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ЮНИЙ ДРУЖЕ!
Нарешті ти розпочинаєш вивчати одну з найважливіших
наук про природу - фізику. Вона є фундаментальною наукою
про властивості і будову матерії, закони її руху. Ти з цим
поступово ознайомишся при вивченні фізики. Ти дізнаєшся,
що поняття і закони фізики покладено в основу всього
природознавства і техніки. Фізика використовується і в усіх
інших науках: біології, географії, астрономії, хімії тощо;
широко знання з фізики застосовуються в медицині.
Опановуючи фізику, ти будеш вивчати її закони, проводити
спостереження і досліди, працювати з найпростішими і
найдосконалішими фізичними приладами, розв'язувати задачі,
що сприяють застосуванню добутих знань на практиці. Це
сприятиме розвитку твого мислення і пам'яті, розумінню всіх
природних явищ, які мають дійсно логічне пояснення на основі
наукових знань про природу. За допомогою вивченого ти
зможеш пояснювати, передбачати і прогнозувати різні явища.
Не можна добре вивчати фізику, не навчившись
розв'язувати задачі, які будуть супроводжувати тебе все життя.
Тому ми тобі пропонуємо „Посібник...", за допомогою
якого ти будеш закріплювати свої знання з фізики, пояснювати
різні фізичні явища, через розв'язування задач.

Фізика - наука експериментальна, і тому в задачах є багато
малюнків, графіків, а також у кінці тем тобі запропоновано
здійснити різні спостереження, лабораторні роботи, досліди,
що відображають фізичні явища, які відбуваються.
Ознайомлюючись із задачею, вникай у суть фізичних явищ,
з якими вона пов'язана, і тільки після цього застосовуй
формули, якими описуються ці явища, та відповідні одиниці
вимірювання фізичних величин.
При розв'язуванні задач зверни увагу на те, що в задачах є
зайві дані, які можна і не використовувати, спробуй розв'язати
одну й ту ж задачу різними способами, а якщо можливо, то
проведи дослід чи підтвердь свій розв'язок спостереженнями.
Задачі в „Посібнику..." підібрані у відповідності до діючої
програми з фізики та підручника Коршака Є.В., Ляшенко О.І.,
Савченко В.Ф. „Фізика 7", та рекомендацій до його
використання цих же авторів, хоча можна використовувати
„Посібник...", вивчаючи фізику, і за іншими підручниками.
Автор упевнений, що якщо кожен учень буде дійсно
протестований по всіх завданнях посібника, то його знання з
курсу фізики сьомого класу будуть оптимальними.
Автор щиро бажає тобі успіхів у досягненні нових знань!

Автор намагався зробити так, щоб зміст задач був пов'язаний з
новим, раніше вивченим матеріалом, а також з матеріалом, що
вивчений тобою з інших шкільних предметів.
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ВСТУП

7. Фізика вивчає … явища

1. Установіть відповідність....
1) Речовина;

2) предмет;

1. Механічні, теплові;
2. Електричні, магнітні, оптичні;
3. Всі явища пункту 1 і 2.

3) тіло.

а) будь-який предмет, що складається з речовини або
речовин;
б) будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається
органами чуття, певна річ, що задовольняє побутові
потреби;
в) вид матерії, яка має масу спокою і складається з
елементарних частинок: протонів, нейтронів, електронів.

1. Нагрівання та охолодження тіл;
2. Взаємодія електричних зарядів;
3. Зміна положення тіл та взаємодія між ними.
9. Хто з наших співвітчизників-фізиків нагороджений Нобелівською
премією?
1.
2.
3.
4.

2. Що належить до поняття „фізичне тіло"?
1. Гума, олія, автомобіль, стіл, ручка.
2. Гума, автомобіль, стіл, ручка.
3. Автомобіль, стіл, ручка, гвіздок.

С.П. Корольов;
О.П. Попов;
Л.Д. Ландау;
В.Є. Лашкарьов.

10. До електричних та магнітних явищ належать…

3. Що належить до поняття „речовина"?

1.
2.
3.
4.

1. Кульки, мідь, залізо, дерево, мензурки.
2. Земля, рослина, тварина, завод, вітер.
3. Глина, вода, мідь, кисень, крейда,
4. З яких речовин можна виготовити „фізичне тіло" лінійку?

Лампа випромінює світло, веселка, блискавка;
Взаємодія магніту з залізом;
Шум у радіоприймачі при роботі електродвигунів;
Свічення на пеньку «жучків-світлячків».

11. Великий внесок у вивчення механічний рухів внесли…

1. Деревини, міді, алюмінію, пластмаси, заліза.
2. Заліза, деревини, ртуті, алюмінію, фарфору.
3. Алюмінію, воску, кисню, деревини, скла.

1.
2.
3.
4.

5. Фізика вивчає…

Д. Максвелл;
І. Ньютон;
Л. Больцман;
Г. Галілей.

12. Які з перелічених слів означають фізичне явище?

1. Різні явища;
2. Загальні закономірності природи;
3. Різні речовини.

1. Сяйво блискавки, хуртовина, повінь, гуркіт грому.
2. Хуртовина, шелест листя, світіння електричної лампочки,
вертоліт.
3. Світанок, похолодання, листопад, лист берези, політ гусей.

6. Слово «фізика» означає…
1.
2.
3.

8. Механічним явищем є…

Закон;
Спостереження;
Природа
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13. Виберіть з поданого переліку фізичні явища, речовини, фізичні
тіла,
1. Нагрівається вода, йде дощ, тане сніг, рухається машина,
світить сонце.
2. Бензин, лід, вода, свинець, гас, масло.
3. Книжка, вікно, літак, тепловоз, кулька, мензурка.

19. Якими одиницями вимірюють одну з фізичних величин довжину?

14. Які фізичні явища ви бачите в досліді, зображеному на мал. 1?

20. Якими одиницями вимірюють одну з фізичних величин - площу?

1. м/с, м2, м, с
2. км, м, см, мм
3. м, см, мм, м2

1. Пробірка, кипіння, нагрівання, розширення рідини.
2. Згорання палива, кипіння, охолодження пари, розширення
рідини.
3. Корок, термометр, бульбашки, зігнута трубка, горіння гніту.

1. га, м2, км2, см2.
2. м2 дм2, мм, см2.
3. мм2, дм2, см2, м/с.
21. Якими одиницями вимірюють одну з фізичних величин - час?

15. Як здобувати знання про явища природи?
1.
2.
3.

1. м, км, с, год, хв.
2. год, хв, с, доба, рік.
3. місяць, рік, м2, доба, год.

Розмовами, спостереженнями, думкою.
Спостереженнями, експериментами,
теоретичним дослідженням.
Розповіддю вчителя, здогадками,
спілкуванням з друзями.

16. Досягненнями фізичної науки користуються
такі природничі науки:

22. Якими одиницями вимірюють одну з фізичних величин швидкість?
1. м/с, км/год, см/с, дм2
2. км/год, см/с, см/год, мм
3. м/с, см/с, км/год, мм/с

Мал. 1

1. Математика, географія, астрономія, історія.
2. Хімія, біологія, географія, астрономія.
3. Біологія, хімія, літературознавство, географія,

23. Які одиниці в системі СІ використовуються для вимірювання
фізичних величин: довжини, маси, швидкості, площі, об'єму?
1. м, кг, с, м/с, дм3, м3
2. м, кг, год, м/с, м2, м3
3. м, кг, м/с, м2, м3

17. Фізичні тіла складаються з різних (окремих):
1. Частинок.
2. Шматочків.
3. Речовин.

24. Які основні одиниці вимірювання фізичних величин в
системі СІ?

18. Виміряти фізичну величину - це означає...

1.
2.
3.
4.

1. Порівняти її з еталоном.
2. Порівняти її з якоюсь іншою величиною.
3. Виміряти її якимось приладом.
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Метр, секунда, кілограм, моль, ампер, кандела.
Метр, секунда, міліграм, моль, ампер, кандела.
Моль, ампер, кандела, година, метр, кілограм.
Правильної відповіді немає.
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25. Виберіть вимірювальні прилади, якими вимірюють довжину,
масу, час, швидкість, об'єм, температуру.
1. Лінійка, терези, секундомір, метри за секунду,
мензурка, термометр.
2. Лінійка, терези, секундомір, спідометр, мензурка,
термометр.
3. Лінійка, терези, секундомір, спідометр, мензурка, градус.
26. Визначити ціну поділки шкал приладів для вимірювання
довжини (мал.2).

Мал. 3

1. а - 1 см; б - 1 см; в - 1 см; г - 1 см
2. а - 1 мм; б - 1 мм; в - 1 см; г - 1.см
3. а - 1 мм; б - 2 мм; в - 0,5см; г - 1 см

Мал. 4
28. Визначити ціну поділки приладів для вимірювання об'єму
(мензурки), зображених на мал.4.
1. а – 20 мл; б – 20 мл; в – 10 мл; г – 10 мл; д – 50 м
2. а – 20 мл; б – 20 мл; в – 10 мл; г – 10 мл; д – 25 мл
3. а – 20 мл; б – 2 мл: в – 1 мл; г – 5 мл; д – 25 мл
29. Визначити ціну поділки приладів для вимірювання часу
(годинник, секундомір), зображених на мал.5
1. а – 1 год; б – 1 год; в – 0,2 с
2. а – 1 год; б – 12 хв; в – 0,2 с
3. а – 1 год; б – 0,5 год; в – 0,2 с

Мал. 2
27. Визначити ціну поділки приладів для вимірювання температури
(термометра), зображеному на мал.3.
1. а - 2,5°С; б - 0,1°С; в - 0,5°С; г - 0,1°С
2. а - 5°С; б - 0,1°С; в - 0,5°С; г - 0,1°С
3. а – 0,5°С; б - 0,1°С; в - 0,5°С; г - 0,1°С

30. На мал.6 зображено брусок натуральної величини. Проведіть
потрібні вимірювання і обчисліть площу грані А, а також об'єм

бруска, якщо ВС (перпендикуляр до грані А) дорівнює 3 см.
1. 15см2; 45см3
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2. 15см2; 37,5см3

3. 15см2; 39см3

Мал. 5
Мал. 8
33. Які з названих фізичних величин або їх властивостей можна
виміряти?
1. Довжину, час, площу, об’єм, колір, смак.
2. Колір, довжину, час, площу, об’єм, запах.
3. Довжину, час, об’єм, площу, відстань.
34. Яку максимальну довжину можна виміряти лінійками,
зображеними на мал.2, за один раз?

Мал. 7

1. 110см; 10см; 10см; 15см
2. 109мм; 110мм; 10см; 16см
3. 109мм; 106см; 10см; 15см
35. Яку максимальну температуру можна виміряти термометрами,
зображеними на мал.3 та мал.1 ?

Мал. 6

1. 44,5°С; 10°С; 30°С; 38°С; 72°С
2. 40оС; 10°С; 30°С; 38°С; 70°С
3. 44,5°С; 10°С; 30°С: 38°С; 71 °С
4. Правильної відповіді немає.
36 Який максимальний об'єм можна виміряти мензурками,
зображеними на мал.4?

31. На мал.7 зображено один із способів вимірювання розмірів кулі.
Який діаметр кулі?
1. 1,5 см
2. 5,7 см
3. 1,7 см
32. Який з хлопчиків (мал.8) одержав найбільш правильний
результат вимірювання?
1. 1, 2, 3.
2. 1, 3.
3. 3.

1. 60 мл; 100 мл; 100 мл; 49 мл; 250 мл
2. 100 мл; 60 мл; 60 мл; 50 мл; 250 мл
3. 60 мл; 100 мл; 100 мл; 51 мл; 250 мл
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44. Який об'єм рідини буде в мензурці д (мал.4), якщо вилити в цю
мензурку рідину з мензурок в і г?

