I =
Im

√2
;  

3. E =
Em

√2
;  

4. Uvid =
2

π
Um. 

2. Grandinės, kurios varža aktyvioji ir induktyvioji, pilnutinė varža apskaičiuojama pagal 

formulę ... . 

1. Z = √R2 + (XL − XC)2;   

2. Z = √R2 + XL
2;   

3. Z = √R2 + XC
2;   

4. Z = R. 

3. Virpesių kontūro banginė varža priklauso ... . 

1. nuo kontūro aktyviosios varžos; 

2. nuo kontūro induktyvumo ir talpos; 

3. tik nuo kontūro induktyvumo; 

4. tik nuo kontūro talpos. 

4. Lygiagrečiai sujungtoje kintamosios srovės grandinėje srovė bet kurioje šakoje 

apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. I = U·Y; 

2. Ia = I·cosφ; 

3. Ir = U·B; 

4. Ia = U·G. 

5. Elektrinių generatorių geriausiam išnaudojimui pramonės įmonėms nustatytas  tgφ yra ... 

. 

1. 0.88 ... 1.02; 

2. 0.75 ... 0.88; 

3. 0.62 ... 0.75; 

4. 0.42 ... 0.48. 

 

Kintamosios srovės trifazės grandinės 



 

04.01 užduotis 
 

1. Trifazės sistemos linijinės įtampos žymimos ... . 

1. UAB, UBC, UBA; 

2. UAB, UBC, UCA; 

3. UAB, UAC, UBC; 

4. UBA, UBC, UCA. 

2. Trifazė EVJ sistema vadinama simetriąja, kai generatoriaus apvijose indukuojamų EVJ 

amplitudės yra ... . 

1. nevienodos, o fazės skiriasi 1/3 periodo; 

2. vienodos, o fazės skiriasi 1/3 periodo; 

3. nevienodos, o fazės skiriasi 2/3 periodo; 

4. vienodos, o fazės skiriasi 2/3 periodo. 

3. Kai trikampiu sujungto trifazio generatoriaus dviejų apvijų pradžios yra sujungtos į vieną 

bendrą tašką, uždaro apvijų kontūro EVJ lygi ... . 

1. nuliui; 

2. fazinei įtampai; 

3. dvigubai fazinei įtampai; 

4. linijinei įtampai. 

4. Trifazėje keturlaidėje sistemoje linijinė srovė yra lygi ... . 

1. I = If; 

2. I = √3 · If; 

3. I = 2 ·If; 

4. I = 3 ·If. 

5. Trikampiu sujungtas trifazis variklis prijungtas prie tinklo, kurio įtampa U = 220 V. 

Variklio vardinė srovė IV = 10 A ir galios koeficientas cosφ = 0.8. Kokia variklio vardinė 

galia PV? 

1. 0.3 kW; 

2. 3 kW; 

3. 6 kW; 

4. 9 kW. 

 

04.02 užduotis 

 
1. Trifazio simetriojo generatoriaus apvijose indukuojamos EVJ, kurių amplitudės yra ... . 

1. nevienodos, o fazės skiriasi 240° kampais: 

2. vienodos, o fazės skiriasi 240° kampais; 

3. vienodos, o fazės skiriasi 120° kampais; 

4. nevienodos, o fazės skiriasi 120° kampais. 

2. Trikampiu sujungtos trys generatoriaus apvijos sudaro uždarą kontūrą, kuriamų 

indukuotų EVJ geometrinė suma lygi ... . 

1. nuliui; 

2. fazės įtampai; 

3. dvigubai fazinei įtampai; 

4. linijinei įtampai. 



3. Trifazės linijos linijiniai laidai prijungiami prie trifazio generatoriaus apvijų ... . 

1. pradžių A, B ir C; 

2. galų X, Y ir Z; 

3. pradžių A ir B ir galo Z; 

4. galų X ir Y ir pradžios C. 

4. Trifazėje simetrioje sistemoje vienam linijiniam laidui susijungus su žeme, kitų dviejų 

linijinių laidų įtampos žemės atžvilgiu ... . 

1. padidėja √2 kartų; 

2. padidėja √3 kartų; 

3. sumažėja √3 kartų; 

4. sumažėja √3 kartų. 

5. Žvaigžde sujungto trifazio variklio vardinė galia PV = 10 kW. Variklio vardinė srovė IV 

=19 A ir galios koeficientas cosφ = 0,8. Prie kokios įtampos tinklo jis prijungtas? 

1. 660 V; 

2. 380 V; 

3. 220 V; 

4. 127 V. 

 

04.03 užduotis 

 
1. Trifazio dviejų polių generatoriaus statoriaus apvijų geometrinės ašys erdvėje sudaro 

kampus, lygius ... . 

1. 210°; 

2. 180°; 

3. 120°; 

4. 90°. 

2. Kai trifazio generatoriaus apvijos sujungiamos trikampiu, generatorius su imtuvu 

jungiamas ... . 

1. dviem laidais; 

2. trimis laidais; 

3. keturiais laidais; 

4. šešiais laidais. 

3. Trifazio generatoriaus neutraliuoju tašku arba neutrale vadinamas tašas, kuriame 

sujungta generatoriaus apvijų .... 

1. pradžios A, B ir C; 

2. galai X, Y ir Z; 

3. pradžia A ir galai Y ir Z; 

4. galai X ir Y ir pradžia C. 

4. Trifazėje keturlaidėje 400/230 V įtampos sistemoje 230 V įtampos elektros lemputės 

jungiamos tarp ... . 

1. bet kurios fazės linijinio ir neutraliojo laido; 

2. fazės A ir fazės B laidų; 

3. fazės B  ir fazės C laidų; 

4. fazės C ir fazės A laidų. 

5. Trikampiu sujungtas trifazis variklis prijungtas prie tinklo, kurio tampa U = 380 V. 

Variklio vardinė srovė IV = 19 A ir galios koeficientas cosφ = 0,8. Kokia šio variklio 

vardinė galia PV ? 



1. 20 kW; 

2. 15 kW; 

3. 10 kW. 

 

04.04 užduotis 

 
1. Trikampiu sujungtas elektros energijos imtuvas prie jungiamas ... . 

1. šešiais laidais; 

2. keturiais laidais; 

3. trimis laidais; 

4. dviem laidais. 

2. Trifazio generatoriaus apvijose indukuotų EVJ teigiamomis kryptimis laikomos kryptys 

nuo ... . 

1. apvijų pradžių A, B, C į apvijų galus  X, Y, Z; 

2. apvijų pradžių A, B, C į apvijų galus Z, Y, X; 

3. apvijų galų X,  Y, Z į apvijų pradžias  A, B, C; 

4. apvijų galų X,  Y, Z į apvijų pradžias  C, B, A. 

3. Trifazes žvaigžde sujungtos grandinės fazinių įtampų vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1.  

2.  

3. ok 

4.  
4. Trifazio žvaigžde sujungto imtuvo aktyviosios galios negalima apskaičiuoti pagal formulę 

... . 

1. P =3·Pf; 



2. P = 3·Uf·If·cosφ; 

3. P = 3·U·I·cosφ; 

4. P = I2R. 

5. Trifazis trikampiu sujungtas variklis prijungtas prie tinklo, kurio įtampa U = 220 V. 

Variklio vardinė galia PV = 5 kW ir galios koeficientas cosφ = 0,76. Kokia šio variklio 

fazinė ir linijinė srovė? 

1. 6 A, 10 A; 

2. 10 A, 6 A; 

3. 10 A, 17.3 A; 

4. 17.3 A, 10 A. 

 

04.05 užduotis 

 
1. Trifazę sistemą išrado, trifazį generatorių, trifazį elektros variklį trifazį transformatorių 

sukūrė įžymus inžinierius ... . 

