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Любий друже!
Я пропоную тобі ряд завдань, дослідів,
спостережень із фізики, які є навколо тебе. Побач їх і
осмисли те, що ти бачиш.
Якщо ж не зможеш розв’язати в даний час задачу, то
можеш залишити її. Але ні!
Думай, думай і ще раз думай! Шукай – і знайдеш,
якщо ж і не знайдеш сам, тобі прийдуть на допомогу
інші.
Сам розв’язуй, пропонуй товаришам і знайдеш
розв’язок.
Пам’ятай, що: «В науке нет широкой столбовой
дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих
вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее
каменистым тропам» або «Лупайте сю скалу! Нехай ні
жар, ні холод не спинить вас… Бо вам призначено скалу
сесю розбить».
Чим більше розв’яжемо завдань, тим більше
отримаємо знань про природу.
Все, що зібрано в цьому посібнику, розташоване не
за темами, так як і все у житті. Вибирай сам, що ти
можеш
зробити,
удосконалити,
переробити,
переосмислити.
Щиро бажаю успіхів!
М.М. Коміренко
3

1. Об’єм надводної частини айсберга 20м3. Який
загальний об’єм айсберга?
2. В ядрі атома купруму 29 протонів. Які заряди
електронів в цьому атомі?
3. В ядрі атома купруму 29 протонів. Яка маса
електрона в цьому атомі?
4. Є дві кулі заряджені однойменним зарядом. Як
зробити так, не змінюючи величину заряду, щоб ці
кулі притягувалися?
5. До шальок терезів підвишені дві гирі однакової
маси – фарфорова і залізна. Чи порушиться
рівновага терезів, якщо гирі опустити в посудину з
водою?
6. В ядрі урану 92 протони. Який заряд електрона в
ядрі атома урану?
7. В ядрі атома урану 92 протони. Скільки електронів
міститься в ядрі урану?
8. У нейтральному атомі ртуті міститься 80 протонів,
80 електронів та 121 нейтрон. Яка маса електрона в
атомі ртуті?
9. Якщо зменшити напругу на резисторі у 2 рази, то
опір резистора……………...?
10. Якщо збільшити струм у резисторі у 2 рази, то опір
резистора…………..…?
11. Велосипедне колесо котиться на горизонтальній
дорозі з швидкістю υ (колесо не ковзає по поверхні)
(мал.1):
a) Яка миттєва швидкість колеса в точці А?
b) Яка миттєва швидкість колеса в точці В?
c) Яка миттєва швидкість колеса в точці С?
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16.За графіком охарактеризувати рух тіла на ділянках
(мал.4).

мал.1
12.
Накреслити графік залежності опору на
ділянці кола від руху повзунка реостата від 0 – Х
(мал.2).

мал.2
13.Накреслити графік залежності струму на ділянці
кола від руху повзунка реостата від 0 – Х (мал.2).
14.Накреслити графік залежності напруги між точками
А і В від руху повзунка реостата від 0 до Х (мал.2).
15.За графіком швидкості руху визначити, яке з тіл
рухається з більшою швидкістю (мал.3).

мал.4
17.За графіком охарактеризуйте рух тіла за час 0-t3
(мал.5).

мал.5
18.За графіком охарактеризуйте рух тіла за час 0-t3
(мал.6).

мал.6

мал.3
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19.За графіком охарактеризуйте рух тіла за час 0-t2
(мал.7).

мал.7
20.Тіло, що рухається прямолінійно з постійним
прискоренням з початковою швидкістю 20 м/с за
10с зупинилось. Побудувати графік швидкості тіла
та знайти переміщення і шлях, що пройшло тіло.
21.Знайти графічним способом переміщення і шлях,
що його проходить матеріальна точка, рух якої
описується рівнянням х =5–4t+t2 за 5с.
22.Як рухається автомобіль після того, як вимкнули
двигун?
23.У комара «сила комарина». Як же тоді комар
пробиває шкіру слона?
24.Згідно третього закону Ньютона –F1х=F2х . Чому ж
тоді людина може рухати шафу, що стоїть у
кімнаті?
25.Сили, які діють на тіло, що рухається по
горизонтальній поверхні: прикладна сила, сила
тяжіння, сила реакції опори, сила тертя, сила тяги –
прискорюючі сили. Які сили тут зайві при описі
його руху?
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26.На столі лежить брусок, до якого прикріплений
динамометр. Під дією прикладеної сили (її
збільшення) брусок починає рухатися рівномірно.
Накреслити графік залежності сили від часу руху.
27.На дні озера, глибина якого 4м, лежить шматок
заліза, до якого прикріплена мотузка. Людина тягне
за мотузку, відриває кусок заліза від дна, підіймає
рівномірно на висоту 2м і там утримує. Накреслити
графік залежності прикладної сили від часу.
28.Визначити силу тертя, коли брусок рівномірно
ковзає по похилій площині (мал.8).

мал.8
29.Визначити прискорення бруска, що рухається по
похилій площині.
30.В яких межах виконується закон Гука?
31.При якій обов’язковій вимозі виконується закон
всесвітнього тяжіння?
32.Між Землею і Місяцем діє сила всесвітнього
тяжіння. Чому ж тоді Місяць «не падає» на Землю?
33.Орбітальну станцію за допомогою гальмівного
двигуна перевели з вищої орбіти на нижчу. Як
змінилась швидкість руху супутника?
34.Чи може центр тяжіння тіла знаходитись за межами
тіла?
35.Запишіть, які ви знаєте формули для обчислення
потенціальної енергії.
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36.Чому рівний тиск рідини в точці С (мал.9)?

мал.9
37.Де більший тиск в точці С чи В (мал.9)?
38.Який тиск рідини в точці А (мал.9)?
39.Якими діями можна змінити тиск рідини в точці А
(мал.9)?
40.Який виграш в роботі дає гідравлічний прес?
41.Яка причина появи виштовхувальної сили в рідині
чи газі?
42.Посудина, яка заповнена водою містить металічну
кульку. Яка виштовхувальна сила буде діяти на
кульку, коли посудина буде в ліфті, який рухається
вниз (формули)?
43.Що характеризує температура тіла?
44.Чи правильне твердження, що при абсолютному
нулі зупиняється будь-який рух у речовині?
45.Запишіть основне рівняння молекулярно-кінетичної
теорії газів.
46.Коли застосовується рівняння Клапейрона, а коли
Менделєєва-Клапейрона?
47.Дайте означення питомої теплоти згорання палива.
48.Що розуміють під «теплоємністю» тіла?
49.Що розуміють під виразом «насичена пара»?
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50.Як можна перетворити ненасичену пару в
насичену?
51.Яка відносна вологість насиченої пари?
52.Що ми розуміємо під виразом «кипіння» рідини?
53.Яке твердження правильне «не існує електричного
заряду без частинки, чи існують частинки без
заряду»?
54.Електричні заряди взаємодіють через електричне
поле. Чи правильне твердження?
55.За яких умов виконується закон Кулона?
56.Чому сила взаємодії зарядів, що знаходиться в
діелектрику менша, ніж у вакуумі?
57.У кімнаті установлена розетка, електрична
лампочка. Ви монтуєте вимикач (зачищаєте
ізоляцію на проводах, що підведена до вимикача).
Ніж тримаєте в гумових рукавицях. Чи можливе
коротке замикання?
58.Як зміниться кількість теплоти, що виділяється на
електроплитці за певний час, коли її спіраль
вкоротили?
59.Яка напруга на лампі (мал. 10)?

мал.10
60.Чи може існувати окремо електричне або магнітне
поле?
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61.Як напрямлений вектор індукції магнітного поля в
т. А (мал.11)?

мал.11
62.Яка різниця між магнітною індукцією і
електромагнітною індукцією?
63.Чи завжди виникає струм у провіднику, якщо його
рухати в магнітному полі?
64.Повна енергія тіла, що коливається

2
mω 2 xmax
.
2

мал.12 (б)
67. Чому дорівнює період коливань математичного
маятника, коли він рухається вниз разом із ліфтом із
прискоренням а?
68. Яке з тверджень правильне? Трансформатор
працює як генератор. Трансформатор збільшує,
зменшує
струм.
До
первинної
обмотки
трансформатори приєднують джерело постійного
струму.
69. Чи видно світну точку А в дзеркалі (мал. 13)?

Чому рівна енергія цього тіла в точці А (мал. 12
(а))?

мал.12 (а)
65. Чи є різниця між коливанням і хвилею?
66. На малюнках а і б зображено коливний процес (а)
та поширення поперечної хвилі (б). Яка між ними
різниця?

мал.13
70. Чи правильне твердження: «Опукла лінза завжди
збірна, а ввігнута лінза завжди розсівна»?
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71. Визначити головні фокуси лінзи (мал. 14)?

мал.14

мал.16
77. Користуючись графіком (мал. 17) визначити, чим
різняться стани однієї й тієї ж маси газу в точках А і
В?

