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Механічний рух

ВзаєМодія тіл. Сили В Механіці.  
ПроСті МеханізМи

тиСк тВердих тіл, рідин і газіВ.  
архіМедоВа Сила

робота. ПотужніСть. енергія

теПлоПередача. кількіСть теПлоти.  
теПлоВі Машини

зМіна агрегатного Стану речоВини

тема оцінки

частина 1П о т о ч н и й  
контроль знань

СР1 ПТ1 СР2 КТЗ1

СР4 КТЗ3 ПТ3 ПТ4

КТЗ5 ПТ6 СР6 СР7

ПТ7 КТЗ6

КТЗ2 ПТ2 СР3

СР5 ПТ5 КТЗ4



Перша	частина	посібника	містить	пере-
вірочні	роботи,	за	допомогою	яких	учитель	
може	здійснювати	поточний	контроль	рівня	
навчальних	досягнень	учнів.

Для	 того	 щоб	 цей	 контроль	 був	 повно-
цінним	 і	 всебічним,	 подано	 роботи	 трьох	
видів	 —	 картки контролю теоретичних 
знань	(КТЗ),	самостійні роботи	(СР)	і	прак-
тичні тренінги	(ПТ)	.	Вибір	того	чи	іншого	
виду	роботи	визначався	дидактичною	метою	
й	специфікою	матеріалу,	що	вивчається.

Усі	 роботи	 подані	 у	 двох	 рівнозначних	
варіантах.	Усі	завдання	диференційовані	за	
рівнем	складності,	перед	кожним	із	них	за-
значено	 максимальну	 кількість	 балів,	 яку	
може	отримати	учень.

Оскільки	 вимоги	 програми	 передбача-
ють	 глибоке	 розуміння	 теоретичного	 ма-
теріалу,	 то	 автори	 вважають	 за	 доцільне	
хоча	 б	 один	 раз	 у	 процесі	 вивчення	 теми	
проводити	 перевірку	 рівня	 його	 засвоєння	
за	допомогою	картки контролю теоретич-
них знань.	Завдяки	різноманітній	формі	за-
вдань,	які	містить	картка	(тестові	завдання	
з	 вибором	 однієї	 правильної	 відповіді;	 за-
вдання,	у	яких	потрібно	вписати	пропущені	
слова,	закінчити	речення,	встановити	відпо-
відність;	теоретичні	запитання,	на	які	необ-
хідно	 дати	 розгорнуту	 відповідь),	 її	 можна	
використовувати	 як	 на	 етапі	 актуалізації,	
так	і	на	етапі	контролю	знань.

Самостійні роботи,	 подані	 в	тестовій 
формі,	включають	п’ять	або	шість	завдань.	
Учень	повинен	вибрати	одну	правильну,	на	
його	думку,	відповідь	 і	поставити	будь-яку	
позначку	у	відповідній	порожній	клітинці.	
Майже	 у	 всіх	 самостійних	 роботах	 перші	
п’ять	 завдань	 являють	 собою	 теоретичні	
запитання,	 вправи	 для	 первинного	 закрі-
плення	знань,	а	також	якісні	й	розрахунко-
ві	задачі	на	один-два	логічні	кроки,	у	яких	
передбачено	 чернетку	 для	 розв’язання.	 За	
правильне	 виконання	 цих	 завдань	 учень	

може	 одержати	 максимальну	 оцінку	 9	 ба-
лів.	Розв’язання шостої	 задачі,	позначеної	
в	 тексті	 зірочкою	 (*),	 розраховане	мінімум	
на	три	логічні	кроки	й	оцінюється	в	4—5	ба-
лів.	Зауважимо,	що	задачі	із	зірочкою	не	на-
лежать	 до	 завдань	 підвищеної	 складно	сті,	
а	 скоріше	 є	 додатковими.	 Однак,	 врахову-
ючи	часову	обмеженість	самостійної	роботи,	
не	всі	учні	встигнуть	розв’язати	їх	за	відве-
дений	час.	Тому	вчитель	залежно	від	рівня	
підготовки	класу	може	варіювати	завдання	
і,	наприклад,	запропонувати	деяким	учням	
розв’язати	 задачу	 із	 зірочкою	 або	 для	 під-
страховки,	або	замість	декількох	інших.

Уміння	 учнів	 застосовувати	 теоретичні	
знання	 під	 час	 розв’язування	 задач	 різно-
го	 типу	 перевіряються	 в	 ході	 виконання	
завдань	практичного тренінгу.	 Крім	 того,	
задачі,	 включені	 в	 практичний	 тренінг,	
формують	 навички	 учнів	 читати	 й	 аналі-
зувати	матеріал,	поданий	графічно,	вміння	
будувати	графіки,	виконувати	пояснюваль-
ні	 рисунки.	 Зокрема,	 під	 час	 вивчення	ме-
ханічного	 руху	 значне	 місце	 приділяється	
формуванню	 вмінь	 будувати	 графіки	 руху	
тіл,	 знаходити	 за	 ними	шукані	фізичні	 ве-
личини,	а	під	час	вивчення	взаємодії	тіл	—	
визначати,	які	 сили	діють	на	 тіло,	 і	 зобра-
жувати	їх	на	рисунках.

На	 виконання	 кожної	 з	 поданих	 робіт	
відводиться	10—25	хвилин	залежно	від	рів-
ня	підготовки	класу,	 теми,	що	вивчається,	
й	 мети,	 яку	 ставить	 перед	 собою	 вчитель	
на	 кожному	 конкретному	 уроці.	 Самостій-
ні	 роботи	 вчитель	 може	 на	 свій	 розсуд	 за-
пропонувати	учням	виконати	не	в	повному	
обсязі,	 а	частинами	на	двох	уроках,	перед-
бачивши	 на	 виконання	 кожної	 частини	
10—15		хвилин.

Усі	 додаткові	 дані,	 необхідні	 для	 вико-
нання	поданих	у	зошиті	завдань,	наводять-
ся	в	додатку		«Добірка	запитань	для	усного	
опитування».

Методичні рекоМендації щодо ВикориСтання  
ПереВірочних робіт для Поточного контролю



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. Прямолінійний рух. ШВидкість руху

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Приладом	для	вимірювання	швидкості	є:

А камертон Б лінійка В спідометр Г секундомір

2. (1 бал)	 Який	 із	 наведених	 виразів	 використовують	 для	 обчислення	 шляху,	 який	 про-

йшло	тіло,	рухаючись	рівномірно?

 А l v⋅  Б 
l

t
 В 

t
l

 Г v t⋅

3. (2 бали)	Виразіть	у	метрах	за	секунду	значення	швидкості	7,2	
км

хв
.

 А 7,2	
м

с
 Б 12	

м

с
 В 120	

м

с
 Г 72	

м

с

теМа. Прямолінійний рух. ШВидкість руху

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Одиницею	швидкості	в	СІ	є:

А сантиметр	
за	секунду

Б метр	
за	секунду

В
метр	
за	годину

Г кілометр	
за	годину

2. (1 бал)	Який	із	наведених	виразів	використовують	для	обчислення	часу,	протягом	якого	
рівномірно	рухалося	тіло?

А
l

v
Б

l

t
В

t
l

Г v t⋅

3. (2 бали)	Виразіть	у	метрах	за	секунду	значення	швидкості	48	
см

хв
.

А 0,0048	
м

с
Б 0,008	

м

с
В 0,48	

м

с
Г 8	

м

с

Самостійна робота 1

Самостійна робота 1
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4. (2 бали)	Знайдіть	швидкість	автомобіля,	якщо	за	30	хв	він	проїхав	60	км.

А 0,5	
км

год
Б 2	

км

год
В 30	

км

год
Г 120	

км

год

5. (3 бали)	Назуcтріч	автомобілю,	швидкість	якого	дорівнює	72	
км

год
,	рухається	велосипедист	

зі	швидкістю	 5	
м

с
.	 З	 якою	швидкістю	 автомобіль	 рухається	 відносно	 велосипедиста?

А 15	
м

с
Б 25	

м

с
В 67	

м

с
Г 77	

м

с

6*. (4 бали)	 Перші	 дві	 години	 катер	 рухався	 зі	 швидкістю	 20	
км

год
,	 а	 наступні	 30	 хви-

лин	—	 зі	 швидкістю	 40	
км

год
.	 Визначте	 шлях,	 який	 пройшов	 катер	 за	 весь	 час	 руху.

А 40	км Б 60	км В 150	км Г 1240	км

4. (2 бали)	 Знайдіть	швидкість	 польоту	птаха,	 якщо	 відстань	 0,1	км	 він	 пролетів	 за	 20	 с.

 А 0,005	
м

с
 Б 0,2	

м

с
 В 2	

м

с
 Г 5	

м

с

5. (3 бали)	Хлопчик	на	скутері	їде	зі	швидкістю	30	
км

год
.	Швидкість	потяга,	який	рухається	

в	 одному	напрямку	 з	 хлопчиком,	 дорівнює	 25	
км

год
.	 З	 якою	швидкістю	хлопчик	руха-

ється	відносно	потяга?

 А 5	
км

год
 Б 55	

км

год
 В 60	

км

год
 Г 120	

км

год

6*. (4 бали)	Автобус,	рухаючись	зі	швидкістю	54	
км

год
,	доїхав	від	одного	населеного	пункту	

до	іншого	за	10	хв.	З	якою	швидкістю	повинен	рухатися	пішохід,	щоб	подолати	ту	саму	
відстань	за	2	год?

А 4,5	
км

год
Б 5,4	

км

год
В 27	

км

год
Г 270	

км

год



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

5

Оцінка

Оцінка

теМа. Прямолінійний рух. Графіки руху
1. (3 бали)	 За	 графіком	 руху	 велосипедиста	 (див.	 рисунок)	 визначте:	 1)	 швидкість	 руху	

велосипедиста;	2)	шлях,	пройдений	велосипедистом	за	1,5	год.

2. (3 бали)	 Знайдіть	 час	 руху	 хлопчика,	 якщо	 він	 пройшов	 30	 м	 зі	 швидкістю	 5,4	
км

год
.

t,	 год0 1

10

20

30

40

2

l,	
км

Дано:

v = =5 4, _____
км

год

м

с

l = 30 	м

__	—	?

розв’язання

відповідь:

теМа. Прямолінійний рух. Графіки руху
1. (3 бали)	За	графіком	руху	пішохода	(див.	рисунок)	визначте:	1)	швидкість	руху	пішохо-

да;	2)	шлях,	пройдений	пішоходом	за	0,5	год.

2. (3 бали)	 Знайдіть	 відстань,	 яку	 пройшов	 автобус	 за	 2	 хв,	 якщо	 його	швидкість	 20	
м

с
.

t,	 год0

1

2

3

4

5

1

l,	
км

Дано:
__ ____= =2хв с

v = 20
м

с
__	—	?

розв’язання

відповідь:

Практичний тренінг 1

Практичний тренінг 1
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3. (6 балів)	 Автомобіль,	 рухаючись	 рівномірно	 прямолінійно,	 спочатку	 проїхав	 180	 км	 за	
3	 год,	 потім	 1	 год	 перебував	 на	 стоянці	 і,	 нарешті,	 ще	 2	 год	 рухався	 зі	 швидкістю	

120	
км

год
.	Побудуйте	 графік	 залежності	шляху,	 пройденого	 автомобілем,	 від	 часу	його	

руху.	 Користуючись	 графіком,	 визначте	 весь	 пройдений	 автомобілем	шлях	 і	 середню	
швидкість	його	руху.

Дано: розв’язання

відповідь:

3. (6 балів)	Із	міста	виїхав	велосипедист	зі	швидкістю	12	
км

год
.	Слідом	за	ним	через	3	год	ви-

їхав	автомобіль	зі	швидкістю	48	
км

год
.	Побудуйте	графіки	залежності	шляху,	пройденого	

велосипедистом	і	автомобілем,	від	часу	їхнього	руху.	Користуючись	графіками,	визнач-
те,	через	який	час	і	на	якій	відстані	від	міста	автомобіль	наздожене	велосипедиста.	Рух	
велосипедиста	й	автомобіля	вважайте	рівномірним	прямолінійним.

Дано: розв’язання

відповідь:



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. колиВальний і обертальний рух

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Який	з	наведених	виразів	використовують	для	визначення	періоду	обертання?

 А t N⋅  Б v N⋅  В 
t

N
 Г 

N

t

2. (1 бал)	Які	коливання	називають	затухаючими?

	 А Амплітуда	яких	 із	часом	не	змінюється

	 Б Амплітуда	яких	 із	часом	зменшується

	 В Період	яких	 із	часом	зменшується

	 Г Період	яких	 із	часом	зростає

3. (2 бали)	Рух	якого	з	тіл	є	коливальним?

	 А Колесо	огляду	 	 	 	 Б	 Обід	автомобільного	колеса

	 В Маятник	годинника	 	 	 Г	 Секундна	стрілка	годинника

теМа. колиВальний і обертальний рух

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Який	з	наведених	виразів	використовують	для	визначення	частоти	коливань?

 А 
T

t
 Б T N⋅  В 

t

N
 Г 

N

t

2. (1 бал)	За	який	час	Земля	здійснює	повний	оберт	навколо	своєї	осі?

 А За	12	год  Б За	18	год  В За	24	год  Г За	48	год

3. (2 бали)	Рух	якого	з	тіл	є	обертальним?

	 А Літак

	 Б Лопаті	вентилятора

	 В Ручка,	що	падає

	 Г Рибка	в	акваріумі

Самостійна робота 2

Самостійна робота 2
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4. (2 бали)	Знайдіть	частоту	коливань	струни,	якщо	період	 її	коливань	дорівнює	2	с.

 А 0,5	Гц  Б 5	Гц  В 50	Гц  Г 500	Гц

5. (3 бали)	Знайдіть	швидкість	руху	кінчика	секундної	стрілки	годинника,	якщо	її	довжина	
дорівнює	30	см.

 А 1,57	
см

с
 Б 3,14	

см

с
 В 18,84	

см

с
 Г 188,4	

см

с

6*. (4 бали)	Пружинний	маятник	являє	собою	тягарець,	що	коливається	на	пружині.	Який	
шлях	пройшов	тягарець	за	6	с,	якщо	амплітуда	коливань	маятника	4	см,	а	період	його	
коливань	1,5	с?

 А 12	см  Б 16	см  В 32	см  Г 64	см

4. (2 бали)	Знайдіть	період	обертання	тіла,	якщо	його	обертова	частота	дорівнює	5	Гц.

 А 0,02	с  Б 0,2	с  В 2	с  Г 20	с

5. (3 бали)	Бджола	летить	зі	швидкістю	6	
м

с
,	при	цьому	період	коливань	її	крил	дорівнює	

0,0025	с.	Скільки	змахів	крилами	зробить	бджола,	пролетівши	3	м?

 А 100  Б 200  В 300  Г 400

6*. (4 бали)	 Пружинний	 маятник	 являє	 собою	 тягарець,	 який	 коливається	 на	 пружині.	
За	 7,7	 с	 тягарець	 пройшов	 відстань	 1,4	 м.	 Яка	 амплітуда	 коливань	 маятника,	 якщо	
період	його	коливань	1,1	с?

 А 4	см  Б 5	см  В 10	см  Г 20	см



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. механічний рух
1. (0,5 балу)	 Фізичну	 величину,	 яка	 чисельно	 дорівнює	 часу,	 за	 який	 тіло	 здійснює	 один	

оберт,	називають	___________________________________

У завданнях 2—4 виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
2. (0,5 балу)	Частота	 інфразвукових	хвиль:

	 А менше	20	Гц	 	 	 	 Б	 тільки	20	Гц

	 В від	20	Гц	до	20	000	Гц		 	 Г	 більше	20	000	Гц

3. (0,5 балу)	 Фізичну	 величину,	що	 дорівнює	 максимальній	 відстані,	 на	 яку	 віддаляється	
тіло	від	положення	рівноваги,	називають:

 А частотою  Б періодом  В амплітудою  Г швидкістю

4. (0,5 балу)	Якою	є	траєкторія	руху	Місяця	відносно	Землі?

 А Парабола  Б Пряма  В Ламана  Г Коло

5. (1 бал)	 Підкресліть	 серед	 наведених	 фізичних	 величин	 такі,	 одиницею	 яких	 у	 СІ	
є	метр.

Шлях, час, швидкість, частота, період, амплітуда, маса.

теМа. механічний рух
1. (0,5 балу)	Фізичну	величину,	яка	чисельно	дорівнює	кількості	обертів	за	одиницю	часу,	

називають	___________________________________

У завданнях 2—4 виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
2. (0,5 балу)	Луна	—	це:

	 А розсіяна	звукова	хвиля	 	 	 Б	 звук,	відбитий	від	перешкоди

	 В інфразвук	 	 	 	 	 Г	 ультразвук

3. (0,5 балу)	Лінію,	яку	описує	в	просторі	точка,	що	рухається,	називають:

 А ламаною  Б траєкторією  В відстанню  Г амплітудою

4. (0,5 балу)	 Велосипедист	 рухається	по	 прямолінійній	 ділянці	 дороги.	Якою	 є	 траєкторія	
руху	точки	на	ободі	колеса	відносно	велосипедиста?

 А Парабола  Б Пряма  В Ламана  Г Коло

5. (1 бал)	 Підкресліть	 серед	 наведених	 фізичних	 величин	 такі,	 одиницею	 яких	 у	 СІ	 є	 се-
кунда.

Шлях, час, швидкість, частота, період, амплітуда, густина.

картка контролю теоретичних знань 1

картка контролю теоретичних знань 1
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6. (1 бал)	Птах,	що	 сидить	на	нерухомій	 гілці,	 ____________________________________	

відносно	дерева	та	________________	відносно	людини,	що	проходить	повз	нього.

7. (1 бал)	 Під	 час	 нерівномірного	 руху	швидкість	 тіла	 ___________________________	 із	

_________________

8. (2 бали)	Що	впливає	на	швидкість	поширення	 звуку?	____________________________

_________________________________________________________________________

9. (2 бали)	Принцип	дії	яких	пристроїв	заснований	на	використанні	ультразвуку?	Назвіть	

сфери	 їх	 застосування.	 _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	Сполучіть	стрілками	одні	й	ті	самі	значення	часу,	подані	в	різних	одиницях.