1. Č. Vytstonas; 

2. Z. Gramas; 

3. M. Dolivo-Dobrovolskis; 

4. N. Tesla. 

2. Trifazio generatoriaus apvijose indukuojamų fazinių EVJ geometrinė suma lygi ... . 

1. nuliui; 

2. fazinei įtampai; 

3. dvigubai fazinei įtampai; 

4. linijinei įtampai. 

3. Trifazės sistemos - įtampų vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 



3.  

4.  
4. Jungiant trifazio generatoriaus apvijas trikampiu, sujungiama ... . 

1. X su B, Y su A ir Z su  B; 

2. X su B, Y su C ir Z su  A; 

3. X su B, Y su A ir Z su C; 

4. X su C, Y su A ir Z su  B. 

5. Trikampiu sujungto trifazio variklio vardinė galia PV = 5 kW, vardinė srovė IV = 17,3 A ir 

galios koeficientas  cosφ = 0,76. Kokia šio variklio įtampa U? 

1. 127; 

2. 220; 

3. 380; 

4. 258. 

 

04.06 užduotis 

 
1. Trifaze elektrinių grandinių sistema vadinama sistema, kurių sudaro perstumtos viena 

kitos atžvilgiu 120° kampais ... . 

1. trys skirtingų dažnių ir amplitudžių EVJ; 

2. trys skirtingų dažnių bet vienodų amplitudžių EVJ; 

3. trys vienodo dažnio ir amplitudžių EVJ. 

2. Linijinės įtampos vektorius UAB apskaičiuojamas pagal formulę ... . 

1. UAB = UB – UA; 

2. UAB = UA – UC; 

3. UAB = UA - UB; 

4. UAB = UB – UC. 

3. Jei trifazio trikampiu sujungto imtuvo fazės apkrautos vienodai, linijinės srovės nuo 

fazinių srovių ... . 

1. atsilieka 30° kampu; 

2. atsilieka 90° kampu; 

3. pralenkia 30° kampu; 

4. pralenkia 90° kampu. 

4. Kurioje schemoje trifazis imtuvas sujungtas trikampiu? 



1.  

2.  

3. ok 

4.  
5. Žvaigžde sujungtas trifazis variklis prijungtas prie tinklo, kurio įtampa U = 380 V. Variklio 

vardinė galia Pv = 20 kW ir galios koeficientas cosφ =  0,76, Kokia variklio fazinė ir 

linijinė srovė? 

1. 40 A, 23 A; 

2. 40 A, 40 A; 

3. 23 A, 40 A; 

4. 40 A, 69.2 A. 

 

04.07 užduotis 

 
1. Trifazio generatoriaus apvijose indukuojama EVJ yra ... . 

1. eA=Em·sinω·t; eB=Em·(sinω·t+
2

3
π); eC=Em·(sinω·t- 

2

3
π); 

2. eA=Em·sinω·t; eB=Em·(sinω·t-
2

3
π); eC=Em·(sinω·t+ 

2

3
π); 

3. eA=Em·(sinω·t+
2

3
π); eB=Em·(sinω·t- 

2

3
π); eC=Em·sinω·t; 

4. eA=Em·(sinω·t-
2

3
π); eB=Em·sinω·t; eC=Em·(sinω·t+ 

2

3
π). 

2. Trifazės sistemos linijinių įtampų vektorių žvaigžde pasukta fazinių įtampų vektorių 

žvaigždės atžvilgių ... . 

1. pagal laikrodžio rodyklę 30° kampu; 

2. pagal laikrodžio rodyklę 60° kampu; 



3. prieš laikrodžio rodyklę 30° kampu; 

4. prieš laikrodžio rodyklę 60° kampu. 

3. Kai energijos imtuvai sujungiami trikampiu, linijinių srovių geometrine suma lygi ... . 

1. nuliui; 

2. fazinei srovei; 

3. dvigubai fazinei srovei; 

4. linijinei srovei. 

4. Neutraliuoju laidu tekančios srovės IN vektorius apskaičiuojamas pagal formulę ... . 

1. IN = IA + IB – IC; 

2. IN = IA – IB + IC; 

3. IN = IA + IB + IC; 

4. IN = IA – IB – IC. 

5. Žvaigžde sujungtas trifazis variklis prijungtas prie tinklo, kurio įtampa U = 380 V. Variklio 

vardinė galia PV = 20 kW ir jo srovė IV =  40 A. Koks šio variklio galios koeficientas cosφ? 

1. 0.55; 

2. 0.56; 

3. 0.76; 

4. 0.85. 

   

04.08 užduotis 

 
1. Skaičiuojant trikampiu sujungtų trifazę simetriąją grandinę, pakanka apskaičiuoti ... . 

1. tris fazes; 

2. dvi jos fazes; 

3. vieną jos fazę; 

4. kartais dvi, kartais tris fazes. 

2. Trifazės sistemos linijinės įtampos vektorius UAB fazinės įtampos vektorių UA ... . 

1. pralenkia 60° kampu; 

2. pralenkia 30° kampu; 

3. atsilieka 60° kampu; 

4. atsilieka 30° kampu. 

3. Kai energijos imtuvai sujungti trikampiu, linijinės srovės vektorių IA apskaičiuojamas 

pagal formulę ... . 

1. IA = IBA – ICA; 

2. IA = IBA – IAC; 

3. IA = IAB – ICA; 

4. IA = IAB – IAC. 

4. Jei žvaigžde sujungto trifazio imtuvo visų trijų fazių apkrova vienoda tai neutraliuoju laidu 

tekanti srovė lygi ... . 

1. nuliui; 

2. fazinei srovei; 

3. linijinei srovei; 

4. visų trijų fazių srovių aritmetinei sumai. 

5. Žvaigžde sujungtas trifazis variklis prijungtas prie tinklo, kurio įtampa U = 380 V. Variklio 

vardinė srovė IV =  40 A ir gilios koeficientas cosφ = 0.76. Apskaičiuoti variklio išvystomų 

galią Pv? 

1. 40 kW; 



2. 30 kW; 

3. 20 kW; 

4. 10 kW. 

 

04.09 užduotis 

 
1. Trifazės keturlaidės sistemos linijines įtarios efektinė vertė už fazinės įtampos efektinę 

vertę yra ... . 

1. √3 karto mažesnė; 

2. √3 karto didesnė; 

3. √2 karto mažesnė; 

4. √2 karto didesnė. 

2. Sujungus kiekvieną trifazio generatoriaus apvijų su atskiru energijos imtuvu, gaunama 

trifazė sistema su šešiais laidais. Ji vadinama ... . 

1. nesimetriąją; 

2. trilaide; 

3. nesurištąja; 

4. surištąja. 

3. Trikampiu sujungto trifazio simetriojo imtuvo aktyvioji galia apskaičiuojama pagal 

formulę ... . 

1. P = √3·U·I·cosφ; 

2. P = U·I·cosφ; 

3. P = I2R; 

4. P =U·I. 

4. Trifaziuose keturlaidžiuose mišriuose galios ir apšvietimo tinkluose neutraliojo laido 

skerspjūvis guli būti mažesnis už linijinio laido skerspjūvį ... . 

1. 10 kartų; 

2. 5...7 kartus; 

3. 4...5 kartus; 

4. 2...3 kartus. 

5. Žvaigžde sujungtas trifazis variklis prijungtas prie tinklo, kurio įtampa U = 380 V. Variklio 

vardinė galia PV =10 kW ir vardinė srovė IV =19 A. Koks šio variklio galios koeficientas 

cosφ? 

1. 0.9; 

2. 0.8; 

3. 0.7; 

4. 0.6. 

       

04.10 užduotis 

 
1. Jungiant imtuvą trikampiu, linijinės srovės efektinė vertė už fazinės srovės efektinę vertę 

yra ... . 

1. √2 karto didesnė; 

2. √2 karto mažesnė; 

3. √3 karto didesnė; 



4. √3 karto mažesnė. 