72. Що таке фотоелемент?
73. Що ми розуміємо під 1еВ?
74. При радіоактивному розпаді з ядра вилітають α, β
частинки і γ промені, β частинки – це електрони. Де
ж вони взялися в ядрі?
75. За мал. 15 визначіть величини, які ще не вказані.
мал.17
78. Користуючись графіком (мал. 18) визначіть у чому
різниця між плавленням і питомою теплотою
плавлення речовин, якщо їх маси і умови
нагрівання однакові.
мал.15
76. Визначити подальший хід променів у збиральній і
розсівній лінзі (мал. 16).
мал.18
13
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На столі стоїть чашка з гарячою водою (маса води
і чашки однакова). Чи на однакове число градусів
охолоне вода і нагріється чашка за один і той же
час?
80. Який із рідинних мономерів, водяний чи ртутний,
є менш чутливим вимірювальним приладом?
81. Чи діятиме в безповітряному просторі рідинний
насос поршневого типу?
82. Де більше грузнуть ноги: з мулким дном, на мілині
чи глибині? Чому?
83. Чи з однаковими силами виштовхується рідина,
коли в ній занурені сталева кулька і сталева
пластинка такої самої маси?
84. Чому жир у супі збирається на поверхні?
85. Із човна вийшов чоловік – 75 кг, а замість нього
сіли дві дівчини – 32кг і 37 кг. Як змінився при
цьому об’єм витісненої човном води?
86. Чому порожня скляна пляшка плаває на поверхні
води, а наповнена водою – тоне?
87. Які точки суцільного колеса рухаються зі
швидкістю υ (мал.19).
79.

мал. 19
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88.

В алюмінієвому чайнику нагрівається вода, при
цьому побудовані графіки нагрівання води і
чайника в залежності від часу. Який із графіків
належить воді (мал.20)?

мал. 20
89. Залізну кульку радіусом R нагріли до температури
t, і поклали на лід (мал.21), температура якого 0оС.
На яку глибину зануриться кулька?

мал. 21
90. Як визначити вагу залізної гайки, не зважуючи її і
не визначаючи об’єму?
91. Який процес зображений графіком (мал.22)?
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мал. 22
92. Скільки разів можна було б оперезати Землю
молекулами кисню, що містяться в об’ємі 1см3 при
нормальних умовах. Діаметр молекули кисню
3·10-8см, а радіус Землі 6400км.
93. Як можна знайти масу автомобіля, дослідивши
тільки його шини (без зважування)?
94. Чому лінії індукції магнітного поля в
підковоподібному магніті напрямлені від північного
полюса магніту до південного (мал.23)?

мал. 24
97. Чи можна змінити енергію шкільного роздвижного
конденсатора, не надаючи йому додаткового
заряду?
98. Дві додатньо заряджені металічні кулі з’єднані
дротом. Чи можливий перехід зарядів при цьому?
99. Яким способом можна створити коливальну
систему (можна із змінним періодом) не
використовуючи електронних пристроїв (мал.25).

мал. 23
95. Магніт у вакуумі вільно падає у центр дротяного
кільця. Чи співпадають величини прискорення
вільного падіння з прискоренням руху магніту?
96. Як передати весь заряд кулі А провіднику В
(мал.24)?

мал. 25
100. Тіло, під час ковзання по похилій площині
наелектризувалось. Як впливає це на рух тіла (час,
швидкість)?
101. Чи з однаковою силою взаємодіють на однаковій
відстані дві кулі, що мають рівні за модулем заряди:
однойменні і різнойменні?
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102. У скільки разів сила електричного відштовхування
між двома електронами більша їх сили
гравітаційного тяжіння одна до одного?
103. Хто використав у фізиці, хімії аксіоматичний
метод Евкліда?
104. Для яких фізичних одиниць чиста вода стала
природним стандартам?
105. Якщо в склянку з водою покласти малу кількість
солі, то об’єм розчину…………?
106. В якій зоні пасажирського корабля розташовані
каюти, де відчувається мінімальне прискорення під
час коливань корпусу корабля?
107. Як, маючи заряджену паличку, зарядити дві
металічні кулі, однаковими по модулю і різного
знаку заряду?
108. Заряджений металевий лист скрутили в циліндр.
Чи змінилась поверхнева густина заряду?
109. Три однакові заряди по 10мкКл розміщені у
вершинах рівностороннього трикутника. Де і який
заряд потрібно помістити, щоб вся система була в
рівновазі?
110. Яке прискорення отримає крапля масла масою
0,016 мг, що втрачає 100 електронів, якщо на
відстані 3 см від неї помістити заряд рівний 2мкКл?
111. Електрон потрапляє в однорідне електричне поле у
вакуумі і рухається в ньому по напряму силових
ліній. Через який час швидкість електрона стала
рівна нулю? Напруженість поля 90 н/Кл, а
початкова швидкість 1,8·103км/с.

112. На якій відстані від кульки А, зануреної в час,
потрібно розмістити стальну пилинку В об’ємом
9мм3, щоб вона знаходилась у рівновазі? Заряд
кульки 7 нКл, а заряд пилинки 2,1нКл (мал. 26).

мал. 26
113. Який
вид
теплопередачі
супроводжується
перенесенням речовини?
114. Яка ручка дверей взимку холодніша металева чи
дерев’яна?
115. Чи охолоджується нагріте тіло в безповітряному
просторі?
116. Чому кипляча вода спричиняє менші опіки, ніж її
пара?
117. Залізну і алюмінієву кулі однакової маси занурили
в окріп, а потім вийняли і поклали на шматок льоду.
Під якою з куль розтане більше льоду?
118. Назвіть знаки електричного заряду кульки та
листочків електроскопа до якого піднесено, не
торкаючись електроскопа, заряджену паличку
(мал.27). До досліду електроскоп не був
заряджений.
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124.На малюнку 29 зображено виток зі струмом. Який
напрям будуть мати лінії магнітного поля всередині
котушки?

мал. 27
119. Ядра яких атомів мають заряд менший, як заряд
протона?
120. Що має більшу масу – атом кисню чи його
позитивний іон?
121. Однойменні магнітні полюси відштовхуються.
Чому ж стрілка компаса північним кінцем показує
на північ, а південним – на південь?
122. На малюнку 28 зображено провідник зі струмом (у
розрізі) і лінії магнітного поля. Який вони мають
напрям?

мал. 28
123.Хлопчик гойдається на гойдалці, тримаючи в
руках заряджену кулю. Біля гойдалки стоїть
дівчинка. Відносно кого куля створюватиме
магнітне поле?
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мал. 29
125. Є два абсолютно однакові металеві стержні. Один
із них намагнічений. Як визначити, який стержень
намагнічений?
126. Яке
явище
використовується
в
будові
електродвигунів?
127. Швидкість руху човна відносно води в n разів
більша за швидкість течії річки. У скільки разів
більше часу витрачається на поїздку човном проти
течії, ніж за течією?
128. Які величини є сталими під час рівномірного руху
тіла по колу?
129. Який із графіків залежності модулів швидкості від
часу для трьох тіл, що рухаються прямолінійно,
відповідає рівноприскореному руху, в якому
напрям вектора α збігається з вектором υ (мал.30)?
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134. У трубці, з якої викачане повітря, міститься
тростинка, корок і пір’їна. Яке з тіл падатиме з
найбільшим прискоренням?
135. На малюнку 32 зображено графік залежності
шляху від прикладеної сили, що діє на тіло. Чи
змінюється кінетична енергія тіла?

мал. 30
130. Яке з чотирьох тіл графіка залежності модулів
швидкості, яких від часу подано на малюнку 31
пройшло найбільший шлях за інтервал часу від 0 до
3с?

мал. 31
131. За період обертання тіло здійснює переміщення
рівне………..
132. Пружину довжина якої 60см, а жорсткість 10 Н/м
розділили на х рівних частин. Чому дорівнює
коефіцієнт жорсткості кожної з пружин?
133. Брусок рухається рівномірно вгору по похилій
площині. Куди напрямлена сила тертя?
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мал. 32
136. Камінь з однаковим зусиллям кинули з берега і з
човна. В якому випадку камінь залетить далі?
137. Тіло кинуто під кутом до горизонту. В якій точці
траєкторії швидкість зміни потенціальної енергії
найменша?
138. Два тіла однакового об’єму – стальне і свинцеве –
рухаються з однаковими швидкостями. Порівняйте
імпульси цих тіл.
139. Тіло піднімають на певну висоту одного разу
повільно, а другого швидко. Чи однаково при цьому
виконується робота і розвивається потужність?
140. Чи однакова сила тяги двигуна, якщо автомобіль
збільшує швидкість за сталої потужності двигуна?
141. Стала сила виконує над тілом роботу, яка лінійно
зростає з часом. Що можна сказати про швидкість
руху тіла під дією цієї сили?
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142. Крапелька масою 1·10-4г знаходиться в рівновазі в
однорідному електричному полі з напруженістю 98
Н/Кл. Який заряд крапельки?
143. Еталонний вольтметр, ввімкнений до джерела
струму з електрорушійною силою 1,5 В показує
1,45 В. Чим це можна пояснити?
144. У скільки разів зміниться загальний опір
однакових провідників, якщо їх послідовне
з’єднання замінити паралельним?
145. Є два провідники однакового опору. Як їх
з’єднати, щоб при вмиканні в міську освітлювальну
мережу виділилась найбільша кількість теплоти?
146. Надуту дитячу кулю або м’яч можна стиснути.
Про що це свідчить?
147. Молекули повітря в кімнаті можуть пролетіти 300700 метрів за одну секунду. Чому ж тоді запах
одеколону поширюється в кімнаті не так швидко?
148. Автомобіль рухається зі швидкістю 54 км/год.
Пішохід може перейти проїзну частину вулиці за
8 с. На якій відстані від автомобіля безпечно
переходити вулицю?
149. Відомо, що в густому тумані легко заблудитись, бо
не видно предметів відносно яких ми рухаємось.
Чому ж тоді в лісі, де багато дерев, теж легко
заблудитись?
150. Сім шашок поставлені одна на одну. Різким рухом
лінійки вибивають нижню так, щоб стовпчик із
решти шашок не зруйнувався. Поясніть дослід.