37. Скільки метрів, сантиметрів, міліметрів в одному
кілометрі?

1. 110 мл,

1. 1000, 10000, 100000000.
2. 1000, 100000, 100000000.
3. 1000, 100000, 1000000.

1. 1000; 100; 10; 0,001; 0,000001.
2. 1000; 100; 10; 0,01; 0,00001.
3. 1000; 100; 10; 0,001, 0,00001
2

2

3. 130 мл

45. Визначити об'єм тіла на мал.9

38. Що означають елементи слів: кіло-, гекто-, дека-, мілі-, мікро-?

2

2. 120 мл,

1. 50см2
2. 40см2
3. 60см2

Мал. 9

46. Визначити об'єм тіл, занурених в
рідину (мал. 10), якщо в початковий
момент рідина була на рівні А
(мал.10 б)?

2

39. Скільки см , дм , мм , в одному м ?
1. 10000; 100; 1000000.
2. 1000; 100; 1000000.
3. Правильної відповіді немає.

1. 50 см3, 270 см3
2. 60 см3, 280 см3
3. 50 см3. 290 см3

40. Скільки см3, дм3, мм3, мл в одному м3?
1. 106, 103, 109, 106.
2. 106, 103, 108, 106.
3. 106, 103, 109, 108.

47. Визначити діаметр дроту за мал. 11
1. 3 мм
2. 2 мм
3. 1 мм

41. Скільки секунд у хвилині, годині, добі, році (при 365 добах)?

а
Мал. 10

1. 60, 3600, 86400, 31536000.
2. 60, 3600, 86200, 31536000.
3. 60, 3600, 86200, 31538000.
42. В якій мензурці можна вмістити всю рідину (мал.4), яка
знаходиться в мензурках в і д?
1. а, б, г, в.
2. а, б, в.
3. а, д.

Мал. 11
48. Щоб визначити об'єм тіла малих розмірів (кнопки, цвяха),
потрібно,..

43. Який об'єм рідини міститься в мензурках в, г, д, зображених
на мал.4?
1. 100 мл, 20 мл, 60 мл
2. 20 мл, 50 мл, 50 мл
3. 20 мл, 100 мл, 60 мл
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1. Занурити їх по одному в мензурку: визначити об'єм.
2. Занурити їх якнайбільше в мензурку, визначити їх об'єм і
поділити на їхню кількість.
3. Визначити об'єм однієї і помножити на їхню кількість.

14
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55. Відносно яких тіл перебуває в стані спокої пасажир автомобіля
(мал. 13)?

49. Об'єм кухля 0,5л. Виразити цей об'єм у кубічних дециметрах,
кубічних сантиметрах, кубічних міліметрах.
1. 0,5; 50; 500000.
2. 0,5; 500; 500000.
3. 0,5; 500; 50000.
50. Установіть відповідність (мал. 12)
1.
2.
3.

Переміщення
Траекторія
Шлях

а) АСВ
б) ВСА
в)

Мал. 12

51. Швидкість (мал..12) це…

6, 5, 4, 3, 2, 1.
4, 3, 2, 1.
3, 2, 1.

57. Виберіть з названих нижче годинників природні.

52. Яке з визначень, наведених нижче, найбільш точно характеризує
механічний рух?
1. Зміна положення тіла в просторі.
2. Зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з плином
часу.
3. Механічний відносний рух.
53. Відносно яких тіл знаходиться в спокої пасажир в кабіні таксі,
поплавок від вашого вудилища, космонавт у кабіні космічного
корабля?

1. Рух Сонця, Місяця, Землі, пісочний годинник.
2. Рух Сонця, Землі, секундомір.
3. Рух Сонця, Землі, Місяця.
58. Виберіть з названих нижче годинників штучні.
1. Механічний, маятниковий, електронний, атомний, пісочний
годинник.
2. Рух Сонця, Землі і Місяця, електронний годинник.
3. Рух Землі, атомний, електронний годинник.
59. У скільки разів одна доба більша за одну секунду?

1. Відносно водія, берега, відносно космічного корабля.
2. Відносно водія, води, відносно космічного корабля.
3. Відносно води, дерева на березі, зір.

1. 60.
2. 24.
3. 86400.
60. Основною одиницею часу у фізиці вважають...
1. Годину.
2. Секунду.
3. Хвилину.

54. Відносно яких "телеграфних стовпів" рухається пасажир
автомобіля (мал. 13)?
2. 1 і 6.

Мал. 13

56. Як з часом проїжджає автомобіль біля
стовпів, що стоять над дорогою (мал. 13)?
1.
2.
3.

1. Відношення переміщення
до часу протягом якого
відбулося переміщення.
2. Відношення траєкторії АСВ до часу, протягом якого
відбулося переміщення.
3. Відношення шляху АСВ або ж ВСА до часу, протягом
якого відбувався рух.

1. 3 і 5.

1. Відносно стовпів (1-6)
та коліс автомобіля.
2. Відносно водія та
кабіни.
3. Відносно кузова
автомобіля та дороги.

3. 1 – 6.
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61. Які з наведених нижче тіл рухаються поступально?
1. Поїзд вздовж платформи станції, кінець хвилинної стрілки
годинника, випущений з рук м'яч, ескалатор метро.
2. Гвіздок, який забивають у дошку, ліфт, поїзд вздовж
платформи станції, випущений з рук м'яч.
3. Велосипедист на повороті дороги, Земля по своїй орбіті,
дитина на гойдалці, штучний супутник Землі.

67. Яка траєкторія руху молекул газу?

68. З наведених нижче рухів тіл виберіть прямолінійний рух.
1. Рух лопатей у вертольота, рух коліс автомобіля.
2. Рух м'яча, випущеного з рук, рух пасажира по вагону.
3. Рух кульки, що скотилася зі столу, рух пасажира по вагону.

62. Який з рухів літака можна вважати обертальним?
1. Під час виконання "мертвої петлі".
2. Під час розгону по злітній смузі.
3. Під час пікірування.

69. Шлях – це…
1. Повне числове значення, яке дорівнює довжині відрізка
траєкторії.
2. Довжина відрізка траєкторії, описаного тілом за певний
проміжок часу.
3. Довжина траєкторії, що не має напряму.

63. Матеріальна точка - це ...
1. Зміна положення одного тіла відносно інших тіл.
2. Коли розмірами і формою тіла нехтуємо.
3. Тіло, відносно якого визначають положення земної кулі.

70. Основною одиницею довжини є ...

64. Хлопчик спостерігає за різними тілами. Яке із цих тіл можна
вважати матеріальною точкою?

1. 1 м;

2. 1 см;

3. 1 км.

71. 5 км-це ...

1. Гілка, що коливається.
2. Літак, що летить у небі.
3. Автомобіль, що проїхав поруч.

1. 5000 м;

2. 50 дм;

3. 50000 см.

72. Яка довжина більша; 5м чи 50дм?

65. На мал. 14 зображено траєкторії руху
різних тіл. На яких траєкторіях рух
прямолінійний?
1. 1-8; 1-3; 1-4; 1-6.
2. 1-6; 1-4; 1-5; 6-7.
3. 1-6; 6-7; 1-4; 1-2.

Пряма лінія.
Ламана лінія.
Крива лінія.

1.
2.
3.

1. 5 м;

2. 50 дм;

3. однакові.

73. Велосипедист проїхав шлях від А до В (мал.15). Чи однакові
шляхи проходить при цьому переднє і заднє колесо велосипеда?
1. Переднє більший.
2. Заднє більший.
3. Однакові.

Мал. 14

66. На мал. 14 зображено траєкторії руху
різних тіл. На яких траєкторіях рух криволінійний?

Мал. 15

1. 1-5; 1-8; 1-3.
2. 1-5; 1-7; 1-4.
3. 1-5; 1-7; 1-6.
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74. Автомобіль проїхав відстань АВ, ВС,СВ за однакові проміжки
часу (мал.16). На якому проміжку автомобіль рухався найшвидше?
1. АВ;
2. ВС;
3. СD.

81. Літак за одну хвилину пролетів 15000м.. Яка швидкість руху
літака?
1. 250 м/с;
2. 17 км/год;
3. 150 м/с.

75. На якому з проміжків (див. задачу 74)
автомобіль рухався найповільніше?

82. Швидкість руху тіла 0,9мм/с.
Яка швидкість тіла в м/с?

Мал. 16

1. АВ;
2. ВС;
3. СD.

1. 0,09 м/с;
2. 0,0009 м/с;
3. 0,009 м/с.

76. Швидкості руху різних тіл: 18м/с; 36км/год; 72км/год. Яка з цих
швидкостей найбільша?

77. За даними задачі 76 визначити, яка швидкість найменша?

84. Всередині залізничного вагону, що рухається, в напрямку його
руху повзе черепаха. Яке з цих двох тіл ( черепаха чи вагон) має
більшу швидкість відносно людини, що стоїть на платформі?

1. 72км/год
2. 18м/с
3. 36км/год
78. Для визначення швидкості руху тіла використовують формулу...
2. ϑ = S / t ;

3. t = S / ϑ

79. Які фізичні величини необхідні для визначення швидкості тіла?
1. Швидкість, час, шлях;
2. Час руху тіла, швидкість;
3. Шлях, пройдений тілом, час руху.

2. 1,5м/с

1. Вагон.
2. Черепаха.
3. Швидкості однакові.
85. Швидкість, крім числового значення, має ще і напрям. Як
схематично зображені швидкості черепахи і вагона (задача 84)?
1.

80. Визначити, з якою швидкістю рухався брусок (мал. 17), якщо
секундомір було ввімкнено на початку підйому бруска?
1. 0,1м/с

83. Черепаха пересувається зі швидкістю 0,02 м/с, а равлик 3,6 м/год. Хто з них рухається швидше і в скільки разів?
1. Черепаха у 20 разів швидше.
2. З однаковою швидкістю.
3. Черепаха у два рази швидше.

1. 72км/год;
2. 18м/с;
3. 36км/год.

1. S = ϑ ⋅ t ;

Мал. 17

2.

3. 10м/с
3.
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86. 3 якою швидкістю рухаються автомобілі а та б (Мал.18)?

1. а - 80км/год;
б - 60км/год;
2. а - 30км/год;
б - 30км/год;
3. а - 410км/год;
б - 30км/год.

Мал. 18
93. За графіком залежності швидкості руху тіла від часу
(мал. 20) визначити, на якій ділянці тіло
рухалося рівномірно.

87. Через який час автомобіль а наздожене автомобіль б (мал.18),
який знаходиться на відстані 60км від автомобіля а?

1. 1 год;

2. 3 год;

3. 2 год.

1. АВ;
2. ОА;
3. ВС.

88. Людина йде, роблячи 2 кроки за одну секунду. Довжина кроку
75см. Визначіть швидкість людини в метрах за секунду.

1. 1,5 м/с;

2. 150 см/с;

3. 7,5 м/с.
Мал. 20

89. Пасажирський літак летить зі швидкістю 900 км/год. Чи є цей
літак надзвуковим? Швидкість звуку в повітрі при температурі
20 оС - 340м/с.

1.
2.
3.

94. За графіком залежності шляху від часу
руху тіла визначити, яке з тіл рухається з
більшою швидкістю (мал.21).

Так.
Ні.
Літак летить швидше, ніж поширюється звук.

90. Яке з двох тіл рухається з меншою швидкістю: чи те, що за 10 с
проходило 40 м, чи те, що за 3 с – 12 м?

1. Перше.

2. Друге.

3. Швидкість однакова.

91. 3а графіком залежності шляху від часу руху тіл (мал. 19)
визначити, з якою швидкістю рухається тіло?

1. 100км/год;
2. 49км/год;
3. 13,9м/с.

1.
2.
3.

2;

1>

2;
<
1
2.