2. Jungiant generatoriaus apvijas žvaigžde, į vieną bendrą tašką jungiama apvijų ... . 

1. galai X, Y ir Z; 

2. pradžios A, B ir C; 

3. pradžios A ir C ir galas Y; 

4. galai X ir Z ir pradžia B. 

3. Kai prie trifazio generatoriaus neutralės yra prijungtas neutralusis laidas, tai tokia trifazė 

sistema vadinama ... . 

1. dvilaide; 

2. trilaide; 

3. keturlalde; 

4. šešialaide. 

4. Trifazėje keturlaidėje sistemoje neutralusis laidas nereikalingas, kai visų fazių apkrova ... . 

1. nevienoda ir imtuvas neįnulinamas; 

2. vienoda ir imtuvas neįnulinamas; 

3. nevienoda ir imtuvas įnulinamas; 

4. vienoda ir imtuvas įnulinamas. 

5. Žvaigžde sujungto trifazio variklio vardinė galia P = 20 kW. Jo vardine srovė IV = 40 A ir 

galios koeficientas cosφ≡ 0,76. Prie kokios įtampos tinklo jis prijungtas? 

1. 660 V; 

2. 380 V; 

3. 220 V; 

4. 127 V. 

 

Elektriniai matavimai 
 

05.01 užduotis 

 
1. Absoliutine matavimo paklaida vadinama išmatuotosios ir tikrosios matuojamojo dydžio 

verčių ... . 

1. santykis; 

2. sandauga; 

3. skirtumas; 

4. suma. 

2. Elektrodinaminės sistemos matuokliai yra ... paveiksle. 

1.  

2.  



3. ok 

4.  
3. Elektros energijos indukcinis skaitiklis yra ... . 

1. sumuojantysis matuoklis; 

2. rodyklinis matuoklis; 

3. palyginimo matuoklis; 

4. diskretinis matuoklis. 

4. Ferodinaminio matavimo mechanizmo veikimo principas pagrįstas ... . 

1. elektromagnetine indukcija; 

2. elektrodinamine sąveika tarp tekančių ritėmis srovių: 

3. elektromagnetine indukcija; 

4. rite tekančios srovės ir feromagnetinės šerdies sąveika. 

5. Matuojamas neelektrinis dydis indukciniais keitikliais keičiamas ... . 

1. termoelektrovaros jėga; 

2. elektros srovės impulsu; 

3. EVJ, atsirandančia kristaluose; 

4. indukuota EVJ. 

 

05.02 užduotis 

 
1. Magnetoelektrinės sistemos matuokliai yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
2. Santykine matavimo paklaida vadinamas ... . 

1. procentais išreikštas surastosios ir tikrosios matuojamo dydžio verčių santykis; 



2. procentais išreikštas leistinas absoliutinės paklaidos santykis su normine verte; 

3. procentais išreikštas absoliutinės paklaidos santykis su tikrą matuojamo dydžio 

verte; 

4. surastosios ir tikrosios matuojamo dydžio verčių skirtumas. 

3. Bet kokio energijos imtuvo srovei matuoti ampermetras jungiamas nuosekliai su tuo 

imtuvu, todėl ampermetro rodmuo priklauso nuo ... . 

1. šaltinio įtampos; 

2. imtuvo konstrukcijos; 

3. ampermetro sistemos; 

4. ampermetru tekančios srovės stiprio. 

4. Tiesioginio varžos matavimo matuokliai yra ... . 

1. pavyzdinė varžos ritė ir ommetras; 

2. ommetras ir megommetras; 

3. ampermetras ir voltmetras, matuojant varžą; 

4. varžos matavimo tiltelis. 

5. Induktyvinio keitiklio veikimo principas pagrįstas ... . 

1. temperatūros pokyčiu; 

2. induktyvumo pokyčiu; 

3. induktyvumo pokyčiu; 

4. talpos pokyčiu; 

5. varžos pokyčiu. 

 

05.03 užduotis 

 
1. Matuokliai, kurių atskaitos įtaisas rodo skaitinę matuojamojo dydžio vertę yra ... . 

1. tiesioginio matavimo matuokliai; 

2. palyginimo matuokliai; 

3. tilteliniai. 

2. Magnetoelektrinis logometro ženklas yra ... paveiksle. 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
3. Elektromagnetinės sistemos matuokliais matuojama ... . 



1. nuolatinė ir kintamoji srovė; 

2. tik nuolatinė srovė; 

3. tik kintamoji srovė; 

4. kintamoji didelio dažnio srovė. 

4. Kintamosios srovės vienfazėse ir trifazėse grandinėse elektros energija matuojama ... . 

1. elektrodinaminiais skaitikliais; 

2. indukciniais skaitikliais; 

3. ferodinaminiais skaitikliais; 

4. elektrodinaminiais ir ferodinaminiais skaitikliais. 

5. Generatoriniais keitikliais neelektrinis dydis keičiamas į ... . 

1. EVJ; 

2. srovę; 

3. įtampą; 

4. galią. 

 

05.04 užduotis 

 
1. Fizikinio dydžio vertės radimas bandymu, naudojantis specialiomis techninėmis 

priemonėmis, vadinamas ... . 

1. matu; 

2. matavimu; 

3. matuokliu. 

2. Elektromagnetinės sistemos matuoklių ženklas yra ... paveiksle. 

1.  

2.  

3.  

4. ok 

3. Magnetoelektrlnės sistemos matuokliu matuojama ... . 

1. kintamoji vienfazė srovė; 

2. kintamoji trifazė srovė; 

3. kintamoji didelio dažnio srovė; 

4. nuolatinė srovė. 

4. Žinant elektros skaitiklio skritulio sukimosi greitį, skaitiklio koeficientas apskaičiuojama 

pagal formulė ... . 

1. k =
P·t

N
;  

2. k =
W

N
;  

3. k =
W

n·t
.  

5. Vielinio keitiklio (tenzoriaus) veikimo principas pagrįstas vielos varžos ... kitimu. 

1. priklausomybe nuo slėgio; 



2. priklausomybe nuo drėgmės; 

3. priklausomybe nuo temperatūros; 

4. teisingas??? 

 

05.05 užduotis 

 
1. Matu vadinama matavimo priemonė, skirta ... . 

1. matavimui stebėti; 

2. matavimui atlikti; 

3. tam tikro didumo fizikiniam dydžiui matuoti; 

4. patogios formos matuojamos informacijos signalui stebėti. 

2. Magnetoelektrinis su lygintuviniu keitikliu matuoklio ženklas yra ... paveiksle. 

1.  

2.  

3.  

4. ok 

3. Nuolatinės srovės grandinėse elektros energija naudojama ... . 

1. tik elektrodinaminiais skaitikliais; 

2. tik ferodinaminiais skaitikliais; 

3. indukciniais skaitikliais; 

4. elektrodinaminiais ir ferodinaminiais skaitikliais. 

4. Matavimo riboms praplėsti ir pastoviai voltmetro varžai palaikyti, nuosekliai su matuokliu 

jungiama ... . 

1. induktyvumo ritė; 

2. kondensatorius; 



3. priešvaržė; 

4. šuntas. 

5. Pjezoelektrinio keitiklio veikimo principas pagrįstas EVJ atsiradimu ... . 

1. kintant dažniui; 

2. deformuojant kristalus; 

3. veikiant šviesai; 

4. veikiant temperatūrai. 

 

05.06 užduotis 

 
1. Indukcinės sistemos matuoklių ženklas yra ... paveiksle. 

1.  

2.  

3. ok 

4.  
2. Matuoklio ir matavimo paklaidos būna ... . 

1. teigiamos ir neigiamos; 

2. tik teigiamos; 

3. tik neigiamos; 

4. paklaidų nebūna. 

3. Elektromagnetinio matavimo mechanizmo veikimo principas pagrįstas ... . 

1. dviejų srovių sąveika; 

2. elektromagnetine indukcija; 

3. rite tekančios srovės ir plieninės šerdelės sąveika; 

4. nuolatinio magneto ir rėmelio su srove sąveika. 