151. Як краще зменшити тертя: зробити обидві
поверхні більш гладенькими чи змастити їх
мастилом? Чому?
152. У воду додають сіль і розмішують, після чого воду
поступово випаровують. Накресліть приблизний
графік зміни з часом густини розчину.
153. Людина провалилась під лід. Як потрібно діяти,
спираючись на знання про тиск, щоб врятувати її?
154. Чому греблі до електростанцій будують так, що
вони розширюються донизу?
155. Чи можна провести дослід Торрічеллі, якщо
барометричну трубку з ртуттю перевернути
відкритим кінцем у чашку з водою, а не з ртуттю?
156. Як змінюється виштовхувальна сила на тіло
повністю занурене в рідину, якщо його занурювати
ще глибше?
157. Ви стоїте на чутливих урівноважених терезах і
тримаєте в руках надувну кулю. Чи порушиться
рівновага терезів, якщо ви видихнете з легенів
повітря в кулю?
158. Як за допомогою олівця або дерев’яної лінійки
можна наочно порівняти (більше, менше) густини
рідин?
159. На поверхні води плаває брусок, до якого
приклеєна кулька з пластиліну. Як зміниться
глибина
занурення
бруска,
якщо
кульку
розплющити і знову приліпити до бруска?
160. Іноді підводний човен, який опустився на м’який
ґрунт, не може спливти, незважаючи на те, що
відсіки його спорожніли, і потрібний холостий
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постріл із мінного апарату, щоб зірвати човен із
місця. Чому?
161. У нижню частину воскової свічки встромили цвях
так, щоб свічка плавала у воді у вертикальному
положенні. Як довго горітиме свічка, плаваючи у
воді?
162. У медпункті вас зважили на медичних терезах. Чи
справді це вага?
163. Вода вільно падає з греблі. Яка сила виконує при
цьому роботу? Чи можна твердити, що роботу
виконує вага води?
164. За допомогою міліметрової лінійки визначте
товщину аркуша у підручнику з фізики.
165. За допомогою столової ложки (15 мл), десертної
(12,5 мл), чайної (6 мл) і води проградуюйте
фломастером склянку, щоб мати домашню
мензурку.
166. Прикрутіть кран так, щоб із нього ледве крапала
вода. Підрахуйте, скільки крапель води містить
чайна ложка. Визначте таким способом об’єм однієї
краплі та витрати води за добу.
167. Проведіть один із дослідів на тему «Початкові
відомості про будову речовини». Складіть кілька
запитань до цього досліду і запропонуйте своїм
товаришам дати на них відповіді під час
демонстрації досліду.
168. Змініть форму гумки так, щоб відстань між
молекулами її в одному місці збільшилась, а в
другому зменшилась.

169. Маючи одеколон, годинник із секундною
стрілкою, лінійку, визначте, на яку відстань
поширюється запах одеколону у вашій кімнаті за
одну секунду.
170. Поставте одну склянку води в холодильник, а
другу – на вікно. Через 1 годину вкиньте в обидві
склянки по шматочку грифеля від хімічного олівця.
Результати спостереження через кожну годину
протягом 4 годин запишіть, замалюйте і поясніть.
171. Надуту дитячу кулю помістіть у відро, на дно
якого накапайте 10-20 крапель одеколону. Закрийте
відро з кулею. Через 20 хвилин вийміть кулю і
випустіть з неї повітря, при цьому зверніть увагу на
запах повітря. Чим це пояснити?
172. Намочіть одне із двох лез від безпечної бритви і
накладіть одне на одне. Спробуйте їх роз’єднати.
Поясніть дослід.
173. Спробуйте зробити так, щоб струмінь води, який
витікає з крана був тоненьким, мов павутинка. Чи
вдасться вам це зробити?
174. Налийте в склянку гарячої води, розмішаної із
сіллю. Накрийте її блюдцем. Через 1-2 хвилини на
блюдцю осядуть крапельки води. Чому на блюдцю
немає кристаликів солі?
175. Маючи 30-сантиметрову лінійку, нитки, гумову
нитку, монети вартістю 1, 2, 3, 5 к., картон 5х5 см,
шпильку, виготовте домашній динамометр з
шкалою.
176. Придумайте прилад для вимірювання шляху при
криволінійному русі.
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177. Маючи лінійку, нитку, два аркуші картону 10х10
см, зробіть терези.
178. Спробуйте визначити масу копиці соломи, великої
купи землі, знаючи густину речовини. Опишіть, як
ви це зробили.
179. Користуючись
мензуркою,
терезами,
виготовленими
для
проведення
домашніх
лабораторних робіт, визначте густину картоплини.
180. Визначте масу води, яку вбирає серветка, маючи
мензурку, воду, серветки.
181. Візьміть коробку сірників, нитку, гумову нитку і
встановіть, в якому випадку потрібне більше
зусилля: щоб зсунути коробку з місця чи щоб
підняти її. Дослід поясніть.
182. Інертність – властивість будь-якого тіла. Проведіть
спостереження за корисними і шкідливими
проявами інертності. Запишіть ваші спостереження
і зробіть малюнки.
183. Визначте силу тертя дерев’яного бруска, що
рівномірно рухається по столу. Під брусок
підкладіть два круглі олівці так, щоб він котився по
них і знову виміряйте силу тертя. Порівняйте
результати, зробіть висновок.
184. Побудуйте графік залежності видовження гумової
нитки від прикладеної сили.
185. Опишіть, як, не розмотуючи мотка, визначити
довжину мідного дроту.
186. Візьміть мензурку і кілька тіл неправильної
форми. Визначте об’єм кожного тіла. Опишіть, як
можна визначити об’єм тіла.

187. Як, застосовуючи знання з фізики, визначити
висоту пагорбка, будинку і т.д.? Назвіть кілька
способів. Прилади підберіть самі.
188. Визначте об’єм тіла неправильної форми, маючи
лінійку, гумову нитку, склянку з водою.
189. Не зважуючи курячого яйця на терезах, визначте
його середню густину. Прилади і матеріали:
мензурка з водою, чайна ложка, сіль, аерометр.
190. У будинку капає вода з крана. Визначте добову
втрату води з цього крана, маючи годинник і
мензурку.
191. Із хлорвінілової трубки зробіть прилад (мал. 33) і
дослідіть, від чого залежить тиск води на дно
посудини.
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мал. 33
192. Маючи хлорвінілову трубку, пісок, воду,
виготовте аерометр для приблизної оцінки густини
розчинів у порівнянні з густиною води.
193. Дослідіть, за яких умов тіло плаває, тоне.

194. Дослідіть, чи залежить виштовхувальна сила від
речовини, занурюючи у воду тіла з різних речовин
однакового об’єму.
195. Дослідіть, чи залежить виштовхувальна сила від
об’єму тіл, виготовлених із тієї самої речовини.
196. Визначте об’єм тіла, виготовленого з невідомої
вам речовини, маючи динамометр і посудину з
водою.
197. Визначте, який вантаж може тримати на собі
коробка з-під сірників, не тонучи у воді.
198. Знайдіть вагу рідини, налитої в мензурку, за
допомогою аерометра.
199. Візьміть склянку з водою, рукою щільно
притисніть аркуш паперу до верхньої частини
склянки і переверніть її вгору дном. Що ви
спостерігаєте? Поясніть це явище.
200. У склянку з водою вкиньте шматок моркви, а
потім всипте стільки солі, щоб після того, як вона
розчиниться, морква почала плавати на будь-якому
рівні. Що при цьому можна визначити,
користуючись аерометром? Чому морква почала
плавати?
201. У пробірку з водою всипте будь-яке насіння.
Спостерігайте, як розміститься насіння у воді. Як
застосувати це явище з практичною метою?
202. Визначте, в скільки разів тиск табуретки на
підлогу більший, коли вона стоїть на ніжках, ніж
тоді, коли вона перевернута вгору ніжками.
203. Що легше: утримувати вантаж на похилій площині
чи рівномірно підіймати його на цій площині?

