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1. Kam reikalingos patikimos ir efektyvios elektros 
energijos kaupimo?

a) atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 
optimizavimui ir integracijai;

b) pagrindiniam didelių energetikos sistemų 
tiekimui;

c) papildomam mažų energetikos sistemų 
tiekimui.



2. Kokia įranga gali kompensuoti energijos sistemų 
galios tiekimo nestabilumą ir greitą kitimą?

a) vėjo elektrinės;

b) energijos kaupimo sistemos;

c) Atsinaujinančios energijos sistemoss.



3. Kaip energijos kaupimo sistemos padeda 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams (saulės ir vėjo 
jėgainėms) vartotojams? 

a) Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo jėgainių) sistemos
vartotojai galėtų tiekti energiją į energijos kaupimo sistemas;

b) Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo jėgainių) sistemos
vartotojai galėtų gauti elektros energiją iš energijos kaupimo sistemų,
kai pagrindiniai šaltiniai yra išjungti;

c) Atsinaujinančių energijos šaltinių sistemos gali kompensuoti įtampos
svyravimus energijos kaupimo sistemose, kai įjungiami pagrindiniai
šaltiniai.



4. Kokios yra energijos kaupimo sistemų technologijų 
vystymo svarbos pagrindinės priežastys?

a) Oro kokybės ir ekonominės;

b) Aplinkosaugos, oro kokybės, ekonominio 
naudingumo, efektyvios konkurencijos ir paslaugų 
sritys;

c) Aplinkosaugos ir ekonominio efektyvumo.



5. Kokias žinote labiausiai išvystytas ir įdiegtas 
regeneracines elektrochemines energijos kaupimo 
sistemas?

a) Ličio-Jonų baterijos;

b) Vanadžio redokso baterijos (VRB);

c) Rūgštinės akumuliatorių baterijos;



6. Kokie yra hidroakumuliacinių kaupimo sistemų 
privalumai?

a) Pagerėja energijos tiekimo tinklo reguliavimas 
ir valdymas, mažesnė dujų emisija, mažas poveikis 
aplinkai darbo metu;

b) Padeda reguliuoti didelių ir mažų energijos 
sistemų dažnį;

c) Padeda reguliuoti didelių ir mažų energijos 
sistemų įtampą;



7. Kokie pagrindiniai hidroakumuliacinių kaupimo 
sistemų tipai?

a) Uždaro tipo;

b) Atviro tipo;

c) Uždaro ir atviro tipo.
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