4. Matuojant varžą tilteliu, sudarytu iš trijų varžynų su pečių varžomis R1, R2 ir R3, nežinoma 

varža apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. RX = R1 + R2 + R3; 

2. RX =  R1+
R1∙R2

R1+R2
; 

3. RX =  R1·
R1

R2
; 

4. 
1

RX
 =

1

R1
 + 

1

R2
 + 

1

R3
. 

5. Matavimo keitikliu vadinamas matavimo įrenginio elementas, ... . 

1. sustiprinantis neelektrinį dydį; 

2. perduodantis neelektrinį dydį per atstumą; 

3. keičiantis neelektrinį dydį elektriniu; 

4. sustiprinantis ir perduodantis neelektrinį dydį per atstumą. 

 

05. 07 užduotis 



 
1. Magnetoelektrinių su termoelektriniais keitikliais matuoklių ženklas yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
2. Matuoklio tikslui klasės skaitmuo reiškia ... . 

1. absoliutinę matavimo paklaidą; 

2. santykinę matavimo paklaidą; 

3. leistinąją absoliutinę matuoklio paklaidą; 

4. leistinąją redukuotąją matuoklio paklaidą. 

3. Magnetoelektrinio matavimo mechanizmo veikimo principas pagristas ... . 

1. dviejų srovių sąveika; 

2. nuolatinio magneto ir rėmelio su srove sąveika; 

3. rite tekančios srovės ir plieninės šerdelės sąveika; 

4. elektromagnetine indukcija. 

4. Trifazis vatmetras yra ... . 

1. automatinis matuoklis; 

2. registruojantysis matuoklis; 

3. integruojantysis matuoklis; 

4. sumuojantysis matuoklis. 

5. Visi matavimo keitikliai skirstomi į šias pagrindines grupes ... . 

1. reostatinius ir induktyvinius; 

2. talpinius ir indukcinius; 

3. parametrinius ir generatorinius; 

4. fotoelektrinius ir reostatinius. 

 

05.10 užduotis 

 
1. Elektrodinaminių logometrų ženklas yra ... paveiksle. 

1.  



2. ok 

3.  

4.  
2. Matuoklis - tai matavimo priemonė, sukurianti tokį matavimo informacijos signalą, jog 

patogu jį ... . 

1. perduoti per atstumą; 

2. stebėtojui tiesiogiai suvokti; 

3. neelektrinį dydį pakeisti elektriniu dydžiu; 

4. palyginti. 

3. Nuosekliai į grandinę jungiamo ampermetro varža, lyginant ją su i vo varža, turi būti ... . 

1. didelė; 

2. maža; 

3. lygi imtuvo varžai; 

4. bet kokio didumo. 

4. Didelės varžos matuojamos ... . 

1. ommetru; 

2. megommetru; 

3. ampermetru ir voltmetru; 

4. varžų matavimo tilteliu. 

5. Termorezistorinio keitiklio veikimo principas pagrįstas ... . 

1. deformuojamo puslaidininkio varžos kitimu; 

2. keitiklio varžos priklausomybe nuo temperatūros; 

3. termoelektrovaros jėgos atsiradimu; 

4. induktyvumo kitimu. 

 

05.11 užduotis 

 
1. Elektrostatinės sistemos matuoklių ženklas yra ... paveiksle. 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
2. Pagal veikimo principą elektriniai matuokliai skirstomi į ... . 

1. pavyzdinius ir darbinius; 



2. su tolygine ir netolygine skalėmis; 

3. matuoklių tikslumo klases; 

4. matuoklių sistemas. 

3. Ampermetrai į grandinę jungiami ... . 

1. nuosekliai su šuntu; 

2. lygiagrečiai su priešvarže; 

3. lygiagrečiai su imtuvu; 

4. nuosekliai su imtuvu. 

4. Pagal elektrinių įrengimo taisykles apšvietimo ir jėgos elektros instaliacijos izoliacijos 

varža turi būti ne mažesnė kaip ... . 

1. 0,5 MΩ; 

2. 1 MΩ; 

3. 5 MΩ; 

4. 10 MΩ. 

5. Reostatinio keitiklio veikimo principas pagrįstas ... . 

1. neelektrinio dydžio vertimu indukuota EVJ; 

2. induktyvumo pokyčiu; 

3. reostato varžos kitimu; 

4. varžos priklausomybe nuo temperatūros. 

 

Transformatoriai 
 

06.01 užduotis 

 
1. SI sistemoje magnetines indukcijos vienetas yra ... . 

1. Veberis (Wb); 

2. Tesla (T); 

3. Amperas, padalintasis metro (A/m); 

4. Amperas (A). 

2. Transformatoriaus tuščiosios eigos bandymu nustatomi ... . 

1. galios nuostoliai pliene; 

2. galios nuostoliai varyje; 

3. galios nuostoliai varyje ir pliene; 

4. vardinė transformatoriaus galia. 

3. Trifaziai transformatoriai gali dirbti lygiagrečiai, kai yra vienodos jų ... . 

1. tik vardinės įtampos; 

2. vardinės ir trumpojo jungimo įtampos; 

3. trumpojo jungimo įtampos ir jungimo grupės; 

4. vardinės ir trumpojo jungimo įtampos ir vienodos jungimo grupės. 

4. Suvirinimo transformatoriaus TC - 500 srovės stipris reguliuojamas ... . 

1. keičiant droselio oro tarpelį; 

2. keičiant oro tarpelį magnetiniame šunte; 

3. keičiant atstumu tarp apvijų; 

4. keičiant pirminę transformatoriaus įtampą. 

5. Kuris iš nurodytų (A, B, C, D) atsakymų yra autotransformatoriaus elektriškumas? 

1. didelis naudingumo koeficientas; 

2. aukštosios ir žemosios įtampos apvijos elektriškai sujungtos; 



3. apvijoms reikia mažiau metalo; 

4. apvijose mažesni galios nuostoliai. 

 

06.02 užduotis 

 
1. Vienfazį transformatorių išrado žymus konstruktorius ir mokslininkas ... . 

1. N. Tesla; 

2. P. Jabločkovas; 

3. G. Feraris; 

4. Z. Gramas. 

2. Žinant vijų skaičių kontūre, indukuota EVJ apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. E = B·t·v; 

2. e = 
dΨ

dt
; 

3. e =N· 
dΦ

dt
; 

4. e = 
dΦ

dt
. 

3. Trifazio transformatoriaus MVJ vektorinė diagrama yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  



4.  
4. Suvirinimo transformatorių naudingumo koeficientas yra ... . 

1. 98 %; 

2. (83 ... 90) %; 

3. (50 ... 80) %; 

4. iki 50 %. 

5. Įtampos matavimo transformatorių antrinių apvijų vardinė įtampa yra ... .  

1. 400 V; 

2. 230 V; 

3. 100 V; 

4. 42 V. 

 

06.03 užduotis 

 
1. Pagal tikslumą ir matuokliai būna ... . 

1. magnetoelektriniai ir elektromagnetiniai; 

2. elektrodinaminiai ir ferodinaminiai; 

3. pavyzdiniai ir darbiniai; 

4. tiesioginio matavimo ir palyginimo. 

2. Ferodinaminės sistemos matuoklių ženklas yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
3. Elektrodinaminio matavimo mechanizmo veikimo principas pagrįstas ... .  

1. nuolatinio magneto ir rėmelio su srove sąveika; 

2. rite tekančios srovės ir plieninės šerdelės sąveika; 

3. sąveika tarp tekančių ritėmis srovių; 

4. elektromagnetine indukcija. 



4. Elektrinės varžos matas yra ... . 

1. pavyzdinė varžos ritė; 

2. varžų ričių rinkinys; 

3. varžos matavimo tiltelis; 

4. varžynas. 