204. Ломом підіймають вантаж так, що точка опори
проходить якраз посередині лома. Який виграш в
силі при цьому одержимо?
205. Чи однакову потенціальну енергію будуть мати
цеглини, покладені на різні грані?
206. Чи порушиться рівновага шматка однорідного
дроту відносно його середини, якщо одну його
половину зігнути навпіл?
207. За графіком (мал. 34) визначте, при якій швидкості
транспорту найповніше використовується потужність
двигуна?
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мал. 34
208. Відомо, що пухкий сніг добре захищає ґрунт від
промерзання, бо в снігу багато повітря, яке є
поганим провідником тепла. Але ж і до ґрунту, не
покритого снігом прилягає повітря. Чому ж тоді
ґрунт промерзає?
209. Яка вода швидше погасить вогонь: холодна чи
гаряча?

210. Чому не плавляться металеві стінки топки
парового котла, хоч температури в топці під час
згорання палива більш, ніж температура плавлення
металу, з якого зроблені стінки топки?
211. Відомо, що надмірне випаровування води з ґрунту
призводить до його висихання і зниження
врожайності. Проте без випаровування неможливо
уявити розвиток рослин. Чому?
212. Холодну воду налили у флягу, на яку наділи
брезентовий чохол та у випалений глиняний глечик.
В якій посудині вода з часом буде холоднішою?
Чому?
213. Краплі олії надали 1,6 заряду електрона. Який це
заряд?
214. Відомо, що зміщення вільних електронів
становить кілька міліметрів за секунду. Та коли ми
вмикаємо
вимикач,
лампочка
засвічується
практично миттєво. Як це пояснити?
215. Чи має значення для споживачів напрям струму в
електричному колі? Якщо має, то для яких?
216. В електроплитці перегоріла спіраль. Для заміни
спіралі знайшли дріт із такого самого матеріалу і
такої самої довжини, але з поперечним перерізом у
два рази меншим. Що потрібно зробити, щоб опір
нової спіралі дорівнював попередньому?
217. Поясніть прислів’я електромонтерів: «Холодне
з’єднання провідників (скручення) при пропусканні
електричного струму буде гарячим, а гаряче
(спаювання) – залишається холодним».
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218. У вас є джерело струму на 24 вольти. А прилади у
вас на 6, 15 і 12 вольт. Якими способами можна
ввімкнути їх в коло 24В при потребі? Підключення
потрібно зробити або постійного струму, або
змінного.
219. Повзунки двох реостатів однакових максимальних
опірів з’єднані так, як показано на малюнку 35. Як
зміниться опір ділянки АВ під час руху повзунка
зліва направо?

мал. 35
220. Виготовте важіль із тих речей, які є в вашій
квартирі і перевірте, якими способами можна
дістати виграш у силі, користуючись цим важелем.
221. Лабораторна робота: «Визначення маси тіла за
допомогою важеля». Прилади і матеріали: олівець,
лінійка, тіло невідомої маси, монети вартістю 1, 2,
3, 5 к.
222. Визначте ККД похилої площини, маючи
дерев’яний брусок і динамометр.
223. Перевірте, чи справджується золоте правило
механіки для важеля.
224. Перевірте залежність кінетичної енергії від
швидкості руху, маючи похилу площину і кульку.
225. Придумайте і проробіть досліди, які можуть
підтвердити, що повітря в накачаному футбольному
м’ячі має енергію.
34

226. Зробіть із паперу найпростішу турбіну і приведіть
її в дію за допомогою енергії води або вітру.
Поясніть принцип її дії.
227. Доведіть на досліді, в якому положенні цеглина
має найменшу потенціальну енергію. Ваші
міркування підтвердіть розрахунками.
228. Проведіть спостереження за нагріванням ґрунту
залежно від висоти Сонця над горизонтом.
Результати запишіть і поясніть.
229. Придумайте спосіб оцінки розподілу температури
в полум’ї свічки чи комфорки газової плитки.
230. Опишіть будову термоса і призначення кожної
його частини.
231. Запропонуйте
спосіб
порівняння
питомих
теплоємностей різних металів.
232. Коли самочинне змішування холодної і гарячої
води відбуватиметься швидше: якщо в гарячу воду
наливати холодну, чи в холодну наливати гарячу в
тій самій пропорції? Відповідь поясніть, перевірте
на досліді, користуючись термометром.
233. Проведіть спостереження за випаровуванням
різних рідин (води, одеколону, олії), маючи шматок
скла і піпетку. Запишіть висновок.
234. Запропонуйте способи збереження тепла у вашій
квартирі.
235. Побудуйте графік зміни температури води в
чайнику при її нагріванні залежно від часу, маючи
для цього чайник із водою, годинник із секундною
стрілкою, термометр.

236. Користуючись наявними у вас приладами,
запропонуйте спосіб визначення ККД одного з
нагрівальних приладів, що є у вашій квартирі
(газова плита, електроплитка, камін тощо).
237. Спробуйте скористатись дослідом первісних
людей. Добудьте вогонь тертям, маючи дві сухі
палички.
238. Налийте у велику каструлю води і доведіть її до
кипіння. Помістіть у неї меншу каструлю з
холодною водою. Чи закипить вода в малій
каструлі? Обґрунтуйте результат.
239. Поставте на закриту електроплитку два тіла з
одного матеріалу, але різної маси. Після нагрівання
опустіть ці тіла в різні склянки з однаковою
кількістю води. Виміряйте температуру води.
Поясніть результати.
240. У воді при температурі 0оС вкиньте лід,
температура якого така сама, як і води. Чи
зміниться температура води? Чому?
241. У колі електроживлення автомобіля напруга 12 В.
Як увімкнути в це коло магнітофон, розрахований
на напругу 9В? Зробіть потрібні обчислення,
врахувавши потужність магнітофона.
242. Визначте теоретично, скільки електроенергії
витрачається в квартирі за тиждень (7 діб).
Обчисліть, скільки треба заплатити за цю
електроенергію при тарифі 73к. за 1кВт·год.
Обчислення
перевірте
через
тиждень
за
електролічильником. Проведіть таку саму роботу
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наступного тижня, максимально економлячи
електроенергію.
243. Яким чином можна визначити, чому дорівнює
невідомий опір провідника? Накресліть відповідні
схеми і поясніть.
244. Чи вистачить електронагрівника потужністю 1кВт
для обігрівання вашої квартири? Втратами тепла
знехтувати. Потрібні дані визначте самі.
245. Виготовте електроскоп, використавши суху
шовкову нитку і два аркуші тонкого паперу.
Перевірте його дію.
246. Запропонуйте прилад для визначення необхідності
поливання
ґрунту
за
зміною
його
електропровідності.
247. Маючи шматок проводу, виготовте повзунковий
реостат. Намалюйте його.
248. Маємо два однакові аркуші паперу і нитки. Один
аркуш наелектризований. Запропонуйте способи
визначення, який з аркушів наелектризований.
249. Чи однакову силу струму покажуть прилади, коли
їх увімкнути так, як показано на мал. 36? Який із
них покаже силу струму точніше? Проробіть дослід.

250. Проведіть спостереження, коли нейлонова сорочка
або шерстяний спортивний костюм електризуються,
а коли ні. Поясніть результати спостережень.
251. Візьміть дві лампочки від кишенькового ліхтаря і
батарейку КБС. Увімкніть лампочки послідовно, а
потім паралельно. За розжаренням лампочок
порівняйте силу струму, що тече по провідниках, в
обох випадках. Який висновок можна зробити з
досліду про опори ділянок кола в обох випадках?
252. Використавши батарею КБС, склянку, два
електроди, електричну лампочку, дослідіть, які
рідини і розчин проводять електричний струм, а які
ні.
253. Візьміть кілька запобіжників, розрахованих на 1А,
0,5А, 0,25А, 0,05А, та електричну лампочку від
кишенькового ліхтаря. По черзі з’єднайте їх
послідовно з гальванічним елементом. Що ви
спостерігаєте? Відповідь поясніть і обґрунтуйте.
254. Запропонуйте прилад, в якому застосовувалося б
теплове розширення тіл від нагрівання, для
автоматичного
замикання
і
розмикання
електричного кола. Необхідне обладнання підберіть
самі.
255. Який
полюс
магнітної
стрілки
буде
відштовхуватись від правого кінця котушки зі
струмом (мал. 37)?

мал. 36
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мал. 37
256. Визначити полюси джерела струму, зображеного
на малюнку 38.

259. Як поводитиметься котушка зі струмом, якщо
закріпити її на горизонтальній дошці і опустити на
поверхню води в широкій посудині?
260. Чи працюватиме електродзвоник, зображений на
малюнку 40. Якщо ні, то які зміни потрібно внести
в схему?

мал. 38
257. Чи порушиться рівновага терезів, зображених на
малюнку 39 при замиканні електричного кола?
мал. 40
261. На якому з малюнків (мал. 41 а, б, в, г) напрям
сили Ампера показано правильно?

мал. 39
258. Як визначити, яке з двох ножівкових полотен
намагнічене, не використовуючи інших приладів та
інструментів.
39

мал. 41
262.Який напрям ліній магнітного поля, зображених на
малюнку 42?
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269. Сконструюйте найпростіший електродвигун.
270. Чому потрібно білити стовбури плодових дерев у
зв’язку з їх освітленням сонячними променями?
271. Знайдіть
побудовою
точку
на
дзеркалі,
розміщеному горизонтально. При цьому падаючий
промінь має пройти через точку В, а відбитий через
точку А (мал. 44).
мал. 42
263. Стрілками на малюнку 43 показано напрям сили,
яка діє на провідник зі струмом, який помістили у
магнітне поле. Як напрямлений струм в
провіднику?