24	год

0,5	год

2	хв

1	доба

365	днів

120	с

30	хв

1	рік

6. (1 бал)	 Чим	 більшою	 є	 ________________	 тіла,	 що	 коливається,	 тим	 більшою	

є	_____________	звуку,	який	воно	видає.

7. (1 бал)	Рух	тіла	називають	рівномірним,	якщо	за	будь-які	рівні	проміжки	____________	

воно	проходить	______________	шляхи.

8. (2 бали)	Які	властивості	має	звук?	_____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (2 бали)	Як	впливають	шум	та	 інфразвук	на	живі	організми?	______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	 Сполучіть	 стрілками	 одні	 й	 ті	 самі	 значення	 шляху,	 подані	 в	 різних	 оди-
ницях.

2	дм

20	мм

2	км

200	см

2	м

0,2	м

2	см

2000	м



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. Взаємодія тіл. сила. ріВнодійна сил

1. (0,5 балу)	 Який	 учений	 відкрив	 закони,	 які	 склали	 основу	 класичної	 механіки?

 А Архімед  Б Галілей  В Ньютон  Г Гук

2. (0,5 балу)	Маса	тіла	—	це	фізична	величина,	яка	є	мірою	_____________________	тіла.

3. (0,5 балу)	Одиницею	сили	в	СІ	є	_____________

4. (0,5 балу)	Сила,	яка	здійснює	на	тіло	таку	саму	дію,	як	декілька	одночасно	діючих	сил,	

називається	_________________________________________

5. (1 бал)	 Тіло	 рухається	 прямолінійно	 рівномірно	 або	 перебуває	 в	 стані	 спокою,	 тільки	

коли	на	нього	_________________	 інші	тіла	або	________________________________

_____________________________

6. (1 бал)	Дві	кульки,	що	рухалися	назустріч	одна	одній	з	однаковими	швидкостями,	після	

зіткнення	зупинилися.	Порівняйте	маси	кульок:	m
1
	 	m

2
.

теМа. Взаємодія тіл. сила. ріВнодійна сил

1. (0,5 балу)	Який	учений	уперше	дійшов	висновку,	що	для	підтримування	прямолінійного	

рівномірного	руху	не	потрібна	постійна	дія	 іншого	тіла?

 А Архімед  Б Галілей  В Ньютон  Г Гук

2. (0,5 балу)	Сила	—	це	фізична	величина,	яка	є	мірою	_______________________	тіл.

3. (0,5 балу)	Одиницею	маси	в	СІ	є	____________________

4. (0,5 балу)	Сила,	що	діє	на	тіло,	визначається	значенням	і	__________________

5. (1 бал)	Інертністю	називають	______________________,	яка	полягає	в	тому,	що	для	певної	

___________________________________________	тіла	потрібен	певний	___________

6. (1 бал) Із	човна,	що	перебував	у	стані	спокою,	зістрибнув	хлопчик.	Порівняйте	значення	

швидкостей,	яких	набули	хлопчик	 і	човен,	якщо	 їхні	маси	однакові:	v
ч
	 	v

х
.

картка контролю теоретичних знань 2

картка контролю теоретичних знань 2
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7. (1 бал)	Як	визначають	масу	планет?	___________________________________________

_________________________________________________________________________

8. (2 бали)	На	тіло	діють	дві	сили:	 F1 ,	напрямлена	вгору,	і	 F2 ,	напрямлена	вниз.	 F1 50= 	Н,	

F2 70= 	Н.	Знайдіть	рівнодійну	цих	сил.	Відповідь	обґрунтуйте.	___________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (2 бали)	Чому	в	разі	різкої	 зупинки	автомобіля	пасажири	нахиляються	вперед?	______

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	Сполучіть	стрілками	одні	й	ті	самі	значення	маси,	подані	в	різних	одиницях.

0,6	т

6	т

6	мг

0,006	г

60	ц

0,06	кг

60	г

600	кг

7. (1 бал)	Чому	існування	тіл,	маса	яких	дорівнює	нулю,	є	неможливим?	______________

_________________________________________________________________________

8. (2 бали)	Два	 собаки	 тягнуть	кістку	 в	 різних	напрямках,	причому	перший	 собака	 тягне	
її	 із	 силою	 40	Н.	Яку	 силу	 прикладає	 другий	 собака,	 якщо	 кістка	 залишається	 неру-

хомою?	 Відповідь	 обґрунтуйте.	 ______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (2 бали)	Чому	переходити	автомагістраль	у	не	призначеному	для	цього	місці	дуже	небез-

печно?	 ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	 Сполучіть	 стрілками	 одні	 й	 ті	 самі	 значення	 сили,	 подані	 в	 різних	 одиницях.

4000	мН

400	кН

400	Н

4	Н

0,04	кН

40	Н

0,4	МН

0,4	кН



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. сили В механіці
1. (2 бали)	 Визначте	 силу	 тяжіння,	 яка	 діє	 на	 тіло,	 якщо	 його	 маса	 дорівнює	 0,1	 кг.	 Зо-

бразіть	цю	силу	на	рисунку.

2. (4 бали)	Хлопчик	тягне	по	снігу	санчата,	у	яких	сидить	його	молодша	сестра,	приклада-
ючи	силу	90	Н.	Виконайте	пояснювальний	рисунок,	на	якому	позначте	сили,	що	діють	
на	 санчата.	 Знайдіть	 коефіцієнт	 тертя	 санчат	 об	 сніг,	 якщо	 на	 дівчинку	 із	 санчатами	
діє	сила	тяжіння	360	Н.

Дано:
m = 0 1, 	кг
g = ____
F

тяж
	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:

____ = 360 	Н

F	=	90	Н

___	—	?

розв’язання

відповідь:

теМа. сили В механіці
1. (2 бали)	Визначте	вагу	гирі,	яка	стоїть	на	підлозі,	якщо	її	маса	дорівнює	20	кг.	Зобразіть	

цю	силу	на	рисунку.

2. (4 бали)	Брусок,	на	який	діє	сила	тяжіння	2	Н,	поклали	на	пружину,	при	цьому	 її	дов-
жина	 зменшилася	 на	 1	 см.	 Зобразіть	 на	 рисунку	 сили,	що	 діють	 на	 брусок.	 Знайдіть	
коефіцієнт	жорсткості	пружини.

Дано:
m = 20 	кг
g = ____

__	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:
___ = 2 	Н

∆x =1 	см	=	____	м

__	—	?

розв’язання

відповідь:

Практичний тренінг 2

Практичний тренінг 2
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3. (6 балів)	Жук	тягне	по	землі	крупинку,	на	якій	сидить	мураха.	Виконайте	пояснюваль-
ний	рисунок,	на	якому	позначте	 сили,	що	діють	на	крупинку.	Знайдіть	масу	мурахи,	
якщо	жук	прикладає	силу	0,2	Н,	а	маса	крупинки	3	 г.	Коефіцієнт	тертя	крупинки	об	
землю	0,5.

Дано: розв’язання

відповідь:

3. (6 балів)	 Кулю	 підвісили	 до	 пружини,	 довжина	 якої	 при	 цьому	 збільшилася	 на	 15	 см.	
Виконайте	пояснювальний	рисунок,	на	якому	позначте	сили,	що	діють	на	кулю.	Знай-

діть	масу	кулі,	якщо	коефіцієнт	жорсткості	пружини	становить	400	
Н

м
.

Дано: розв’язання

відповідь:



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. Прості механізми
Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
1. (1 бал)	Чи	дає	рухомий	блок	виграш	у	силі?	Якщо	дає,	то	який?

 А У	2	рази  Б У	3	рази  В У	4	рази  Г  Не	дає	виграшу	
в	силі

2. (1 бал)	Якою	цифрою	позначено	на	 рисунку	
плече	сили	F ?

 А 1  Б 2

 В 3  Г 4

3. (2 бали)	 Момент	 сили,	 що	 діє	 на	 важіль,	 становить	 2	 Н м⋅ .	 Знайдіть	 плече	 цієї	 сили,	
якщо	 її	 значення	дорівнює	4		Н.

 А 2	см  Б 8	см  В 20	см  Г 50	см

F
1

32

4

теМа. Прості механізми

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
1. (1 бал)	Чи	дає	нерухомий	блок	виграш	у	силі?	Якщо	дає,	то	який?

 А У	2	рази  Б У	3	рази  В У	4	рази  Г  Не	дає	виграшу	
в	силі

2. (1 бал)	Якою	цифрою	позначено	на	 рисунку	
плече	сили	F ?

 А 1  Б 2

 В 3  Г 4

3. (2 бали)	Момент	 сили,	що	 діє	 на	 важіль,	 становить	 2	 Н м⋅ .	 Знайдіть	 цю	 силу,	 якщо	 її	
плече	дорівнює	10	см.

 А 0,2	Н  Б 2	Н  В 20	Н  Г 200	Н

1
2

3

4 F

Самостійна робота 3

Самостійна робота 3
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4. (2 бали)	 На	 ліве	 плече	 важеля	 завдовжки	 50	 см	 діє	 сила	 44	 Н.	 Яка	 сила	 діє	 на	 праве	
плече	важеля	завдовжки	2	м,	якщо	важіль	перебуває	в	рівновазі?

 А 1	Н  Б 11	Н  В 44	Н  Г 176	Н

5. (3 бали)	 Чи	 дає	 виграш	 у	 силі	 система	 блоків,	 зображена	 на	
рисунку?	Якщо	дає,	то	який?

 А У	2	рази  Б У	4	рази

 В У	6	разів  Г Не	дає	виграшу	в	силі

6*. (5 балів)	 До	 лівого	 плеча	 важеля	прикладено	 силу	 40	Н,	 а	 до	
правого	плеча	на	відстані	20	см	від	точки	опори	підвішений	
вантаж	масою	3	кг	(див.	рисунок).	Знайдіть	довжину	важеля,	
якщо	він	перебуває	в	рівновазі.	Важіль	вважайте	невагомим.

 А 0,2	м  Б 0,35	м  В 0,5	м  Г 0,65	м

?

F

4. (2 бали)	Який	максимальний	виграш	у	силі	може	дати	важіль	із	плечами	10	см	і	80	см?

 А 2	рази  Б 4	рази  В 8	разів  Г 12	разів

5. (3 бали)	Чи	дає	програш	у	відстані	система	блоків,	зображена	
на	рисунку?	Якщо	дає,	то	який?

 А У	2	рази  Б У	4	рази

 В У	8	разів  Г Не	дає	програшу	у	відстані

6*. (5 балів)	До	правого	плеча	невагомого	важеля	на	відстані	0,3	м	
від	 точки	 опори	 прикладено	 силу	 20	 Н	 (див.	 рисунок).	 До	
лівого	 плеча	 важеля	 на	 відстані	 0,1	 м	 від	 точки	 опори	 під-
вішений	 вантаж	 1	 вагою	 40	 Н.	 На	 якій	 відстані	 від	 точки	
опори	необхідно	підвісити	вантаж	2	вагою	10	Н,	щоб	важіль	
перебував	у	рівновазі?

 А 0,2	м  Б 0,3	м  В 0,4	м  Г 0,5	м

1

?

2
F
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Оцінка

Оцінка

теМа. тиск тВердих тіл, рідин і ГазіВ

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Для	визначення	тиску	твердого	тіла	на	поверхню	використовують	вираз:

 А ρ⋅ ⋅g h  Б 
F

S
 В F S⋅  Г g h⋅

2. (1 бал)	Якщо	збільшити	температуру	газу,	який	міститься	в	закритій	посудині,	то:

	 А тиск	газу	зменшиться	 	 	 Б	 швидкість	молекул	газу	зменшиться

	 В тиск	газу	збільшиться		 	 Г	 густина	газу	збільшиться

3. (2 бали)	Склянку	заввишки	0,12	м	до	краю	наповнили	водою.	Визначте	тиск	води	на	дно	

склянки.	Густина	води	1000	
кг

м3
.

 А 1,2	Па  Б 12	Па  В 120	Па  Г 1200	Па

теМа. тиск тВердих тіл, рідин і ГазіВ

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Одиницею	тиску	в	СІ	є:

 А метр  Б кілограм  В ньютон  Г паскаль

2. (1 бал)	Тиск	усередині	нерухомої	однорідної	рідини:

	 А є	однаковим	на	всіх	рівнях

	 Б є	різним	на	одному	рівні

	 В є	однаковим	на	одному	рівні

	 Г дорівнює	нулю

3. (2 бали)	Визначте	тиск,	який	чинить	тіло	вагою	75	Н	на	опору,	якщо	площа	його	опори	
становить	0,25	м2.

 А 0,003	Па  Б 18,75	Па  В 75,25	Па  Г 300	Па

Самостійна робота 4

Самостійна робота 4
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4. (2 бали)	 На	 рисунку	 зображено	 три	 посудини:	 перша	 містить	
воду,	друга	—	гас,	а	третя	—	гліцерин.	На	дно	якої	з	посудин	
рідина	чинить	найбільший	тиск?

	 А На	дно	посудини	1	 	 Б	 На	дно	посудини	2

	 В На	дно	посудини	3	 	 Г	 	Тиск	на	дно	всіх	трьох	по-
судин	є	однаковим

5. (3 бали)	 У	 посудину	 налили	 гас.	 Визначте	 висоту	 стовпа	 гасу,	 якщо	 він	 чинить	 на	 дно	
посудини	тиск	160	кПа.

 А 20	см  Б 128	см  В 2	м  Г 20	м

6*. (4 бали)	Який	тиск	на	землю	чинить	кінь	масою	500	кг,	якщо	площа	одного	його	копита	
100	см2?

 А 125	Па  Б 500	Па  В 125	кПа  Г 500	кПа

21 3

4. (2 бали)	 На	 рисунку	 зображено	 три	 посудини	 з	 гасом.	 На	 дно	
якої	з	посудин	гас	чинить	найбільший	тиск?

	 А На	дно	посудини	1	 	 Б	 На	дно	посудини	2

	 В На	дно	посудини	3	 	 Г	 	Тиск	на	дно	всіх	трьох	по-
судин	є	однаковим

5. (3 бали)	Вістря	голки,	якою	дівчинка	зашиває	куртку,	чинить	на	тканину	тиск	2,4	МПа.	
Знайдіть	силу,	з	якою	дівчинка	тисне	на	голку,	якщо	площа	 її	вістря	1	мм2.

 А 2	Н  Б 2,4	Н  В 20	Н  Г 24	Н

6*. (4 бали)	Який	тиск	на	 стіл	чинить	 заповнений	водою	акваріум,	якщо	висота	води	в	ак-
варіумі	30	см,	площа	його	дна	0,5	м2	 ,	а	вага	порожнього	акваріума	100	Н?

 А 32	Па  Б 320	Па  В 3,2	кПа  Г 32	кПа

21 3



Варіант  
1

Варіант  
2
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Оцінка

Оцінка

теМа. тиск рідин і ГазіВ. атмосферний тиск
1. (0,5 балу)	Який	закон	сформульований	таким	чином:	«Тиск,	створюваний	на	рідину	або	

газ,	передається	однаково	в	усіх	напрямках»?

 А  Закон	
Ньютона

 Б  Закон	 	
Гука

 В  Закон	
Архімеда

 Г  Закон	
Паскаля

2. (0,5 балу)	 1атм Па= ______ .

3. (0,5 балу)	Торрічеллі	у	своїх	дослідах	використав	________________________________

_________________________________________________________________________

4. (0,5 балу)	Парашутист	наближається	до	землі.	Тиск	повітря	на	нього	_______________

5. (1 бал)	 Зі	 збільшенням	 температури	 газу	 середня	швидкість	

хаотичного	 руху	 його	 молекул	 ________________________

6. (1 бал)	 На	 рисунку	 зображено	 U-подібну	 трубку,	 в	 якій	
міститься	 однорідна	 рідина.	 Кінці	 трубки	 з’єднані	 з	 по-
судинами	 а	 і	 в.	 У	 якій	 посудині	 тиск	 повітря	 є	 більшим?	

_________________________

A B

теМа. тиск рідин і ГазіВ. атмосферний тиск
1. (0,5 балу)	Який	учений	довів	 існування	атмосферного	тиску?

 А Архімед  Б Галілей  В Торрічеллі  Г Гук

2. (0,5 балу)	Нормальним	атмосферним	тиском	називають	тиск,	який	дорівнює	 _________

3. (0,5 балу)	Тиск	газу	на	стінки	посудини	створюється	 	 _____________________________

_________________________________________________________________________

4. (0,5 балу)	Атмосферний	тиск	на	16-му	поверсі	___________________,	ніж	на	першому.

5. (1 бал)	 Посудини,	 які	 з’єднані	 між	 собою	 й	між	 якими	може	 перетікати	 рідина,	 нази-

вають	________________________

6. (1 бал)	 На	 рисунку	 зображено	 U-подібну	 трубку,	 у	 якій	 міс-
тяться	 дві	 різні	 рідини.	 У	 якому	 коліні	 міститься	 рідина	

з	меншою	густиною?	_______________

7. (1 бал)	Які	 види	манометрів	 ви	 знаєте?	 __________________

___________________________________________________

1 2

картка контролю теоретичних знань 3

картка контролю теоретичних знань 3
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8. (2 бали)	На	рисунку	схематично	показано	будову	деякого	при-
ладу.

а)	Як	називається	цей	прилад?	________________________
б)		Значення	 якої	 фізичної	 величини	 визначають	 за	 допомо-

гою	цього	приладу?	___________________________
в)		Як	називається	 елемент	приладу,	позначений	на	рисунку	

цифрою	1?	___________________________

г)	Яке	призначення	цього	елемента?	__________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (2 бали)	 Сформулюйте	 умову	рівноваги	поршнів	 гідравлічного	преса.	 _______________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	 Чому	 не	 можна	 скористатися	 виразом	 ρ⋅ ⋅g h 	 для	 розрахунку	 атмосферного	

	тиску?	 ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4    1     3      2 

7. (1 бал)	Які	види	насосів	ви	знаєте?	 ____________________________________________

8. (2 бали)	На	рисунку	схематично	показано	будову	деякого	приладу.

