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ЮНИЙ ДРУЖЕ!
Ти успішно пройшов перший етап ознайомлення з
фундаментальною наукою фізикою: дізнався про властивості і
будову матерії, закони її руху, ознайомився з механічним рухом,
взаємодією тіл, роботою, потужністю, енергією, тепловими
явищами.
Вивчаючи фізику 9 класу, ти зможеш відповісти на різні
питання, які ставить перед тобою природа і на багато інших
„Чому?"
Щоб відповісти на ці чи на багато інших запитань, ми
радимо тобі дуже чітко вивчати всі закони, які вивчаються у 9
класі, відповісти на ті запитання, які тобі будуть ставити автори
цього посібника.
У посібнику ми тобі пропонуємо якісні задачі, задачімалюнки, задачі-графіки, розрахункові задачі, а також
можливість здійснити різні спостереження, провести самостійні
домашні лабораторні роботи, підготувати коротенькі реферати,
що відображають і пояснюють фізичні явища, які відбуваються
навколо тебе.
Запропоновані завдання з вибором відповіді дадуть тобі
можливість швидко і просто перевірити свої знання. Якщо ти
відчуваєш труднощі, вибираючи відповідь, ще і ще раз звернись
до підручника. Він обов'язково тобі допоможе.
Посібник складено відповідно до підручника з фізики, 9
клас, Володимира Сиротюка.
Автор щиро бажає тобі успіхів у досягненні нових
знань та застосуванні їх у практичних цілях.
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Електричні явища
Електризація тіл. Два види зарядів.
1. В яких випадках відбувається електризація тіл?
1. Пасова передача, розмелювання зерна, виготовлення та
обробка синтетичного волокна.
2. Рух бензовоза з неповною цистерною, заправлення
літака пальним, людина йде по синтетичному килимі
на підлозі.
3. У всіх випадках, перечислених в п.1 і п. 2.
2. Які види зарядів існують у природі?
1. Позитивні. 2. Позитивні і негативні. 3. Негативні.
3. Яка частина атома має позитивний заряд, а яка негативний?
1. Ядро – позитивний, електрони – негативний.
2. Ядро – негативний, електрони – негативний.
3. Протон – негативний, електрони – позитивний.
4. В якому випадку (мал.1)
взаємодію заряджених
тіл вказано вірно?
1. 1, 2, 3.
2. 3.
3. 2, 3.

Мал.1

5. Три пари легких кулько
підвішені на нитках
(мал. 2). Які заряди
Мал.2
містяться на кульках?
1. 1 – додатний; 2 – різнойменні; 3 – незаряджені.
2. 1 – однойменні; 2 – різнойменні; 3 – незаряджені.
3. 1 – від’ємний; 2 – додатній і від’ємний; 3 – заряджені
малим зарядом.
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6. Який заряд кульок А і В,
зображених на мал. 3?
1. А і В - містять від’ємний заряд.
2. А і В – містять додатний заряд.
3. А – від’ємний заряд, В – додатний заряд.

Мал.3

7. Які з частинок – протон, нейтрон, електрон – мають від’ємний
заряд?
1. Протон.
2. Нейтрон.
3. Електрон.
8. Три однакові кульки заряджають так, що на першій кульці
101,2 електронів, на другій – 101,5 електронів, а на третій –
101,1 електронів. Яка з кульок має найбільший заряд?
1. Друга.
2. Перша і третя.
3. Це неможливо.
9. Чому дрібні клаптики паперу притягуються до
наелектризованого тіла, адже вони не заряджені?
1. Через те, що вони легенькі.
2. Через те, що вони взаємодіють з землею.
3. Через те, що на них виникають
заряди, протилежні до заряду
наелектризованого тіла.
10. На мал. 4 зображено положення
заряджених кульок. За абсолютним
значенням заряди кульок рівні. Які заряди
Мал.4
можуть бути на кульках?
1. 1 – від’ємний; 2- від’ємний; 3. – додатний.
2. 1 – додатний; 2 – додатний; 3. – від’ємний.
3. 1 – 2 – однойменні; 3 – різнойменний з 2.

11. Чи змінюються маси двох тіл, які мають заряди протилежних
знаків, під час їх дотику? Якщо змінюють, то як?
1. Маса позитивно зарядженого тіла зменшується, а
негативно зарядженого – збільшується.
2. Не зміниться.
3. Маса позитивно зарядженого тіла збільшиться, а
негативно зарядженого – зменшиться.
12. Який напрям руху
електричних зарядів на
мал. 5 а, б, в, г?
1. АВ, АВ, АВ, АВ.
2. АВ, ВА, АВ, ВА.
3. ВА, АВ, ВА, АВ.