мал. 43
264. Перевірте за допомогою постійного магніту, чи
притягуються до нього стальні речі через картон,
скло, алюміній, сталь. Кожний дослід поясніть.
265. Придумайте найпростішу машину для очищення
сипких кормів для тварин від стальних предметів.
Зробіть схематичний малюнок.
266. Сконструюйте електромагнітний кран, підйомну
силу якого можна регулювати. Намалюйте схему.
267. Сконструюйте компас, маючи провідник, джерело
струму і посудину з водою.
268. Дослідіть дію магнітного поля на схожість насіння
різних культур.
41

мал. 44
272. На малюнку 45 показано положення оптичної осі
лінзи і хід через лінзу променя АВС. Як піде
промінь DE за лінзою?

мал. 45
273.За даними малюнка 46 побудуйте зображення
точки В у збиральній лінзі.
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мал. 46
274. Лампочки на автомобілі мають дві незалежні
нитки розжарення. Одна нитка розжарення створює
дальнє світло, а друге – ближнє. Чим відрізняється
світлові пучки дальнього і ближнього світла. Як
розміщені нитки розжарення лампи?
275. Навчіться за допомогою булавок провішувати
пряму лінію. Яку властивість світла ви при цьому
використовуєте?
276. Запропонуйте спосіб визначення висоти предметів
за допомогою плаского дзеркала.
277. Візьміть окуляри і, не дотикаючись пальцями до
скелець, визначте, для кого вони призначені: для
короткозорих чи далекозорих.
278. Дослідіть, як зміниться відстань між предметом і
його зображенням у плоскому дзеркалі, якщо
дзеркало перенести в те місце, де було зображення.
279. За визначеною довжиною тіні від високих
предметів і довжиною тіні від малих предметів
(штучно створених вами) визначте висоту високих
предметів. Яку властивість світла ви при цьому
застосовуєте?
280. Визначте показник заломлення скла, використавши
плоско-паралельну пластинку, булавки, аркуш
паперу, олівець, лінійку, транспортир.

281. Перевірте закони відбивання світла. Прилади
підберіть самі.
282. Є дві лінзи: одна збиральна, друга розсіювальна.
Як визначити, не користуючись ніякими приладами,
яка з цих лінз має більшу оптичну силу?
283. У сонячний день визначте оптичну силу
збиральної лінзи, користуючись тільки лінійкою.
284. Виготовте перископ і випробуйте його в дії.
285. На вулиці йде дощ. В якому випадку посудина
швидше наповниться водою: коли вона стоїть, чи
коли її рухати по горизонтальній площині зі сталою
швидкістю?
286. Чи правильне твердження, що шляхи, які
проходить тіло, при рівноприскореному русі, за
першу, другу, третю і т.д. секунду, відносяться як
послідовні непарні числа.
287. Чи можуть два різних тіла, одне з яких рухається
рівномірно, а друге рівноприскорено, пройти
однакову відстань за однаковий час?
288. Учень, розв’язуючи задачу на рух тіла кинутого
вертикального вгору, дістав для однієї й тієї ж
координати, два значення часу. Чи можливий такий
результат?
289. Виготовте на власний розсуд один із приладів для
вимірювання часу.
290. Користуючись
кулькою
і
секундоміром,
запропонуйте спосіб визначення прискорення
земного тяжіння.
291. Маючи годинник із секундною стрілкою, визначте
швидкість згорання свічки. Не забувайте
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додержувати правил техніки безпеки при
поводженні з вогнем.
292. Візьміть пляшку, наповніть її водою. Дослідіть рух
пластилінових кульок у воді.
293. Спираючись на знання про падіння тіл, визначте, в
якій із двох однакових коробок більше сірників,
лічити їх при цьому не треба.
294. Знаючи закони кінематики, запропонуйте спосіб
визначення глибини колодязя, користуючись тільки
секундоміром або годинником із секундною
стрілкою. Перевірте це на досліді.
295. Проведіть спостереження за рухом різних комах та
визначте середню швидкість їх руху.
296. Проведіть спостереження за рухами різних тіл і
поясніть, у чому полягає відносність цих рухів.
297. Придумайте прилад, за допомогою якого можна
було б демонструвати відносність руху.
298. Чому тоненька гілка спочатку опускається, а потім
підіймається, коли з неї злітає пташка?
299. Один учень стверджує, що кожен день Сонце
сходить на сході. Другий йому заперечує. Що
заперечує другий учень?
300. За графіком швидкості руху тіла (мал. 47) складіть
рівняння швидкості рух та переміщення.
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мал. 47
301. Якщо на тіло діє стала сила, то тіло рухається з
прискоренням, а це означає, що швидкість його
змінюється. Чому ж тоді швидкість не зростає
безмежно?
302. Поясніть, чи є причиною деформації сила
пружності, чи навпаки, деформація є причиною
виникнення сили пружності?
303. Стальна і мідна пружини підвішені вертикально і
з’єднані знизу стержнем, який розташований у
горизонтальному положенні. Чи збережеться
горизонтальне положення стержня, якщо до його
середини підвісити вантаж?
304. Камінець падає тому, що його притягує Земля. Яка
неточність у такому твердженні?
305. Що важче: зрушити вагон із місця чи підтримувати
його рух, що вже рухається рівномірно і
прямолінійно? Чому?
306. Сила тертя, під час руху одного тіла по поверхні
другого, завжди напрямлена в бік, протилежний рухові
тіла. Куди ж тоді напрямлена сила тертя спокою?

46

307. Чому досвідчені рибалки пливуть за течією
посередині річки, а проти течії – тримаються біля
берега?
308. Два бруски різної маси, зв’язані ниткою, лежать на
поверхні демонстраційного столу. Чи залежить
натяг нитки від того, в яку сторону рухати бруски,
прикладаючи однакову силу?
309. За яких умов тіло в рідині рухається рівномірно
під дією сили тяжіння?
310. Довгий
стержень
легше
утримувати
в
горизонтальному положенні посередині, ніж за
кінець. Чому?
311. Виконуючи лабораторну роботу по вивченню
рівноваги важеля, учень використовував важки
однакової маси. На одну сторону важіль він
підвісив один важок, а на другу – два важки один за
другим і дійшов висновку, що важіль буде в
рівновазі тоді, коли l1=l2+l3. Чи правильний
висновок зробив учень?
312. На важільних терезах зрівноважили склянку з
водою. Чи порушиться рівноваги терезів, якщо у
воду занурити олівець і тримати його в руках, не
торкаючись дна і стінок посудини?
313. Визначити середню силу тиску людини в момент
приземлення після стрибка з другого поверху.
Проведіть необхідні розрахунки і переконайтесь,
що не варто стрибати з другого поверху.
314. Максимально допустима швидкість автомобіля на
повороті визначаються із залежності
Доведіть правильність цієї залежності.
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315. Покладіть одну на одну п’ять монет однакової
вартості. Користуючись лінійкою, вийміть нижню
монету, не торкаючись чотирьох верхніх.
316. Придумайте різні способи насадки лопати на
держак. Поясніть, які закони фізики при цьому
застосовуються.
317. Катаючись на катку зі своїм товаришем, визначте,
у скільки разів маса одного з вас більша. Для цього
використайте тільки рулетку.
318. Візьміть лінійку, покладіть на неї будь-яке плоске
тіло. Піднімайте лінійку за один кінець так, щоб
тіло рівномірно рухалось по ній. Визначте при
цьому коефіцієнт тертя тіла, що ковзає по дереву.
319. Дослідним шляхом доведіть, що прискорення
земного тяжіння не залежить від маси тіла.
320. Дослідіть, як залежить результат дії сили на тіло
від її значення, точки прикладання і напряму дії.
321. Маючи гумову нитку або динамометр, дослідіть,
від чого залежить сила тертя.
322. Визначте жорсткість гумового шнура, обертаючи
на ньому вантажі відомої маси в горизонтальній
площині.
323. На книжку з невеликим нахилом покладіть олівець
один раз паралельно довжині похилої площини, а
другий раз перпендикулярно до неї. Поясніть
спостережуване явище.
324. Зі шматка пружини та лінійки виготовте домашній
динамометр.
325. Наповніть водою дитяче відерце і прив’яжіть до
нього мотузку завдовжки 1м. Обертаючи відро на
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мотузці, дослідіть, при скількох обертах за хвилину
вода з відерця не виливається. Поясніть, чому.
326. Доведіть, що центр мас плоского однорідного
трикутника лежить у точці перетину медіан.
327. Маючи лабораторний динамометр і лінійку,
визначте жорсткість пружини.
328. Перекиньте нитку, до якої прив’язаний вантаж
через блок (котушка від ниток) і визначте, як
залежатиме сила натягу нитки від кута між
вертикаллю і нахилом нитки.
329. Знайдіть точку опори і плечі сил важелів, які є у
вашій квартирі. Спробуйте дослідити, чи
справджується для них правило моментів.
330. Маючи лінійку і кілька монет вартістю 1, 2, 3, 5к.,
перевірте правило моментів сил.
331. Визначте масу лінійки, використавши для цього
мідні монети і олівець.
332. Їдучи на автомобілі по горизонтальному шляху,
визначте коефіцієнт опору рухові автомобіля,
користуючись тільки приладами, що є в автомобілі.
333. Дослідіть, чи залежить ККД похилої площини від
кута її нахилу.
334. Сконструюйте один із приладів, який би
демонстрував перетворення енергії в механічних
процесах.
335. Визначте потужність, яку ви розвиваєте,
піднімаючись по канату в спортзалі.
336. Запропонуйте один із способів визначення
середньої сили опору ґрунту.