а)	Як	називається	цей	прилад?	________________________
б)		Значення	якої	фізичної	величини	визначають	за	допомогою	цьо-

го	приладу?	_______________________________
в)		Як	 називається	 елемент	 приладу,	 позначений	 на	 рисунку	циф-

рою	1?	___________________________

г)		Яке	призначення	цього	елемента?	_________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

9. (2 бали)	Запишіть	пристрої	 і	техничні	споруди,	одним	з	елементів	яких	є	сполучені	по-

судини?	 __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	 Чому	 існує	 атмосферний	 тиск?	 ________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

0

1

2

3

4

5

6

1

3
4
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Оцінка

Оцінка

теМа. тиск рідин і ГазіВ. атмосферний тиск
1. (2 бали)	Площа	великого	поршня	гідравлічного	преса	дорівнює	3	м2.	Яку	площу	має	ма-

лий	поршень,	якщо	сила,	що	діє	на	нього,	в	15	разів	менша	за	силу,	з	якою	діє	великий	
поршень?

2. (4 бали)	Знайдіть	атмосферний	тиск	на	даху	будинку	заввишки	44	м,	якщо	на	поверхню	
Землі	діє	атмосферний	тиск	759	мм	рт.	ст.

Дано:
S1

23= м

=15

S
2
	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:

__ =759  мм рт. ст.
h = 44  м
__	—	?

розв’язання

відповідь:

теМа. тиск рідин і ГазіВ. атмосферний тиск
1. (2 бали)	 Великий	 поршень	 гідравлічного	 преса	 стискає	 деталь	 із	 силою	 8,2	 кН.	 Яка	

сила	 діє	 на	 малий	 поршень,	 якщо	 його	 площа	 є	 меншою	 за	 площу	 великого	 поршня	
в	41	раз?

2. (4 бали)	З	якою	силою	повітря	стискає	тіло,	площа	поверхні	якого	дорівнює	5	м2,	якщо	
атмосферний	тиск	становить	750	мм	рт.	ст.?

Дано:

F1 8 2= , 	кН

= 41

F
2
	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:
___	=	5	м2

pатм =750 	мм	рт.	ст.

__	—	?

розв’язання

відповідь:

Практичний тренінг 3

Практичний тренінг 3
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3. (6 балів)	 Праве	 коліно	U-подібної	 трубки,	 в	 якій	 міститься	 вода,	 з’єднане	 з	 посудиною	
(див.	рисунок).	Рівень	води	в	лівому	коліні	трубки	на	30	см	вищий,	ніж	у	правому.	Зна-
йдіть	атмосферний	тиск,	якщо	тиск	повітря	в	посудині	103	кПа.	Позначте	на	рисунку	
відповідним	символом	фізичну	величину,	яку	показано	стрілкою.

Дано: розв’язання

відповідь:

3. (6 балів)	 У	 правому	 коліні	U-подібної	 трубки	міститься	 ртуть,	 а	 в	 лівому	—	 вода	 (див.	
рисунок).	 Знайдіть	 висоту	 стовпа	 води,	 якщо	 висота	 стовпа	 ртуті	 дорівнює	 2	 см.	 По-
значте	на	рисунку	відповідними	символами	фізичні	величині,	які	показано	стрілками.

Дано: розв’язання

відповідь:
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Оцінка

Оцінка

теМа. архімедоВа сила. умоВи ПлаВання тіл
1. (2 бали)	 Визначте	 виштовхувальну	 силу,	що	 діє	 на	 тіло	 об’ємом	 0,03	 м3,	 яке	 повністю	

занурене	у	ртуть.

2. (4 бали)	 Повітряна	 куля	 припинила	 підніматися	 на	 висоті,	 де	 густина	 повітря	 дорів-

нює	1,2	
г

м3
.	Знайдіть	масу	кулі,	якщо	 її	об’єм	800	м3.

Дано:
V = 0 03 3, м

__ =13600 кг

м3

F
A
	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:

ρповітря

кг

м3
=1 2,

V	=	____

__	—	?

розв’язання

відповідь:

теМа. архімедоВа сила. умоВи ПлаВання тіл
1. (2 бали)	Визначте	виштовхувальну	силу,	що	діє	на	тіло	об’ємом	0,6	м3,	яке	повністю	за-

нурене	у	гас.

2. (4 бали)	Знайдіть	силу	тяжіння,	що	діє	на	човен	(див.	рисунок),	якщо	об’єм	його	частини,	
зануреної	у	воду,	становить	0,7	м3.

Дано:

V	=	0,6	м3

___	=	800	кг/м3

F
A
	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:

__ ,= 0 7 3м

ρ =1000 кг

м3

F
тяж

	—	?

розв’язання

F
тяж

F
А

відповідь:

Практичний тренінг 4

Практичний тренінг 4
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3. (6 балів)	Тіло	з	олова	масою	200	г	занурене	в	гас	(див.	рисунок).	Визначте	вагу	цього	тіла	
в	гасі.	Зобразіть	на	рисунку	сили,	що	діють	на	тіло.

Дано: розв’язання

відповідь:

3. (6 балів)	Пробкове	тіло	об’ємом	103	см3	плаває	у	морській	воді	(див.	рисунок).	Визначте	
об’єм	підводної	частини	пробки.	Зобразіть	на	рисунку	сили,	що	діють	на	тіло.

Дано: розв’язання

відповідь:
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Оцінка

Оцінка

теМа. механічна робота. Потужність

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
1. (1 бал)	Одиницею	роботи	в	СІ	є:

 А ват  Б ньютон  В джоуль  Г паскаль

2. (1 бал)	Потужністю	називають	фізичну	величину,	яка	характеризує:

	 А масу	тіла	одиничного	об’єму

	 Б швидкість	виконання	роботи

	 В шлях,	який	пройшло	тіло	за	одиницю	часу

	 Г взаємодію	тіл

3. (2 бали)	 Яка	 потужність	 двигуна,	 якщо	 за	 20	 с	 він	 може	 виконати	 роботу	 120	 кДж?

 А 6	Вт  Б 2,4	кВт  В 6	кВт  Г 120	кВт

теМа. механічна робота. Потужність

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.
1. (1 бал)	Одиницею	потужності	в	СІ	є:

 А ват  Б ньютон  В джоуль  Г паскаль

2. (1 бал)	Механічною	роботою	називають	фізичну	величину,	яка	дорівнює:

	 А відношенню	сили,	що	діє	на	тіло,	до	часу,	протягом	якого	вона	діє

	 Б відношенню	сили	до	шляху,	який	пройшло	тіло	під	дією	цієї	сили

	 В добутку	сили	на	шлях,	який	пройшло	тіло	під	дією	цієї	сили

	 Г добутку	сили,	що	діє	на	тіло,	на	швидкість	його	руху

3. (2 бали)	 Яку	 роботу	 потрібно	 виконати,	 щоб	 підняти	 сумку	 вагою	 26	 Н	 на	 висо-
ту	50	см?

 А 0,52	Дж  Б 13	Дж  В 26	Дж  Г 52	Дж

Самостійна робота 5

Самостійна робота 5
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4. (2 бали)	 На	 якому	 з	 рисунків	 робота,	 яку	 виконує	 сила,	 що	 діє	 на	 автомобіль,	 є	
від’ємною?

а б в г

F

v v v v

F F

F

 А На	рис.	а  Б На	рис.	б  В На	рис.	в  Г На	рис.	г

5. (3 бали)	Потужність	двигуна	пилососа	1,2	кВт.	Яку	роботу	він	виконає	за	5	хв?

 А 0,24	кДж  Б 4	кДж  В 6	кДж  Г 360	кДж

6*. (4 бали)	За	який	час	піднімальний	кран,	потужність	якого	60	кВт,	піднімить	2	т	цегли	
на	висоту	15	м?

 А 2	с  Б 4	с  В 5	с  Г 30	с

4. (2 бали)	У	якому	випадку	сила	тертя	не	виконує	роботу?

	 А Візок	гальмує	на	піску

	 Б Брусок	лежить	на	похилій	площині

	 В Потяг	набирає	швидкість

	 Г Парашутист	опускається	на	землю

5. (3 бали)	 Автомобіль	 розвиває	 потужність	 360	 кВт.	 Яка	 сила	 тяги	 двигуна	 автомобіля,	

якщо	він	рухається	зі	швидкістю	6	
м

с
?

 А 40	кН  Б 50	кН  В 60	кН  Г 70	кН

6*. (4 бали)	Яку	роботу	необхідно	виконати,	щоб	підняти	20	л	води	на	висоту	31	м?

 А 0,62	кДж  Б 1,5	кДж  В 6,2	кДж  Г 155	кДж



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. Потенціальна і кінетична енерГія.  
закон збереження механічної енерГії

1. (2 бали)	 Потенціальна	 енергія	 кульки	 на	 висоті	 1,2	 м	 дорівнює	 6	 Дж.	 Знайдіть	 масу	
кульки.

2. (4 бали)	Знайдіть	повну	механічну	енергію	хлопчика	відносно	землі,	який	біжить	мостом	
зі	швидкістю	3	м/с,	якщо	його	потенціальна	енергія	відносно	землі	становить	256	Дж.	
Вважайте,	що	маса	хлопчика	дорівнює	50	кг.

Дано:
h =1 2, 	м
g = ____
___ = 6 	Дж

___	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:
__ = 3	м/с

m =50 	кг
___ = 256 	Дж

W	—	?

розв’язання

відповідь:

теМа. Потенціальна і кінетична енерГія.  
закон збереження механічної енерГії

1. (2 бали)	Кінетична	енергія	кулі	для	боулінга	дорівнює	98	Дж.	Знайдіть	масу	кулі,	якщо	

швидкість	 її	руху	7	
м

с
.

2. (4 бали)	 Знайдіть	 повну	 механічну	 енергію	 жука	 відносно	 землі,	 якщо	 він	 летить	 на	
висоті	 3	м,	 а	 його	кінетична	 енергія	 становить	 0,08	Дж.	Вважайте,	що	маса	жука	 до-
рівнює	4	г.

Дано:
Wк = 98 	Дж

__ =7 м

с
___	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:

m = 4 	г
h = 3 	м
___ ,= 0 08 	Дж
g = ____

___	—	?

розв’язання

відповідь:

Практичний тренінг 5

Практичний тренінг 5
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3. (6 балів)	Тенісний	м’ячик	масою	50	г	падає	з	висоти	40	м.	На	якій	висоті	його	кінетична	
енергія	дорівнюватиме	5	Дж?	Виконайте	пояснювальний	рисунок.

Дано: розв’язання

відповідь:

3. (6 балів)	Камінь	кинули	вертикально	вгору	зі	швидкістю	5	
м

с
.	На	яку	максимальну	ви-

соту	він	підніметься?	Виконайте	пояснювальний	рисунок.

Дано: розв’язання

відповідь:



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. робота. Потужність. енерГія
1. (0,5 балу)	Який	учений	уперше	експериментально	довів	закон	збереження	енергії?

 А Архімед  Б Галілей  В Торрічеллі  Г Джоуль

2. (0,5 балу)	
1 Дж

1 с
=____________

3. (0,5 балу)	Суму	потенціальної	та	кінетичної	енергій	тіла	називають	_________________

______________________________

4. (0,5 балу)	Відношення	корисної	роботи	до	повної	роботи	називають	_________________

5. (1 бал)	Кінетична	енергія	тіла	—	це	енергія,	____________________________________

_________________________________________________________________________

6. (1 бал)	 Запишіть	формулювання	«золотого	правила»	механіки.	____________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

теМа. робота. Потужність. енерГія
1. (0,5 балу)	Який	учений	сформулював	«золоте	правило»	механіки?

 А Архімед  Б Галілей  В Торрічеллі  Г Джоуль

2. (0,5 балу)	 1 Н 1 м⋅ = _________________

3. (0,5 балу)	 Якщо	 тіло	 може	 виконувати	 механічну	 роботу,	 то	 говорять,	 що	 воно	 має	

_________________

4. (0,5 балу)	Коефіцієнт	корисної	дії	обчислюють	за	формулою	____________________

5. (1 бал)	Потенціальна	енергія	тіла	—	це	 енергія,	_________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. (1 бал)	Запишіть	формулювання	закону	збереження	механічної	енергії.	_____________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

картка контролю теоретичних знань 4

картка контролю теоретичних знань 4
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7. (1 бал)	 Із	наведених	понять	викресліть	зайве.	

	 	 	 Блок, похила площина, повітряна куля, важіль.

8. (2 бали)	Яким	чином	можна	збільшити	ККД	рухомого	блока?	______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (2 бали)	 Похила	 площина	 дає	 програш	 у	 відстані	 в	 3	 рази.	 Який	 максимальний	 ви-
граш	 у	 силі	 можна	 отримати	 за	 допомогою	 цієї	 площини?	 Відповідь	 обґрунтуйте.		

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	За	допомогою	простого	механізму	робітник	змінив	напрямок	дії	сили.	Які	меха-

нізми,	на	 вашу	думку,	міг	 використати	робітник?	Відповідь	 обґрунтуйте.	 __________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. (1 бал)	 Із	наведених	понять	викресліть	зайве.	
	 	 Механічна робота, потужність, потенціальна енергія деформованої пружини, 
  кінетична енергія автомобіля.

8. (2 бали)	 Чому	 неможливе	 існування	 вічного	 двигуна?	 ____________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (2 бали)	Корисна	робота,	яку	виконує	коловорот,	становить	половину	витраченої	енергії.	

Який	ККД	коловорота?	Відповідь	обґрунтуйте.	_________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. (3 бали)	За	допомогою	простого	механізму	хлопчик	отримав	виграш	у	силі.	Які	механіз-

ми,	на	вашу	думку,	міг	використати	хлопчик?	Відповідь	обґрунтуйте.	_____________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. теПлоВі яВища. теПлоПередача
1. (0,5 балу)	Одиницею	температури	є:

 А  градус	
Цельсія

 Б джоуль  В метр  Г кілограм

2. (0,5 балу)	Чим	вищою	є	температура	тіла,	тим	_____________	його	внутрішня	енергія.

3. (0,5 балу)	Що	можна	сказати	про	температури	тіл,	які	перебувають	у	стані	теплової	рів-

новаги?	__________________________________________________________________

4. (1 бал)	Конвекція	—	це	______________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. (1,5 балу)	Як	 і	чому	змінюється	внутрішня	енергія	чаю,	який	остигає	в	чашці?	_______

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. (1 бал)	 Із	наведених	понять	викресліть	зайве.

теплопровідність, кількість теплоти, конвекція, випромінювання.

теМа. теПлоВі яВища. теПлоПередача
1. (0,5 балу)	Температуру	повітря	визначають	за	допомогою:

 А терезів  Б динамометра  В термометра  Г лінійки

2. (0,5 балу)	Чим	вищою	є	 температура	 газу,	 тим	__________________	 середня	швидкість	
хаотичного	руху	його	молекул.

3. (0,5 балу)	Процес	 зміни	 внутрішньої	 енергії	 тіла	 без	 виконання	над	ним	роботи	назива-

ється	____________________________

4. (1 бал)	 Теплопровідність	—	це	________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. (1,5 балу)	Як	і	чому	зміниться	внутрішня	енергія	цвяха,	якщо	по	ньому	вдарити	молот-

ком?	_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. (1 бал)	 Із	наведених	понять	викресліть	зайве.

Механічна робота, внутрішня енергія, теплообмін, кількість теплоти.

картка контролю теоретичних знань 5

картка контролю теоретичних знань 5
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7. (2 бали)	Яка	речовина	має	більшу	теплопровідність	—	вода	чи	повітря?	Поясніть	чому.	

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. (2 бали)	Поясніть	механізм	утворення	тяги	в	печі.	_______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (3 бали)	Розгадайте	кросворд	 і	 запишіть	слово,	що	утворилося	у	виділених	клітинках.

	 1.	 Тепловий...
	 2.	 	Фізична	 величина,	 одиницею	

якої	є	градус	Цельсія.
	 3.	 	Вид	 теплопередачі,	 при	 якому	

енергія	 передається	 за	 допомо-
гою	 електромагнітних	 хвиль.

	 4.	 	Середовище,	 в	 якому	 можли-
вий	 такий	 вид	 теплопередачі,	
як	конвекція.

1

2

3

4

7. (2 бали)	Що	краще	проводить	тепло	—	хутро	або	сталь?	Поясніть	чому.	_____________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. (2 бали)	Поясніть	механізм	виникнення	ранкового	морського	бризу.	________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (3 бали)	Розгадайте	кросворд	 і	 запишіть	слово,	що	утворилося	у	виділених	клітинках.

	 1.	 	Середовище,	у	якому	можливий	тільки	один	вид	теплопередачі	—	випроміню-
вання.

	 2.	 Спосіб	змінення	внутрішньої	енергії	тіла	без	виконання	роботи.
	 3.	 	Явище,	 яке	 спостерігається	 в	 мо-

рях	 і	 океанах	 внаслідок	 нерівно-
мірного	нагрівання	води.

	 4.	 	Рідина,	 температуру	 кипіння	
якої	 прийнято	 за	 одну	 з	 репер-
них	точок	шкали	Цельсія.

1

3

2

4



Варіант  
1

Варіант  
2
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Оцінка

Оцінка

теМа. Питома теПлоємність речоВини. теПлоВий баланс

1. (2 бали)	Яка	кількість	теплоти	виділиться	під	час	остигання	0,2	кг	олії	на	10	°С?

2. (4 бали)	Для	підвищення	температури	повітря	в	класі	від	10	°С	до	18	°С	потрібно	1,4	МДж	

теплоти.	Знайдіть	масу	повітря,	яке	міститься	в	класі.

Дано:
___	=	10	°С

c =
⋅°

1800
Дж

кг С
m = 0 2, 	кг
___	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:

t1 10= °С
t2 18= °С
___ =

⋅°
1

кДж

кг С
	кДж/(кг	⋅	°С)	=

___	=	1,4	МДж	=
___	—	?

розв’язання

відповідь:

теМа. Питома теПлоємність речоВини. теПлоВий баланс
1. (2 бали)	Яка	кількість	теплоти	необхідна	для	нагрівання	0,5	кг	свинцю	на	3	°С?