95. Легковий автомобіль рухається зі
швидкістю 72 км/год. За автомобілем
Мал. 21
рухається моторолер і мотоцикл.
Моторолер проїжджає 150 м за 20с, а мотоцикл - 50км за
півгодини. На якому з цих транспортних засобів можна обігнати
автомобіль?
1. Моторолер і мотоцикл.
2. Мотоцикл.
3. Моторолер.

92. Використовуючи графік залежності
шляху від часу (мал.19), накресліть
графік залежності швидкості від часу.

Мал. 19
21

1=
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Взаємодія тіл та фізичні величини, що її
характеризують. Сили

101. Сила - причина зміни...
1. Стану тіла.
2. Відстані.

96. На столі лежить ручка. З якими найважливішими тілами вона
взаємодіє?

3. Часу дії.

102. Сила - фізична величина, яка характеризує...
1. Час дії;

1. Повітря–книги. 2. Ручка–стіл. 3. Стіл–повітря.
97. Зміна швидкості тіла може відбуватися ...

2. Взаємодію тіл;

3. Зміну відстані.

103. Сила вимірюється в ...
1. м/с;

1. Без дії на нього іншого тіла.
2. Після дії на нього іншого тіла.
3. Швидкість тіла при рівномірному русі не змінюється.

2. Н;

3. км/год.

104. Чому тіло може змінювати швидкість чи напрям свого руху?

98. У якому випадку візок а (мал.22) може прийти в рух, якщо
перепалити нитки, що зв'язують стиснуті пружини?
1. Якщо перепалити тільки нитку пружини 2.
2. Якщо перепалити тільки нитку пружини 1.
3. Якщо перепалити нитку пружини 1; візок б подіє на візок а.

1. Тому, що може відбуватися взаємодія з іншими тілами.
2. Тому, що виникає сила.
3. Тому, що змінюються відстані між молекулами.
105. При дії одного тіла на друге може змінюєтися їх...
1. Швидкість.
2. Напрям швидкості.
3. Швидкість і напрям швидкості.
106. Чому коли людина опиняється в ополонці, вона кличе на
допомогу інших людей, а не наслідує барона Мюнхгаузена,
який сам себе витяг з болота за чуба?
1. Людина боїться відірвати чуба.
2. Потрібна взаємодія з іншими тілами.
3. Барон Мюнхгаузен був дуже сильний в руках.

Мал. 22
99. Відомо, що тіло може змінювати швидкість під дією інших тіл.
Чому ж тоді людина при ходьбі може сама змінювати свою
швидкість?
1. Людина має розум і змінює свою швидкість за бажанням.
2. Людина при ходьбі може повільніше чи швидше пересувати
ноги, не взаємодіючи з іншими тілами.
3. Людина взаємодіє з землею.
100. Тіло змінює свою швидкість або швидкість окремих його частин
внаслідок взаємодії, що може призвести до...
1. Зміни форми і розмірів тіл.
2. Руху тіла рівномірно і прямолінійно.
3. Змін, зазначених в п.1 і п.2.

107. Від удару м'яч стискається. Чи можна стверджувати, що в
наведеному прикладі
швидкість руху не змінюється?
1. Можна.
2. Ні.
3. Змінюється швидкість
окремих частин м'яча.
108. Які покази динамометрів,
зображених на мал. 23?
1.
2.
3.
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а-15Н; б-1Н; в-3,4Н; г-460Н;
а-15Н; б- 1Н; в-3,5Н; г-4600Н;
а-15Н; б- 1Н; в-3,2Н; г-480.

Мал. 23

109. Результат дії,сили залежить...
1. Від її величини і точки прикладання.
2. Від її числового значення і напряму дії.
3. Від точки прикладання, числового значення і напряму дії.
110. Рівнодійна двох сил, прикладених до одного і того ж тіла, може
бути...
1. Більша за одну з сил.
2. Менша, більша за одну з сил або дорівнювати нулю.
3. Менша за одну з сил.

116. В якому напрямі рухатиметься кулька, яка лежала на
горизонтальній площині, якщо на неї діє кілька сил?

111. Чи правильні покази динамометрів на мал.24 а, б?
1. а-правильні, б-ні.
2. Обидва неправильні.
3. а-неправильні; б-правильні.

Мал. 25
118. Куля рухається по горизонтальній
площині так, як показано на мал.26. У якому напрямі діє
рівнодійна всіх сил, прикладених до кулі?

1. 40Н; 10Н.
2. 40Н; 15Н.
3. 30Н; 10Н.
113. Один хлопчик штовхає сани ззаду
Мал. 24
із силою 20Н, а другий тягне їх за
мотузку із силою 15Н. Знайдіть рівнодійну силу, якщо сили
прикладені до санок горизонтально?
1. 35Н;
2. 5Н;
3. 15Н.

3. 32Н, 29Н, 24Н

115. На думку древньогрецького вченого Аристотеля, сила – причина
руху (швидкості тіла), якщо відсутня сила, то тіло нерухоме. Чи
погоджуєтесь ви з таким твердженням?
1.
2.
3.

1. 3,3 Н;

2. 5,7 Н;

3. 2 Н.

119. Дія сили залежить від ...

114. На тіло вздовж однієї прямої діє три сили 5Н, 12Н і 17Н. Чи
може їх рівнодійна бути...
2. 17.Н, 22Н, 29Н

117. Які мали бути покази динамометра а
(мал.25)?

1. Рівнодійна напрямлена в напрямі швидкості.
2. Рівнодійна напрямлена в сторону, протилежну напряму
швидкості.
3. Якщо існує рівнодійна сил, то тіло рухається в напрямі
швидкості, або ж тіло рухається без прикладання сили чи
внаслідок компенсації сил.

112. Які покази динамометрів повинні
бути за умов мал.24 а, б?

1. 34Н, 10Н, 24Н

1. Зліва направо.
2. В напрямку рівнодійної.
3. Справа наліво

Так.
Ні.
Тіло може рухатися і при відсутності сил або їх компенсації.

1. ЇЇ величини.
2. Від напряму прикладання.
Мал. 26
3. Від властивостей тіла, до якого
прикладено силу, величини і напряму дії.
120. Маса-це...
1. Кількість речовини в тілі.
2. Міра інертних властивостей тіла.
3. Те, що показує динамометр, до якого підвішене тіло.
121. Під дією магнітів візки №1 і №2 зближаються, як показано на
мал.27. Який з візків разом із магнітом має більшу масу?
1. №1;

2. №2;

3. Однакові.

Мал. 27
25

26

122. Під дією стисненої пружини візки №1 І №2 прийшли в рух так,
як показано на мал.28. Який з візків, разом з вантажем, має
більшу масу?
1. №1;
2. №2;
3. Однакові.

130. Кулі мають маси 10кг, 0,5кг, 7кг, 2кг. В якій послідовності
зупиняться кулі, якщо їм надано однакової швидкості?
1. 10кг; 0,5кг; 7кг; 2кг
2. 0,5кг; 2кг; 7кг; 10кг
3. 10кг; 7кг; 2кг; 0,5кг
131. Чому швидкість стрибка людини, коли вона стрибає з великого
катера на берег, значна, а швидкість катера ледь
помітна?
1. Маса катера набагато більша від маси людини.
2. Людина-відштовхується від катера, а не катер від
людини.
3. Рух людини не впливає на рух катера.
132. Після перепалювання нитки візки з крапельницями роз’їхались
у протилежних напрямках. На стрічках (мал.30) позначені
шляхи, пройдені візками за рівні проміжки часу. Який візок має
більшу масу і в скільки разів?

Мал. 28
123. Під дією пружини, яка була стиснена (мал.29), кульки 1 і 2
прийшли в рух. Яка з кульок має меншу масу?
1. Перша.

2. Друга.

3. Однакові.

124. Яка маса тіла, що під дією сили
2Н змінює швидкість щосекунди
на 1 м/с?
1. 1кг;

2. 0,5кг;

3. 2кг

125. Яка сила діє на тіло масою 2 кг,
що змінює свою швидкість щосекунди на 1 м/с?
1. 0,5Н;
126. Основною
1. 1кг;

2. 1Н;

Мал. 29

3. 2Н

одиницею маси є...
2. 1г;

129. Сортують зерна за масою і відділяють їх від домішок за
допомогою сільськогосподарської машини сортувальниці. У
струмені повітря від вентилятора зерно і домішки відлітають на
різні відстані. Чому це так?
1. Зерно з більшою масою одержує меншу швидкість і падає
ближче.
2. Домішки більш інертні і падають ближче.
3. Таким способом розділити зерно і домішки неможливо.

3. 1ц.

127. В одному кілограмі...
1. 100г

2. 0,001т

3. 0,1ц

Мал. 30

128. Чому небезпечне раптове перебігання дороги перед рухомим
транспортом?
1. Важко уникнути зіткнення з транспортом.
2. Тому що внаслідок інерції кожне тіло не може зупинитися
раптово.
3. Оскільки маса автомобіля більша за масу людини.
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1. Маса першого (m1) в два рази більша від другого (m2).
2. Маси візків однакові.
3. Маса другого (m2) візка більша від маси першого в два
рази.
133. Чи можна за один і той же час зупинити два тіла, які рухаються
з однаковою швидкістю, але мають різні маси?
1. Не можна, бо вони мають різні маси.
2. Можна, прикладаючи до тіла більшої маси більшу силу.
3. Можна, якщо швидкість одного з тіл зменшити.
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ПОТЕНЦІАЛЬНА ТА КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ.
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

134. Повітря під поршнем насоса стискається. Чи змінилася маса
повітря?
1. Маса змінилася, бо повітря стало менше.
2. Маса збільшилась, бо молекули повітря зблизились.
3. Маса не змінилася, бо кількість молекул залишається
сталою.
135. Чи порушиться рівновага важільних терезів, якщо на їх шальки
покласти тіла рівної маси?

1. 2;

136. Якщо два тіла взаємодіють між собою і перше з них після
взаємодії одержало більшу швидкість, ніж друге, то...
1. Маси цих тіл рівні.
2. Маса першого тіла більша, ніж другого.
3. Маса першого тіла менша, ніж другого.
137. Біля берега, на однакових відстанях від нього, стояв
навантажений човен і такий же човен без вантажу. З якого
човна легше стрибнути на берег?
1. З навантаженого човна.
2. 3 човна без вантажу.
3. Маси човнів не впливають на стрибок.
138. На ліву шальку терезів поклали тіло, а на праву шальку терезів
поклали важки 1,1кг; 200г і 400мг, терези зрівноважились. Яка
маса тіла (в кілограмах)?
2. 1,44;

1 . 1 – 7;

2. 1 – 3, 6;

3. 4 – 5, 7.

140. Яка з кульок має найбільшу потенціальну
енергію (мал. 31)?

1. Порушиться.
2. Стрілка, що вказує на рівновагу, коливатиметься.
3. Не порушиться, якщо до цього шальки були зрівноважені.

1. 1,3;

139. Виберіть тіла, які мають потенціальну енергію: 1–кулька, що
висить на нитці; 2–м'яч,занурений у воду; 3–натягнута струна;
4–хлопчик, що біжить; 5–хлопчик, що сидить на землі; 6–
розтягнута пружина; 7 – тіло пливе по поверхні водоймища.

3. 1,34.

2. 4;

3. 1.

141. На скільки потенціальна енергія третьої
кульки більша за потенціальну енергію
четвертої кульки (мал.31)
1. 2 Дж;

2. В 1,2 рази;

3. 20Дж.

Мал. 31

142. Чому піднятий над цвяхом молоток має запас енергії?
1. Тому що він має вагу.
2. Тому що він може виконати роботу.
3. Тому що він знаходиться високо над цвяхом.
143. Чи змінюється енергія тіла, якщо воно виконує роботу?
1. Не змінюється.