5. Termoelektrinio keitiklio veikimo principas pagristas termo elektrovaros jėgos atsiradimu 

veikiant ... . 

1. slėgiui; 

2. šviesai; 

3. drėgmei; 

4. temperatūrai. 

 

06.09 užduotis 

 
1. Vibracinės sistemos matuoklių ženklas yra ... paveiksle. 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
2. Santykinė matavimo paklaida apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. ΔX = X1 – X; 

2. γX =  
∆X

X
100 % ; 

3. γred =  
∆X

XV
100 % ; 

4. ΔX =  
γ·redXV

100
 .  

3. Voltmetro varža. lyginant su imtuvo varža, turi būti ... . 

1. didelė; 

2. maža; 

3. lygi imtuvo varžai; 

4. bet kokio didumo. 

4. Logomatrais vadinami matavimo mechanizmai, kurių judamosios dalies dydis priklauso 

nuo srovių ... . 

1. sumos; 

2. skirtumo; 

3. sandaugos; 



4. santykio. 

5. Talpinio keitiklio veikimo principas pagrįstas ... . 

1. termoelektrovaros jėgos atsiradimu; 

2. deformuojamo puslaidininkio varžos kitimu; 

3. talpos kitimu; 

4. induktyvumo kitimu. 

06.03 ir 06.04 užduotys praleidžiamos 

 

06.05 užduotis 

 
1. Ritės vijoje indukuotos EVJ kryptis nustatoma ... . 

1. Lenco taisykle; 

2. grąžtelio taisykle; 

3. kairiosios rankos taisykle; 

4. dešiniosios rankos taisykle. 

2. Ant kiekvienos trifazio dviejų apvijų transformatoriaus šerdies schema ... . 

1. dvi antrinės apvijos; 

2. dvi pirminės ir viena antrinė apvija; 

3. viena pirminė ir dvi antrinės apvijos; 

4. viena pirminė ir viena antrinė apvija. 

3. Transformatoriaus tuščiosios eigos režimas gaunamas, kai schemoje ... . 

 

 
1. jungikliai QSl ir QS2 įjungti; 

2. jungikliai QS1 ir QS2 išjungti; 

3. jungiklis QS1 įjungtas, jungiklis QS2 išjungtas; 

4. jungiklis QS1 išjungtas, jungiklis QS2 įjungtas. 

4. Suvirinimo elektros lanku transformatoriaus antrinei įtampai kintant nuo U2t.e = 70 V iki 

U2tr.j = 0 V srovė I2tr.j neturi viršyti darbinės srovės daugiau kaip ... . 

1. (20 ... 40) %; 

2. 50 %; 

3. 80 %; 

4. 100 %. 

 

06.06 užduotis 

 
1. Srovės transformatoriaus transformacijos koeficientas apskaičiuojamas ... . 

1. n = U1/U2; 



2. n = N1/I2; 

3. n = I1/I2; 

4. n  E1/E2. 

2. Transformatoriaus trumpojo jungimo režimas gaunamas, kai schemoje ... . 

 
1. jungiklis QS1 įjungtas, jungiklis QS2 išjungtas;  

2. jungikliai QS1 ir QS2 įjungti ir varža R = Rmax;  

3. jungikliai QS1 ir QS2 įjungti ir varža R = 0;  

4. jungikliai QS1 ir QS2 išjungti. 

3. Jungiant trifazio dviejų apvijų transformatoriaus aukštos įtampos apvijas trikampiu, 

apvijų pradžios ir galai sujungiami ... . 

1. A su Y, 3 su Z ir C su X; 

2. B su X, C su Y ir A su Z; 

3. B su X, A su Y ir C su Z; 

4. A, B ir C nesujungiamos, X, Y ir Z sujungiami į vieną bendrą tašką. 

4. Kai aplinkos temperatūra + 35°C, dirbančio transformatoriaus leistinoji temperatūra yra: 

... . 

 

1. apvijų 105°C, šerdies paviršiaus 110°C ir alyvos 95°C; 

2. apvijų 110°C, šerdies paviršiaus 105°C ir alyvos 95°C; 

3. apvijų 95°C, šerdies paviršiaus 110°C ir alyvos 105% 

4. apvijų 95°C, šerdies paviršiaus 105°C ir alyvos 110°C. 

5. Alyvos konservatorius naudojamas transformatoriams, kurių galia ... 

1. 25 kV.A ir didesnė; 

2. (10...25) kV.A; 

3. neribojama. 

06.07 ir 06.08 užduotys praleidžiamos 

 

06.09 užduotis 

 
1. Trifazio dviejų apvijų transformatoriaus jungimo grupė yra Y/Δ tai šio transformatoriaus 

EVJ fazių skirtumo kampas yra ... . 

1. 330°; 

2. 180°; 

3. 30°; 

4. 0°. 

2. Transformatorius vadinamas žeminančiuoju, kai jo transformacijos koeficientas yra ... . 

1. n = 0; 

2. n = 1; 



3. n < 1; 

4. n > 1. 

3. Kai srovė ir įtampa yra vardinės, apkrauto transformatoriaus galios nuostoliai 

apskaičiuojami pagal formulę ... . 

1. ΣP = Ppi.t.e; 

2. ΣP = Pa.n; 

3. ΣP = Pa.n+ Ppi.t.e. 

4. Srovės matavimo transformatorių antrinėse grandinėse saugikliai nejungiami, nes jiems 

perdegus gali ... . 

1. padidėti antrinės apvijos EVJ, pramušti izoliacijų, perkaisti šerdis ir iškilti pavojus 

aptarnaujančiam personalui; 

2. perkaisti transformatoriaus šerdis ir padidėti tekanti srovė; 

3. sumažėti tekanti srovė ir EVJ; 

4. padidėti antrinės apvijos EVJ ir tekanti srovė. 

5. Naudojant CTE markės suvirinimo transformatorių, suvirinimo srovės stipris 

reguliuojamas ... . 

1. keičiant oro tarpeli magnetiniame šunte; 

2. keičiant atstumų tarp apvijų; 

3. keičiant droselio oro tarpelį; 

4. keičiant pirmiau transformatoriaus įtampą. 

 

06.10 užduotis 

 
1. Trifazio galios transformatoriaus magnetolaidis sudarytas iš ... . 

1. specialaus penkių šerdžių magnetolaidžio; 

2. specialaus keturių šerdžių magnetolaidžios; 

3. specialaus trijų šerdžių magnetolaidžio; 

4. trijų vienfazių magnetolaidžių. 

2. Vienfazio dviejų apvijų transformatoriaus žemosios įtampos apvijos pradžia ir galas 

žymimi ... . 

1. X ir x; 

2. a ir x; 

3. A ir a; 

4. A ir X. 

3. Transformatoriaus EVJ efektinė vertė apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. E = B·t·v·sinα; 

2. E = 4.44·f·N·Φm; 

3. E = B·t·v; 

4. e = N· 
dΦ

dt
. 

4. Transformatoriaus alyvos konservatoriaus talpa tori būti tokia, kad bet kurios apkrovos 

atveju ir kintant aplinkos temperatūrai nuo -35°C iki + 35°C, transformatoriaus bakas ... . 

1. būtų pilnas alyvos; 

2. alyva apsemtų tik transformatoriaus apvijas; 

3. būtų 2/3 bako alyvos; 

4. būtų pusė bako alyvos. 

5. Dviejų apvijų 10/0,4 kV įtampos transformatorių trumpojo jungimo uk yra ... . 

1. (20 ... 30) %; 



2. (8 ... 20) %; 

3. (5 ... 8) %; 

4. (2 ... 5) %. 

 

06.11 užduotis 

 
1. Transformatorius vadinamas aukštinančiuoju, kai jo transformacijos koeficientas yra ... .

  

1. n = 0; 

2. n = 1; 

3. n < 1; 

4. n > 1. 