2. (4 бали)	 Під	 час	 охолодження	 тіла	 масою	 2	 кг	 від	 40	°С	 до	 30	°С	 виділилася	 кількість	
теплоти,	 яка	 дорівнює	 4,6	 кДж.	 Визначте	 питому	 теплоемність	 речовини,	 з	 якої	 ви-
готовлене	тіло.

Дано:
m = 0 5, 	кг

__ =
⋅°

130
Дж

кг С
∆t = °3 С
___	—	?

розв’язання

відповідь:

Дано:
m = 2 	кг
___	=	40	°С
___	=	30	°С
Q =	____

___	—	?

розв’язання

відповідь:

Практичний тренінг 6

Практичний тренінг 6



34

3. (6 балів)	У	киплячу	 воду	масою	200	 г	 опустили	ложку	масою	50	 г,	 при	цьому	 темпера-
тура	води	знизилася	до	99	°С.	З	якого	матеріалу	виготовлено	ложку,	якщо	її	початкова	
температура	дорівнювала	29	°С?	Втрати	енергії	не	враховуйте.

Дано: розв’язання

відповідь:

3. (6 балів)	Щоб	одержати	молоко	з	температурою	65	°С,	кухар	змішав	холодне	молоко	при	
температурі	5	°С	и	гаряче	молоко	при	температурі	95	°С.	Знайдіть	масу	холодного	моло-
ка,	 взятого	кухарем,	якщо	 гарячого	молока	йому	 знадобилося	12,8	кг.	Втрати	 енергії	
не	враховуйте.

Дано: розв’язання

відповідь:



Варіант  
1

Варіант  
2
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Оцінка

Оцінка

теМа. теПлота зГоряння ПалиВа. ккд наГріВника

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Що	є	одиницею	питомої	теплоємності	речовини	в	СІ?

 А 
Дж

кг
 Б 

кг

Дж
 В 

Дж

кг С⋅ °
 Г 

м

Дж

2. (1 бал)	Яка	з	наведених	речовин	не	є	паливом?

 А Олово  Б Нафта  В Пропан  Г  Кам’яне	
вугілля

3. (2 бали)	При	повному	 згорянні	12	кг	якої	речовини	виділиться	найменша	кількість	 те-

плоти?

 А Спирт  Б Порох  В  Деревне	
вугілля

 Г Водень

теМа. теПлота зГоряння ПалиВа. ккд наГріВника

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Що	є	одиницею	питомої	теплоти	згоряння	палива	в	СІ?

 А 
Дж

кг
 Б 

кг

Дж
 В 

Дж

кг С⋅ °
 Г 

м

Дж

2. (1 бал)	За	якою	з	наведених	формул	розраховують	коефіцієнт	корисної	дії	нагрівника?

 А η =
A

A
кор

повна

 Б η =
Q

A
кор

повна

 В η =
A

Q
кор

повна

 Г η =
Q

Q
кор

повна

3. (2 бали)	 При	 повному	 згорянні	 3	 кг	 якого	 палива	 виділиться	 найбільша	 кількість	

	теплоти?

 А Бензин  Б Водень  В Сухі	дрова  Г Гас

Самостійна робота 6

Самостійна робота 6
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4. (2 бали)	Скільки	необхідно	спалити	спирту,	щоб	виділилося	810	кДж	теплоти?

 А 3	г  Б 21	г  В 30	г  Г 300	г

5. (3 бали)	Визначте	кількість	теплоти,	яка	виділяється	при	повному	згорянні	газу	в	газо-
вому	пальнику	під	час	нагрівання	чайника	з	водою,	якщо	ККД	пальника	50	%,	а	кіль-
кість	теплоти,	необхідна	для	нагрівння	чайника	з	водою,	становить	350	кДж.

 А 7	кДж  Б 175	кДж  В 700	кДж  Г 17	500	кДж

6*. (4 бали)	 У	 багатті	 спалили	 5	 кг	 дров,	щоб	 закип’ятити	 воду	 в	 казанку.	Чому	 дорівнює	
питома	теплота	згоряння	дров,	якщо	для	того,	щоб	вода	в	казанку	закипіла,	необхідно	
2	МДж	теплоти,	а	ККД	багаття	становить	5	%?

 А 2,5	
MДж

кг
 Б 8	

MДж

кг
 В 10	

MДж

кг
 Г 12,5	

MДж

кг

4. (2 бали)	 При	 згорянні	 4	 кг	 палива	 виділяється	 136	 МДж	 теплоти.	 Про	 яке	 паливо	
	йдеться?

 А  Деревне	ву-
гілля

 Б  Кам’яне	
вугілля

 В Порох  Г Сухі	дрова

5. (3 бали)	Визначте	кількість	теплоти,	яка	йде	на	обігрівання	кімнати	каміном,	якщо	при	
повному	згорянні	дров	у	каміні	виділяється	45	МДж	теплоти.	ККД	каміна	15	%.

 А 3	МДж  Б 3,75	МДж  В 6,75	МДж  Г 600	МДж

6*. (4 бали)	Щоб	 нагріти	 чайник	 з	 водою,	 необхідно	 1,1	МДж	 теплоти.	 Яку	 масу	 газу	 по-
трібно	при	цьому	спалити,	якщо	ККД	газового	пальника	40	%?

 А 56	г  Б 62,5	г  В 68,3	г  Г 73,5	г



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. теПлоВі маШини

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Що	є	робочим	тілом	у	двигуні	внутрішнього	згоряння?

 А Повітря  Б Вода  В  Навколишнє	
середовище

 Г  Розжарені	
гази

2. (1 бал)	Якого	такту	немає	в	робочому	циклі	двигуна	внутрішнього	згоряння?

 А Усмоктування  Б Розтискання  В Робочий	хід  Г Випускання

3. (2 бали)	На	рисунку	подано	схему	роботи	чоти-
ритактного	 двигуна	 внутрішнього	 згоряння.	
У	якому	з	випадків	зображений	такт,	під	час	
якого	 двигун	 випускає	 продукти	 згоряння	
в	атмосферу?

 А У	випадку	а

 В У	випадку	в

 Б У	випадку	б

 Г У	випадку	г а б в г

v v

v

v

теМа. теПлоВі маШини

Виберіть і позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1. (1 бал)	Що	є	робочим	тілом	у	парових	турбінах?

 А Повітря  Б Вода  В  Навколишнє	
середовище

 Г Пара

2. (1 бал)	Який	ККД	дизельних	двигунів?

 А 4	%  Б  Менше	20	%  В  Близько	40	%  Г 100	%

3. (2 бали)	На	рисунку	подано	схему	роботи	чоти-

ритактного	 двигуна	 внутрішнього	 згоряння.	

У	якому	з	випадків	зображений	такт,	під	час	

якого	двигун	виконує	корисну	роботу?

 А У	випадку	а

 В У	випадку	в

 Б У	випадку	б

 Г У	випадку	г а б в г

v

v

v
v

Самостійна робота 7

Самостійна робота 7
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4. (3 бали)	 Сполучіть	 стрілками	 цифри	 й	 назви	
відповідних	 основних	 частин	 двигуна	 вну-
трішнього	 згоряння,	 позначених	на	 рисунку	
цими	цифрами.

1

2

3

4

Колінчастий	вал

Поршень

Циліндр

Шатун

5. (5 балів)	ККД	теплового	двигуна	становить	20	%.	Яку	потужність	розвиває	двигун,	якщо	
за	44	с	він	витрачає	1	кг	бензину.	

 А 100	кВт  Б 200	кВт  В 300	кВт  Г 400	кВт

1

2
43

4. (3 бали)	 Сполучіть	 стрілками	 цифри	 й	 назви	
відповідних	 основних	 частин	 парової	 турбі-
ни,	позначених	на	рисунку	цими	цифрами.

1

2

3

4

Вал

Диск

Лопатки

Сопло

5. (5 балів)	Двигун,	який	працює	на	гасі,	має	по-
тужність	 430	 кВт.	 За	 який	 час	 згорить	 2	 кг	
палива,	якщо	ККД	двигуна	35	%?

 А 35	с  Б 70	с  В 110	с  Г 7000	с

1

4

3

2



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. ПлаВлення і кристалізація
1. (2 бали)	 Яка	 кількість	 теплоти	 необхідна	 для	 плавлення	 0,6	 кг	 свинцю,	 взятого	 при	

температурі	плавлення?

2. (4 бали)	Сталь,	початкова	температура	якої	2000	°C,	
піддають	 кристалізації.	 Побудуйте	 графік	 залеж-
ності	температури	сталі	від	часу	роботи	холодиль-
ника.	Як	змінюється	середня	потенціальна	й	кіне-
тична	енергія	молекул	сталі	під	час	цього	процесу?

	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Дано:
__	=	0,6	кг

__ = 24
кДж

кг

___	—	?

розв’язання

відповідь:

0 t,	 хв

t,	 °С

теМа. ПлаВлення і кристалізація
1. (2 бали)	Яка	кількість	теплоти	виділиться	під	час	кристалізації	8	кг	заліза,	взятого	при	

температурі	плавлення?

2. (4 бали)	Олово,	початкова	температура	якого	–45	°С,	
піддають	 плавленню.	 Побудуйте	 графік	 залежно-
сті	температури	олова	від	часу	роботи	нагрівника.	
Як	 змінюється	 середня	 потенціальна	 й	 кінетич-
на	 енергія	 молекул	 олова	 під	 час	 цього	 процесу?	

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Дано:
__ = 8 	кг

__ = 270
кДж

кг

___	—	?

розв’язання

відповідь:

0 t,	 хв

t,	 °С

Практичний тренінг 7

Практичний тренінг 7
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3. (6 балів)	Щоб	кристалізувати	2	кг	парафіну,	який	перебуває	при	температурі	кристаліза-
ції,	вирішили	обкласти	його	льодом	при	температурі	–5	°C.	Яка	мінімальна	маса	льоду	
необхідна	для	цього?	Чи	можливий	цей	експеримент	на	практиці?

Дано: розв’язання

відповідь:

3. (6 балів)	 У	 воду	 при	 температурі	 25	°C	 вирішили	 кинути	 латунну	 кульку,	 температура	
якої	–50	°C,	для	того,	щоб	вода	повністю	замерзла.	Яку	мінімальну	масу	повинна	мати	
кулька,	якщо	маса	води	200	г?	Чи	можливий	цей	експеримент	на	практиці?

Дано: розв’язання

відповідь:



Варіант  
1

Варіант  
2

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  

Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  
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Оцінка

Оцінка

теМа. зміна аГреГатноГо стану речоВини
1. (0,5 балу)	Конденсацією	називають	процес	переходу	речовини:

	 А з	твердого	стану в	рідкий	 	Б	 з	рідкого	стану	в	газоподібний

	 В з	рідкого	стану	у	твердий	 	Г	 з	 газоподібного	стану	в	рідкий

2. (0,5 балу)	Одиницею	питомої	теплоти	плавлення	в	СІ	є	 ___________________________

3. (0,5 балу)	Процес	пароутворення,	який	відбувається	в	повному	об’ємі	рідини,	називають	

______________________________

4. (0,5 балу)	 Питому	 теплоту	 пароутво-

рення	позначають	символом	_____

5. (1 бал)	 Користуючись	 графіком,	 по-
даним	 на	 рисунку,	 дайте	 відповідь	
на	запитання.
У	якому	стані	перебуває	вода:		

в	точці	D?	________________	

в	точці	F?	________________

0
–10

30

A

B
C

D

E

F

G

–20

20

–30

10

t,	 с

t,	 °С

теМа. зміна аГреГатноГо стану речоВини
1. (0,5 балу)	Кристалізацією	називають	процес	переходу	речовини:

	 А із	твердого	стану	в	рідкий	 	Б	 із	рідкого	стану	в	газоподібний

	 В із	рідкого	стану	у	твердий	 	Г	 із	газоподібного	стану	в	рідкий

2. (0,5 балу)	Одиницею	питомої	теплоти	пароутворення	в	СІ	є	 ________________________

3. (0,5 балу)	Процес	пароутворення	з	поверхні	рідини	називають	 _____________________

4. (0,5 балу)	Питому	теплоту	плавлення	позначають	символом	__________

5. (1 бал)	 Користуючись	 графіком,	 по-
даним	 на	 рисунку,	 дайте	 відповідь	
на	запитання.
У	якому	стані	перебуває	вода:		

в	точці	С?	________________	

в	точці	E?	________________ 0
–10

30

A

B
C

D

E

F

G

–20

20

–30

10

t,	 с

t,	 °С

картка контролю теоретичних знань 6

картка контролю теоретичних знань 6
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6. (1 бал)	Як	змінюється	внутрішня	енергія	речовини	під	час	переходу	з	газоподібного	ста-

ну	в	рідкий?	 ______________________________________________________________

7. (2 бали)	 Як	швидкість	 випаровування	 залежить	 від	 площі	 поверхні	 рідини?	 Відповідь	

обґрунтуйте.	 ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. (3 бали)	Чи	завжди	кристалізація	води	відбувається	при	температурі	0	°С?	Відповідь	об-

ґрунтуйте.	________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (3 бали)	 Розгадайте	 кросворд	 і	 запишіть	 слово,	що	 утворилося	 у	 виділених	 клітинках.

 1.  Процес,	 завдяки	 якому	 зника-
ють	калюжі.

 2.  Посудина,	 яка	 перешкоджає	
теплообміну	 з	 навколишнім	 се-
редовищем.

 3.  Речовина,	температура	кипіння	
якої	дорівнює	78	°С.

 4.  Процес	переходу	речовини	з	газоподібного	стану	в	рідкий.

3

4

2

1

6. (1 бал)	 Як	 змінюється	 внутрішня	 енергія	 речовини	 під	 час	 переходу	 з	 рідкого	 стану	

у	 твердий?	 _______________________________________________________________

7. (2 бали)	 Як	швидкість	 випаровування	 залежить	 від	 температури	 рідини?	Відповідь	 об-

ґрунтуйте.	________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. (3 бали)	Чи	може	вода	не	кипіти	при	температурі	100	°С?	Відповідь	обґрунтуйте.	_____

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. (3 бали)	 Розгадайте	 кросворд	 і	 запишіть	 слово,	що	 утворилося	 у	 виділених	 клітинках.

 1.  Процес	переходу	речовини	з	кристаліч-
ного	стану	в	рідкий.

 2.  Прилад	для	вимірювання	темпера	тури.
 3.  Речовина,	 питома	 теплота	 плавлення	

якої	дорівнює	210	
кДж

кг
.

 4.  Сконденсована	водяна	пара,	що	містила-
ся	в	атмосферному	повітрі

3

2

1

4



тема оцінки

частина 2Контрольні  
р о б о т и

Механічний рух
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ПроСті МеханізМи
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Друга	 частина	 посібника	 містить	 6	 кон-
трольних	робіт,	кожну	з	яких	подано	в	трьох	
рівнозначних	варіантах.

Кожний	варіант	включає	п’ять	або	шість	
завдань,	диференційованих	за	рівнем	склад-
ності.	До	кожної	роботи	ввійшли	тестові	за-
вдання	з	вибором	однієї	правильної	відповіді,	
розрахункові	 і	якісні	задачі,	які	вимагають	
від	учня	розуміння	сутності	фізичних	явищ,	
уміння	аналізувати	фізичні	процеси	та	вста-
новлювати	залежності	між	величинами.

Більшість	 робіт	 містить	 також	 завдан-
ня	з	перевірки	практичних	умінь	 і	навичок	
учнів:	 виконуючи	 їх,	 учні	 використовують	
зображені	 на	 рисунках	 пристрої	 та	 прила-

ди	 для	 визначення	 шуканої	 фізичної	 вели-
чини.

Усі	 довідкові	 дані,	 необхідні	 для	 вико-
нання	 завдань,	 наводяться	 в	 додатку	 «До-
бірка	запитань	для	усного	опитування».

Перед	кожним	завданням	зазначено	мак-
симальну	кількість	балів,	яку	може	отрима-
ти	учень.	Якщо	учень	набрав	у	сумі	від	1	до	
12	балів,	його	оцінка	 збігається	 з	набраною	
кількістю	 балів.	 Якщо	 учень	 у	 сумі	 набрав	
13	балів,	він	одержує	оцінку	12	балів.

Час	виконання	кожної	роботи	становить	
35	хвилин,	що	дозволяє	вчителеві	провести	
на	 одному	 уроці	 і	 контрольну	 роботу,	 і	 ко-
ротке	повторення	або	мінізалік.

Методичні рекоМендації щодо ВикориСтання  
контрольних робіт
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. механічний рух

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильне	закінчення	фрази.
Рівномірним	рухом	називають	такий	рух,	при	якому:

	 А тіло	за	будь-які	проміжки	часу	проходить	однаковий	шлях

	 Б траєкторією	руху	тіла	є	пряма	лінія

	 В тіло	за	будь-які	рівні	проміжки	часу	проходить	однаковий	шлях

	 Г тіло	повторює	свій	рух	через	рівні	проміжки	часу

заВдання 2 (1 бал).	Сполучіть	стрілками	фізичні	величини	та	відповідні	їм	символи	й	оди-
ниці.

l	 Шлях	 м/с

v	 Період	обертання	 с

T	 Швидкість	 м

заВдання 3 (2 бали).	Капітан	корабля	вмикає	сирену	і	через	6	с	чує	відлуння.	Наскільки	
далеко	від	корабля	розташована	відбиваюча	поверхня?

заВдання 4 (2 бали).	Як,	 на	 ваш	погляд,	можна	 експериментально	 довести,	що	 гучність	
звуку	визначається	амплітудою	коливань	його	джерела?

контрольна робота 1
Варіант  

1
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заВдання 5 (3 бали).	 На	 рисунку	 наведено	 графік	 польоту	 стрижа.	 Уважно	 розгляньте	
рисунок	 і	дайте	відповіді	на	запитання.	Побудуйте	графік	швидкості	руху	 	стрижа.

0 	

v,	 м
с

t,	с100

10

0

1)	 Скільки	часу	летів	стриж?

	 	______________________________________________________________________

2)	 Скільки	часу	стриж	відпочивав?

	 	______________________________________________________________________

3)	 Який	шлях	подолав	стриж	за	перші	50	с	польоту?