2. Збільшується.

3. Зменшується.

144. Чи можуть тіла масою 2кг і 10кг мати однакову потенціальну
енергію?
1. Можуть.
2. Не можуть.
3. Енергія тіла масою 10кг в 5 разів більша енергії тіла масою 2кг.
145. Якими з цих дій можна змінити потенціальну енергію тіла: 1–
зменшувати висоту тіла; 2–рухати тіло по горизонтальній
поверхні без тертя; 3–збільшити масу тіла; 4–рухати тіло по
горизонтальній поверхні при наявності тертя; 5–зменшити масу
тіла; 6–перенести тіло, не змінюючи маси і висоти, з Києва в
Чернігів?
1. 1–6;
2. 1,3,5,6;
3. 1,2,3,4.
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146. На скільки збільшиться потенціальна енергія тіла масою 2кг при
піднятті його на висоту 10м?
1. 2000Дж;

2. 20Дж;

153. Кінетична енергія тіла залежить від...
1. Маси тіла. 2. Маси і швидкості тіла. 3. Великої швидкості тіла.
154. Які з перелічених тіл мають кінетичну енергію: 1–літак рухається
по аеродрому; 2 – стиснутий м'яч; 3 відро, підняте над землею;4 –
маятник годинника, що коливається; 5 – м'яч, що котиться по
землі; 6 – стиснута пружина; 7 – брусок, що рухається вверх по
похилій площині?

3. 200Дж.

147. Який з графіків виражає залежність потенціальної енергії тіла,
яке піднімається з 1м до 10 м, масою 0,2кг, від висоти?

1. 1,4,5,7;

2. 1-7;

3. 2,3,6,7.

155. Яким із перечислених способів можна збільшити кінетичну
енергію тіла?

1

2

1 – збільшити масу тіла.
2 – збільшити висоту підняття тіла над землею.
3 – збільшити швидкість тіла.
1. 1–3;
2. 1 і 2;
3. 1 і 3.
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148. На яку висоту треба підняти тіло масою 15кг, щоб потенціальна
енергія його збільшилась на 450Дж?
1. 3 м;

2. 30 м;

3. 1,5м.

149. Яка маса тіла, якщо при його підніманні на 4м, потенціальна енергія
збільшилась на 100 Дж?
1. 10кг;
2. 15кг;
3. 2,5кг
150. Кінетичну енергію має тіло, що ...
1. підняте на певну висоту.
2. рухається.
3. має масу.

156. Легковий і вантажний автомобілі рухаються з однаковими
швидкостями. В якого з автомобілів буде більший гальмівний
шлях? Опори рухів в обох випадках однакові.
1. Легкового.
2. Вантажного.
157. За рахунок якої енергії
обертаються крила вітряної
електростанції, забивається цвях
в дошку молотком, рухаються
лопаті генераторів на
гідроелектростанціях?

3. Однакові.

1. Потенціальної.
2. Кінетичної.
3. Кінетичної і потенціальної.

151. Якщо тіло має масу і рухається, то воно може мати...
1. тільки кінетичну енергію.
2. тільки потенціальну енергію.
3. кінетичну і потенціальну енергію.

158. Які тіла зображені на мал.32
мають кінетичну енергію?

152. Два однакові м'ячі лежать на горизонтальній поверхні. Перший з
них стиснули рукою. В якого з них більша потенціальна енергія?
1. Першого.
2. Другого.
3. Однакові, адже вони знаходяться на однаковому рівні.

1. 1-8
2. 1–3, 5, 7, 8
3. 1–3, 4, 7, 8

Мал. 32

159. Які тіла, зображені на мал.32, мають
потенціальну енергію?
1. 1,3,4,5,6,7,8;
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2. 1–8;

3. 3–8.

160. Чому кінетична енергія вимірюється тими ж одиницями, що і
робота?
1. Тому що кінетична енергія - це енергія рухомого тіла.
2. Тому що енергія – це робота, яка може бути виконана при
певних умовах.
3. Тому що кінетична енергія залежить від швидкості і маси
тіла.
161. Кулька, відхилена з положення рівноваги (мал.33), може
коливатися з положення 2 в положення1 і 3. В якому положенні
кулька має найбільшу кінетичну енергію?
1. 3;

2. 1;

3. 2.

162. Коли ми м'яч кинули вертикально вгору, то
з часом кінетична енергія його...
1. збільшиться.
2. зменшиться, а потім збільшиться.
3. залишиться сталою.

169. При пострілі з рушниці...

Мал. 33

1. Вони повинні мати однаковий об'єм.
2. Вони повинні мати однаковий колір.
3. Вони повинні мати однакову масу.

1.
2.
3.

164. Які тіла, зображені на мал.32, мають і потенціальну, і кінетичну
енергію?
2. 2, 4, 6, 7;

2. 1, 3, 5, 7,8;

Потенціальна перетворюється в кінетичну.
Кінетична енергія перетворюється в потенціальну.
Потенціальна перетворюється в кінетичну, а
кінетична енергія перетворюється в потенціальну.

171. Для чого, будуючи гідроелектростанцію, зводять високі греблі?
1. Щоб збільшити потенціальну енергію води.
2. Щоб збільшити кінетичну енергію води в кінці падіння.
3. Щоб збільшити масу води.

3. 1–5.

165. На яких малюнках (1–8) (мал.32) потенціальна енергія
перетворюється в кінетичну енергію?
1. 1–8;

Мал. 34

1. кінетична енергія перетворюється в потенціальну.
2. потенціальна перетворюється в кінетичну.
3. потенціальна енергія весь час зменшується.
170. Яке перетворення енергії відбувається при падінні на підлогу
гумового м'яча?

163. При якій умові два тіла, що рухаються з
однаковою швидкістю, мають однакову кінетичну енергію?

1. 1, 3, 5, 7, 8;

167. Автомобіль рівномірно піднімається вгору. Як змінюється його
кінетична і потенціальна енергія ?
1. Потенціальна зростає.
2. Кінетична зменшується.
3. Потенціальна зростає, а кінетична не змінюється.
168. На вісь візка намотаний один кінець нитки, до другого кінця
якого прикріплено вантаж (мал.34). Які перетворення енергії
відбуваються при цьому?
1. Потенціальна перетворюється в
кінетичну.
2. Потенціальна і кінетична
перетворюються в потенціальну.
3. Перетворення енергії відсутнє.

3. 2, 4, 6.

166. Кулька відхилена з положення рівноваги (1) в положення (2)
(мал.33). Яку енергію має кулька в положенні (4) при русі з
положення 2, в 3?
1. Кінетичну. 2. Потенціальну. 3. Кінетичну і потенціальну.
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ПРОРОБІТЬ САМОСТІЙНО

ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

1. За допомогою міліметрової лінійки визначте товщину аркуша
підручника з фізики.
2. За

допомогою

столової

ложки

(15

мл),

десертної

(12,5 мл), чайної (6 мл) і води проградуюйте фломастером
склянку, щоб мати домашню мензурку.
3. Відкрийте кран так, щоб з нього ледве капала вода. Підрахуйте,
скільки крапель води містить чайна ложка. Визначте таким
способом об'єм однієї краплини та втрату води за добу, коли так
відкрито кран.
4. Визначте площу підошви вашого взуття (використавши зошит в
клітинку).

172. Матерія – це…
1. Всі тіла, що нас оточують.
2. Всі речовини і поля.
3. Шмат тканини з будь-якого матеріалу.
173. Виберіть речовини і тіла, які перебувають у твердому стані за
нормальних умов.
1. Стіл, стакан, ключ, мензурка, дерев'яний метр, мідь,
свинець, масло.
2. Сіль, цукор, дубова дошка, дзеркало, двері, ножиці,
підручник, олія.
3. Цегла, скло, соснова дошка, зошит, гвіздок, молоток,
викрутка, чашка, ложка.
174. Виберіть речовини, які перебувають у рідкому стані.
1. Вода, олія, сік, ртуть, молоко, гаряча вода, морська вода,
нафта.
2. Вода з річки, гума, сметана, суп, борщ.
3. Олія, бензин, сік, ртуть, молоко, лід, суп.

5. Визначте шлях, який ви проходите від своєї будівлі до ліцею.
6. Визначте середню швидкість, з якою ви йдете з ліцею додому.
7. Визначте площу і об’єм кімнати, в якій ви живете.

175. Виберіть речовини, які перебувають у газоподібному стані.
1. Пара води, кисень, одеколон, метан, пропан, кисень.
2. Повітря, дим, азот, вуглекислий газ, дуб.
3. Повітря, кисень, азот, пропан, метан.
176. Які властивості притаманні твердим тілам?
1.

2.

3.
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Набувають форму посудини, зберігають об'єм, можуть
мати вільну поверхню, текучі, практично не
стискаються,
мають
температуру
кипіння
чи
кристалізації.
Зберігають форму й об'єм, крихкі й пластичні, тверді і
м'які, можуть мати температуру плавлення, можуть
передавати тепло або проводити електричний струм.
Набувають форми посудини, займають весь об'єм
посудини, легко стискаються, розширюються, не
утворюють вільної поверхні.

177. Які властивості притаманні рідинам?
1.

2.

3.

Набувають форму посудини, зберігають об'єм, можуть
мати вільну поверхню, текучі, практично не стискаються,
мають температуру кипіння чи кристалізації.
Зберігають форму й об'єм, крихкі й пластичні, тверді і
м'які, можуть мати температуру плавлення, можуть
передавати тепло або проводити електричний струм.
Набувають форми посудини, займають весь об'єм
посудини, легко стискаються, розширюються, не
утворюють вільної поверхні.

181. Надутий м'яч або дитячу кулю можна стиснути. Про що це
свідчить?
1. Що атоми і молекули можна стиснути, і вони стають
меншими.
2. Зменшується об'єм газу за рахунок злиття атомів.
3. Між атомами і молекулами є проміжки, в результаті
стискання вони зменшуються.
182. Крапля олії об'ємом 0,001 мм3, розпливаючись по поверхні води,
займає площу 0,01 м2. Чи можна за цими даними визначити
приблизний діаметр молекули олії?

178. Які властивості притаманні газам?
1.

2.

3.

1. Можна.

Набувають форму посудини, зберігають об'єм, можуть
мати вільну поверхню, текучі, практично не стискаються,
мають температуру кипіння чи кристалізації.
3берігають форму й об'єм, крихкі й пластичні, тверді і
м'які, можуть мати температуру плавлення, можуть
передавати тепло або проводити електричний струм.
Набувають форми посудини, займають весь об'єм
посудини, легко стискаються, розширюються, не
утворюють вільної поверхні.

179. З підручника ви знаєте, що всі речовини складаються з
найдрібніших частинок - атомів. Виходячи з цього, поясніть,
чому маленька крапля фарби може змінити колір великої
кількості води?
1. Розміри атомів фарби надто малі, їх дуже багато в малому
об'ємі, і вони, поширюючись у воді, фарбують її.
2. При збільшенні об'єму тіла атоми розходяться по рідині.
3. Відстані між частинками збільшуються з підвищенням
температури.

2. Ні.

3. 1х10-10м

183. Молекули води, льоду і пари води...
1. Однакові.
2. Молекули льоду більші від молекул води і молекул
пари води.
3. Молекули льоду менші за молекули води і пари води.
184. У пробірку спочатку налили води, а потім додали одеколону.
Коли перемішали воду з одеколоном (мал. 35),
об'єм суміші зменшився. Чому?
1. Молекули одеколону стиснули молекули
води.
2. Молекули одеколону проникли між
молекулами води.
3. Це неможливо.
185. Що спільного мають твердий, різкий і
газоподібний стан певної речовини?

180. Молекули складаються з атомів. Пам'ятаючи про це, розташуйте
вказані нижче речовини в порядку зростання кількості атомів у
них.