2. Trifaziai trijų apvijų transformatoriai turi ... . 

1. dvi pirmines ir dvi antrines apvijas; 

2. vieną pirminę ir viena antriną apviją; 

3. vieną pirminę ir dvi antrines apvijas; 

4. dvi pirmines ir vieną antrinę apviją. 

3. Transformatoriaus naudingumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę ... . 

1. η =  
U∙I−(PPl+Pm+Pel+PPap)

U∙I
100 %; 

2. η =  
U∙I

U∙I−(PPl+Pm+Pel+PPap)
100 %; 

3. η =  
P2

P2+Ppl+Pa
100 %. 

4. Kai matavimo transformatoriai jungiami į aukštos įtampos grandinę reikia įžeminti ... . 

1. tik antrines apvijas; 

2. tik transformatorių korpusus; 

3. transformatorių korpusus pirmines ir antrines apvijas; 

4. transformatorių korpusus ir antrines apvijas. 

5. Suvirinimo transformatorių galios koeficientas cosφ yra ... . 

1. 0,7 ... 0,9; 

2. 0,5 ... 0,7; 

3. 0,3 ... 0,5; 

4. 0,1 ... 0,3. 

 

Nuolatinės srovės elektros mašinos 
 

07.01 užduotis 
 

1. Elektros mašina - tai įrenginys ... , 

1. mechaninei energijai versti šilumine energija; 

2. šiluminei energijai versti mechanine energija; 

3. elektros energijai versti šilumine energija; 

4. mechaninei energijai versti elektros energija arba elektros energijai versti mechanine. 

2. Konstruojant elektros mašinas, stengiamasi gauti ... . 

1. tiesinę komutaciją; 

2. ankstyvąją komutaciją; 



3. paankstintą komutaciją; 

4. vėlyvąją komutaciją. 

3. Žinant elektros variklio inkaro paviršiaus linijinį greitį, naudingoji galia apskaičiuojama 

pagal formulę ... . 

1. Pm = 2·π·n·Mm; 

2. Pm = F·v; 

3. Pm = ω·Mm; 

4. Pm = Φ·N
P

a
∙

ω

2π
Iin. 

4. Nepriklausomo žadinimo elektros variklio schema yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
5. Išorinė generatoriaus charakteristika yra ... . 

1. U = f(I), kai Iž = const ir ω = const; 

2. E0 = f(Iž), kai ω = const ir Iin = 0; 

3. ω = f(I), kai U = const ir Iž = const; 

4. ω = f(M), kai U = const ir Iž = const. 

 



07.02 užduotis 

 
1. Elektros generatorius - tai įrenginys ... . 

1. elektros energijai versti mechanine energija; 

2. mechaniniai energijai versti elektros energija; 

3. mechaniniai energijai versti šilumine energija; 

4. elektros energijai versti šilumine energija. 

2. Indukuotos EVJ kryptis tiesiame laidininke nustatoma pagal ... . 

1. grąžtelio taisyklę; 

2. Lenco taisyklę; 

3. kairiosios rankos taisyklę; 

4. dešiniosios rankos taisyklę. 

3. Elektros mašinos pilnutinė mechaninė galia, kai žinomas magnetinis srautas, 

apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. Pm = F·v; 

2. Pm = Mm·ω; 

3. Pm = E·Ia; 

4. Pm = Φ·N
P

a
∙

ω

2π
Ia. 

4. Mišraus žadinimo elektros variklio schema yra ... paveiksle. 

1.  

2.  

3.  



4. ok 

5. Lygiagretaus žadinimo generatoriaus išorinė charakteristika yra ... . 

1. ω = f(M), kai U = const ir Iž = const; 

2. ω = f(I), kai U = const ir Iž = const; 

3. E0 = f(Iž), kai ω = const ir Iin = 0; 

4. U = f(M), kai ω = const ir Rž = const. 

 

07.03 užduotis 

 
1. Elektros variklis - tai įrenginys ... . 

1. energijai versti mechanine energija; 

2. elektros energijai versti šilumine energija; 

3. elektros energijai versti chemine energija; 

4. mechaninei energijai versti elektros energija. 

2. Tiesų laidininką veikiančios elektromagnetinės jėgos kryptis nustatoma pagal ... . 

1. dešiniosios rankos taisyklę; 

2. kairiosios rankos taisyklę; 

3. Lenco taisyklę; 

4. grąžtelio taisyklę. 

3. Nežinant elektros mašinos apvijoje laidų skaičiaus, indukuota EVJ E apskaičiuojama 

pagal formulę ... . 

1. E = C·Φ·ω; 

2. E = 2·p 
ω

2π
∙

N

2a
Φ; 

3. E = Evid
N

2a
; 

4. E = p
ω

π
∙

N

2a
Φ. 

4. Nuoseklaus žadinimo variklio schema yra ... paveiksle. 

1.  



2.  

3. ok 

4.  
5. Generatoriaus tuščios eigos charakteristika yra ... . 

1. U = f(I), kai Iž = const ir ω = const; 

2. E0 = f(Iž), kai ω = const ir Iin = 0; 

3. ω = f(I), kai U = const ir Iž = const; 

4. M = f(P2), kai ω = const ir Iž = const. 

 

07.04 užduotis 

 
1. Elektros variklyje indukuota EVJ E visada yra ... . 

1. lygi įtampos kritimui variklio inkaro apvijoje; 

2. didesnė už tinklo, prie kurio prijungtas varikis, įtampą U; 

3. lygi tinklo, prie kurio prijungtas variklis, įtampai; 

4. mažesnė už tinklo, prie kurio prijungtas variklis, įtampą U. 

2. Tarp nuolatinės srovės elektros mašinos šepetėlių gaunama ... . 

1. pulsuojanti EVJ; 

2. kintamoji EVJ; 

3. pjūklo formos EVJ; 

4. nekintanti nuolatinė EVJ. 

3. Kai elektros variklio elektromagnetinis momentas M yra didesnis už pasipriešinimo 

momentą Mp (M>Mp), tai variklio rotoriaus kampinis greitis ω ... . 

1. didėja; 

2. nekinta; 

3. mažėja; 



4. lygus nuliui. 

4. Nepriklausomo žadinimo generatoriaus schema yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  

4.  
5. Elektros variklio darbinė charakteristika yra ... . 

1. U = f(I), kai Iž = const ir ω = const; 

2. E0 = f(Iž), kai ω = const ir Iin = 0; 

3. ω = f(I), kai U = const ir Iž = const; 

4. M = f(P2), kai ω = const ir Iž = const. 

 

07.05 užduotis 

 
1. Elektros mašinos kompensacinė apvija su inkaro apvija jungiama ... . 

1. nuosekliai priešpriešiniai;???? 

2. nuosekliai suderintai; 

3. lygiagrečiai priešpriešiniai; 

4. lygiagrečiai suderintai. 

2. Šiame paveiksle elektros mašinos inkaras pažymėtas skaitmeniu ... . 



1. 4; 

2. 5; 

3. 6; 

4. 7. 

 

 

 

 

 

3. Nežinant elektros mašinos magnetinio srauto, indukuota EVJ E apskaičiuojama pagal 

formule ... . 

1. E = C·Φ·ω; 

2. E = 2·p 
ω

2π
∙

N

2a
Φ; 

3. E = p
ω

π
∙

N

2a
Φ; 

4. E = Evid
N

2a
. 

4. Lygiagretaus Žadinimo elektros variklio schema yra ... paveiksle. 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
5. Generatoriaus tuščiosios eigos charakteristika yra ... . 

1. E0 = f(Iž), kai ω = const ir Iin = 0; 

2. U = f(I), kai Iž = const ir ω = const; 

3. ω = f(I), kai U = const ir Iž = const; 

4. η = f(P2), kai U  = const ir Iž = const. 