Мал.5

13. Нейтральна краплина води розділилась на дві краплини так,
що одна з них має електричний заряд +q. Який заряд має
друга крапля?
1. +q.
2. – q.
3. 0.
14. На якому з мал. 6 а, б, в
вірно зображено
взаємодію зарядів?
1. а, в.
2. в, б.
3. в.

Мал.6

15. На мал. 7 зображено
взаємодію заряджених тіл.
Якими зарядами заряджені
тіла?

Мал.7

1. а – однойменними; б – різнойменними.
2. а – різнойменними; б – однойменними.
3. а і б різнойменними.
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16. Чи можна стверджувати, що під час з’єднання двох
заряджених кульок вони після з’єднання будуть
зарядженими?
1. Так, адже заряди при з’єднанні двох тіл розділяються.
2. Так, адже завжди на одному зарядженому тілі більше
зарядів, ніж на другому.
3. Ні, адже кульки після з‘єднання можуть стати і не
зарядженими.
17. Що означає вираз « тіло заряджене »?
1. Тіло потерте іншим тілом.
2. Тіло має певний додатний і від’ємний заряд.
3. Тіло має надлишок або нестачу електронів.
18. Крапля води з електричним зарядом +q з’єдналась з іншою
краплею, яка мала заряд - q. Який буде заряд крапель після їх
з’єднання?
1. – 2q.
2. – q.
3. 0.
4. +q.
19. Яке з тверджень вірне?
1. Електроскоп – прилад для визначення величини заряду.
2. Електроскоп – це прилад для вивчення заряджених тіл.
3. Електроскоп – це прилад для визначення роду заряду.
20. Який заряд має паличка піднесена
до електроскопа ( мал. 8)?
1. Додатний.
2. Від’ємний.
3. Паличка не заряджена.

Мал.8

21. Який заряд має паличка піднесена до
електроскопа ( мал. 9)?
1. Додатний.
2. Від’ємний.
3. Паличка не заряджена.

22. Як при допомозі від’ємно зарядженої палички визначити,
яким зарядом заряджений електроскоп?
1. Так визначити вид заряду неможливо.
2. Доторкнутися паличкою до електроскопа. Якщо
листочки опадуть – заряд від’ємний, якщо розійдуться
більше – заряд додатний.
3. Піднести паличку до електроскопа: якщо листочки
розійдуться- заряд від’ємний, зійдуться – заряд додатний.
23. Чи правильне твердження: якщо до зарядженого електроскопа
доторкнутися рукою, то заряди з електроскопа підуть у
Землю?
1. Так, адже через провідник заряди розділяються.
2. Ні, адже заряди можуть іти і в Землю і з Землі.
3. Так, адже Земля має великий об’єм і всі заряди йдуть у
Землю.
24. Які з наведених нижче тверджень вірні?
1. Електричне поле – особливий вид матерії, який існує
навколо будь-якого заряду.
2. Електричне поле не має меж.
3. Поле, яке передає дію одного нерухомого електричного
заряду на інший нерухомий заряд відносно до закону
Кулона, називається електростатичним або електричним
полем.
25. Які з наведених нижче тверджень вірні?
1. На кожний із зарядів діє не другий заряд, а
електричне поле.
2. Електричне поле діє лише на електричний заряд.
3. Основною властивістю електричного поля є
здатність діяти на заряджені тіла.
26. Виберіть речовини, які є провідниками зарядів: гума, ебоніт,
скло, розчин солі, фарфор, повітря, залізо, ґрунт.
1. Розчин солі, залізо, ґрунт.
2. Гума, ебоніт, скло.
3. Фарфор, повітря, ґрунт.

Мал.9
7
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27. Якщо в м. Києві замкнути електричне коло, то чи означає це,
що електрони «побігли» по провідниках до місця, де ви
проживаєте?
1. Так, адже у квартирі загорілося світло.
2. Ні, адже швидкість руху носіїв заряду визначається
в кількох м/с.
3. Ні, адже рух електронів тільки впорядковується
наявністю електричного поля.
28. Наелектризовану скляну паличку положили на дерев’яний
стіл. Чи розрядилася паличка?
1. Розрядилася, заряди перейшли на стіл.
2. На місці дотику частина зарядів перейшла на стіл.
3. Всі заряди будуть на паличці: дерево – ізолятор.
29. Чи зміниться маса додатно зарядженого тіла, якщо його
з’єднати з Землею?
1. Не зміниться.
2. Збільшиться.
3. Зменшиться.
30. Яке зображення моделі
атома літію на мал. 10
є правильним.
1. 3.
2. 2.
3. 1.

