Culegere de teste pentru evaluarea sudorilor
Culegerea de teste pentru evaluarea sudorilor conţine peste 800 itemi din toate domeniile sudurii. Itemii de test cu alegere
multiplă (Multiple-choice), au câte 4 răspunsuri, dintre care doar unul este corect. Cheile (soluţiile) de la sfârşitul cărţii conţin
răspunsul corect pentru fiecare întrebare.
Culegerea de teste pentru evaluarea sudorilor este structurată pe capitole
- Procedee de sudare
- Materiale / Materiale de adaos pentru sudare
- Securitatea muncii
- Pregătirea rosturilor
- Tehnici operatorii
- Asigurarea calităţii
Prezenta culegere poate fi utilizată pentru verificarea de sine stătătoare a propriilor cunoştinţe la pregătirea pentru examenul
de atestare a sudorilor de diferite specializări.
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