 

07.06 užduotis 

 



1. Elektros mašinos kompensacinė apvija kompensuoja ... . 

1. pagrindinių polių magnetinį lauką; 

2. inkaro išilginį ir skersinį magnetinius laukus; 

3. inkaro skersinį magnetinį lauką; 

4. inkaro Išilginį magnetinį lauką. 

2. Šiame paveiksle elektros mašinos žadinimo apvija pažymėta skaitmeniu ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

3. Kai elektros mašina dirba generatoriaus režimu, jos sukuriama elektromagnetinė galia 

(E·Iin) už išorinei grandinei atiduodamą galią (U·Iin) yra ... . 

1. mažesnė;  

2. lygi;  

3. didesnė. 

4. Nepriklausomo žadinimo generatoriaus schema yra ... paveiksle. 

1.  

2. ok 

3.  



4.  
5. Lygiagretaus žadinimo elektros variklio mechaninė charakteristika yra ... . 

1. M = f(P2), kai U = const ir Iž = const; 

2. η = f(P2), kai U = const ir Iž = const; 

3. ω = f(M), kai U = const ir Iž = const; 

4. ω = f(I), kai U = const ir Iž = const. 

 

07.07 užduotis 

 
1. Kai elektros mašina dirba generatoriaus režimu, jos inkaro apvijoje indukuota EVJ E už 

generatoriaus gnybtų įtampa yra ... . 

1. mažesnė; 

2. didesnė; 

3. lygi įtampai. 

 

2. Šiame paveiksle elektros mašinos papildoma polių apvija pažymėta skaitmeniu ... . 

 

1. 4; 

2. 5; 

3. 6; 

4. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elektros variklio didžiausias naudingumo koeficientas yra tada, kai atiduodama gaila ... . 

1. (75 ... 100)%·PV; 

2. (65 ... 75)%·PV; 

3. (45 ... 65)%·PV; 

4. (25 ... 45)%·PV. 

4. Mišraus žadinimo elektros variklio, su žadinio apvijomis sujungtomis priešpriešais, schema 

yra ... paveiksle. 



1.  

2.  

3.  

4. ok 

5. Elektros mašinos inkaro apvijos galai žymimi ... . 

1. A1 – A2; 

2. D1 – D2; 

3. E1 – E2; 

4. F1 – F2. 

 

07.08 užduotis 

 
1. Tiesiame laidininke indukuota EVJ apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. e = B·t·v; 

2. e = 
dΨ

dt
; 

3. e = i ·
dΨ

dt
; 

4. e = 
dΦ

dt
. 

2. Šiame paveiksle elektros mašinos pagrindiniai poliai pažymėti skaitmeniu ... . 



 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elektros mašinos inkaro reakcija vadinama inkaro magnetovaros jėgos įtaka ... . 

1. neapkrautos mašinos magnetinio srauto Φ didumui; 

2. neapkrautos mašinos magnetinės indukcijos B didumui; 

3. apkrautos mašinos magnetinės indukcijos B didumui; 

4. apkrautos mašinos magnetinio srauto Φ didumui. 

4. Lygiagretaus žadinimo generatoriaus schema yra ... paveiksle. 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
5. Elektros mašinos nepriklausomo žadinimo apvijos galai žymimi ... . 



1. A1 – A2; 

2. D1 – D2; 

3. E1 – E2; 

4. F1 – F2. 

 

07.09 užduotis 

 
1. Apkrauto generatoriaus EVJ E yra ... . 

1. didesnė už generatoriaus gnybtų įtampą U; 

2. lygi  generatoriaus gnybtų įtampą U; 

3. mažesnė už generatoriaus gnybtų įtampą U; 

4. lygi įtampos kritimui  generatoriaus inkaro apvijos varžoje. 

2. Lygiagretaus žadinimo variklio naudingumo koeficiento kreivė f(P2) yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kai elektros variklio elektromagnetinis momentas M yra mažesnis pasipriešinimo momentą, 

tai variklio rotoriaus kampinis greitis ω. 

1. didėja; 

2. nekinta; 

3. mažėja;  

4. lygus nuliui. 

4. Mišraus žadinimo generatoriaus schema, kuri suderintai sujungta su žadinimo apvija, yra ... 

paveiksle. 

1.  

2.  



3.  

4. ok 

5. Elektros mašinos lygiagretaus žadinimo apvijos galai žymimi ... . 

1. A1 – A2; 

2. D1 – D2; 

3. E1 – E2; 

4. F1 – F2. 

 

07.10 užduotis 

 
1. Elektros mašinos komutacija gerinama ... . 

1. įrengiant papildomus polius; 

2. įrengiant kompensacinę apviją; 

3. pasukant šepetėlius prieš inkaro sukimosi krypti; 

4. pasukant šepetėlius pagal inkaro sukinosi kryptį. 

 

2. Šiame paveiksle elektros mašinos šepetėliai pažymėti skaitmeniu ... . 

1. 2; 

2. 3; 

3. 4; 

4. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Žinant elektros mašinos inkaro kampinį greitį, pilnutinė mechaninė galia Pm apskaičiuojama 

pagal formulę ... . 

1. Pm = F·v; 

2. Pm = Mm·ω; 

3. Pm = E·Iin. 

4. Nepriklausomo žadinimo elektros variklio schema yra ... paveiksle. 



1.  

2. ok 

3.  

4.  
5. Lygiagretaus žadinimo elektros variklio elektromechaninė charakteristika yra ... . 

1. M = f(P2), kai U = const ir Iž = const; 

2. η = f(P2), kai U = const ir Iž = const; 

3. ω = f(M), kai U = const ir Iž = const; 

4. ω = f(I), kai U = const ir Iž = const. 

 

07.11 užduotis 

 
1. Elektros mašinos komutacija - tai inkaro apvijos lygiagrečių šakų sekcijų ... . 

1. perjungimas ir su juo susiję reiškiniai; 

2. su perjungimu susiję reiškiniai; 

3. perjungimas. 

2. Šiame paveiksle elektros mašinos kolektorius pažymėtas skaitmeniu ... . 

1. 3; 

2. 4; 

3. 5; 



4. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Žinant inkaro apvijos vieno laido sukurtąjį momentą, pilnutinis elektromagnetinis momentas 

apskaičiuojamas pagal formulę ... . 

1. M = M1·N; 

2. M = 
0

2π∙a
∙ N ·Φ·Iin; 

3. M = CM·Φ·Iin; 

4. M = F1
d

2
N. 

4. Nuoseklaus žadinime elektros variklio schema yra ... . 

1.  

2.  

3. ok 



4.  
5. Elektros mašinos nuoseklaus žadinimo apvijos galai žymimi ... . 

1. A1 – A2; 

2. D1 – D2; 

3. E1 – E2; 

4. F1 – F2. 

 

07.12 užduotis 

 
1. Elektros mašinos inkaro reakcija vadinama inkaro ... . 

1. MVJ įtaka neapkrautos elektros mašinos srautui Φ;  

2. EVJ įtaka neapkrautos elektros mašinos srautui Φ; 

3. MVJ įtaka apkrautos elektros mašinos srautui Φ; 

4. EVJ įtaka apkrautos elektros mašinos srautui Φ. 

2. Lygiagretaus žadinimo variklio sukimo momento kreivė M = f(P2) yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

 

 

3. Kai elektros variklio elektromagnetinis momentas M yra lygus pasipriešinimo momentui MP 

(M = MP), tai variklio rotoriaus kampinis greitis ω ... . 

1. didėja; 

2. nekinta; 

3. mažėja; 

4. lygus nuliui. 

4. Mišraus žadinimo elektros variklio su priešpriešiais sujungtomis žadinimo apvijomis schema 

yra ... paveiksle. 

1.  



2.  

3.  

4. ok 

5. Nuolatinės srovės vidutinės galios iki 100 kW elektros mašinos naudingumo koeficientas yra 

... . 

1. η = 0,9 ... 0,95; 

2. η = 0,85 ... 0,9; 

3. η = 0,75 ... 0,85; 

4. η ≤ 0,7. 