1. Відстані між молекулами рівні
2. Молекули речовини в різних станах
однакові.
3. Молекули твердих тіл близько знаходяться одна
від одної.

1. Кухонна сіль, Гідроген, вода, бензин, олія, хлор,
Нітроген.
2. Гідроген, Оксиген, кухонна сіль, вода, вітаміни.
3. Вітаміни, Оксиген, хлор, морська вода, вода.
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Мал. 35

186. У якої з речовин – води чи пари – однакового об'єму відношення
об'єму речовини до суми об'ємів окремих молекул більше?
1. Однакове.
2. У воді.
3. У пари води.

Форма

187. Скільки атомів може вміститися на відстані 1мм?
1. Більше мільйона.
2. 107.
3. 108.
188. Усі речовини складаються з атомів і молекул, які...
1. Безпосередньо перебувають у безладному, хаотичному русі,
що підтверджує одне з фізичних явищ-дифузія.
2. Мають між собою проміжки.
3. Притягуються або відштовхуються.
189. В 1 см3 повітря за нормальних умов міститься 2,7x1019 молекул.
Вважаючи, що діаметр однієї молекули повітря дорівнює
3x10-8 см, обчисліть, якої довжини потрібна нитка, щоб на неї
можна було нанизати всі ці молекули?
1. 3,1•1011 мм;

191. Якому стану відповідають речовини, властивості яких
наведено в таблиці?

2. 8,1•106 см;

Набирає форму
посудини

Змінюється при
стискуванні і
розтягуванні

Зберігає

Зберігається

Набирає форму
посудини

Змінюється
дуже мало при
стискуванні

1. Газ, тверде тіло, рідина.
2. Рідина, газ, тверде тіло.
3. Тверде тіло, рідина, газ.
192. Розташуйте речовини (мідь, вуглекислий газ, вода) в порядку
наростання в них дифузії, якщо умови досліду однакові.
1.
2.
3.

3. 8,1•106 км.

190. Поясніть схематично дослід, зображений на мал.36.
1. Рідина, що знаходиться зверху, витискає рідину, що міститься
знизу.
2. Молекули однієї рідини проникають у проміжки між
молекулами іншої і змішуються.
3. Рідини підігрівають.

Об'єм

Вуглекислий газ, вода, мідь.
Вода, вуглекислий газ, мідь.
Мідь, вода, вуглекислий газ.

193. Що є головною причиною збільшення швидкості дифузії з
підвищенням температури тіла?
1. Збільшення проміжків між молекулами.
2. Збільшення швидкості руху молекул.
3. Більший хаотичний рух.
194. Чому овочі швидше просолюються в теплому розсолі, ніж у
холодному? Тому що в теплому розсолі...
1. Швидкість молекул більша.
2. Більші проміжки між молекулами.
3. Менші розміри молекул.
195. Які з перерахованих нижче величин залишаються постійними
при зміні температури тіла?
1. Швидке протікання дифузії.
2. Швидкий рух молекул.
3. Розміри молекул.

Мал. 36
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196. Чим пояснюється поширення в повітрі запахів пахучих речовин?
Проникненням молекул пахучої речовини в молекули
повітря.
2. Дифузією молекул речовин.
3. Збільшенням кількості молекул пахучої речовини в повітрі.
197. Однакові грудочки цукру були вкинуті в склянки з водою
одночасно. В якій із склянок початкова температура була
найбільшою (мал. 37)
1.

1. 3;

2. 1;

200. Чому тільки відносно рідин можна сказати „ллється" ?
1. Між молекулами відсутні зв'язки .
2. Молекули розташовані поверхнево одна над одною.
3. Взаємодія між молекулами стійка, перебувають одна біля
одної, притягання між молекулами здійснюють тільки
найближчі сусіди.
201. Перехід від твердого до газоподібного стану при зміні
температури здійснюється в такому порядку;
1. Тверде тіло, рідина, газ.
2. Газ, рідина, тверде тіло.
3. Тверде тіло, газ, рідина.

3. 2.

202. Перехід від газоподібного стану в твердий при зміні
температури здійснюється в такому порядку:
1. Тверду тіло, рідина, газ.
2. Газ, рідина, тверде тіло.
3. Тверде тіло, газ, рідина.
203. Як змінюються розміри молекул при переході речовини з
твердого стану в газоподібний?

Мал. 37

1. Збільшуються.
2. Залишаються сталими.
3. Зменшуються.

198. Молекули речовини сильно взаємодіють, кожна молекула
коливається біля стабільного положення, молекули
упорядковані. Яка це речовина?

204. У якій із речовин сила взаємодії між молекулами більша?

1. Кристалічна.
2. Рідина.
3. Газ.

1. Оксиген.
2. Мідь.
3. Вода,

199. Середня швидкість молекул газу при кімнатній температурі
складає сотні метрів за секунду. Чому ж тоді запах одеколону
поширюється значно повільніше?
1.
2.
3.

Між молекулами газу малі проміжки.
Розміри молекул одеколону більші за розміри молекул газу.
Молекули одеколону весь час стикаються з молекулами
газу.

205. Як можна перевести речовини із газоподібного стану у твердий:
1. Шляхом нагрівання.
2. Стисканням.
3. Шляхом охолодження.
206. Чому розбите скло не злипається при стисканні, а волога глина
злипається?
1.
2.
3.
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Скло твердіше ніж глина.
Скло менше стискається, ніж глина.
Молекули скла не наближаються до відстані, на якій
проявляється притягання молекул;

207. Чому неможливо зробити об'єм речовини як завгодно малим
навіть при великому стискуванні її?
1.
2.
3.

212. Кристалами називаються тверді тіла...
1) атоми і молекули яких займають нестабільне
положення рівноваги;
2) атоми і молекули яких рухаються хаотично;
3) атоми і молекули яких займають визначені,
впорядковані положення в просторі.
213. Які із перерахованих нижче фізичних властивостей кристалу
залежать від вибраного в кристалі напряму?

Малі проміжки між молекулами.
Молекули мало стискаються.
На близьких відстанях молекули відштовхуються,

208. При збільшенні відстані між молекулами (розчленуванні),
молекули ...
1.
2.
3.

Не впливають на процес розташування.
Чинять опір розтягуванню.
Сприяють розтягуванню (відштовхуються).

1)
Механічна міцність.
2)
Електричний опір.
3)
Теплопровідність.
214. Монокристал NaCl занурили в ненасичений розчин, у насичений
розчин, у перенасичений розчин з кухонної солі. В якому
випадку кристал буде рости?
1) У ненасиченому розчині.
2) У насиченому розчині.
3) У перенасиченому розчині.

КРИСТАЛІЧНІ І АМОРФНІ ТІЛА ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ.

215. Рідкі кристали...
1) зі зміною температури своїх властивостей не змінюють.
2) з підвищенням температури стають рідинами.
3) з пониженням температури стають твердими кристалами.

209. До твердих речовин належать тіла, які...
1) зберігають форму та об'єм;
2) мають кристалічну будову;
3) зберігають об'єм і є міцні.

216. Яка з властивостей є обов'язковою ознакою аморфного тіла?
1) Пластичність.
2) Анізотропність.
3) Ізотропність.
4) Прозорість.

210. Яка кристалічна решітка належить міді?

217. Які фізичні властивості аморфних тіл залежать від обраного в
них напряму?
1) Механічна міцність.
2) Електричний опір.
3) Теплопровідність.
4) Жодна з властивостей не залежать від напряму.
218. Між частинками в кристалі можуть існувати такі типи зв'язків...
1) Іонні.
2) Атомні.
3) Молекулярні.
4) Механічні.

211. З монокристала виготовили кулю. Як зміняться її розміри при
нагріванні?
1) Розміри кулі збільшаться, зберігаючи форму.
2) Куля змінить об'єм і форму.
3) Куля матиме форму, подібну до Землі.
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219. У яких із перелічених нижче прикладів зберігається залишкова
деформація?

225. Якщо відома густина речовини та її об'єм, то...
1.
2.
3.

Прогинання рельси під дією ваги поїзда.
Розтяг стального троса при підійманні вантажу.
Згинання труби під певним кутом на спеціальному
станку.
220. Напруга, за якої зразок починає руйнуватися, називається...
1)
2)
3)

1)
2)
3)

226. Густина міді, сталі, бензину, ртуті в г/см3 дорівнює відповідно
8,9 г/см3; 2,5г/см3; 0,7г/см3; 13,6г/см3, а густина цих речовин в
кг/м3 дорівнює...

Текучістю;
Границею пружності;
Границею міцності.

1. 8900; 2500; 700; 13600.
2. 8900; 2500; 7000; 13600.
3. 8900; 2500; 700; 1360.
227. Якщо взяти два дубові бруски однакової маси, то...

221. Який із двох однакових тросів рівного перерізу –коротший чи
довший – під дією однакового навантаження видовжиться
більше?

1.
2.
3.

1) Коротший.
2) Довший.
3) Однаково.

Перший брусок буде мати більший об'єм.
Другий брусок буде мати більший об'єм.
Об'єм брусків буде однаковий.

228. Якщо взяти два соснові бруски однакового об'єму, то...
1.
2.
3.

222. У якого з двох однакових тросів рівного перерізу –коротшого чи
довшого – більше відносне видовження при однаковому
навантаженні?
1)
2)
3)

Помноживши густину на об'єм, визначимо масу.
Поділивши масу на об'єм, визначимо густину.
Поділивши масу на густину, визначимо об'єм.

Коротший.
Довший.
Однакове.

Маса першого бруска буде більшою від об'єму другого.
Маси брусків будуть однакові.
Маса другого бруска буде більшою маси першого
бруска.

229. Якщо взяти два бруски з берези, і об'єм першого бруска в два
рази більший від другого, то...
1. Маси брусків однакові.
2. Маса першого бруска більша.
3. Маса другого бруска в два рази менша від маси першого.

ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

230. Якщо взяти два бруски з цинку 1кг і 2кг, то...

223. Якщо відома маса й об'єм речовини, то...
1.
2.
3.

Помноживши об'єм на густину, можна визначити масу.
Поділивши масу на густину, визначимо об'єм.
Поділивши масу на об'єм, можна визначити густину.

224. Якщо відомо густину речовини та її масу, то...
1.
2.
3.

1. Об'єм другого бруска буде більший від об'єму першого.
2. Об'єм другого бруска буде більший в два рази від першого.
3. Об'єм другого бруска буде рівний об'єму першого бруска.
231. Маса першої кульки дорівнює масі
другої кульки(мал.38). Яка кулька має
більшу густину речовини?
1. Перша кулька.
2. Однакові.
3. Друга кулька.

Поділивши масу на об'єм, можна визначити густину.
Поділивши масу речовини на густину, визначимо об'єм.
Помноживши об'єм на густину, визначимо масу.
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Мал. 38

232. Яке з тіл виготовлене з речовини, що має найменшу густину
(мал.39)?
1. 3.

2. 1.

236. В мензурки, зображені на мал.42, налили три різні рідини, маси
яких однакові. В якій з посудин знаходиться рідина з
найбільшою густиною?

3. 2.

1. №1
2. №2
3. №3

1 кг

1 кг

1 кг
Мал. 39

233. Якщо взяти три однакові бруски, виготовлені з заліза, сталі, скла,
латуні, то найбільшу масу буде мати...
1.
2.
3.

Стальний, залізний брусок.
Латунний брусок.
Скляний брусок.

237. У мензурку (мал.43) налили
води. Чи можна в цю
мензурку долити 5г води, гасу
чи нафти?
1. Тільки гасу.
Мал. 42
2. Тільки нафти.
3. Кожна речовина вміститься в посудину.
238. Визначити масу залізного важка, використовуючи мал.44.
1. 121 г;
2. 585 г;
3. 235 г.