	 	______________________________________________________________________

4)	 	На	 якій	 відстані	 від	 початкового	 положення	 був	 стриж	 через	 200	 с	 після	 початку	
польоту?

	 	______________________________________________________________________

5)	 З	якою	швидкістю	летів	стриж	до	зупинки?

	 	______________________________________________________________________

заВдання 6 (4 бали).	Лопаті	 вентилятора	 здійснюють	10	повних	обертів	 за	2	 с.	Ви	значте	
частоту	й	період	 їх	обертання.	Скільки	повних	обертів	зроблять	лопаті	за	одну	годину	
роботи	вентилятора?
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. механічний рух

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильне	закінчення	фрази.
Амплітудою	коливань	називають	фізичну	величину,	яка	дорівнює:

	 А відстані,	на	яку	відхиляється	тіло	від	положення	рівноваги	у	процесі	коливань

	 Б  максимальній	відстані,	на	яку	відхиляється	тіло	від	положення	рівноваги	у	про-
цесі	коливань

	 В часу,	за	який	відбувається	одне	повне	коливання

	 Г кількості	повних	коливань,	які	здійснює	тіло	за	одиницю	часу

заВдання 2 (1 бал).	Сполучіть	стрілками	фізичні	величини	та	відповідні	їм	символи	й	оди-
ниці.

t	 Час	 м

l	 Частота	обертання	 с

n	 Шлях	 об/с

заВдання 3 (2 бали).	На	відстані	1020	м	від	 спостерігача	б’ють	молотком	по	 залізничній	
рейці.	Через	який	проміжок	часу	спостерігач	почує	звук	від	удару,	якщо	прикладе	вухо	
до	рейки?	Як	зміниться	цей	проміжок	часу,	якщо	спостерігач	не	буде	прикладати	вухо	
до	рейки?	Швидкість	звуку	в	сталі	дорівнює	5100	м/с.

заВдання 4 (2 бали).	Людина	спостерігає	за	тілом,	яке	коливається.	Який	прилад	їй	зна-
добиться,	щоб	визначити	період	коливань	тіла?	Як,	на	ваш	погляд,	вона	може	це	зро-
бити?

контрольна робота 1
Варіант  

2
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заВдання 5 (3 бали).	На	рисунку	наведено	графік,	який	характеризує	рух	зайця.	Уважно	
розгляньте	рисунок	 і	 дайте	 відповіді	на	 запитання.	Побудуйте	 графік	швидкості	 руху	
зайця.

0 	

v,	 м
с

t,	с10

2

0

1)	 Скільки	часу	рухався	заєць?

	 	______________________________________________________________________

2)	 Скільки	часу	заєць	відпочивав?

	 	______________________________________________________________________

3)	 Який	шлях	подолав	заєць	за	перші	20	с	свого	руху?

	 	______________________________________________________________________

4)	 	На	 якій	 відстані	 від	 початкового	 положення	 був	 заєць	 через	 30	 с	 після	 початку	
руху?

	 	______________________________________________________________________

5)	 Якою	є	середня	швидкість	зайця	на	всьому	шляху?

	 	______________________________________________________________________

заВдання 6 (4 бали).	Швидкісний	 пасажирський	 ліфт	 піднімається	 вгору	 зі	 швидкі	стю	
12,6	 км/год.	У	 цей	же	 час	 з	 останнього	 поверху	 будинку	 опускається	 колиска	 з	 мий-
никами	 вікон.	Визначте	швидкість	 руху	 колиски	 відносно	 ліфта,	 якщо	 відомо,	що	 за	
40	с	колиска	проходить	10	м.	Рух	колиски	й	ліфта	вважайте	рівномірним.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. механічний рух

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильне	закінчення	фрази.
Періодом	коливань	називають	фізичну	величину,	яка	дорівнює:

	 А кількості	повних	коливань,	які	здійснює	тіло	за	одиницю	часу

	 Б  максимальній	відстані,	на	яку	відхиляється	тіло	від	положення	рівноваги	в	про-
цесі	коливань

	 В часу,	за	який	відбувається	одне	повне	коливання

	 Г відстані,	на	яку	відхиляється	тіло	від	положення	рівноваги	у	процесі	коливань

заВдання 2 (1 бал).	Сполучіть	стрілками	фізичні	величини	та	відповідні	їм	символи	й	оди-
ниці.

v	 Частота	коливань	 м

A	 Швидкість	 Гц

n	 Амплітуда	 м/с

заВдання 3 (2 бали).	 Чи	 видаватиме	 струна	 чутний	 звук,	 якщо	 вона	 здійснює	 1200	 ко-
ливань	за	0,2	хв?

заВдання 4 (2 бали).	 Людина	 спостерігає	 за	 автомобілем,	що	 рухається	 рівномірно.	 Які	
прилади	 їй	 знадобляться,	щоб	 визначити	швидкість	 руху	 автомобіля?	Як,	 на	 ваш	по-
гляд,	вона	може	це	зробити?

контрольна робота 1
Варіант  

3
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заВдання 5 (3 бали).	На	рисунку	наведено	графік	руху	слона.	Уважно	розгляньте	рисунок	
і	дайте	відповіді	на	запитання.	Побудуйте	графік	швидкості	руху	слона.

0 	

v,	 км

год

t,	год1

	2

0

1)	 Скільки	часу	рухався	слон?

	 	______________________________________________________________________

2)	 Скільки	часу	слон	відпочивав?

	 	______________________________________________________________________

3)	 Який	шлях	подолав	слон	за	першу	годину	свого	руху?

	 	______________________________________________________________________

4)	 	На	 якій	 відстані	 від	 початкового	 положення	 був	 слон	 через	 2	 год	 після	 початку	
руху?

	 	______________________________________________________________________

5)	 З	якою	швидкістю	рухався	слон	до	зупинки?

	 	______________________________________________________________________

заВдання 6 (4 бали).	На	стіні	кают-компанії	висить	годинник,	період	коливань	маятника	
якого	становить	2	с.	Скільки	коливань	здійснить	маятник	за	той	час,	поки	яхта	подо-
лає	відстань	20	км.	Середня	швидкість	руху	яхти	5	м/с.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. Взаємодія тіл. сили В механіці.  
Прості механізми

заВдання 1 (2 бали).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.
1.	 Як	називають	силу,	з	якою	Земля	притягує	до	себе	тіла?

	А Сила	тертя	спокою	 	 	 Б Сила	тяжіння

	В Сила	пружності	 	 	 Г Вага	тіла

2.	 Яке	з	наведених	явищ	зумовлене	дією	цієї	сили?

	А Тенісний	м’яч	після	удару	відлітає	від	ракетки

	Б Олівець,	випущений	з	руки,	падає	на	підлогу

	В Швидкість	течії	річки	зменшується	в	міру	наближення	до	берега

	Г Кулька	вилітає	з	дитячого	пружинного	пістолета

заВдання 2 (2 бали).	Розгадайте	кросворд.

1.	 Стан	 тіла,	 при	 якому	 воно	 не	 діє	 на	
опору	чи	підвіс.

2.	 Прилад,	який	використовується	для	
вимірю	вання	сили.

3.	 Одиниця	маси	в	СІ.

4.	 Простий	механізм,	один	із	прикладів	

якого	зображений	на	рисунку.

Якщо всі слова відгадані правильно, то у виді-
лених клітинках ви прочита єте слово, яке озна-
чає фізичну величину, що є мірою взаємодії тіл.

заВдання 3 (2 бали).	Мама	й	тато	тягнуть	сина,	що	впирається,	до	стоматолога.	Обчисліть	
рівнодійну	сил,	які	прикладають	батьки,	якщо	кожний	з	них	діє	на	хлопчика	із	силою	
100	Н.	Зобразіть	своє	розв’язання	графічно.

1
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3

4

контрольна робота 2
Варіант  

1
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заВдання 4 (2 бали).	На	скільки	скоротиться	довжина	пружини,	якщо	її	стискати	силою	
200	Н?	Жорсткість	пружини	дорівнює	4	кН/м.	Як	зміниться	отримане	вами	значення,	
якщо	пружину	стискати	силою,	меншою	в	1,5	разу?

заВдання 5 (2 бали).	Яку	вертикальну	силу	і	в	якому	напрямку	слід	прикласти	в	точці	в	
важеля,	 що	 зображений	 на	 рисунку,	 щоб	 він	 був	 зрівноважений?	 Вагою	 важеля	 зне-
хтувати.

заВдання 6 (3 бали).	Брусок	масою	200	г	рівномірно	переміщають	по	горизонтально	роз-
ташованій	дошці	 (див.	рисунок).	Скориставшись	рисунком,	визначте	коефіцієнт	тертя	
ковзання	між	бруском	 і	дошкою.

4	Н

B

F


H0 12
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. Взаємодія тіл. сили В механіці.  
Прості механізми

заВдання 1 (2 бали).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.

1. Як	називають	силу,	яка	виникає	між	поверхнями	стичних	тіл	під	час	руху	одного	
тіла	по	поверхні	 іншого?

	А Cила	тертя	 	 	 	 Б Вага	тіла

	В Cила	пружності	 	 	 Г Сила	тяжіння

2.	 Яке	з	наведених	явищ	зумовлене	дією	цієї	сили?

	А  Автомобіль,	який	рухається	по	горизонтальній	дорозі,	зупиняється	після	ви-
микання	двигуна

	Б М’яч	змінює	напрямок	польоту	під	час	удару	об	штангу

	В Трактор	розплющує	банку,	яка	потрапила	під	його	гусеницю

	Г  Камінь,	кинутий	у	горизонтальному	напрямку,	летить	по	криволінійній	тра-
єкторії

заВдання 2 (2 бали).	Розгадайте	кросворд.

1.	 	Властивість	тіл,	про	яку	мусить	пам’ятати	Костик,	пере-
бігаючи	дорогу.

2.	 	Властивість	тіл	незворотно	змінювати	свої	розміри	й	фор-
му	під	дією	зовнішніх	навантажень.

3.	 	Італійський	фізик	 і	 астроном,	який	уперше	застосував	у	науці	 експериментальний	
метод.

4.	 Сила,	яка	діє	на	тіло	так	само,	як	кілька	сил,	прикладених	до	цього	тіла.

Якщо всі слова відгадані правильно, то у виділених клітинках ви прочитаєте 
слово, яке означає фізичну величину, одиницею якої в Сі є ньютон.

заВдання 3 (2 бали).	Дід	 тягне	ріпку	 вгору	 із	 силою	150	Н,	 а	 бабка	—	100	Н.	Обчис	літь	
рівнодійну	сил,	прикладених	до	ріпки.	Зобразіть	своє	розв’язання	графічно.
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контрольна робота 2
Варіант  

2
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заВдання 4 (2 бали).	Кролик	за	день	з’їдає	1,5	кг	трави.	Чи	наїсться	кролик,	якщо	мішок	
із	травою,	яку	йому	заготовив	господар,	важить	0,018	Н?

заВдання 5 (2 бали).	Тягарець	масою	200	г	рівномірно	піднімають	за	допомогою	си	стеми	
блоків,	 що	 зображена	 на	 рисунку.	 Визначте	 силу	 F,	 яку	 при	 цьому	 прикладають	 до	
вільного	кінця	мотузки.	Тертям	у	блоках	та	 їхніми	масами	знехтувати.

заВдання 6 (3 бали).	На	пружину	поклали	тягарець	масою	800	г	(див.	рисунок).	На	скільки	
сантиметрів	стиснеться	ця	сама	пружина,	якщо	покласти	на	неї	тягарець	вагою	3,2	Н?
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. Взаємодія тіл. сили В механіці.  
Прості механізми

заВдання 1 (2 бали).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.

1. Як	 називають	 силу,	 з	 якою	 тіло	 внаслідок	 притягання	 до	 Землі	 діє	 на	 опору	 або	
підвіс?

	 А Cила	тертя	 	 	 	 Б Сила	тяжіння

	 В Вага	тіла	 	 	 	 Г Сила	нормальної	реакції	опори

2. Яке	з	наведених	явищ	зумовлене	дією	цієї	сили?

	 А Людина,	що	стоїть	на	підлозі,	не	провалюється	крізь	неї

	 Б Бурулька,	зірвавшись	 із	даху,	падає	на	землю

	 В Автомобіль	буксує	на	слизькій	дорозі

	 Г Пружина,	до	якої	підвішений	тягарець,	розтягується

заВдання 3 (2 бали).	Розгадайте	кросворд.

1.	 	Властивість	тіл	мимовільно	відновлювати	вихідні	розміри	й	фор-
му	після	припинення	зовнішніх	впливів.

2.	 Прилад,	який	використовується	для	вимірю	вання	сили.
3.	 Простий	механізм,	зображений	на	рисунку.
4.	 ...	тіл	—	причина	зміни	швидкості	тіла.

Якщо всі слова відгадані правильно, то у виділених клітинках ви прочитаєте сло-
во, що означає фізичну величину, символом для позначення якої є F.

заВдання 3 (2 бали).	 Розгубленого	Антона	 в	 один	 бік	 тягнуть	 із	 силою	 250	Н	 друзі,	 які	
кличуть	його	грати	у	футбол,	а	в	протилежний	—	із	силою	150	Н	—	мама	й	бабуся,	які	
наполягають,	щоб	 він	 спочатку	 пообідав.	 Обчисліть	 рівнодійну	 сил,	 які	 прикладають	
до	Антона.	Зобразіть	своє	розв’язання	графічно.
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контрольна робота 2
Варіант  
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заВдання 4 (2 бали).	 Турист,	 який	 перебуває	 у	 нерухомій	 байдарці,	 у	 напрямку	 берега	
кинув	зі	швидкістю	2	м/с	важкий	рюкзак.	Унаслідок	кидка	байдарка	набула	швидкості	
25	см/с.	Якою	є	маса	рюкзака,	якщо	маса	байдарки	 із	туристом	100	кг?

заВдання 5 (2 бали).	 Яку	 вертикальну	 силу	 та	 в	 якому	 напрямку	 слід	 прикласти	 в	 точ-
ці	в	важеля,	зображеного	на	рисунку,	щоб	він	був	зрівноважений?	Вагою	важеля	знех-
тувати.

заВдання 6 (3 бали).	До	пружини	динамометра,	частина	шкали	якого	відсутня,	підвісили	
тягарець	певної	маси	(див.	рисунок).	Скориставшись	рисунком,	визначте	масу	тягарця,	
який	необхідно	підвісити	до	цієї	самої	пружини,	щоб	вона	розтяглася	на	4,2	см.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. тиск тВердих тіл, рідин і ГазіВ. архімедоВа сила

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.
Дві	цеглини	поставлені	так,	як	показано	на	рисунку.	У	якому	випадку	цеглини	чинять	
найбільший	тиск	на	опору?

	 А У	випадку	а

	 Б У	випадку	б

	 В У	випадку	в

	 Г Тиск,	який	чинять	цеглини,	є	однаковим	у	всіх	випадках

  а	 б	 в

заВдання 2 (2 бали).	Заповніть	порожні	клітинки	в	таблиці.

Фізична  
величина

Символ  
для позначення

Одиниця в СІ
Формула  

для розрахунку

Архімедова	сила

S

m

V

заВдання 3 (2 бали).	В	У	казці	Корнія	Чуковського	«Тараканище»	є	такі	рядки:	«Ехали	
медведи	на	 велосипеде.	А	 за	 ними	кот	 задом	наперед.	А	 за	 ним	комарики	на	 воздуш-
ном	шарике».	 Як	 ви	 вважаєте,	 чи	 справді	 комарики	 летіли	 на	 повітряній	 кульці	 або	
їм	 довелося	 тягти	 цю	 кульку	 на	 собі?	 Середня	 густина	 повітряної	 кульки	 1,5	кг/м3.	
Відповідь	обґрунтуйте.

контрольна робота 3
Варіант  

1



58

заВдання 4 (2 бали).	 Чи	 вдасться	 прийняти	 душ	 на	 останньому	 поверсі	 триповерхового	
будинку,	якщо	насос,	установлений	на	першому	поверсі,	подає	воду	під	ти	ском	50	кПа,	
а	висота	одного	поверху	3	м?	Лійка	душу	встановлена	на	висоті	2	м	від	підлоги.	Де	на-
пір	води	більший	—	на	першому	чи	на	третьому	поверсі?	Відповідь	обґрунтуйте.

заВдання 5 (3 бали).	Посудини,	у	яких	міститься	
газ,	сполучені	з	манометрами	(див.	рисунок).

а)	 Визначте	тиск	газу	в	посудині	в.
б)	 Розрахуйте	тиск	газу	в	посудині	а.
в)	 	У	 якому	 напрямку	 перетікатиме	 газ,	 якщо	

відкрити	кран	К?

заВдання 6 (3 бали).	Обстежуючи	руїни	замка,	восьмикласники	знайшли	красивий	старо-
давній	кубок.	Кубок	потемнів	від	часу,	але	допитливі	восьмикласники,	скориставшись	
тільки	динамометром,	легко	визначили	густину	матеріалу	кубка,	а	потім	—	із	чого	він	
виготовлений.	 Зробіть	 це	 й	 ви,	 вважаючи,	 що	 вага	 кубка	 в	 повітрі	 21	 Н,	 а	 у	 воді	—	
19	Н.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. тиск тВердих тіл, рідин і ГазіВ. архімедоВа сила

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.
На	яке	з	тіл,	зображених	на	рисунку,	діє	найбільша	виштовхувальна	сила?

	 А На	тіло	1

	 Б На	тіло	2

	 В На	тіло	3

	 Г На	всі	тіла	діють	однакові	виштовхувальні	сили.

заВдання 2 (2 бали).	Заповніть	порожні	клітинки	в	таблиці.

Фізична  
величина

Символ  
для позначення

Одиниця в СІ
Формула  

для розрахунку

ρgh

м2

ρ

заВдання 3 (2 бали).	Чи	зміг	би	Буратіно	без	допомоги	черепахи	Тортілли	та	без	спеціаль-
них	засобів	дістати	золотий	ключик	 із	дна	ставка?	Відповідь	обґрун	туйте.