337. Натягніть мотузку між важким предметом і
якоюсь нерухомою опорою. Прикладіть силу до
середини мотузки. Вантаж почне рухатись. Чи
можна цей спосіб застосувати для витягування
автомобіля, що загруз? Яким чином?
338. Тіло падає з деякої висоти. Чи однакову роботу
виконує сила тяжіння за однакові інтервали часу?
339. При якому куті між напрямами переміщення і
напрямом сили не виконується робота по
переміщенню тіла?
340. На малюнку 48 а, б, в подано графіки трьох
гармонічних коливань. Порівняйте їх частоти.
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мал. 48
341. Під час грози людина почула грім через 10с після
спалаху блискавки. Яка відстань до розряду
блискавки?
342. Відповідаючи на уроці, учень доводив, що хвилі,
які мають більшу довжину, поширюються з
більшою швидкістю і підтвердив це формулою
. Чи правильне твердження учня?
343. Через воду, землю, сталь можна почути різні
звуки, які поширюються в повітрі. Як це можна
пояснити, адже частота

, а швидкість звуку у

воді, а тим більше в сталі, у кілька разів більше, ніж
у повітрі?
344. Навіщо гітари і піаніно роблять досить великих
розмірів, хоч струни і клавіші в них займають мало
місця?
345. При випаровуванні, як відомо, температура рідин
знижується. Чому ж тоді температура води, спирту,
бензину в звичайних умовах однакова з
температурою оточуючого повітря, хоч їх поверхні
і відкриті?
346. Користуючись ниткою, годинником із секундною
стрілкою, набором важків із пластиліну, дослідіть,
від чого залежить період коливань математичного
маятника.
347. За допомогою тонкої довгої нитки, секундоміра і
важка визначте об’єм кімнати. Вважати, що
прискорення земного тяжіння 10 м/с.
348. Маючи секундомір, перевірте роботу свого
годинника за певний інтервал часу в квартирі, а
потім – на холоді. Чи зміниться хід годинника?
Чому?
349. Запропонуйте спосіб визначення жорсткості
пружини за допомогою маятника. Які треба мати
прилади для цього?
350. Запропонуйте спосіб визначення прискорення
земного тяжіння за допомогою маятника. Які треба
мати прилади для цього?
351. Проведіть
спостереження
за
затухаючими
коливаннями в природі.

352. Проведіть спостереження за резонансними
явищами в природі, побуті, техніці. Придумайте
можливі способи боротьби з шкідливими проявами
резонансу.
353. Проведіть досліди. Киньте по можливості строго
вертикально камінь у стоячу воду. Ви, очевидно,
спостерігатимете
утворення
хвиль,
які
поширюватимуться концентричними колами. А що
буде, коли такий камінь кинути в річку з швидкою
течією?
354. Придумайте
прилад
для
демонстрування
поперечних і поздовжніх хвиль.
355. «Телефон» для передавання звуку на відстань до
30 м можна зробити з куска мотузки, натягнутої
між двома консервними банками. Виготовте такий
«телефон», продемонструйте його і поясніть
принцип дії.
356. Прислухайтесь до звуку відбитого від перешкод.
Вищий чи нижчий його тон порівняно із звуком від
його джерела?
357. Визначте відстань до перешкоди за допомогою
секундоміра. Щоб точніше виконати вимірювання,
сигнали потрібно подавати різкі й короткі.
358. Визначте відстань до джерела, яке одночасно дає
звуковий і світловий сигнали. Можливі варіанти:
постріл із спортивного пістолета і дим зі ствола,
грім і блискавка, заводський гудок і пара з труби.
359. Дослідіть, як змінюється частота звуку залежно від
натягу струни. Як це можна пояснити?
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360. Затисніть металеву лінійку в лещатах і надайте їй
коливального руху. Змінюючи довжину коливної
частини лінійки, проведіть ще кілька дослідів.
Поясніть, чому при цьому лінійка звучить порізному.
361. Дослідіть, від чого залежить звукопровідність
газів, рідин, твердих тіл. Яким чином можна
змінити звукопровідність різних речовин? Як це
можна використати?
362. На запитання: «Що таке температура тіла?» –
учень відповів: «Температура – це ступінь
нагрітості тіла». У чому неточність його відповіді?
363. Чим відрізняються рівняння стану ідеального газу
від рівняння Менделєєва-Клапейрона?
364. Медичні банки ставлять так. На пінцет намотують
жмуток вати. Вату змочують спиртом і запалюють,
хутко вставляють факел у банку, виймають та
ставлять на шкіру хворого. Поясніть механізм цього
явища.
365. Лікарі, розглядаючи горло чи зуб пацієнта,
користуються маленьким дзеркальцем. При цьому
його нагрівають до температури трохи вище за
36оС. Навіщо?
366. У посушливу погоду механізатори часто
розпушують ґрунт. Чому такий вид робіт називають
«сухим поливанням»?
367. Деякі комахи вільно бігають по воді, інші,
потрапивши у воду, тонуть. Чи можна це
використати для боротьби з комахами?

368. Яку рідину можна налити в склянку вище від її
країв?
369. Визначте розміри молекули олії за масляною
плівкою на поверхні води, вважаючи, що в плівці
молекули розміщені в один шар. Використайте для
цього широку посудину з водою, олію і лінійку.
370. Проведіть досліди з вивчення явища дифузії газів і
рідин. Опишіть їх і поясніть.
371. Виготовте один із приладів, який би демонстрував
зміну внутрішньої енергії тіла в процесі
теплообміну.
372. Проведіть спостереження над тим, як діють закони
Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, і запишіть,
де ви спостерігали дію цих законів.
373. Запропонуйте спосіб якісного визначення тяги в
димоходах або вентиляційних трубах.
374. За допомогою насоса нагнітайте повітря в шину
велосипеда чи автомобіля. Зверніть увагу на
нагрівання при цьому насоса. Поясніть явище.
375. Опишіть один із способів спостереження
броунівського руху. Під дією якої сили рухаються
молекули?
376. Візьміть зразки різних матеріалів і дослідіть їх на
стискування, згинання, скручування. Результати
експерименту опишіть.
377. Поставте каструлю з водою, накриту кришкою, на
вогонь і зафіксуйте час закипання води, потім
повторіть дослід без кришки. Поясніть здобуті
результати.
378. Оцініть діаметр капілярів промокального паперу.
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379. Доторкніться шматочком мила до поверхні води.
Повторіть дослід, доторкнувшись до води
грудочкою цукру. Що ви спостерігаєте? Поясніть.
380. Поясніть відомі вам способи визначення поверхневого
натягу рідини. Виконайте відповідні досліди.
381. Візьміть паперову серветку або промокальний
папір. Визначте, яку кількість води може ввібрати
папір. Поясніть, як це відбувається.
382. Яку швидкість матиме електрон під дією сили
електричного поля, переміщуючись між точками з
різницею потенціалів 10В?
383. На запитання, від чого залежить ємність
провідника, учень відповів, що за формулою С =

q

ϕ

електроємність залежить від заряду і потенціалу. Чи
правильна відповідь учня?
384. Шкільний розсувний конденсатор зарядили до
деякої напруги і від’єднали від джерела струму. Чи
зміниться напруга на конденсаторі, якщо його
пластинки розсовували? Які перетворення енергії
при цьому відбуваються?
385. Відомо, що збільшення заряду наелектризованого
тіла протидіє заряд, який вже є на тілі. Як же тоді
надають тілу ще більшого заряду?
386. Чи можна за допомогою зарядженого тіла дістати
заряд у багато разів більший від початкового?
387. Підвісьте на шовковій нитці паперову гільзу.
Проведіть досліди і запропонуйте кілька способів
визначення, заряджена гільза чи ні.
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388. Проведіть
під
високовольтними
лініями
спостереження за тваринами і комахами. Що ви
виявили? Поясніть результати спостереження.
389. Спираючись на знання з електростатики,
побудуйте електричний маятник.
390. Доведіть експериментально, що густина зарядів на
гострих
виступах
поверхні
провідника
максимальна.
391. Відомо, що скляна паличка, натерта шовком,
заряджається позитивно. Навчіться визначати
експериментально знаки зарядів на інших тілах.
392. Проведіть спостереження за електризацією вашого
одягу і придумайте способи нейтралізації заряду.
393. Запропонуйте спосіб очищення диму від сажі в
димоходах.
394. Запропонуйте спосіб, як виявити пошкодження
провідника всередині кабеля.
395. Запропонуйте спосіб сушіння деревини, книжок за
допомогою електричного поля.
396.Як зміниться опір ділянки АВ при русі повзунка з
М у N (мал. 49)?