Мал.10

31. Біля зарядженого тіла А (мал.
11)опускаються три пилинки. Які
пилинки мають заряд?
1. №1 і №2.
2. №1 і №3.
3. №2 і №3.

Мал.11
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32. У складі атома кисню входить 8 електронів, а в склад його
ядра – 8 нейтронів. Скільки всього частинок в атомі кисню?
1. 8.
2. 16.
3. 24.
33. Які з наведених нижче тверджень вірні?
1. Електричний заряд – це скалярна фізична величина, що
характеризує взаємодію електричних частинок і тіл із
зовнішнім електромагнітним полем, а також
взаємозв’язок із власним електромагнітним полем.
2. Не існує електричного заряду без частинок, але існує
частинка без заряду.
3. Електричний заряд макроскопічного тіла дорівнює
алгебраїчній сумі електричних зарядів усіх частинок.
4. Взаємодія нерухомих заряджених частинок (тіл)
здійснюється через електростатичне поле, а рухомих
через магнітне поле.
34. Яке з наведених нижче тверджень сумнівне?
1. Існує мінімальний електричний заряд, який
називається елементарним електричним зарядом. Його
модуль 1,6·10-19 Кл.
2. Електричний заряд – це частинки, які можуть
здійснювати електромагнітні взаємодії.
3. Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл або
частинок, що знаходяться в ізольованій системі,
залишається незмінним.
35. У результаті тертя з поверхні ебонітової палички було
вилучено 12,8·1010 електронів. Який електричний заряд
ебонітової палички?
1. 2,8·10-9 Кл.
2. 1,5·10-7 Кл.
3. 2·10-8 Кл.
36. У результаті тертя з поверхні ебонітової палички було
вилучено 12,8·1010 електронів. Як змінилась маса ебонітової
палички?
1. Залишилася без змін.
2. Зменшилась на 1,2·10-19 кг.
3. Збільшилась на 1,2·10-19 кг.
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37. Що станеться, якщо до електроскопа піднести незаряджене
тіло, не торкаючись кульки електроскопа?
1. Оскільки заряд електроскопа не змінюється, то
листочки електроскопа залишаються нерухомими.
2. Листочки електроскопа трохи опадуть.
3. Листочки електроскопа трохи розійдуться.
38. Від водяної краплі, що має заряд +q відділилась крапля, що
має заряд –q. Який заряд краплі, що залишився?
1. -q.
2. +q.
3. +2q.
39. Сили взаємодії між двома точковими зарядами залежать від…
1. Вибраної системи відліку.
2. Величини взаємодіючих зарядів і відстані між ними.
3. Величини взаємодіючих зарядів і вибраної системи
відліку.
40. Дві однакові металеві кульки мають заряди 2,1·10-7 Кл та
3,9·10-7 Кл, взаємодіють з певною силою і знаходяться на
відстані 10 см. Як зміниться сила взаємодії між зарядами,
якщо кульки короткочасно з’єднати?
1. Збільшиться. 2. Зменшиться. 3. Залишиться без змін.
41. Чим різняться атоми 73 Li i 36 Li ?
1. Кількістю зарядів.
2. Кількістю протонів.
3. Кількістю нейтронів.
42. Що має більшу масу: атом кисню чи його позитивний іон?
1. Маса атома кисню більша.
2. Маса іона більша.
3. Маса атома і його іона однакова.
43. Чому атоми у звичайному стані нейтральні – не заряджені?
1. Тому що атом не наелектризований.
2. Тому що сумарні заряди електронів дорівнюють заряду
ядра.
3. Тому що позитивні і негативні заряди взаємно
знищуються.
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44. На мал.12 зображено один із атомів певної речовини. Скільки
протонів міститься в ярі цього атома?
1. 13.
2. 26.
3. 8.
45. Проводячи досліди з зарядженими
тілами, Кулон встановив, що сила
взаємодії між цими тілами прямо
пропорційна квадрату відстані між
ними. Ця сила виникає
внаслідок…
1. Наявності електричного
поля.
2. Дії першого заряду на другий.
3. Дії другого заряду на перший.