контрольна робота 3
Варіант  

2
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заВдання 4 (2 бали).	Визначте	тиск,	який	мужньо	витримує	на	дискотеці	юнак,	коли	його	
подруга	вагою	450	Н	випадково	наступає	йому	на	ногу	своїм	каблучком.	Площа,	на	яку	
при	цьому	спирається	дівчина,	дорівнює	5	см2.	Як	і	чому	зміниться	тиск	на	ногу	юна-
ка,	якщо	дівчина	з’явиться	на	дискотеці	у	зручних	кросівках?

заВдання 5 (3 бали).	Скориставшись	даними	рисунка,	допоможіть	
спелеологові	 визначити	 глибину	 печери,	 до	 якої	 він	 спустився.	
Для	цього:

а)	 	виміряйте	 атмосферний	 тиск	 на	 дні	 печери	 й	 на	 поверхні	
Землі,	 якщо	ртутний	 барометр	перебуває	 на	поверхні	 Землі,	
а	барометр-анероїд	—	на	дні	печери;

б)	 	знаючи,	що	на	кожні	11	м	спуску	тиск	збільшується	на	1	мм	
рт.	ст.,	розрахуйте	глибину	печери.

заВдання 6 (3 бали).	«Мимо	бревно	суковатое	плыло,	сидя,	и	стоя,	и	лежа	пластом,	зайцев	
с	десяток	спасалось	на	нем».	Згадайте	ситуацію,	описану	М.	О.	Некрасовим	у	поемі	«Дід	
Мазай	 і	 зайці».	Уявіть,	що	колода	повністю	занурена	у	воду,	 її	 об’єм	дорівнює	0,1	м3,	
а	 густина	—	700	кг/м3.	Обчисліть	архімедову	силу,	яка	діє	на	колоду,	 і	 знайдіть	масу	
зайців.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. тиск тВердих тіл, рідин і ГазіВ.  
архімедоВа сила

заВдання 1 (1 бала).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.
На	поверхні	стола	лежать	однакові	за	розміром	заготівки,	виготовлені	з	різних	металів	
(див.	рисунок).	Яка	заготівка	чинить	найменший	тиск	на	поверхню	стола?

	 А Заготівка	з	алюмінію

	 Б Заготівка	з	латуні

	 В Заготівка	з	олова

	 Г Усі	заготівки	чинять	на	поверхню	стола	однаковий	тиск

заВдання 2 (2 бали).	Заповніть	порожні	клітинки	в	таблиці.

Фізична  
величина

Символ  
для позначення

Одиниця в СІ
Формула  

для розрахунку

F

S

ρgV

Гідростатичний	
тиск

заВдання 3 (2 бали).	Вінні-Пух	вирішив	відправитися	за	медом	на	повітряній	кульці.	Чи	
зможе	 він	 це	 зробити,	 якщо	 середня	 густина	 Вінні	 та	 кульки	 становить	 3	 кг/м3.	 Від-
повідь	обґрунтуйте.

контрольна робота 3
Варіант  

3
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заВдання 4 (2 бали).	Щоб	одержати	сертифікат	підводного	плавця,	необхідно	у	підводно-
му	 спорядженні	 опуститися	на	 глибину	20	м.	Розрахуйте	 тиск,	 який	при	цьому	 дове-
деться	витримати.	Чому	після	занурення	не	можна	швидко	спливати	на	по	верхню?

заВдання 5 (3 бали).	Скориставшись	даними	рисунка,	визначте	ви-
соту	хмарочоса.	Для	цього:

а)	 	виміряйте	атмосферний	тиск	на	першому	поверсі	будинку	та	
на	його	даху,	якщо	ртутний	барометр	установили	на	першому	
поверсі,	а	барометр-анероїд	підняли	на	дах;

б)	 	знаючи,	що	на	кожні	11	м	спуску	тиск	збільшується	на	1	мм	
рт.	ст.,	визначте	висоту	хмарочоса.

заВдання 6 (3 бали).	 Не	 сподіваючись	 дочекатися	 корабель,	 але	 не	 втративши	 надії	 по-
вернутися	 додому,	 Робінзон	 Крузо	 побудував	 пліт	 із	 10	 колод	 об’ємом	 0,5	 м3	 кожна.

а)	 	Визначте	архімедову	силу,	яка	діє	на	пліт,	повністю	занурений	у	воду,	якщо	гу	стина	
деревини	430	кг/м3.

б)	 	Чи	втримає	цей	пліт	Робінзона,	вірного	П’ятницю	й	папугу,	який	уміє	розмовляти,	
якщо	їхня	загальна	маса	разом	із	необхідним	вантажем	дорівнює	600	кг?
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. робота. Потужність. енерГія

заВдання 1 (1 бал).	 Сполучіть	 фрагменти	 тексту	 в	 такій	 послідовності,	 щоб	 правильно	
охарактеризувати	фізичну	величину.

Потенціальна		
енергія	—	це	енер-
гія,	зумовлена

взаємодією	тіл		
або	частин	одного	тіла

рухом	тіла

Ця	енергія	обчислюється	

за	формулою	 W
mv=

2

2

Для	тіла,	піднятого		
над	поверхнею	Землі,		

ця	енергія	обчислюється	
за	формулою	 W mgh=

заВдання 2 (2 бали).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.
Обчисліть	потужність	мітли	Баби	Яги,	якщо	відомо,	що	за	15	с	польоту	вона	виконала	
роботу	з	переміщення	своєї	власниці,	яка	дорівнює	60	кДж.

	 А 0,25	Вт	 	 	 	 Б 40	Вт

	 В 4	кВт	 	 	 	 Г 900	кВт

заВдання 3 (2 бали).	Як	ви	вважаєте,	чи	припустився	Ігор	помилок	у	фізичному	ди	ктанті?	
Якщо	так	—	виправте	 їх.

1.	 F mg= __	 _______________________________________________________________;

2.	 N
A

t
= __	 _______________________________________________________________;

3.	 A[ ] = =Вт __	 ______________________________________________________________;

4.	 20	Дж	=	0,2	кДж	 ______________________________________________________;

5.	 Тіло	1	має	більшу	кінетичну	енергію,	ніж	тіло	2	(див.	рисунок).

	 	______________________________________________________________________

1 2

v1 0 5= ,
м

с
v2 1= м

с

контрольна робота 4
Варіант  

1
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заВдання 4 (2 бали).	 «Сільвер	 Буллет»	 (англ.	 «Silver	 bullet»	—	 «Срібна	 куля»)	—	 один	
із	 найменших	реактивних	літаків.	Маючи	масу	 196	кг,	 «Срібна	 куля»	може	 досягати	
швидкості	125	м/с.	Визначте	кінетичну	енергію	літака	за	цієї	швидкості.

заВдання 5 (3 бали).	 Корисна	 потужність,	 яку	 виробляє	 гідроелектростанція,	 дорівнює	
60	МВт,	при	цьому	щохвилини	з	її	греблі	заввишки	30	м	падає	вода	масою	15	т.	Яким	
є	ККД	гідроелектростанції?

заВдання 6 (3 бали).	 На	 дні	 озера	 завглибшки	 10	 м	 археологи	 знайшли	мармурову	 ста-
тую	 об’ємом	 0,2	 м3.	 Зобразіть	 на	 рисунку	 сили,	 які	 діють	 на	 статую.	 Яку	 механічну	
роботу	було	виконано	під	час	підйому	статуї	на	поверхню	озера?	Воду	в	озері	вважати	
прісною.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. робота. Потужність. енерГія

заВдання 1 (1 бал).	Сполучіть	фрагменти	тексту	в	такій	послідовності,	щоб	скласти	пра-
вильне	фізичне	твердження.

Під	час	розгону	
автомобіля	на	гори-
зонтальній	ділянці	

шосе

повна	механічна	енергія	
автомобіля	залишається	
незмінною,	при	цьому

повна	механічна	енергія	
автомобіля	збільшується,	

при	цьому

його	потенціальна	енергія	
збільшується,	кінетична	

зменшується

його	потенціальна	енергія	
залишається	незмінною,	
а	кінетична	збільшується

заВдання 2 (2 бали).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.
Яку	 механічну	 роботу	 виконує	 Ярослав,	 коли	 насилу	 втримує	 у	 руках	 кавун	 вагою	
150	Н?

	 А 150	кДж		 	 	 Б 150	Дж

	 В ≈ 7 	мДж		 	 	 Г 0	Дж

заВдання 3 (2 бали).	Виправте	помилки,	допущені	Сашком	під	час	виконання	самостійної	
роботи.

1.	 ρ = mV __	 _______________________________________________________________;

2.	 A Fl= __	 _______________________________________________________________;

3.	 W[ ] = м __	 _______________________________________________________________;

4.	 30	кВт	=	3000	Вт	 _______________________________________________________;

5.	 	 	 	 	

	 	______________________________________________________________________

контрольна робота 4
Варіант  

2
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заВдання 4 (2 бали).	 Охороняючи	 свою	 територію,	 сапсан*	 може	 розвивати	 швидкість	
100	 м/с.	 При	 цьому	 кінетична	 енергія	 птаха	 досягає	 4	 кДж.	 Визначте	 масу	 сап	сана.

заВдання 5 (3 бали).	 Розрахуйте	потужність	піднімального	крана,	 якщо	 за	 1	 хв	 він	 під-
німає	сталевий	брус	об’ємом	0,16	м3	на	висоту	10	м.

заВдання 6 (3 бали).	 Користуючись	 ломом	 як	 важелем,	 робітник	 підняв	 камінь	 на	 ви-
соту	 8	 см,	 виконавши	при	цьому	корисну	 роботу	 184	Дж.	 Зобразіть	 на	 рисунку	 сили,	
які	діють	на	лом.	Визначте	вагу	каменя	і	ККД	важеля,	якщо	до	довгого	плеча	важеля	
робітник	приклав	силу	200	Н,	а	точка	прикладання	сили	опустила	ся	на	1	м.

*	 Сапсан	—	хижий	птах	родини	соколиних;	довжина	тіла	становить	40—50	см.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. робота. Потужність. енерГія

заВдання 1 (1 бал).	 Сполучіть	 фрагменти	 тексту	 в	 такій	 послідовності,	 щоб	 правильно	
охарактеризувати	фізичну	величину.

Кінетична	 	
енергія	—	це	

енергія,	зумовлена

взаємодією	тіл	 	
або	частин	одного	тіла

рухом	тіла

Ця	енергія	обчислюється	
за	формулою		

W
mv=

2

2

Ця	енергія	обчислюється	
за	формулою	 	

W mgh=

заВдання 2 (2 бали).	Виберіть	 і	позначте	правильну	відповідь.
Яку	механічну	роботу	виконає	Андрій,	підтягнувшись	один	раз	на	турніку,	якщо	маса	
Андрія	50	кг,	а	висота,	на	яку	він	перемістився,	дорівнює	0,4	м?

	 А 200	Дж	 	 	 	 Б 125	Дж

	 В 20	Дж	 	 	 	 Г 0,008	Дж

заВдання 3 (2 бали).	 Виправте	 помилки,	 яких	 припустилася	Наталя	 під	 час	 виконання	
самостійної	роботи.

1.	 W
m

ghп = __	 ______________________________________________________________;

2.	 A Fl= __	 ______________________________________________________________;

3.	 F[ ] = Н __	 ______________________________________________________________;

4.	 5000	Вт	=	50	кВт	 _______________________________________________________;

5.	 Куля	1	має	більшу	потенціальну	енергію,	ніж	куля	2	(див.	рисунок).

	 	______________________________________________________________________

контрольна робота 4
Варіант  

3
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заВдання 4 (2 бали).	 Обчисліть	 силу	 тяги	 одного	 із	 найшвидших	 серійних	 мотоци	клів,	
якщо	 відомо,	що	 під	 час	 дорожніх	 випробувань	 він	 показав	швидкість	 ≈ 90 	 м/с.	 По-
тужність	двигуна	мотоцикла	108	кВт.

заВдання 5 (3 бали).	Камінь	масою	6	кг	 зривається	в	ущелину,	дно	якої	розташоване	на	
50	 м	 нижче	 від	 точки	 відриву	 каменя.	 Обчисліть	 кінетичну	 й	 потенціальну	 енергію	
каменя	 в	 той	 момент,	 коли	 він	 пролітає	 повз	 кущ	 трави,	 який	 росте	 на	 висоті	 10	 м	
відносно	дна	ущелини.	Опір	повітря	не	враховувати.

заВдання 6 (3 бали).	Хлопчик	тягне	санчата	вгору,	прикладаючи	силу	25	Н.	Зобразіть	на	
рисунку	сили,	які	діють	на	санчата.	Якою	є	маса	санчат,	якщо	висота	гірки	становить	
3	м,	 її	довжина	—	6	м,	а	ККД	—	80	%?
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. теПлоПередача. кількість теПлоти. теПлоВі маШини

заВдання 1 (1 бал).	Покажіть	стрілкою	правильне	продовження	означення	певної	фізич-
ної	величини.

Конвекція	—	це…

процес	зміни	внутрішньої	енергії	 	
шляхом	виконання	роботи

процес	перенесення	тепла	потоками	рідини		
або	газу

процес	перенесення	енергії	від	більш	нагрітих	
ділянок	до	менш	нагрітих	унаслідок	теплового	

руху	та	взаємодії	частинок

заВдання 2 (2 бали).	 	На	 рис.	 1	 схематично	 зображений	 чотиритактний	 двигун	 вну-
трішнього	згоряння.	Назвіть	частину	двигуна,	позначену	на	рисунку	
цифрою	6.	Яке	 її	призначення?

заВдання 3 (2 бали).	Розгадайте	кросворд.

1

2

3

4

5

6

 

t,	°С

τ ,	хв

II

I

Рис.	2
O

 
Рис.	3

1.	 Паливо,	під	час	повного	згоряння	1	кг	якого	виділяється	 4 6 107, ⋅ 	Дж	теплоти.
2.	 Назва	речовини,	якій	відповідає	 графік	 II,	наведений	на	рис.	2	 (на	цьому	рисунку	

подано	графіки	залежності	температури	від	кількості	переданої	теплоти	для	рівних	
мас	олова	і	чавуну).

3.	 Вид	теплопередачі,	через	існування	якого	важко	вийняти	ложку	зі	склянки	з	гаря-
чим	чаєм		(рис.	3).

4.	 Побутова	посудина,	яка	захищає	рідину	від	теплообміну	з	навколишнім	середовищем.
5.	 Конвекційний	потік	дуже	великого	масштабу.
6.	 Одиниця	кількості	теплоти.

Якщо всі слова у кросворді розгадані правильно, то у виділених клітинках ви про-
читаєте назву металу, питома теплоємність якого 130 Дж/(кг · °C).

Рис.	1

контрольна робота 5
Варіант  

1
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заВдання 4 (2 бали).	 У	 мірному	 циліндрі,	 зображеному	 на	 рис.	 4,	 міститься	 вода.	 Ско-
риставшись	рисунком,	розрахуйте	кількість	теплоти,	необхідну	для	того,	щоб	цю	воду	
довести	до	кипіння.

заВдання 5 (3 бали).	Уявіть	 собі,	що	 ви	 стали	 свідком	 суперечки	 двох	 дизайнерів.	Один	
стверджує,	що	 в	 кімнаті	 необхідно	 повісити	 темні	жалюзі,	 оскільки	 кімната	 вікнами	
виходить	 на	 південь	 і	 тому	 й	 так	 є	 достатньо	 світлою.	 Інший	 наполягає	 на	 світлих	
жалюзі,	 мотивуючи	 тим,	 що	 влітку	 в	 цій	 кімнаті	 з	 темними	 жалюзі	 буде	 нестерпно	
спекотно.	Як	ви	думаєте,	хто	 із	них	має	рацію?	Свою	відповідь	обґрунтуйте.

заВдання 6 (3 бали).	 На	 примусі	 скип’ятили	 1,5	 кг	 води,	 взятої	 при	 температурі	 20	°C.	
Скільки	гасу	спалили,	якщо	ККД	примуса	становить	55	%?

Рис.	4
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. теПлоПередача. кількість теПлоти. теПлоВі маШини

заВдання 1 (1 бал).	Покажіть	 стрілкою	правильне	 продовження	 означення	цього	фізич-
ного	процесу.

Теплопередача	—	це…

процес	перенесення	енергії	від	більш	нагрітих	
ділянок	тіла	до	менш	нагрітих	унаслідок	тепло-

вого	руху	та	взаємодії	частинок

процес	зміни	внутрішньої	енергії	без	вико	нання	
роботи	над	тілом	або	самим	тілом

процес	перенесення	тепла	потоками	рідини		
або	газу

заВдання 2 (2 бали).	 	На	рис.	1	схематично	зображено	положення	й	напрямок	руху	поршня	
в	 циліндрі	 чотиритактного	 двигуна	 внутрішнього	 згоряння.	Якому	
такту	робочого	циклу	двигуна	відповідає	цей	рисунок?	Які	процеси	
відбуваються	у	двигуні	під	час	цього	такту?

заВдання 3 (2 бали).	Розгадайте	кросворд.

1

2

3

4

5

6

 

Рис.	2

 

t,	°С

τ ,	хв

I

II

Рис.	3
O

1.	 Теплий	одяг,	у	якому	мешканці	азіатських	країн	рятуються	від	спеки.
2.	 Явище,	завдяки	якому	дим	із	печі	спрямовується	в	трубу,	а	не	в	кімнату.
3.	 Прилад	для	вимірювання	температури.
4.	 Один	 із	 найдавніших	 теплових	 двигунів,	 який	 застосовується	 на	 теплоелектро-

станціях.
5.	 Вид	теплопередачі,	завдяки	якому	гарячий	чайник	передає	свою	енергію	чашці		(рис.	2).
6.	 Назва	 речовини,	 якій	 відповідає	 графік	 I,	 наведений	 на	 рис.	 3	 (на	 цьому	 рисунку	

подано	графіки	залежності	температури	від	кількості	переданої	теплоти	для	рівних	
мас	сталі	та	ртуті).
Якщо всі слова в кросворді розгадані правильно, то у виділених клітинках ви про-

читаєте назву речовини, питома теплоємність якої 400 Дж/(кг · °C).