234. Яка маса піску в сірниковій коробці (мал. 40), якщо густина піску
1200 кг/м3?
1. 31,5 г;

2. 315 г;

3. 3,2 г.

Мал. 40
235. В мензурку (мал.41, а) налили молоко,
густина якого 1030 кг/м3. Потім долили
ще молока (мал.41, б). Визначити масу
долитого молока.

Мал. 44

Мал. 43

239. До якого рівня підніметься вода в мензурці, якщо в мензурку
занурити кусок алюмінію (мал.45)?

1. 1,4г

1. 160;
2. 150;
3. 210.
240. Визначити об'єм порожнини, якщо вона є в чавунній кулі,
зовнішній об'єм якої 250 см3 і маса 1,4 кг. Густина чавуну
7000 кг/м3

2. 0,14г
3. 14,4г

1. 150 см3;

Мал. 41
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2. 200 см3;

3. порожнина відсутня.

241. Автомобіль може проїхати 420 км без поповнення баку
бензином. Чому рівна ємність бака автомобіля, якщо на 100км
шляху двигун витрачає 10 кг бензину? Густина бензину –
700кг/м .
1. 39 л

2. 60 л

3. 75 л

242. Скільки потрібно залізничних цистерн, щоб
перевезти 1026 т нафти, якщо об'єм кожної
цистерни 25 м3? Густина нафти 760кг/м3.
1. 57

2. 60

3. 54

243. Посудина вкрай заповнена водою. В якому
випадку з посудини виллється більше
води: під час занурення 1кг заліза чи міді?.
1. Однаково.
2. При зануренні 1кг заліза
Мал. 45
3. При зануренні 1кг міді.
244. Мідний і алюмінієвий стержні мають
однакові перерізи і масу. Який із стержнів має більшу довжину?
1. Мідний.
2. Стержні мають однакову довжину.
3. Алюмінієвий.
245. Як зміниться маса, об'єм і густина води при нагріванні її від 0°
до 4°?

249. Якщо взяти однакові за об'ємом деталі з свинцю, сталі та латуні,
то відношення їх мас буде рівне...
1. 113:85:78; 2. 113:78:85; 3. 113:75:85.
250. Чи можна з формули для визначення густини речовини зробити
висновок про те, що густина залежить від маси речовини та її
об'єму?
1. Так, бо густина тіла пропорційна масі.
2. Так, бо густина тіла обернено пропорційна об'єму.
3. Ні, бо із збільшенням маси збільшується об'єм речовини.
251. Картоплина тоне у воді. Чому ж тоді маса 1 м3 картоплі в
контейнері дорівнює 700кг?
1. Тому що контейнер займає великий об'єм,
2. Між картоплинами в контейнері багато вільних проміжків,
заповнених повітрям.
3. Такого не може бути, адже 1 м3 води має масу 1000 кг.
252. В мензурку налили спочатку 50 мл бензину, а потім долили
50 мл нафти. Яка приблизно густина суміші?
1. 0,8 г/см3
2. 0,77 г/см3
3. 0,75 г/см3
253. Маса каністри з гасом дорівнює 20 кг. Яка місткість каністри,
якщо її маса 4кг?
1. 0,02 м3;
2. 2 л;
3. 0,2 м3.
254. Від куска алюмінієвого дроту відрізали половину. Чи змінилась
при цьому густина алюмінію?

1. Зменшиться, збільшиться, збільшиться.
2. Збільшиться, збільшиться, зменшиться.
3. Не зміниться, зменшиться, збільшиться.

1. Так, зменшилась маса.
2. Ні, густина даної речовини стала.
3. Так, зменшився об'єм.

3

246. На скільки маса золота об'ємом 1см більша від маси свинцю
такого ж самого об'єму?
1. 8 г

2. 18 г

255. У воду додають сіль і перемішують, а потім випаровують.
Виберіть приблизний графік залежності від часу густини
речовини.

3. 80 кг

247. Людина робить за хвилину 15 вдихів, поглинаючи щоразу
600см3 повітря. Яку масу повітря вона вдихає за 1 годину?
1. 7 г,

2. 0,7 кг,

3. 70 г.

248. Користуючись таблицею густини речовини, визначити, на
скільки більше маса 1 м3 заліза від 1 м3 скла.
1. 2500 кг

2. 6750 кг

3. 5300 кг
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256. Прямокутну металеву пластинку нагріли в полум’ї пальника, при
цьому її довжина збільшилася на 0,5%. Чи можна сказати, на
скільки відсотків збільшилися ширина й товщина пластинки?
1.
2.
3.

Можна;
Ні;
Можна тільки визначити, що h<b<l.

1.
У 1,5 разів;
2.
У 1,05 разів;
3.
У 1,005 разів.
262. Під час нагрівання на 1 °С довжина мідної пластинки
збільшується на 0,0017%. На скільки збільшиться довжина
мідного дроту внаслідок підвищення його температури від 0 до
30 °С? Довжина дроту при 0°С дорівнює 200 м.

257. Спираючись на свій життєвий досвід, скажіть: яка речовина
розширюється під час нагрівання сильніше – ртуть чи скло?
1.
2.
3.

Однаково;
Ртуть;
Скло.

1.
1,12 см;
2.
12,1 см;
3.
10,2 см.
263. Якою має бути відстань між сталевими рейками завдовжки 20 м
при температурі 0°С, щоб навіть після підвищення температури
до 50 °С рейки не торкалися одна одної? Під час нагрівання на
1°С розміри сталевих виробів збільшуються на 0,0012%.
1.
2,5 см;
2.
1,8 см;
3.
1,2 см.

258. Як зміниться внутрішній діаметр металевого кільця (мал..46)
внаслідок нагрівання?
1.
2.
3.

Не зміниться;
Збільшиться;
Зменшиться.

259. На малюнку 46 зображено металеву пластинку з отворами. Як
змінюється внаслідок нагрівання розміри та форма отворів?
1.
2.
3.

261. Під час нагрівання на 1 °С довжина мідної пластинки
збільшується на 0,0017%. У скільки разів збільшиться довжина
пластинки внаслідок підвищення температури від 0 до 300 °С?

Форма зміниться, розміри не зміняться;
Форма не зміниться, розміри зменшаться;
Форма не зміниться, розміри збільшаться.

264. Чому рівна потенціальна енергія стального циліндра об'ємом
0,4м3, піднятого на висоту 5м? Густина сталі 7800кг/м3.

260. Металеві колеса вагонів насаджують на осі методом «гарячої
посадки»: колеса розжарюють і насаджують на холодну вісь.
Коли метал охолоне, колеса «намертво» сідають на осі. Чому це
відбувається? Чи не ослабне це з'єднання в спекотну погоду?

1. 156 кДж;

2. 39 кДж;

3. 390 кДж.

265. Тридцять кубічних метрів води насосом перекачали в бак, що
знаходиться на висоті 20м. Чому рівна потенціальна енергія
води?
1. 6 кДж;

2. 6 МДж;

3. 600кДж.

266. На однаковій висоті знаходиться кусок граніту і кусок
свинцю однакового об'єму. Яке з них має більшу
потенціальну енергію?
1. Граніт.

Мал. 46
Мал. 47
51
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2. Свинець.

3. Ер – однакова.

ПРОРОБІТЬ САМОСТІЙНО

СВІТЛОВІ ЯВИЩА
СВІТЛО, ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

Маючи 30-сантиметрову лінійку, нитку, гумову нитку, монети
вартістю 1, 2, 3, 5к., картон 5х5 см, шпильку, виготовте домашній
динамометр з шкалою.
2. Придумайте прилад для вимірювання шляху при криволінійному
русі.
3. Маючи лінійку, нитку, два куски картону 10х10 см, зробіть
терези.
4. Спробуйте визначити масу скирти соломи, великої купи землі,
знаючи густину речовини. Опишіть, як ви це зробили.
5. Користуючись мензуркою, терезами, виготовленими для
проведення домашніх лабораторних робіт, визначте густину
картоплини.
6. Визначте масу води, яку вбирає салфетка, маючи мензурку, воду,
салфетку.
7. 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.
8. Інертність – властивість будь-якого тіла. Проведіть
спостереження за корисними і шкідливими проявами інертності.
Запишіть ваші спостереження і зробіть малюнки.
9. Визначте силу тертя дерев'яного бруска, що рівномірно рухається
по столу. Під брусок підкладіть два круглі олівці так, щоб він
котився по них і знов виміряйте силу тертя. Порівняйте
результати, зробіть висновок.
10. Побудуйте графік залежності видовження гумової нитки від
прикладеної сили.
11. Опишіть, як, не розмотуючи мотка, визначити довжину дроту.
12. Візьміть мензурку і кілька тіл неправильної форми. Визначте
об'єм тіл. Опишіть, як можна визначити об'єм тіла.
1.

267. До джерела світла належать…
1.
2.
3.

Свічка, Сонце, електрична лампа, дзеркало.
Свічка, Сонце, Земля, Місяць, електрична лампа.
Свічка, Сонце, електрична лампа, вогонь багаття.

268. До природних джерел світла належать…
1. Сонце, зорі, екран увімкнутого телевізора, полярні сяйва.
2. Сонце, зорі, полярні сяйва, блискавка, світні комахи.
3. Зорі, світні комахи, блискавка, Місяць, будь-який предмет.
269. До штучних джерел світла належать…
1. Місяць, будь-який предмет, стіни кімнати, полярні сяйва,
електрична лампа.
2. Ввімкнені автомобільні або лампи дальнього світла, зорі,
багаття, світло.
3. Ввімкнені електричні лампи, полум’я багаття, електрична
дуга при зварюванні металів, свічка, екран уімкненого
телевізора.
270. Передавання світлової енергії відбувається способом…
1.
2.
3.

Конвенції.
Теплопровідності.
Випромінювання.

271. Людське око сприймає …
1.
2.
3.

Тільки видиме світло.
Будь-яке випромінювання світла.
Будь-яку зміну внутрішньої енергії тіла

272. Промінь — це…
1.
2.
3.
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Світловий потік.
Потік світла від якогось джерела.
Лінія, вздовж якої поширюється світло.

273. Нагріта праска й увімкнена електрична лампа є джерелами
випромінювання. Яке світло випромінюють ці джерела?

279. Підтвердженням закону прямолінійного поширення світла є …

1. Робочий елемент лампи більш розжарений, ніж праска.
2. Праска і електрична лампа випромінюють видиме світло.
3. Електрична лампа випромінює видиме світло.
274. Промінь світла — це …
1. Потік світла від якогось джерела.
2. Лінія, вздовж якої поширюється світло.
3. Все те, що попадає в наше око від джерела світла.

3.

У вигляді прямої лінії із стрілкою.
У вигляді прямої лінії.
У вигляді пучка світла, що розходиться.

1.
2.
3.

Світло поширюється по прямих лініях.
У прозорому середовищі світло поширюється по прямій
лінії.
В однорідному середовищі світло поширюється по
прямій лінії.

277. Чому густий ліс затуляє від нас будинки, автомобілі, людей, хоч
між деревами є великі проміжки?
1.
2.
3.

У густому лісі світло не поширюється.
Світло поширюється прямолінійно і затримується
деревами.
Дерева в лісі створюють тінь.

2.
3.

Може.
Не може.
Може, але все залежить від розміщення джерела світла,
предмета й екрана.

282 Що рухається швидше: літак чи його тінь на землі?
1.
2.
3.

Літак.
Тінь.
Все залежить від положення літака, Сонця і Землі.

ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ЗАКОНИ ВІДБИВАННЯ.
ДЗЕРКАЛА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
283. Якщо ми бачимо якийсь предмет, то це відбувається внаслідок...
1. Випромінювання світла джерелом.
2. Випромінювання світла предметом.
3. Відбивання світла від поверхні предмета.

