1.	Milline on pinge ja voolu vahelise faasinihe, aktiivtakistusega ahelas?
Nad on omavahel faasis.
2.	Milline trahvo on pinget kõrgendav?  V1 on väiksem kui V2
3.	Missugune masin on asünkroonmootor? Masinat mille rootor pöörleb veidi aeglasemalt kui magnetväli.
4.	Millised staatormähise klemmid ühendatakse kokku asünkroonmootori faasi mähiste, kolmnurk ühenduse korral? C1-C2-C3
5.	Millisel nähtusel põhineb trahvo töö? Induktsiooni nähtusel.
6.	Millest sõltub elektrijuhi elektri takistus? Ristlõike, materiali, temperatuurist, pikkusest
7.	Millise valemi järgi arvutatakse siinius voolu effektiiv väärtust? I=Im / ruutjuur 2-st
8.	PEN juhi tunnusvärv? Kollane-roheline, sinine märge all
9.	Trahvo ülekande tegur on? 
10.	Millist trahvo mähist nimetatakse ülepinge mähiseks? Suurema keerete arvuga mähist.
11.	Määrata kaitseaste kui paigaldus komponent on kaitstud veepritsmete ja võõrkehade eest . IP44
12.	Mis on autotrahvo? Ühise primaar ja sekundaar mähistega trahvo.
13.	Milline mähis on sekundaar mähis? Tarbijaga ühendatud mähis.
14.	Kui suur on asünkroonmootori käivitusvool, kui ta nimivool on 10A ja (kortsus)? 5 ? 50A
15.	Milline otstarve on trahvoõlil? Jahutamine ja isoleerimine
16.	Millistes järgnevates olukordades tekib pöördmagnetväli? Ühesuguse sagedusega ja faasilt nihutatud vahelduvvoolud lülitatakse ruumiliselt nihutatud mähisesse.
17.	Millisel asünkroonmootori klemmliistul on otsad õigesti märgistatud tähtühendusega? C1-C6, C2-C4, C3-C5
18.	Milline on faasinihe pinge ja voolu vahel induktiivtakistuse puhul? Vool jääb pingest maha 90° kraadi
19.	Millist elektriahelate süsteemi nimetatakse kolme faasiliseks? Elektrimootori jõud on üksteise suhtes ⅓ perioodi võrra faasiliselt nihutatud.
20.	Milline on pinget madaldava trahvo sekundaar mähise traadi ristlõigevõrreldes primaar mähise traadi ristlõikega? Suurem
Mis on lekkevool? Vool mis on suunatud maasse, või kõrvalistesse juhtivatesse osadesse.
21.	Alumiinium kaablite ja juhtmete kasutamine eestis on … ? Lubatud alates  16mm²(ruudus)
22.	PVC isolatsiooniga juhtmete lubatud töö temperatuur on … ? 70°C
23.	2.klassi elektriseadmete korpus … ? Võib olla maandatud 
24.	Millised energia kaod tekivad trahvos olenevalt koormuse suurusest? Mehhaanilised kaod
25.	Üldjuhul loetakse ohutuks … mA (milliamprilist) voolu ja rikkevoolu kaitselüliti sättevoolul on … mA. 10-20mA ja 30mA 
26.	Millest oleneb asünkroonmootori pöörlemissuund? Faaside järjekorrast.
27.	0-klassi seadme pistiku asendamine kaitsekontakt pistikuga on … ? Keelatud
28.	Kuidas kindlaks teha neutraaljuhe 4 juhtmelises elektriliinis? Neutraaljuhtmel ei ole pinget maa suhtes.
29.	Mis juhtub 3 faasilise asünkroonmootoriga kui üks faasikaitse põleb läbi ja koormus ei ületa poolt nimikoormust? Trahvo jääb tööle.
30.	Rikkevoolu kaitselülitit ei saa kasutada süsteemis? TN-C
31.	Maakaabli paigaldus sugavus on? 0,8m
32.	Induktiivtakistuse Xl suurus?   l
33.	Materialid mis markeeritakse 1 suurem kui µ nimetatakse? Ferromagneetiliseks
34.	Hõõglambi kütteniit valmistatakse? Volframist
35.	Valgustiheduse ühik? Lux
36.	Kust saadakse kaitseväikepinge? Trahvost
37.	Paigalduskaabli ting. Tähis on? J
38.	Jõukaabli ting. Tähis on? K
39.	Puuteküündivus piirkond inimese ees on? 1,25 m
40.	Puuteküündivus piirkond püstsuunas on ? 2,5 m
41.	Luminofoor lambis tekitab kaarlahenduse? Huumlahendus
42.	Kaitselüliti magnetvabasti rakendamise aeg on? 0,1 sek
43.	Korterite tarvitiliinide kaitseks kasutatakse … tunnusjoonega kaitselüliteid.  B
44.	Kumb võimsuse ühikutest on suurem kas HJ või KW? KW
45.	Kaitset mis tagab elektriohutuse normaaloludes? Otsepuute kaitse
46.	Kaitset mis tagab üksikrikke oludes kaitset nimetatakse? Rikkevoolukaitseks