Рис.	1

контрольна робота 5
Варіант  

2
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заВдання 4 (2 бали).	У	мірному	циліндрі,	 зображеному	на	 рис.	 4,	міститься	 спирт.	Ско-
риставшись	рисунком,	розрахуйте	кількість	теплоти,	яка	виділиться,	якщо	спирт	пере-
лити	з	мензурки	у	спиртівку	та	повністю	спалити.

заВдання 5 (3 бали).	 Уявіть	 собі,	 що	 ви	 стали	 свідком	 суперечки	 двох	 домогосподарок.	
Одна	стверджує,	що	для	швидкого	охолодження	борщу	необхідно	поставити	каструлю	
на	 лід.	А	 інша	каже,	що,	 поставивши	каструлю	на	 лід,	 борщ	 треба	 час	 від	 часу	 пере-
мішувати.	Як	ви	вважаєте,	хто	з	них	має	рацію?	Обґрунтуйте	свою	відповідь.

заВдання 6 (3 бали).	Одні	 з	найпотужніших	дизельних	двигунів	 були	виготовлені	швей-
царською	компанією	для	морських	контейнеровозів.	Ці	двигуни	можуть	розвивати	по-
тужність	41	920	кВт.	Скільки	дизельного	палива	споживає	за	такого	режиму	двигун	за	
1	год	роботи,	якщо	його	ККД	становить	40	%?

Рис.	4
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. теПлоПередача. кількість теПлоти. теПлоВі маШини

заВдання 1 (1 бал).	Покажіть	стрілкою	правильне	продовження	означення	цієї	фізич	ної	
величини.

Внутрішня	енергія	—	це…

енергія	руху	та	взаємодії	тіл

енергія,	зумовлена	взаємодією	тіл	або	частин	
одного	тіла

сума	кінетичної	енергії	теплового	руху	части-
нок,	з	яких	складається	тіло,	та	потенціальної	

енергії	їх	взаємодії

заВдання 2 (2 бали).	 	На	 рис.	 1	 схематично	 зображено	 парову	 турбіну.	 Назвіть	 частину	
турбіни,	позначену	на	рисунку	цифрою	2.	Опишіть	принцип	дії	па-
рової	турбіни.

заВдання 3 (2 бали).	Розгадайте	кросворд.

1

2

3

4

5

6

 Рис.	2  

t,	°С

τ ,	хв

I

II

Рис.	3
O

1.	 Паливо,	 під	 час	 повного	 згоряння	 1	 кг	 якого	 виділяється	 1 4 107, ⋅ 	 Дж	 теплоти.
2.	 Вид	 теплопередачі,	 завдяки	 якому	 іскри	 від	 багаття	 піднімаються	 вгору	 (рис.	 2).
3.	 …,	яку	тіло	отримує	або	втрачає	в	процесі	теплопередачі,	називається	кількістю	те-

плоти.
4.	 «Екрани»,	 які	 літають	 у	 небі	 та	 захищають	 ґрунт	 від	 втрати	 енергії	 шляхом	 ви-

промінювання.
5.	 Пристрій,	що	застосовується	у	лабораторних	дослідах	з	метою	зменшення	теплових	

втрат.
6.	 Назва	речовини,	якій	відповідає	 графік	 II,	наведений	на	рис.	3	 (на	цьому	рисунку	

подано	графіки	залежності	температури	від	кількості	переданої	теплоти	для	рівних	
мас	скла	і	цинку).
Якщо всі слова в кросворді розгадані правильно, то у виділених клітинках ви про-

читаєте назву побутової посудини, у якій холодний компот навіть у літню спеку не 
нагріватиметься.

Рис.	1

контрольна робота 5
Варіант  

3
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заВдання 4 (2 бали).	Динамометром	виміряли	вагу	мідного	тіла	 (рис.	4).	Скориставшись	
рисунком,	 розрахуйте	 кількість	 теплоти,	 яка	 необхідна	 для	 нагрівання	 цього	 тіла	 на	
100	°C.

заВдання 5 (3 бали).	 Уявіть	 собі,	що	 ви	 стали	 свідком	 суперечки	 двох	 дівчат	 на	 пля	жі.	
Одна	з	них	стверджує,	що	для	того,	щоб	морозиво	довше	не	тануло,	його	необхідно	за-
горнути	в	рушник.	А	інша	каже,	що	цього	робити	в	жодному	разі	не	можна,	оскільки	
загорнуте	морозиво	швидше	нагріється	й,	отже,	швидше	розтане.	Як	ви	вважаєте,	хто	
з	них	має	рацію?	Обґрунтуйте	свою	відповідь.

заВдання 6 (3 бали).	 Спортивний	 автомобіль	 за	 0,5	 год	 швидкої	 їзди	 (220	 км/год)	 спо-
живає	 20	 л	 бензину.	 Визначте	ККД	 двигуна	 цього	 автомобіля,	 якщо	 його	 потужність	
становить	161	кВт.

Рис.	4
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. зміна аГреГатноГо стану речоВини

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильне	продовження	фрази.

Процес	випаровування	рідини:

	 А сповільнюється	зі	збільшенням	площі	поверхні

	 Б відбувається	при	будь-якій	температурі

	 В швидше	відбувається	у	закритій	посудині

	 Г супроводжується	виділенням	енергії

заВдання 2 (2 бали).	Виготовляючи	свинцеві	тягарці,	Стас	розплавляв	свинець	від	старого	
акумулятора	у	бляшаній	банці.	Скільки	свинцю	розплавив	Стас,	якщо	після	нагрівання	
свинцю	до	температури	плавлення	на	нього	було	витрачено	2400	Дж	теплоти?

заВдання 3 (3 бали).	Скориставшись	наведеним	на	рисунку	графіком	нагрівання	й	охоло-
дження	певної	речовини,	узятої	у	твердому	стані,	якій	щохвилини	передається	(у	якої	
віднімається)	однакова	кількість	теплоти,	дайте	відповіді	на	запитання.

а)	 	Якому	 агрегатному	 стану	 речовини	 відпові-
дає	точка	в	графіка?

б)	 Для	якої	речовини	побудовано	графік?

в)	 	У	якому	стані	—	твердому	чи	рідкому	—	пи-
тома	теплоємність	речовини	є	більшою?	Від-
повідь	обґрунтуйте.

хв

контрольна робота 6
Варіант  

1
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заВдання 4 (3 бали).	Наталчина	мама,	 бажаючи	прискорити	процес	приготування	обіду,	
збільшує	вогонь	під	каструлею	з	водою,	що	вже	кипить.	А	бабуся	вважає,	що	це	даремно	
і,	навпаки,	після	закипання	води	робить	вогонь	слабкішим.	Як	ви	вважаєте,	хто	з	них	
має	рацію?	Відповідь	обґрунтуйте.

заВдання 5 (4 бали).	Воду	з	мірного	циліндра	перелили	в	посудину,	яка	нагрівається	па-
яльною	лампою,	і	випарили	(див.	рисунок).	Знайдіть	питому	теплоту	згоряння	бензину,	
якщо	маса	бензину,	що	згорів,	дорівнює	8,6	г.	Тепловими	втратами	знехтувати.
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. зміна аГреГатноГо стану речоВини

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильне	продовження	фрази.

У	процесі	кристалізації	даної	речовини:
	 А її	внутрішня	енергія	залишається	незмінною

	 Б її	температура	зменшується

	 В її	внутрішня	енергія	зменшується

	 Г її	температура	збільшується

заВдання 2 (2 бали).	Андрій	із	братом	захопилися	цікавою	передачею	і	забули	про	те,	що	
в	 них	 кипить	 вода	 в	 чайнику.	 Яку	 кількість	 теплоти	 було	 витрачено	 даремно,	 якщо	
брати	згадали	про	чайник	після	того,	як	2	л	води	википіло?

заВдання 3 (3 бали).	Дві	різні	речовини	однакової	маси,	взяті	у	твердому	стані,	нагрівають	
за	однакових	умов.	На	рисунку	наведено	графіки	залежності	температури	цих	речовин	
від	часу	нагрівання.	Скориставшись	рисунком,	дайте	відповіді	на	запитання.

а)	Якому	процесу	відповідає	ділянка	вС	графіка	II?

б)	Для	яких	речовин	побудовано	графіки?

в)		Яка	 речовина	 має	 більшу	 питому	 теплоту	 плавлення?	
Відповідь	обґрунтуйте.

хв

контрольна робота 6
Варіант  

2
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заВдання 4 (3 бали).	 Спостережливий	 Олексій	 помітив,	 що	 деякі	 рослини,	 які	 ро	стуть	
у	посушливих	місцях,	 густо	покриті	 ворсинками.	Поясніть,	 яке	 значення	має	ця	 осо-
бливість	будови	рослин	для	 їх	нормального	 існування.

заВдання 5 (4 бали).	Для	визначення	питомої	теплоти	плавлення	льоду	мідне	тіло	зважи-
ли	й	опустили	в	мірний	циліндр	із	гарячою	водою	(рис.	а).	Потім	нагріте	тіло	поставили	
на	 лід,	 унаслідок	 чого	 певна	 кількість	 льоду	 розтанула	 (рис.	 б).	 Скориставшись	 ри-
сунками,	визначте	питому	теплоту	плавлення	льоду,	якщо	маса	мідного	тіла	дорівнює	
240	г,	а	маса	льоду,	який	розтанув,—	25	г.	Тепловими	втратами	зне	хтувати.

 а	 б
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Дата: ______________  Клас: _______  Прізвище, ім’я: _________________________  Оцінка

теМа. зміна аГреГатноГо стану речоВини

заВдання 1 (1 бал).	Виберіть	 і	позначте	правильне	продовження	фрази.

У	процесі	кипіння	певної	речовини:
	 А відбувається	пароутворення	тільки	з	поверхні	рідини

	 Б відновлюється	кристалічна	ґратка

	 В температура	рідини	зменшується

	 Г внутрішня	енергія	речовини	збільшується

заВдання 2 (2 бали).	Під	час	гри	у	сніжки	Антонові	за	комір	потрапив	сніжок	масою	20	г.	
Розрахуйте,	 яку	 кількість	 теплоти	 буде	 віднято	 у	 хлопчика,	 якщо	 половина	 сніжку	
розтанула.	Нагріванням	води,	 після	 того	 як	 сніжок	розтанув,	можна	 знехтувати.	 І	 не	
забудьте,	що	сніжки	добре	ліпляться	тільки	при	температурі	снігу	0	°C.

заВдання 3 (3 бали).	Дві	різні	речовини	однакової	маси,	взяті	у	рідкому	стані,	охолоджу-
ють	за	однакових	умов.	На	рисунку	наведено	графіки	залежності	температури	цих	ре-
човин	від	часу	охолодження.	Скориставшись	рисунком,	дайте	відповіді	на	запитання.

а)	 	Якому	 агрегатному	 стану	 речовини	 відповідає	
точка	D	графіка	I?

б)	 Для	яких	речовин	побудовано	графіки?

в)	 	Яка	 речовина	має	 більшу	 питому	 теплоту	 плав-
лення?	Відповідь	обґрунтуйте.

0 хв

контрольна робота 6
Варіант  
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заВдання 4 (3 бали).	Женя	 серйозно	 захоплюється	 екологією.	Він	 стверджує,	що,	 за	 да-
ними	супутникової	розвідки,	значна	частина	океану	вкрита	нафтою.	Як	це	впливає	на	
кількість	опадів?	Відповідь	обґрунтуйте.

заВдання 5 (4 бали).	 Для	 визначення	 питомої	 теплоти	 пароутворення	 води	 воду	 з	 мір-
ного	 циліндра	 (рис.	 а)	 перелили	 в	 посудину,	 яка	 нагрівається	 спиртівкою,	 і	 випари-
ли	 (рис.	б).	Скориставшись	рисунками,	визначте	питому	теплоту	паро	утворення	води,	
якщо	згоріло	10	г	спирту.	Тепловими	втратами	знехтувати.

 а	 б
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Механічний рух


Механічний рух


1. Що таке механічний рух?
2. Як можна з’ясувати, рухається тіло чи перебуває в спокої?
3. Що називають тілом відліку?
4. наведіть приклади, що підтверджують відносність руху.
5. Що таке траєкторія руху?
6. чи можна стверджувати, що траєкторія руху одного 


й того самого тіла є однаковою для всіх спостерігачів? 
Відповідь обґрунтуйте.


7. у яких випадках тіло можна вважати матеріальною точ-
кою, а в яких — ні? наведіть приклади.


8. Дайте означення шляху.
9. назвіть одиницю шляху в Сі.
10. чи буде однаковим шлях відносно різних тіл відліку? 


Відповідь обґрунтуйте.
11. Який рух називають рівномірним?
12. Дайте означення швидкості рівномірного руху.
13. За якою формулою обчислюють швидкість рівномірного 


руху?
14. назвіть одиницю швидкості в Сі.
15. Як одиницю швидкості, подану в метрах за секунду, пе-


ревести в кілометри за годину й навпаки?
16. Як зображують швидкість руху тіла на рисунках?
17. чи залежить напрямок швидкості руху тіла від обраного 


тіла відліку?
18. Який рух називають нерівномірним?
19. Які види механічного руху вам відомі?
20. Що таке середня швидкість нерівномірного руху?
21. За якою формулою обчислюють швидкість нерівномір-


ного руху?
22. Який вид має графік залежності шляху від часу в разі 


рівномірного руху? у разі нерівномірного руху?
23. Як за графіком залежності шляху від часу для рівномір-


ного руху визначити швидкість руху тіла?
24. чи можна за графіками залежності шляху від часу для 


декількох тіл, які рухаються рівномірно, порівнювати 
їхні швидкості? Якщо можна, то як?


25. Який вид має графік залежності швидкості руху тіла від 
часу в разі рівномірного руху? у разі нерівномірного руху?


26. Як за графіком залежності швидкості руху тіла від часу 
визначити шлях, який пройшло тіло?


27. Який рух називають обертальним? наведіть приклади. 
28. Що називають рівномірним обертальним рухом?
29. Дайте означення періоду обертання.
30. назвіть одиницю періоду обертання в Сі.
31. За якою формулою обчислюють період обертання?
32. Дайте означення обертової частоти.
33. назвіть одиницю обертової частоти в Сі.
34. За якою формулою обчислюють обертову частоту?
35. Якою залежністю пов’язані період обертання і обертова 


частота?
36. Опишіть рух Місяця навколо Землі.
37. чому існують різні фази Місяця?
38. Який рух називають коливальним?
39. Що спільного між коливальним і обертальним рухами?
40. Що таке маятник?
41. Які види маятників ви знаєте?
42. у яких відомих вам приладах використовують маятники?
43. Що таке математичний маятник?
44. Дайте означення амплітуди коливань.
45. назвіть одиницю амплітуди коливань у Сі.
46. Дайте означення періоду коливань.
47. назвіть одиницю періоду коливань у Сі.
48. Дайте означення частоти коливань.
49. назвіть одиницю частоти коливань у Сі.
50. Які коливання називають затухаючими?
51. Які коливання називають незатухаючими?
52. Що таке хвиля?
53. Які види хвиль ви знаєте?
54. Що таке звук?
55. чи однаковою є швидкість звуку в різних середовищах? 


наведіть приклади.
56. Що таке луна?
57. Де в житті ви зустрічаєтеся з проявом відбивання звуку?
58. Де в житті ви зустрічаєтеся з проявом розсіювання звуку?
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Взаємодія тіл. Сили в механіці. Прості механізми 


59. Де в житті ви зустрічаєтеся з проявом загасання звуку?
60. наведіть приклади джерел звуку.
61. Що таке камертон?
62. наведіть приклади приймачів звуку.
63. Звуки якої частоти здатне сприймати вухо людини?
64. Від чого залежить тон звуку?
65. Від чого залежить гучність звуку?
66. Які звукові хвилі називають інфразвуковими?
67. Які звукові хвилі називають ультразвуковими?
68. Як впливає на організм людини інфразвук?
69. Які тварини використовують ультразвук?
70. Як використовують ультразвук люди?
71. Як впливає на людину шум?


ВЗаєМОДіЯ Тіл. Сили В Механіці.  
ПрОСТі МеханіЗМи


1. назвіть відомих вам учених, які відкрили закони меха-
ніки.


2. Як рухається тіло, якщо на нього не діють інші тіла?
3. Сформулюйте закон інерції.
4. Що таке інерція?
5. За яких умов тіло рухається прямолінійно рівномірно?
6. наведіть приклади руху за інерцією.
7. Як рухається тіло, якщо дії на нього інших тіл не ском-


пенсовані?
8. Що таке інертність?
9. Що є мірою інертності?
10. назвіть одиницю маси в Сі.
11. Як пов’язані відношення мас двох тіл, що взаємодіють, 


і відношення змін швидкостей їхніх рухів?
12. Дайте означення сили.
13. Яким символом позначають силу?
14. назвіть одиницю сили в Сі.
15. Що таке 1 н?
16. Сила — векторна величина. Що це означає?
17. Як зображують силу на рисунках?
18. Яким приладом вимірюють силу?


19. Дайте означення рівнодійної сил, що діють на тіло.
20. Як визначити рівнодійну сил, що діють уздовж одної 


прямої?
21. За яких умов дві сили компенсують одна одну?
22. Що називають всесвітнім тяжінням?
23. наведіть приклади прояву дії всесвітнього тяжіння.
24. Дайте означення сили тяжіння.
25. До чого прикладена й куди напрямлена сила тяжіння?
26. За якою формулою обчислюють силу тяжіння?
27. Яким символом позначають прискорення вільного па-


діння?
28. чому дорівнює прискорення вільного падіння поблизу 


поверхні Землі?
29. Що називають вагою тіла?
30. назвіть одиницю ваги в Сі.
31. До чого прикладена вага тіла?
32. чим відрізняються вага тіла й сила тяжіння, що діє на 


тіло?
33. Що таке невагомість?
34. Що називають деформацією?
35. Що називають силою пружності?
36. назвіть причини виникнення сили пружності.
37. Які деформації називають пружними?
38. Які деформації називають пластичними?
39. наведіть приклади пружних і пластичних деформацій.
40. Сформулюйте закон Гука.
41. Яким символом позначають коефіцієнт жорсткості? 