 

07.13 užduotis 

 
1. Nuolatinės srovės elektros variklio inkaro sukimosi krypties negalima keisti ... . 

1. keičiant magnetinio srauto kryptį; 

2. keičiant inkaro srovės kryptį; 

3. keičiant žadinimo apvijos srovės kryptį; 

4. keičiant šepetėlių padėtį. 

2. Šiame paveiksle elektros mašinos papildomi poliai pažymėti skaitmeniu ... . 

1. 5; 

2. 6; 

3. 7; 

4. 8. 

 

 

 

 



3. Generatoriaus įtampa tumiosios eigos metu yra ... . 

1. U > E; 

2. U = E; 

3. U < E; 

4. U = 0. 

4. Lygiagretaus žadinimo generatoriaus schema yra ... paveiksle. 

1. ok 

2.  

3.  

4.  
5. Didėjant elektros variklio apkrovai, jo inkaro kampinis greitis ω staigiai mažėje, tokia 

variklio elektromagnetinė charakteristika yra ... . 

1. minkštoji; 

2. kietoji; 



3. labai kieta. 

 

Kintamosios srovės elektros mašinos 
 

08.01 užduotis 
 

1. Trifazį asinchroninį elektros variklį išrado ... . 

1. S. Jakobis; 

2. M. Dolivo Dobrovolskis; 

3. N. Tesla; 

4. Z. Gramas. 

2. Šiame paveiksle trifazio asinchroniniu elektros variklio statoriaus apvija pažymėta 

skaitmeniu ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

3. Trifazio-asinchroninio elektros variklio statoriaus apvijos sekcija turinti 4 vijas, užima ... . 

1. 1 griovelį;  

2. 2 griovelius; 

3. 4 griovelius;  

4. 8 griovelius. 

4. Trifazio asinchroninio elektros variklio didžiausias sukinio momentas Mm yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

5. Trifazio asinchroninio elektros variklio sukamojo magnetinio lauko ω kampinis dažnis 

priklauso nuo ... . 

1. srovės dažnio ir fazių skaičiaus; 

2. fazių skaičiaus ir polių porų skaičiaus; 

3. srovės dažnio ir polių porų skaičiaus; 

4. fazių skaičiaus ir rotoriaus konstrukcijos. 

 

08.02 užduotis 

 
1. Dabartiniu metu beveik visa elektros energija gaminama, paskirstoma ir vartojama, 

naudojant ... . 

1. daugiafazę srovių sistemą: 



2. trifazę srovių sistemą; 

3. dvifazę srovių sistemą; 

4. vienfazę srovių sistemą. 

2. Šiame paveiksle trifazio sinchroninio generatoriaus fazės B apvija žymėta skaitmeniu ... . 

1. 4; 

2. 5; 

3. 6; 

4. 7. 

 

 

 

 

 

 

3. Trifazio asinchroninio elektros variklio slydimas s kinta nuo ... . 

1. 0 iki 100 %;  

2. 0 iki 80 %; 

3. 0 iki 50 %; 

4. 0 iki 20 %.  

4. Trifazio asinchroninio elektros variklio darbinė charakteristika ω2 = f(P2/P2V) yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

5. Trifazio asinchroninio elektros variklio veleno stabdymo momentui didėjant, rotoriaus 

kampinis greitis ω2 ... . 

1. mažėja; 

2. didėja; 



3. nekinta; 

4. lygus nuliui. 

 

08.03 užduotis 

 
1. Elektrinėse mechaniną energiją elektros energija verčia ... . 

1. nuolatinės srovės generatoriai; 

2. kintamosios srovės vienfaziai generatoriai; 

3. trifaziai asinchroniniai generatoriai; 

4. trifaziai sinchroniniai generatoriai. 

2. Šiame paveiksle trifazio sinchroninio generatoriaus fazė C apvija žymėta skaitmeniu ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

 

 

3. Sinchroninio kompensatoriaus režimu dirbančio sinchroninio elektros variklio statoriaus 

srovė IISK yra ... . 

1. aktyvioji - induktyvioji;  

2. induktyvioji; 

3. aktyvioji; 

4. talpinė. 

4. Šioje trifazio asinchroninio elektros variklio energetinėje diagramoje galios nuostoliai 

statoriuje Pst yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

5. Trifazio asinchroninio elektros variklio, dirbančio variklio režimo rotoriaus kampinis greitis 

ω2 yra ... . 

1. ω2 < ω0; 

2. ω2 > ω0; 

3. ω2 = ω0. 

 

08.04 užduotis 

 
1. Turbogeneratoriaus rotoriaus kampinis greitis ω yra ... . 



1. ω = 9,82 r/s; 

2. ω = 13,08 r/s; 

3. ω = 26,16 r/s; 

4. ω = 314,00 r/s. 

2. Šiame paveiksle trifazio asinchroninio su faziniu rotoriumi elektros variklio žiedai pažymėti 

skaitmeniu ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

3. Kai nežinomas trifazio asinchroninio elektros variklio slydimas ir magnetinis srautas, 

rotoriaus EVJ apskaičiuojama pagal formulę ... . 

1. E2S = E2·s; 

2. E2S = E2·f2/f1; 

3. E2S =4,44·f2·N2·Φ·ka2; 

4. E2S =4,44·f1·N1·Φ·ka2·s. 

4. Trifazio asinchroninio elektros variklio paleidimo momentas Mpal yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

 

5. Gerinant elektros tinklų galios koeficientų cosφ sinchroninio kompensatoriaus srovė yra 

1. aktyvioji; 

2. induktyvioji; 

3. talpinė; 

4. aktyvioji – induktyvioji. 

 

08.05 užduotis 
 

1. Kai hidrogeneratorių rotorių kampinis greitis ω  9,82 r/s, o gaminamos srovės dažnis f = 50 

Hz, jie turi polių porų ... . ' 

1. p = 10; 

2. p = 20; 

3. p = 24; 

4. p = 32. 

2. Šiame paveiksle trifazio sinchroninio generatoriaus žadinimo apvija pažymėta skaitmeniu ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 



 

 

3. Kai srovės dažnis f  = 50 Hz, o polių porų skaičius p = 1, sukamojo magnetinio lauko 

kampinis greitis ω yra ... . 

1. ω = 314 r/s; 

2. ω = 157 r/s; 

3. ω = 104,7 r/s; 

4. ω = 78 r/s. 

4. Trifazio asinchroninio elektros variklio darbinė charakteristika η = f(p2/p2v) yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

 

 

5. Trifazio asinchroninio elektros variklio kiekvienos besisukančio rotoriaus fazės EVJ kinta 

proporcingai ... . 

1. statoriaus EVJ dažniui f1;  

2. polių porų skaičiui 2p; 

3. slydimui s; 

4. vijų skaičiui N2. 

 

08.06 užduotis 

 
1. Trifaziu asinchroninių elektros variklių rotoriai surenkami iš štampuotų elektrotechninio 

plieno lakštų, izoliuotų vienas nuo kito ... . 

1. audiniu;  

2. specialiu laku;  

3. polietilenine plėvele;  

4. neizoliuoti vienas nuo kito. 

2. Šiame paveiksle trifazio sinchroninio generatoriaus žadinimo apvijos žiedai pažymėti 

skaitmeniu ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

3. Trifazių asinchroninių elektros variklių vardinis slydimas yra ... . 

1. s = 10 ... 20 %;  

2. s = 6 ... 10 %;  



3. s = 1 ... 6 %;  

4. s = 0 ... 1 %.  

 

4. Šioje trifazio asinchroninio elektros variklio energetinėje diagramoje pareikalaujama iš 

tinklo galia P1 yra ... . 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

 

 

 

5. Trifazio asinchroninio elektros variklio statoriaus apvijos jungiamos ... . 

1. tik trikampiu; 

2. tik žvaigžde; 

3. trikampiu ir žvaigžde. 

 