мал. 49
397. Спіраль нової електроплитки після вмикання в
мережу перегоріла. Якщо опір спіралі менший, ніж
записано в паспорті, то не буде правильний
висновок, що саме тому зіпсувалась електроплитка?
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398. Чи є робота, що виконується джерелом струму у
внутрішній частині кола, сталою величиною для
певного джерела?
399. Об’єм бульбашки, яка підіймається з дна озера до
поверхні збільшилась у два рази. Яка глибина
озера?
400.Кросворд

1) Модель газу, у якому майже відсутня взаємодія
між частинками.
2) Один із агрегатних станів речовини.
3) Проникнення речовин через пористі перегородки.
4) Один із параметрів газу.
5) Англійський
ботанік,
який
відкрив
найпереконливіше доведення положень МКТ.
6) Одиниця вимірювання кількості речовини.
7) Учений, на честь якого названо одну з
температурних шкал.
8) Прилад для вимірювання тиску.
9) Одиниця вимірювання тиску.
401.Відгадай. Що без леза та без зуба, розтина міцного
дуба?

402.Знайдіть четверте зайве в рядках:
1) Джоуль, метр, ампер, кельвін;
2) Кінематика, динаміка, акустика, статика ;
3) Молекула, електрон, протон, нейтрон;
4) Амперметр, вольтметр, динамометр, реостат.
403. Чому прогрівають димохід шматком запаленого
паперу, якщо в печі давно не топлено?
404. Чому гострий ніж ріже краще, ніж тупий?
405. Для чого вивідна труба з-під раковини
умивальника вигнута у вигляді подвійного коліна?
406. Навіщо в кришці чайника роблять маленьку дірку?
407. Чому батарею центрального опалення, звичайно,
ставлять під вікнами?
408. Навіщо в топці печі решітки?
409. Чому на зиму у вікна ставлять подвійні рами? Чи
можна замість цього поставити в одну раму двічі
товще скло?
410. Що швидше гасить вогонь окріп чи холодна вода?
411. Чому знижується температура води від додавання
солі?
412. Чому фабричні димарі будують з цегли, а не
роблять залізні?
413. Які три метали мають найкращі електропровідні
властивості?
414. Вам, напевно, часто доводилось бачити, що дроти
телеграфних чи електронних ліній провисають. Чому
це? Невже монтери не змогли їх тугіше натягнути?
415. З якого крана не беруть води?
416. Від чого пливе качка?
417. З якої посудини не можна нічого з’їсти?
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418. На яке дерево сідає ворона після зливи?
419. Як ходить кінь?
420. Ейфелева вежа в Парижі має висоту 300м. За
десятиградусного морозу вона стає нижчою на
17см. Чому?
421. Як буде змінюватись опір ділянки кола при русі
повзунка зліва направо (мал. 50)?

426. Лампа і конденсатор увімкнені послідовно в
освітлювальну мережу змінного струму. Як
зміниться розжарення лампи, якщо частоту
змінного струму збільшити вдвічі?
427. Щоб зменшити витрати на виділення теплоти в
лінії
електропередач,
підвищують
напругу,
зменшуючи силу струму. Чи не суперечить це
формулі Q =

мал. 50
422. Опір металевого провідника від нагрівання
зростає. Це враховується введенням термічного
коефіцієнта опору. Одночасно провідник від
нагрівання видовжується і опір його за рахунок
довжини також збільшується. Чому ж не
враховується і це збільшення опору?
423. Багато учнів вважають, що індукційний струм у
провіднику виникає завжди під час руху цього
провідника в магнітному полі. Чи правильно це?
424. На підставі чого можна стверджувати, що в
явищах самоіндукції виявляється інертність
магнітного поля?
425. Через два кільця (одне суцільне, а друге
розрізане), що знаходяться на однаковій висоті,
падають два однакові штабові магніти з однакової
висоти. Який магніт впаде швидше?
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428. На малюнку 51 зображено схему, що містить
активний R1 і R2, індуктивний ХL і ємнісний ХС
опори. Як змінюватиметься свічення лампочок 1 – 3
із зміною частоти звукового генератора ЗГ? Де
можна використати таку схему?

мал. 51
429. Щоб знизити напругу для гучномовця у
радіотрансляційній
мережі
використовують
трансформатор. Але відомо, що конденсатор
увімкнений послідовно до гучномовця, має опір і
природно його можна використати замість
понижуючого трансформатора. Чи не є це
винаходом? Адже виготовити конденсатор набагато
легше, ніж трансформатор?
430. В одній закритій непрозорій коробці міститься
конденсатор, у другій – котушка індуктивності, у
третій – резистор. Кінці від клем котушки,
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конденсатора і резистора виведені назовні. Як,
маючи в своєму розпорядженні лампочку чи
амперметр, джерело постійного чи змінного струму
дізнатися, де і що знаходиться?
431. Маючи генератор змінного струму і 2-3
конденсатори, дослідіть, як залежить опір кола від
ємності конденсатора.
432. Маючи генератор змінного струму, котушку
індуктивності, в яку можна вставляти залізне
осердя, дослідіть, як залежить індуктивний опір від
частоти струму та індуктивності.
433. Маючи трансформатор, амперметр, вольтметр,
навантаження, різні за опором, визначте коефіцієнт
трансформації трансформатора.
434. Трансформатор під час роботи гуде. Придумайте,
як зменшити його гудіння.
435. Сконструюйте і зробіть трансформатор із
коефіцієнтом трансформації 2.
436. Ми бачимо тільки ті кольори світла, що
відбиваються даним предметом. Чорні предмети
поглинають всі промені. Чому ж ми їх бачимо?
437. Відомо, що сигнал, який забороняє рух на
залізниці, на автомобільних дорогах, в маяку на
морі, є червоний колір. Чому саме червоний колір
вибраний як заборонний?
438. На скільки відсотків зміниться потужність лампи,
якщо паралельно до неї підключити другу таку ж
лампу?

439. Для зменшення тертя поверхню змащують маслом.
Чому ж тоді важче утримувати держак сокири
сухим, ніж мокрим?
440. Дерев’яний брусок, який покритий шаром воску
опущений на дно посудини і притримується
пальцем руки. Коли в посудину налити воду, що
покриває брусок і відпустити руку, то брусок не
спливає. А де ж дівся закон Архімеда?
441. Чому під час варіння пельменів у каструлі вони
спочатку опускаються на дно, потім спливають на
поверхню і знову тонуть?
442. Що в «чорному ящику», якщо він має три вихідні
клеми і при підключенні омметра до будь-яких пари
клем показує 900 Ом. Намалюйте схему з’єднання.
443. Чому ручні ножиці мають довгі ручки?
444. Чи може бути умова υ-const достатньою, щоб тіло
рухалось без прискорення?
445. Літак, що летить рівномірно по горизонтальній
прямій із надзвуковою швидкістю, здійснює серію
пострілів по нерухомій повітряній мішені на його
шляху. Звук якого пострілу – першого чи
останнього – досягне мішені раніше?
446. Коли краплі рідини можна надати більший заряд –
у нагрітому чи в холодному стані? Поясніть.
447. Чотири однакових точкових заряди розташували у
вершинах квадрата. В якому напрямі будуть
розміщатися заряди, коли їх одночасно збільшити?
448. В якому напрямі повернеться ПН полюс стрілки,
якщо її обтікають струми, напрям яких вказано на
малюнку 52.
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мал. 52
449. Ампер
вважав,
що
електричний
струм
позбавлений інертності. Чи мав рацію Ампер?
450. Електрична напруга, що визначається різницею
потенціалів між двома точками живої тканини чи
клітини?
451. Процес взаємного проникнення речовин при
безпосередньому зіткненні або крізь пористу
перегородку?
452. Енергія будь-якого виду випромінювання, що
поглинається одиницею маси організму або середовища?
453.Всю білизну позбирає
І старанно покупає.
Буде знову вся чистенька,
Незабруднена, гарненька.
454.Дуже любить він тканини.
Сукні, светрики, гардини.
Всі їх складочки знайде!
Розізлиться – пара йде!
455.Суп, морозиво, ковбаси,
Сало, м'ясо, яйця, кваси
Все в животику ховає
І свіженьким зберігає.
456.Де кого нагородили,
Де супутник запустили
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Фільми, казочки, новини
Нам транслює щохвилини.
457.Сміття все попідбирає,
До пилинки позбирає.
Наш надійний помічник,
Працьовитий робітник.
458.Може моркву покришити,
Свіжий сік для нас зробити.
Непотрібно йому рук –
Має функцій безліч штук.
459.Розморожувати вміє,
Що потрібно – розігріє.
Піцу зробить за хвилину,
Нагодує всю родину.
460. Вертикальний залізний циліндрик, підвішений на
динамометр, намагнічений так, щоб його північний
полюс був зверху. Циліндра розмістили на
однаковій відстані від екватора: одного разу у
північній півкулі, а другого разу – у південній. Коли
покази динамометра були більші?
461. Яке явище з електродинаміки нагадує нам явище
випаровування з молекулярної фізики?
462. Як, послідовно чи паралельно, з’єднані між собою
проводи двох – провідної лінії електропередачі?
463. До одного й того ж джерела електричного струму
однакові два опори ввімкнули послідовно, а потім
паралельно. Як буде різнитись потужність при
цьому?
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464. Назвіть 4 важки (вимір в кілограмах), щоб можна
було знайти на терезах будь-яку масу від 1кг до
40кг.
465. Як за допомогою дзеркала і метра визначити
висоту дерева?
466. Яка з двох посудин має більший об’єм і в скільки
разів, коли ліва втроє вища, а права – втроє вужча
(мал. 53)?

