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І. Read and translate the following text.
Current carries electrical energy from a power supply to the components of the circuit, where it
is converted into other forms of energy. Electric current can heat a conductor, it can have chemical
action and it can produce magnetic effects. There are direct and alternating current. Electric
circuits can be series or parallel circuits. Electric circuits are made up of interconnected
components. There are two categories in the classification of electric components: active and
passive. Active elements can supply more energy than they absorb. Active components are: cells,
batteries, generators, electron tubes and transistors. Passive elements never supply more energy
than they absorb. Passive elements include: resistors, capacitors, inductors, relays, fuses, switches,
etc.
II. Give Ukrainian equivalents.
1.potential difference
2.integrated circuit
3.alternating current
4.resistance
5.charge
6.power supply
7.inductor
8.audio signal
9.insulator
10. semiconductor
III. Give definitions to the following terms:
1. electric current
2. transformer
3. insulator.
IV. Translate into English.
1.Різні функції забезпечуються електричним колом.
2. Електричний струм тече, якщо є різниця потенціалів.
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