278. Доказом прямолінійного поширення світла є …
1.

Можна.
Не можна.
Можна, якщо вийти з півтіні.

281. Чи може тінь за своїми розмірами бути більшою, меншою,
рівною розмірам предмета, що стоїть на шляху світлових
променів?

276. Закон прямолінійного поширення світла формується так: …
1.
2.

Випромінювання джерелом світла світлових променів.
Утворення тіні і півтіні.
Розповсюдження світла від джерела в усіх напрямах.

280. Чи можна побачити джерело світла, якщо спостерігач
знаходиться в тіні?
1.
2.
3.

275. Промінь світла графічно зображують …
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Утворення тіні і півтіні, якщо на шляху світла є
перешкода.
Можливість провести пряму лінію на місцевості за
допомогою кількох прямих.
Все записане в першому і другому пункті.

284. При напрямленні пучка світла на скло частинка світла проходить
через скло, частинка відбивається, частинка поглинається. Яке з
явищ найбільш проявляється при цьому?
1.
2.
3.
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Світло проходить через скло.
Світло відбивається.
Світло поглинається.

285. При попаданні світла на дзеркало найбільш інтенсивне світло...
1.
2.
3.

Проходить через дзеркало, внаслідок чого ми бачимо
зображення предметів.
Відбивається.
Поглинається.

286. Кутом падіння променя називається...
1.
2.
3.

1.
2.
3.

3. 30°.

2. 140°.

3. 35°.

Зменшиться на 5о.
Зменшиться на 20о.
Зменшиться на 10о.

295. Перед вертикально поставленим плоским дзеркалом стоїть
людина. Як зміниться відстань між людиною і її зображенням,
якщо людина віддалиться від площини дзеркала на 2 м?
1.
2.
3.

Мал. 48

Збільшиться на 2 м.
Збільшиться на 1 м.
Збільшиться на 4 м.

296. Відстань між людиною і її зображенням в плоскому дзеркалі
10 м. Людина наблизилась до дзеркала на відстань 2м. Яка
відстань між людиною і її зображенням?

289. На малюнку 49 зображені три плоскі
дзеркала. На кожне з них падає пучок
світла. В якому напрямі потрібно шукати
відбиті промені?

1. 5 м.

2. 4 м.

3. 7 м.

297. Людина рухається в напрямі до плоского дзеркала з швидкістю
1 м/с. З якою швидкістю вона наближається до зображення?

Вниз, зліва, справа.
Вниз, справа, зліва.
Вверх, справа, зліва.

290. Другий закон відбивання світла
формулюється так:

2. 15°.

294. Як зміниться кут між падаючим і відбитим променем світла,
якщо кут падіння зменшити на 10о?

288. Промінь світла, що потрапляє на
дзеркало...

1.
2.
3.

3. 20°.

292. Чому дорівнює кут падіння променя, якщо між відбитим
променем і падаючим 30о?

1. 70°.

4 і 3;
1;
3.

Проходить через дзеркало.
Поглинається дзеркалом.
Відбивається під кутом, рівним
куту падіння.

2. 10°.

293. Яким повинен бути кут падіння світлового променя, щоб кут між
відбитим і падаючим променем був 70о?

287. Який із кутів, зображених на мал.48, є кутом відбивання?

1.
2.
3.

1. 40°.

1. 60°.

Кут, утворений площиною горизонту і падаючим
променем.
Кут, утворений падаючим променем і
перпендикуляром, опущеним у точку падіння.
Кут, утворений падаючим і відбитим променем.

1.
2.
3.

291. Кут падіння світлового променя дорівнює 20о. Чому дорівнює
кут між падаючим і відбитим променем?

1. 2 м/с.

2. 1 м/с.

3. 0,5м/с.

298. Предмет знаходиться від плоского дзеркала на відстані 20 см. На
якій відстані від предмета буде його зображення, якщо дзеркало
відсунути від предмета на 10 см?

Мал. 49

1. Кут падіння дорівнює куту
відбивання.
2. Кут падіння завжди більший, ніж кут відбивання.
3. Кут падіння завжди менший, ніж кут відбивання.

1. 20 см.

2. 30 см.

3. 60 см.

М
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299. Де потрібно поставити джерело світла у ввігнутому дзеркалі,
щоб промені світла йшли паралельним пучком?
1.
2.
3.

304. На мал. 50 зображено перехід променя світла з одного
середовища в інше. В якому з цих середовищ швидкість світла
більша?

На головній оптичній осі.
У головному фокусі дзеркала.
У центрі сферичної поверхні.

1.
2.
3.

305. Промінь світла (мал.51) падає на межу
повітря-скло. В якому з випадків правильно
подано хід відбитого і заломленого променя?

ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА
300. Коли промінь світла попадає на межу двох прозорих середовищ,
то...
1.
2.
3.

II.
І.
Однакова.

1. а;

2. б;

Він заломлюється.
Він відбивається.
Він заломлюється і відбивається.

301. Якщо промінь світла переходить з оптично менш густого
середовища в більш густе, то...
1.
2.
3.

Мал. 51

Кут падіння променя рівний куту заломлення.
Кут заломлення завжди менший кута падіння.
Швидкість поширення світла в другому середовищі
більша, ніж у першому.

306. На мал.52 зображено перехід променя зі
скла у повітря. Визначити напрям
світлового променя.
1. Зі скла в повітря.
2. З повітря у скло.
3. Хід променя подано неправильно.

302. Абсолютний показник заломлення — це...
1.
2.
3.

Відношення швидкості світла в першому середовищі
до другого.
Відношення світла в другому середовищі до першого.
Відношення світла у вакуумі до швидкості світла в
середовищі.

303. Відносний показник заломлення світла при переході променя з
першого середовища в друге визначає...
1.
2.
3.

Мал. 50

3. в.

Мал. 52

307. При переході світла з першого середовища в
друге виявилось, що кут заломлення менший кута падіння. Що
можна сказати про швидкість світла в другому середовищі
відносно першого?
1. υ2>υ1;

2.υ1>υ2;

3. υ1=υ2.

308. Вітрове скло автомобіля під час дощу покривається краплями
води. Яка причина поганої видимості через таке скло?

У скільки швидкість світла в другому середовищі
більша, ніж у першому.
У скільки разів швидкість світла у вакуумі більша,
ніж у другому середовищі.
У скільки разів швидкість світла у першому
середовищі більша, ніж у другому.

1.
2.
3.
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Поглинання світла водою.
Заломлення світла, а значить, і розсіювання його в
різних напрямках.
Відбивання світла від крапель води.

309. При переході світла з безповітряного простору в скло швидкість
світла зменшилась до 2•105 км/с. Якою буде швидкість світла
після виходу зі скла в безповітряний простір?
1.
2.
3.

1. Заломлюється при переході з повітря в лінзу.
2. Заломлюється при переході з повітря в лінзу і з лінзи
в повітря.
3. Заломлюється при вході в лінзу вкінці і при виході з
лінзи

2•105км/с.
3•105км/с.
Меншою від 2•105 км/с.

310. Паралельний пучок світла падає на поверхню води в скляній
посудині під кутом, що не дорівнює 0о, і проходить крізь неї.
Скільки разів він заламається?
1.
2.
3.

314. При проходженні променя через лінзу він...

315. Осями лінзи на мал. 54 є...
1.
2.
3.

3.
2.
1.

С1F1, F2C2.
KO, EO.
C1O, KO, EO.

311. Промінь світла переходить з повітря на скляну тригранну
призму. В якому випадку хід променів через призму (мал. 53)
зображено правильно?
1.
2.
3.

а, в, г.
а, в.
б, в, г.

312. Відбивання і заломлення світла
використовується для...
1.

2.
3.

Мал. 54

Бачення того,
Мал. 53
проходить світло через
середовище чи ні.
Зміни напряму променів чи світлових пучків.
Вивчення будови світлового променя.

316. Головною оптичною віссю (мал. 54) є...
1.
2.
3.

317. На мал.54 зображено певні „знамениті" точки, пов'язані з
проходженням променів через опуклу лінзу. Одна з них точка F2
яку одержують в результаті...

ЛІНЗИ. ЗОБРАЖЕННЯ, ЯКІ ДАЮТЬ ЛІНЗИ

1.

313. Лінза – це...
1.

2.
3.

ЕО.
C1F2.
КО.

Відшліфоване скло або якесь інше тверде прозоре
тіло, обмежене випуклими або ввігнутими
сферичними поверхнями.
Пристрій, що керує світловими променями.
Пристрій для одержання зображень.

2.
3.
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Перетину будь-якого променя, що проходить через
лінзу і перетинається з головною оптичною віссю.
Перетину будь-яких паралельних між собою
променів, що проходять через лінзу.
Перетину будь-яких паралельних променів головній
оптичній осі, що проходять через лінзу.

318. Точка F' (мал.54) – це точка, в якій перетинаються всі промені,
які йдуть...
Через оптичний центр лінзи.
Паралельно променю, що проходить через оптичний
центр лінзи.
3. Паралельно головній оптичній осі.
319. Промені, які проходять через фокус двоопуклої лінзи за
лінзою,...
1.
Йдуть розбіжним пучком.
2.
Заломлюються і перетинаються в одній точці.
3.
Йдуть паралельним пучком.
320. У тонких лінзах промені, які виходять з однієї точки,...
1. Перетинаються за лінзою в одній точці.
2. Перетинаються з променем, який іде через оптичний
центр лінзи, в одній точці.
3. За лінзою завжди розходяться розбіжним
пучком.
321. Фокусна відстань лінзи (мал. 54) – це відстань...
1. С1О.
2. F1O.
3. ОА.
1.
2.

325. На мал. 55 зображено хід променів через збиральні лінзи. Де
знаходиться предмет, якщо промені йдуть так, як показано на
мал. 55(д)?
1. Між лінзою і фокусом.
2. У фокусі лінзи.
3. У подвійному фокусі лінзи.
326. Яке буде зображення предмета в лінзі,
що на мал. 56?
1. Збільшене, пряме, дійсне.
2. Збільшене, обернене, уявне.
3. Збільшене, пряме, уявне.
327. Якщо накреслити зображення предмета в
лінзі (мал. 57), то яка точка зображення
буде найближче знаходитись біля лінзи?
1.
2.
3.

С.
В.
А.

Мал. 55

322. Де повинні перетнутися паралельні промені, що проходять через
двоопуклу лінзу?
1.
2.
3.

У фокусі лінзи.
На головній оптичній осі.
На фокальній площині.

Мал. 56

323. Де потрібно розмістити дві однакові двоопуклі лінзи, щоб
паралельні промені, що попадають на першу лінзу, вийшли з
другої лінзи теж паралельним пучком?
1. Другу лінзу поставити впритул до першої.
2. Другу лінзу поставити у фокусі першої лінзи.
3. Другу лінзу поставити у подвійному фокусі першої лінзи.
324. На мал. 55 зображено хід променів через збиральні лінзи. Де
знаходиться предмет, якщо його зображення відтворено
на мал. 55 (в)?
1. У фокусі.
2. Між фокусом і лінзою.
3. Між фокусом і подвійним фокусом.
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Мал. 57

328. Яка з величин, що входить у формулу 1 = 1 + 1 лінзи, є завжди
F d f
додатною величиною?
1. F.
2. d.
3. f.
329. Певний предмет знаходиться на віддалі 20 см від лінзи з
фокусною відстанню 5 см. На якій відстані від лінзи буде
зображення предмета?
1. 6,7 см;
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2. 5,2 см;

3. Біля 15 см.