мал. 53
467. Який гвіздок важче витягти з дошки: круглий,
квадратний чи трикутний (переріз), якщо вони
забиті на однакову глибину і мають однакову
площу поперечного перерізу?
468. Чим відрізняються молекули холодної і гарячої
води?
469. Яке фізичне явище використовують при замазці і
заклеюванні вікон?
470. Закрита посудина заповнена водою. Біля дна
посудини знаходиться бульбашка повітря. Як
зміниться тиск на дно посудини, якщо бульбашка
підніметься вгору.
471. Виправ «геніальні» вислови учнів:
1) Якими приладами вимірюють атмосферний тиск?
– Термометром.
А температуру?
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– Градусником.
2) Дослід – це коли людина робить, але не дивиться,
а спостереження – це коли людина дивиться, але не
робить.
3) Стара ватяна ковдра гріє краще ніж нова, адже
вона відбирає енергію у людини, а потім віддає.
4) Тіло рухається по інерції, коли воно зупинилось.
5) Якщо вдарити молотком по «камердинеру», то
ми почуємо звук.
6) В наповненому людьми залі звуки менш чутні,
ніж в пустому через те, що звук путається між
людьми.
7) Астероїди – це недорозвинені планети.
8) Венеру видно рано при заході Сонця.
9) Робота вперше з’явилась у XVIII столітті, а
енергія майже на сто років пізніше.
10) Що є паливом на АЕС?
– Як що? Атоми звичайно!
11) Електрон обертається по замкненому колу під
дією свердлика.
12) Дію третього закону Ньютона можна пояснити
на принципі Місяця. Він притягує Землю, а Місяць
відштовхується з такою ж силою і через те не падає.
13) Телефон спотворює голос людини через те, що
через нього важко проходять високі гармошки.
14) Для того, щоб зменшити силу тертя, потрібно
змастити коефіцієнт тертя.
15) Непровідники електрики служать для того, щоб
відтягувати від провідників людину уражену
електронним струмом.
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16) Броунівський рух відкритий Ейнштейном.
17) Гальванометр – джерело струму.
18) Електричний струм в металах – хаотичний рух
електронів.
19) Швидкість світла с=3·10-8 м/с2.
20) n =

sin α
гравітаційна стала.
sin γ

21) Вагою тіла називається маса тіла.
22) Конденсатор в колі створює змінний струм.
472. Визначити густину невідомої речовини.
Прилади і матеріали: прозорий одноразовий стакан
із рідиною невідомої густини, лінійка, прозора
трубка, прозора чашка з чистою водою, серветки.
Додатково: відро з водою, чисте відро.
473. В якій кімнаті (теплій чи холодній) економніше
працює холодильник?
474. Чому гуси виходять сухими із води?
475. Ефір, яким змочили тіло, охолоджує тіло
сильніше, ніж воду. Як же це може бути, адже
питома теплота пароутворення води набагато
більша, ніж ефіру?
476. Як маючи термометр і шматочок льоду масою m,
визначити приблизно масу води в бочці?
477. Чому в приміщеннях, в яких часто палять, одяг і
речі пахнуть димом?
478. Людина, яка стрибає з висоти, в момент
приземлення «пружинить» присідає. Доведіть,
використовуючи закон збереження енергії, що чим
більше шлях гальмування в момент приземлення,
тим менша сила удару.
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479. Доведіть, використовуючи закон збереження
енергії, що при однаковій початковій швидкості
гальмівний шлях вантажного і легкового
автомобіля однаковий.
480. Як пояснити з точки зору фізики приказку «Коси
коса – доки роса»?
481. Яке співвідношення свинцю і олова потрібно
взяти, щоб їх теплоємності були однакові?
482. Коло складається з резисторів, опір яких
невідомий. Як, маючи амперметр, вольтметр,
джерело струму і з’єднувальні провідники,
виміряти опір R, не розриваючи жодного контакту в
колі (мал. 54)?

Мал. 54
483. Виправіть «геніальні» вислови учнів:
1) Якщо маса кулі буде більша від маси гвинтівки,
то вона не вистрілить.
2) Після замерзання білизни важко випрямити через
те, що молекули замерзли.
3) Лижі швидше висихають в теплу погоду, тому
що тоді збільшується їх швидкість.
4) Зимою після роботи коня накривають одіялом
для того, щоб він не простудився.
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5) Щоб одержати збільшене зображення предмета в
лінзі, його потрібно подалі змістити від фокусної
відстані.
6) З’єднання провідників буває послідовне і поперечне.
7) Із лампи викачують повітря і запускають туди
вакуум.
8) Південний полюс магніту за правилом лівої руки
буде розміщений до нас лицем.
9) В операційних вмикають ультрафіолетову лампу,
щоб не втрачати свідомість.
10) Рівняння писати в сантиметрах.
484. Які фізичні явища беруть участь в горінні свічки?
485. Чи знаєте ви? Одна 18-ватна флюоресцентна
лампочка дає скільки світла скільки 75-ватна лампа
розжарення. Завдяки кожній такій лампочці з ТЕС
викидається в повітря на тонну СО2 та на 9кг SO2
менше та зекономить 570 кВт/год енергії за рік.
486. Піраміди Хеопса (Єгипет) на висоту 147м, площа
основи 5 га. Піраміди будувались з 2 млн. 200 тисяч
кам’яних блоків у формі куба середньою вагою 2,5
т. Перевірте чи відповідають об’єми гори через
пряме обчислення об’єму і побічне через густину
кам’яних блоків.
487. Який заряд всіх електронів в куску міді масою 1кг.
За який час пройде такий заряд через лампочку
кишенькового ліхтарика? Струм, що йде через
лампочку 0,28 А.
488. В електростатичне поле помістили незаряджену
кульку. Чи буде поле на нього діяти з певною силою?

489. Одна металічна кулька заряджена, а друга ні. Коли
кульки з’єднали, то заряди почали переходити з
незарядженої кульки на заряджену. Чи можливо таке?
490. З якою силою повинна діяти на шприц медсестра,
щоб тиск голки на ньому був рівний 10 МПа?
Площа вістря голки 0,1 мм2.
491. Кулька масою 2 кг підвішена на невагомій нитці і
утримується силою F=10Н. Чому рівний кут між
ниткою і вертикальним її положенням.
492. При якій швидкості кінетична енергія частинки буде
рівна її енергії спокою в долях швидкості світла?
493. Промінь лазера з довжиною хвилі 600 нм досягає
екрана за 0,02 мкс. Скільки довжин хвиль міститься
на шляху від джерела до екрана?
494. Скільки кіл з різними опорами може скласти
експериментатор, що має в своєму розпорядженні
три опори по 5 Ом?
495. На шовковій нитці висить кулька. Як без приладів
визначити заряджена вона чи ні?
496. Чи можна, маючи заряджене тіло, одержати від
нього заряд в багато разів більший за абсолютною
величиною?
497. Ізольованій металічній посудині надано певного
заряду. Що покаже електрометр, якщо його стержень
з’єднати з внутрішньою стороною посудини (мал. 55).
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мал. 55
498.Як можна заставити яйце стояти на столі, не
змінюючи його форми?
499. Два паралельно з’єднані резистори R=25 Ом і 2R
послідовно приєднали до паралельно з’єднаних
резистора 3R і 4R та коло приєднали до джерела
струму. При цьому на резисторі опором R
виділилась потужність 49Вт. Який струм проходить
через резистор 2R.. Яка потужність виділяється на
резисторі 4R (мал.56)?

мал.56
500. Яка властивість речовин використовуються в
рідинних термометрах?
501. Лікар, змірявши температуру хворого сказав: «У
вас температура сто два градуси, від такої
температури не вмирають» і виписав ліки. Чи добре
повідомлення лікаря?
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502. Чи може волосся людини виконувати роль
радіатора, відводячи тепло від голови під час
спортивних змагань?
503. Учнівські «відкриття».
У законі Кулона, який «ексель» взяти в цьому
випадку.
504. На одній координатній площині накресліть графіки
залежності опору дільниці кола при русі повзунка
реостата зліва направо (мал.57).

мал.57
505. Короткозамкнену котушку встановили в іншу,
через яку можна пропускати струм. Як повинен
змінюватися струм в більшій котушці, щоб напрям
індукційного струму в меншій був протилежним?
506. Магніт вільно падає всередині мідної труби вздовж
її осі. Чи можна користуватися формулою
для обчислення швидкості його падіння з
висоти Н?

72