у яких одиницях він вимірюється?
42. Який фізичний зміст коефіцієнта жорсткості?
43. Які механічні властивості твердих тіл ви знаєте?
44. Як можна досліджувати механічні властивості тіл?
45. назвіть ознаки пластичних матеріалів. наведіть при-


клади цих матеріалів.
46. назвіть ознаки крихких матеріалів. наведіть приклади 


цих матеріалів.
47. назвіть ознаки пружних матеріалів. наведіть приклади 


цих матеріалів.
48. Яку силу називають силою тертя спокою?
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Тиск твердих тіл, рідин і газів. Архімедова сила 


49. До чого прикладена й куди напрямлена сила тертя спокою?
50. наведіть приклади корисної дії сили тертя спокою.
51. Що називають силою тертя ковзання?
52. До чого прикладена й куди напрямлена сила тертя ков-


зання?
53. Від чого залежить сила тертя ковзання?
54. За якою формулою обчислюють силу тертя ковзання?
55. Від чого залежить коефіцієнт тертя ковзання?
56. Що є причиною виникнення сили тертя?
57. Як можна зменшити силу тертя?
58. Що ви знаєте про силу тертя кочення?
59. Що таке важіль?
60. Де застосовують важелі?
61. Що називають плечем сили?
62. Ким установлене правило важеля?
63. Сформулюйте правило важеля.
64. Що називають моментом сили?
65. Яким символом позначають момент сили?
66. назвіть одиницю моменту сили в Сі.
67. у яких випадках момент сили має додатне значення, 


а в яких — від’ємне?
68. Сформулюйте правило моментів.
69. Які прості механізми ви знаєте?
70. Що таке нерухомий блок?
71. Де використовують нерухомі блоки?
72. чому нерухомий блок не дає виграшу в силі?
73. Опишіть рухомий блок.
74. чи дає рухомий блок виграш у силі? чому?
75. чи можна за допомогою блоків одержати виграш у силі 


більш ніж у два рази? Якщо можна, то як?


ТиСК ТВерДих Тіл, ріДин і ГаЗіВ.  
архіМеДОВа Сила


1. Як можна переконатися, що тиск залежить від площі, 
на яку діє сила?


2. Дайте означення тиску.
3. Яким символом позначають тиск?


4. назвіть одиницю тиску в Сі.
5. За якою формулою обчислюють тиск?
6. чому дорівнює 1 Па?
7. наведіть приклади випадків, коли тиск необхідно збіль-


шити.
8. наведіть приклади випадків, коли тиск необхідно змен-


шити.
9. у чому причина тиску газів?
10. Як можна довести існування тиску газу на стінки посу-


дини?
11. Від чого залежить тиск газів?
12. Сформулюйте закон Паскаля.
13. у чому причина виникнення тиску рідини на дно посу-


дини?
14. За якою формулою обчислюють тиск рідини на дно по-


судини?
15. Від чого залежить тиск рідини на дно посудини?
16. хто вперше встановив, що тиск усередині однорідної не-


рухомої рідини на одному рівні є однаковим? Опишіть 
дослід цього вченого.


17. Що таке атмосферний тиск?
18. хто вперше довів існування атмосферного тиску?
19. Опишіть дослід Торрічеллі.
20. Що таке барометр?
21. Що являє собою найпростіший барометр?
22. Який тиск називають нормальним?
23. чому дорівнює одна атмосфера?
24. Опишіть будову барометра-анероїда.
25. чому барометр-анероїд набув широкого застосування?
26. Як змінюється атмосферний тиск залежно від погоди?
27. Як змінюється атмосферний тиск залежно від висоти?
28. Що таке альтиметр? 
29. Які посудини називають сполученими?
30. Що являє собою гідравлічний прес?
31. Сформулюйте умову рівноваги поршнів гідравлічної ма-


шини.
32. Які гідравлічні машини ви знаєте?
33. Де застосовують гідравлічні машини?
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Робота і енергія


34. Опишіть будову всмоктувального насоса.
35. Опишіть будову нагнітального насоса.
36. За допомогою якого досліду можна довести існування ви-


штовхувальної сили?
37. Що називають виштовхувальною силою?
38. Сформулюйте закон архімеда.
39. До чого прикладена й куди напрямлена архімедова сила?
40. Від чого залежить архімедова сила?
41. Як на досліді можна підтвердити справедливість закону 


архімеда?
42. чи може на тіло, занурене в рідину, не діяти сила архі-


меда? Відповідь обґрунтуйте.
43. наведіть приклади плавання тіл.
44. Від чого і яким чином залежить здатність тіла плавати?
45. Обґрунтуйте умови плавання тел.
46. наведіть приклади плавання тіл у живій природі й по-


ясніть їх.
47. чому плавають судна й підводні човни, виготовлені з ма-


теріалів з великою густиною?
48. Що називають осадкою судна?
49. Що таке ватерлінія?
50. Що таке водотоннажність судна?
51. Як обчислюють вантажопідйомність судна?
52. чим заповнюють повітряні кулі?
53. чому літають повітряні кулі?
54. на яку максимальну висоту може піднятися повітряна 


куля?
55. Де використовують повітряні кулі?


рОбОТа і енерГіЯ
1. Дайте означення механічної роботи.
2. За якою формулою обчислюють механічну роботу?
3. назвіть одиницю роботи в Сі.
4. у якому випадку роботу вважають додатною?
5. наведіть приклади, коли сила виконує додатну роботу.
6. у якому випадку роботу вважають від’ємною?
7. наведіть приклади, коли сила виконує від’ємну роботу.
8. у якому випадку роботу вважають такою, що дорівнює 


нулю?


9. наведіть приклади, коли сила не виконує роботу.
10. Що називають потужністю?
11. За якою формулою обчислюють потужність?
12. назвіть одиницю потужності в Сі.
13. у яких випадках говорять, що тіло має енергію?
14. назвіть одиницю енергії в Сі.
15. Яку енергію має тіло, підняте над поверхнею Землі?
16. За якою формулою обчислюють потенціальну енергію 


тіла, піднятого над поверхнею Землі?
17. Як впливає вибір нульового рівня на значення потенці-


альної енергії тіла?
18. чи мають потенціальну енергію пружно деформовані 


тіла? Відповідь обґрунтуйте.
19. наведіть приклади тіл, які мають потенціальну енергію.
20. Яку енергію називають кінетичною енергією тіла?
21. За якою формулою обчислюють кінетичну енергію тіла?
22. чи може кінетична енергія одного й того самого тіла бути 


різною для різних спостерігачів? Відповідь обґрунтуйте.
23. Дайте означення повної механічної енергії.
24. наведіть приклади тіл, які мають одночасно і потенці-


альну, і кінетичну енергію.
25. наведіть приклади перетворення потенціальної енергії на 


кінетичну.
26. Сформулюйте закон збереження механічної енергії.
27. Що відбувається з повною механічною енергією за на-


явності тертя?
28. наведіть приклади, коли механічна енергія перетворю-


ється на теплову.
29. хто вперше сформулював «золоте правило» механіки?
30. Сформулюйте «золоте правило» механіки.
31. За яких умов виконується «золоте правило» механіки?
32. Які прості механізми ви знаєте?
33. Які різновиди похилої площини ви знаєте?
34. наведіть приклади простих механізмів, за допомогою 


яких можна змінити напрямок дії сили.
35. Доведіть, що «золоте правило» механіки виконується для 


гідравлічного преса.
36. Де використовують прості механізми?
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Теплові явища. Теплопередача. ККД нагрівника 


37. чому корисна робота, яка виконується за допомогою про-
стих механізмів, завжди є меншою за повну роботу?


38. Що називають коефіцієнтом корисної дії?
39. За якою формулою можна обчислити ККД?
40. Яке максимальне значення ККД будь-якого механізму?


ТеПлОВі ЯВиЩа. ТеПлОПереДача.  
ККД наГріВниКа


1. чи можна на дотик визначити температуру тіла? Відпо-
відь обґрунтуйте.


2. наведіть приклади тіл, що перебувають у стані темпера-
турної рівноваги.


3. Дайте означення температури тіла.
4. Що таке температура з погляду атомно-молекулярної те-


орії?
5. За допомогою якого приладу можна виміряти темпера-


туру?
6. Які види термометрів вам відомі?
7. назвіть реперні точки шкали цельсія.
8. Які одиниці температури ви знаєте?
9. Яким символом позначають температуру?
10. Температуру якого тіла завжди показує термометр?
11. Дайте означення внутрішньої енергії тіла.
12. назвіть одиницю внутрішньої енергії в Сі.
13. Від чого залежить внутрішня енергія тіла?
14. чи може тіло не мати внутрішню енергію? Відповідь об-


ґрунтуйте.
15. Який процес називають теплопередачею?
16. Що називають кількістю теплоти?
17. Яким символом позначають кількість теплоти?
18. назвіть одиницю кількості теплоти в Сі.
19. чи може тепло передаватися від льоду до киплячої води?
20. Що відбувається із внутрішньою енергією тіла, над яким 


виконують роботу?
21. Що відбувається із внутрішньою енергією тіла, яке ви-


конує роботу?
22. Який процес називають теплопровідністю?


23. Як можна переконатися в тому, що метали добре про-
водять тепло?


24. Як відбувається передача енергії в процесі теплопровід-
ності?


25. чому вата проводить тепло гірше, ніж сталь?
26. чому вода проводить тепло краще, ніж повітря?
27. Як тварини рятуються від сильних морозів?
28. наведіть приклади матеріалів, які погано проводять те-


пло. Яке їхнє застосування?
29. наведіть приклади матеріалів, які добре проводять те-


пло. Яке їхнє застосування?
30. Що називають конвекцією?
31. Як можна переконатися в існуванні конвекції?
32. чому конвекція не може відбуватися у твердих тілах?
33. Поясніть причини виникнення конвекції.
34. Що називають примусовою конвекцією?
35. Опишіть виникнення вітрів.
36. наведіть приклади конвекції в житті людини.
37. Що називають випромінюванням?
38. Як на практиці можна довести існування випроміню-


вання?
39. чому енергія від Сонця до Землі може передаватися 


тільки за допомогою випромінювання?
40. Які тіла пропускають випромінювання?
41. Тіла яких кольорів краще поглинають тепло? Опишіть 


дослід, який підтверджує вашу відповідь.
42. чому брудний сніг тане швидше, ніж чистий?
43. чи існують тіла, які не поглинають і не випромінюють 


енергії?
44. Що можна сказати про поглинену й випромінену тілом 


енергію, якщо його температура не змінюється?
45. Від чого залежить кількість теплоти, яку тіло поглинає 


під час нагрівання або виділяє під час охолодження?
46. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, яку 


тіло одержує під час нагрівання або виділяє під час охо-
лодження?


47. Що називають питомою теплоємністю речовини?
48. назвіть одиницю питомої теплоємності речовини в Сі.
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Теплові двигуни. Зміна агрегатного стану речовини 


49. Від чого залежить питома теплоємність речовини?
50. Як можна визначити значення питомих теплоемностей 


різних речовин?
51. Яку систему називають ізольованою?
52. Сформулюйте рівняння теплового балансу.
53. Що відбувається, якщо процес теплообміну триває досить 


довго?
54. Які види палива вам відомі?
55. наведіть приклади твердого палива.
56. наведіть приклади рідкого палива.
57. наведіть приклади газоподібного палива.
58. Що називають питомою теплотою згоряння палива?
59. Яким символом позначають питому теплоту згоряння па-


лива?
60. За якою формулою обчислюють питому теплоту згоряння 


палива?
61. назвіть одиницю питомої теплоти згоряння палива в Сі.
62. Від чого залежить питома теплота згоряння палива?
63. Що називають ККД нагрівника?
64. Яким символом позначають ККД нагрівника?
65. назвіть одиниці ККД.


ТеПлОВі ДВиГуни.  
ЗМіна аГреГаТнОГО СТану речОВини


1. Які двигуни називають паровими? 
2. З яких основних частин складається парова турбіна?
3. Опишіть принцип роботи парової турбіни.
4. Що є робочим тілом у парових турбінах?
5. Що є нагрівником у парових турбінах?
6. Що є холодильником у парових турбінах?
7. Де застосовуються парові турбіни?
8. хто сконструював двигун внутрішнього згоряння?
9. З яких основних частин складається двигун внутріш-


нього згоряння?
10. Опишіть принцип роботи двигуна внутрішнього зго-


ряння.
11. Що є робочим тілом у двигуні внутрішнього згоряння?
12. Що є нагрівником у двигуні внутрішнього згоряння?
13. Що є холодильником у двигуні внутрішнього згоряння?


14. Опишіть процеси, які відбуваються в чотиритактному 
двигуні внутрішнього згоряння під час кожного такту.


15. Де застосовується двигун внутрішнього згоряння?
16. Який ККД дизельних двигунів?
17. Які плюси використання теплових двигунів?
18. Які мінуси використання теплових двигунів?
19. Як можна боротися з негативними наслідками викори-


стання парових двигунів?
20. Який процес називають плавленням?
21. Яку температуру називають температурою плавлення?
22. Який процес називають кристалізацією?
23. Порівняйте температуру плавлення й температуру кри-


ста лізації.
24. Які речовини називають аморфними?
25. Яка умова є необхідною умовою плавлення речовини?
26. Побудуйте графік плавлення льоду.
27. Поясніть, які процеси відбуваються на кожній ділянці 


графіка плавлення льоду.
28. Побудуйте графік кристалізації води.
29. Поясніть, які процеси відбуваються на кожній ділянці 


графіка кристалізації води.
30. Від чого залежить кількість теплоти, необхідна для плав-


лення речовини?
31. Що називають питомою теплотою плавлення?
32. Яким символом позначають питому теплоту плавлення?
33. За якою формулою обчислюють питому теплоту плав-


лення?
34. назвіть одиницю питомої теплоти плавлення в Сі.
35. Який фізичний зміст питомої теплоти плавлення?
36. Як обчислити кількість теплоти, яка виділяється під час 


кристалізації речовини?
37. Який процес називають пароутворенням?
38. Які способи перетворення рідини на газ вам відомі?
39. Що такий випаровування?
40. наведіть приклади випаровування.
41. Поясніть процес випаровування з погляду атомно-


молекулярної теорії.
42. При якій температурі відбувається випаровування?
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43. Що відбувається з рідиною під час випаровування?
44. чому, перебуваючи в мокрому одязі, ми відчуваємо про-


холоду?
45. Від чого залежить швидкість випаровування?
46. чому швидкість випаровування рідини залежить від її 


температури?
47. чому швидкість випаровування залежить від площі віль-


ної поверхні рідини?
48. чому швидкість випаровування залежить від роду речо-


вини?
49. чому швидкість випаровування залежить від руху пові-


тря над вільною поверхнею рідини?
50. Що таке конденсація?
51. наведіть приклади конденсації.
52. Як змінюється внутрішня енергія речовини в процесі 


конденсації?
53. Що називають кипінням?
54. Поясніть процес кипіння.
55. Яку температуру називають температурою кипіння?
56. Від чого залежить температура кипіння?
57. чому температура кипіння залежить від зовнішнього 


тиску?
58. чому температура кипіння залежить від наявності до-


мішки?
59. чому температура кипіння залежить від роду рідини?
60. Яку рідину називають перегрітою?
61. Що називають питомою теплотою пароутворення?
62. Яким символом позначають питому теплоту пароутво-


рення?
63. назвіть одиницю питомої теплоти пароутворення в Сі.
64. За якою формулою обчислюють питому теплоту пароут-


ворення?
65. Який фізичний зміст питомої теплоти пароутворення?
66. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необ-


хідну для перетворення рідини на пару?


1. Таблиця густини деяких речовин


Речовина r, кг/м3 r, г/м3 Речовина r, кг/м3 r, г/м3


Золото 19 300 19,3 Гліцерин 1260 1,26


ртуть 13 600 13,6 Вода морська 1030 1,03


Свинець 11 300 11,3 Вода чиста 1000 1,00


Срібло 10 500 10,5 лід 900 0,90


Мідь 8900 8,9 Спирт 800 0,80


Сталь, залізо 7800 7,8 Гас 800 0,80


Олово 7300 7,3 бензин 710 0,71


чавун 7000 7,0 Пробка 240 0,24


алюміній 2700 2,7
Повітря  
(при 0 °С)


1,29 0,001 29


2. Питома теплоємність деяких речовин, Дж


кг С⋅°


Золото 130 Залізо 460
Олія соняш-
никова


1800


Свинець 130 Сталь 500 лід 2100


ртуть 140 чавун 540 Гас 2100


Олово 230 Графіт 750 Эфір 2350


Срібло 240 Скло лабораторне 840 Дерево (дуб) 2400


Мідь 400 алюміній 920 Спирт 2500


латунь 400 Повітря 1000 Вода 4200


3. Питома теплота згоряння деяких видів палива, MДж


кг


Порох 3,8 Деревне вугілля 34


Дрова сухі 12 Дизельне паливо 42


Солома 12 Гас 43


Торф 14 Природний газ 44


Кам’яне вугілля 27 бензин 44


Спирт 27 нафта 44


антрацит 30 Водень 120
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4. Температура плавлення деяких речовин, °C 


(при нормальному атмосферному тиску)


Водень –259 Олово 235


Кисень –219 Свинець 327


азот –210 Янтар 360


Спирт –114 цинк 420


ртуть –39 алюміній 660


лід 0 Срібло 962


цезій 29 Мідь 1100


Парафін 55 Сталь 1400


нафталін 80 Залізо 1540


5. Питома теплота плавлення деяких речовин, кДж


кг
  


(при температурі плавлення і нормальному атмосферному тиску)


Свинець 25 Парафін 150


Олово 58 Мідь 210


Золото 67 Залізо 270


Сталь 82 Лід 330


6. Температура кипіння деяких речовин, °С 
(при нормальному атмосферному тиску)


ефір 35 Молоко 100 ртуть 357


Спирт 78 Вода 100 Свинець 1740


7. Питома теплота пароутворення деяких речовин, MДж


кг
  


(при температурі кипіння і нормальному атмосферному тиску)


Вода 2,3


аміак (рідкий) 1,4


Спирт 0,9


8. 1 мм рт. ст. ≈ 133 Па.