330. Яка фокусна відстань лінзи, якщо чітке зображення предмета,
що знаходиться на відстані 10 см від лінзи, утворюється на
екрані, який розміщений на відстані 20 см?
1. 6,6 см;

2. 8,7 см;

335. На мал.58 подано хід променів через кришталики ока. Який із
малюнків відповідає нормальному зору?
1. а;

331. Відстань між свічкою і стіною 2 м. Коли між ними розмістили
збиральну лінзу на відстані 40 см від свічки, то на стіні
утворилось чітке зображення свічки. Яке зображення утворилось
на стіні?
1.
2.
3.

Дійсне, обернене, збільшене.
Дійсне, обернене, зменшене.
Дійсне, пряме, збільшене.

3. 5 – 25 мм.

1. Можна.
2. Не можна.
3. Можна, якщо предмет буде знаходитись біля самого ока.
334. Які однакові за функціями деталі знаходяться в оці людини і в
фотоапараті?

2.
3.

2. б;

3. в.

337. Адаптація ока риби здійснюється, не змінюючи кривизни
кришталика, а переміщенням ока вперед чи назад. Куди
пересуватиметься око риби, коли воно наближається до
предмета?
1. Переміщується вперед.
2. Переміщується назад.
3. Око риби більше розкривається.
338. У магазині у відділі „Оптика" виставлено окуляри. Біля них
таблички з написами а) +1 діоптр; б) -0,25діоптр; в) +1,5діоптр
г) -4діоптр. Які окуляри ви вибрали б для далекозорого ока?

333. Чи можна на сітківці неозброєного ока утворити зображення
предмета таке саме за величиною, як предмет?

1.

Мал. 58

1. а;

332. Око – складний оптичний прилад. Оптична сила його рогівки –
40, кришталика – 20, скловидного тіла – 3 – 5 діоптрій. Оптична
сила ока може змінюватись від 58 – 70 діоптрій. Як змінюється
фокусна відстань ока людини?
2. 17 – 14 мм;

3. в.

336. На мал.58 показано хід променів через кришталики ока людини.
Перед яким оком потрібно поставити розсівну лінзу для
нормального бачення предметів?

ОКО І ЗІР. ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ

1. 25 – 14 мм;

2. б;

3. 11,3 см.

Кришталик – об'єктив, сітківка – плівка, зіниця –
діафрагма.
Кришталик – плівка, сітківка – об'єктив, зіниця –
діафрагма.
Кришталик – об'єктив, сітківка – діафрагма, зіниця –
плівка.

1. а, б, в;

2. а, в;

3. б, г.

339. На мал.59 зображені схеми ходу променів в оці людини з
нормальним зором, короткозорим і далекозорим, а також через
пристрої, які ліквідують недоліки зору. Яка зі схем відповідає
випадку далекозорості з окулярами і без них.
1. 1, 4.

2. 2, 5.

3. 1, 2

Мал. 59
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340. Користуючись фотокамерою з однолінзовим об'єктивом, юний
фотограф зробив знімки орла високо в небі і білки, що сиділа
неподалік на сосні. Коли об'єктив фотоапарата був висунутий
більше?
1. При фотографуванні орла.
2. При фотографуванні білки.
3. Рух об'єктива не впливає на фокусну відстань.

5.

342. Бажаючи зробити знімок зебри, фотограф сфотографував
віслюка, але надів на об'єктив фотоапарата скло з чорними
смугами. Що вийшло на знімку?

6.

1. Зебра.
2. Віслюк.
3. Віслюк, але зображення його на плівці мало освітлене.

7.
8.

343. До яких лінз можна вжити вираз „заломлююче скло"?
1. Двоввігнутих.
2. Двоопуклих.
3. Плоско-ввігнутих.

9.

344. Скільки чітких зображень свічки на екрані можна одержати,
якщо змінювати положення тільки лінзи?
2. Два.

2.

4.

У якої радіус кривизни дуже маленький.
У якої радіус кривизни дуже великий.
Ця лінза у формі кулі.

1. Одне.

1.

3.

341. У якої лінзи оптична сила рівна нулю?
1.
2.
3.

ПРОРОБІТЬ САМОСТІЙНО

10.

3. Три.

11.

Навчіться за допомогою шпильок провішувати пряму лінію.
Яку властивість світла ви при цьому використовуєте?
Запропонуйте спосіб визначення висоти предметів за
допомогою плоского дзеркала.
Візьміть окуляри і, не дотикаючись пальцями до скелець,
визначте, для кого вони призначені: для короткозорих чи
далекозорих.
Дослідіть, як зміниться відстань між предметами і його
зображенням у плоскому дзеркалі, якщо дзеркало перенести в
те місце, де було зображення.
За визначеною довжиною тіні від високих предметів і
довжиною тіні від малих предметів (штучно створених вами)
визначте висоту предметів. Яку властивість світла ви при цьому
застосовуєте?
Визначте показник заломлення скла, використавши плоско
паралельну пластинку, шпильки, аркуш паперу, олівець,
лінійку, транспортир.
Перевірте закон відбивання світла. Прилади підберіть самі.
Визначте фокусну відстань краплі-лінзи, капнувши на тонке
скло краплю соняшникової олії.
Є дві лінзи: одна – збиральна, друга – розсіювальна. Як
визначити, не користуючись ніякими приладами, яка з цих лінз
має більшу оптичну силу?
У сонячний день визначте оптичну силу збиральної лінзи,
користуючись тільки лінійкою.
Виготовте перископ і випробуйте його в дії.

345. З набору лінз із фокусними відстанями 2 мм, 1 см, 5 см, 10 см,
1 м виберіть ті, які призначені для виготовлення фотоапарата?
1. 5 см;

2. 1см;

3. 10 см.
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353. Два великі бідони заповнені однаковими об’ємами (один водою;
другий – молоком). Невеликим бідончиком зачерпують молоко і
виливають у бідон з водою, ретельно перемішують і повертають
такий же об’єм суміші в бідон з молоком. Тепер у бідоні з водою
є деякий об’єм молока, а в бідоні з молоком деякий об’єм води.
Де чого більше?

ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ
346. Якщо автомобіль рухається з швидкістю 60- км/год, а
велосипедист – 15 км/год (мал.. 60), то яка відстань буде між
ними через 4 години руху?
1. 60 км;

2. 230 км;

3. 150 км.

354. Як за допомогою лінійки визначити об’єм пляшки, в якій
циліндрична частина плавно переходить в «горловину».
Товщину скла не враховувати.
355. Довжина кільцевої доріжки парку 360 м. Два велосипедисти
їздять в зустрічних напрямах із швидкостями 9 і 15 м/с. Через
який найменший проміжок часу після зустрічі вони знову
зустрінуться в цьому ж місці?

Мал. 60
347. Збираючись у дорогу мандрівник не помітив, як злетів час і до
відходу електрички залишилося 40 хв. До залізничної станції
потрібно пройти 2,4 км. Чи встигне мандрівник на потяг, якщо
він може йти зі швидкістю 4 км/год?
1. Встигне точно. 2. Не встигне.
3. Встигне, ще й залишиться час.
348. Два поїзди їдуть назустріч один одному по двох паралельних
коліях зі швидкістю 36 км/год і 54 км/год. Довжини поїздів 120 і
130 м. За який час поїзди проїдуть один повз одного?
1. 12 с;
2. 13 с;
3. 10 с.
349. В посудину налили гасу і води однакової маси. Яку частину
загального об’єму займає вода?
1.

5
;
9

2.

4
;
9

3.

356. Два хлопчики вийшли зі своїх селищ назустріч один одному.
Зустрівшись о 12 годині, вони продовжили рухатись. Перший
прийшов у друге селище о 16 годині, а другий прийшов у перше
о 21 годині. Коли вони вийшли?
357. Виїхавши рано-вранці за межі міста водій автомобіля вирішив
зробити зупинку через одну годину від часу виїзду за місто. Як
йому здійснити свій намір при відсутності годинника і
радіоприймача?
358. Хлопчик, який іде вниз по ескалатору, що спускається, тратить
на спуск 1 хв. Якщо він буде йти вдвічі швидше, спуск займе на
15 с менше часу. Скільки він буде опускатись, стоячи нерухомо
на ескалаторі?
359. Відомо, що золото можна розкатати до товщини, що близька до
діаметру одного атома. Оцініть діаметр атома золота, якщо з
5,8 мг золота вийшла фольга площею 0,1 м2.

4
.
5

350. Є вісім кульок однакових за розмірами і на вигляд. В одній з них
зроблено невелику порожнину. Користуючись тільки терезами,
визначити, яку найменшу кількість зважувань потрібно
провести, щоб виявити порожнисту кульку?

360. В той день, коли Карлсона пригощали варенням, він затратив на
підйом з вікна будинку на дах на 4 с більше, ніж звичайно. Яку
масу варення з’їв Карлсон, якщо потужність мотора була рівна
22 Вт, а висота підйому 10 м?

351. Як виміряти діаметр футбольного м’яча за допомогою жорсткої
лінійки?

361. Яку масу має куб, площа поверхні якого 150 см2, якщо густина
речовини, з якої він виготовлений, 2700 кг/м3?

352. Вітер відносить повітряну кулю на північ. В якому напрямі
відхиляється прапорець, який висить на корзині кулі?

362. Моток мідного дроту перерізом 2 мм2 має масу 17,8 кг. Яка
довжина проволоки?
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363. Автомобіль з двигуном потужністю 30 кВт при перевезенні
вантажу розвиває швидкість 15 м/с, а автомобіль з двигуном
потужністю 20 кВт при тих же умовах розвиває швидкість
10 м/с. З якою швидкістю будуть рухатися автомобілі, якщо їх
з’єднати тросом?

369. Світла точка наближається до дзеркала по прямій, яка утворює з
площиною дзеркала кут 30о , зі швидкістю 30 см/с. З якою
швидкістю зменшується відстань між світлою точкою та її
зображенням? За який час відстань між ними зменшиться вдвічі,
якщо на початку руху вона становить 90 см?

364. Під дією вантажу пружина видовжилася. Як буде змінюватися
потенціальна енергія пружини, якщо її
а) нагрівати;
б) охолоджувати.

370. На мал.62 зображено дзеркало і дві точки, що лежать на
падаючому і відбитому промені. Яким чином можна знайти
точку падіння променя на дзеркало?

365. Коли і чому двигун автомобіля розвиває більшу потужність: при
розгоні чи рівномірному русі з досягнутою при розгоні
швидкістю.
366. Промені світла проходять через систему із двох збиральних лінз
з різними фокусними відстанями. Як розміщені лінзи цієї
системи, якщо при виході з другої лінзи промені
розповсюджуються паралельно?
367. Запропонуйте спосіб визначення маси тіла на нерівноплечних
терезах.

Мал. 62
371. На дереві, що знаходиться за 20 м від огорожі, сидить ворона.
Яким найпростішим шляхом повинна летіти ворона, щоб
підібрати на землі зернину і сісти на огорожу?
372. Намагнічений і ненамагнічений стержні мають однаковий розмір
і колір. Зовні нічим не відрізняються. Як користуючись тільки
цими стержнями, виявити, який стержень намагнічений?

368. Штабовий магніт лежить на масивній
залізній плиті. До середини магніту
прикріплено динамометр так, як
показано на мал.61. При допомозі
динамометра магніт відривають від
плити, рівномірно підіймають на деяку
висоту і на цій висоті його утримують
деякий час. Який із графіків найбільш
точно виражає залежність прикладеної
сили від часу?

373. Листок паперу щільно приклеєний до дошки. Якщо покрити її
маслом, то можна прочитати текст, який написаний на
приклеєній стороні паперу. В чому тут справа?
374. Чи може велосипедист обігнати свою тінь?
375. На плоске дзеркало, що лежить на столі, поставлена шахматна
фігура. Якщо на фігуру під певним кутом до дзеркала направити
пучок світла, то на стіні з’явиться дві тіні фігури – пряма і
перевернута. Як утворюються ці тіні?

Мал. 61
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