Мал.12

46. Заряд одного з двох взаємодіючих тіл збільшили в 2 рази. Як
збільшилась сила взаємодій між ними?
1. Зменшилась у два рази.
2. Збільшилась у чотири рази.
3. Збільшилась у два рази.
47. Відстань між двома взаємодіючими зарядами зменшили у два
рази. Як змінилась взаємодія між зарядами?
1. Зменшилась у два рази.
2. Збільшилась у чотири рази.
3. Зменшилась у чотири рази.
48. У скільки разів змінилась взаємодія між зарядами, якщо
перший заряд збільшили у 5 разів, а другий зменшили у 2
рази.
1. Сили взаємодії не змінилась.
2. Сила взаємодії збільшилась у 2,5 разів.
3. Сила взаємодії збільшилась у 10 разів.
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49. Установіть відповідність «маса та заряд об’єкта – назви
об’єкта»
1. Маса 4 а. о. м., заряд 0.
2. Маса 4 а. о. м., заряд +2 елементарні заряди.
3. Маса 2 а. о. м., заряд 0.
4. Маса 1 а. о. м., заряд +1 елементарні заряди.
А. α-частинка;
Б. Дейтерій;
В. Гелій;
Г. Протон.
50. Три заряди 2q, -5q, 3q з’єднали. Який сумарний заряд?
1. 10q.
2. 5q.
3. -10q.
4. 0
51. Дві однакові провідні кульки з зарядами -1,5·10-7 Кл і
+2,5·10-7 Кл знаходяться у вакуумі на відстані 6 см одна від
одної. Кульки зіткнули і розвели. Визначте силу взаємодії
між кульками після дотику.
1. 6,25·1011 Н; 2. 2,5·10-2 Н; 3. 6,25·10-3 Н; 4. 6,25·10-11 Н.
52. Як зміниться сила взаємодії між двома маленькими кульками,
що мають заряди q і -4q, якщо їх доторкнути одна до одної, а
потім розвести на ту саму відстань?
1. Збільшиться в 2 рази.
2. Збільшиться в 4 рази.
3. Зменшиться в 2 рази.
4. Зменшиться в 4 рази.
53. Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох кульок, при
збільшенні заряду кожної в два рази, якщо відстань між ними
не зміниться?
1. Не зміниться.
2. Збільшиться в 2 рази.
3. Збільшиться в 4 рази.
4. Зменшиться в 2 рази.
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54. Заряд невеликої кульки – 96 мкКл. Скільки надлишкових
електронів міститься на кульці?
2. 6·1013.
1. 6·1014.
3. 6·1012.
4. 6·1011.
55. Установіть відповідність між однаковими за розмірами
кульок до і після дотикання.
А. 5 нКл, - 1 нКл
1. 0 нКл, 0 нКл
Б. 2 нКл, - 4 нКл
2. +3 нКл, +3 нКл
В. 8 нКл, - 2 нКл
3. +2 нКл, +2 нКл
Г. 5 нКл, - 5 нКл.
4. +2 нКл, +1 нКл
5. -1нКл, -1нКл.
56. Відстань між двома однаковими зарядами, що перебувають у
вакуумі, дорівнює 3 см, і вони відштовхуються із силою
0,25 мН. Визначте значення зарядів.
1. -9·10-13 Кл. 2. -3·10-8 Кл. 3. -5·10-7 Кл. 4. 5·10-7 Кл.
57. Два заряди 10 нКл і 40 нКл, розташовані у діелектрику на
відстані 6 см один від одного, взаємодіють із силою 0,4 мН.
Яка діелектрична проникність середовища?
1. 2,5.
2. 1,5.
3. 3.
4. 2
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Електричний струм
58. Електричним струмом називають…
1. Напрямлений рух заряджених частинок або тіл.
2. Напрямлений рух заряджених частинок.
3. Напрямлений рух заряджених частинок під дією
сторонніх сил.
59. Електричний струм виявляють…
1. Електроскопом.
2. За його дією.

3. Електронометром.

60. За певних умов швидкість напрямленого руху електронів у
провіднику дорівнює 0,06 см/с. За який час такий електрон
пройде відстань по провіднику 1 м?
1. Миттєво.
2. 1666с.
3. Близько 30 год.
61. По трубопроводах може текти вода або газ. А що рухається
по провіднику, коли кажуть, що по ньому проходить
електричний струм?
1. Електричний струм.
2. Заряджені частинки.
3. Електричне поле.
62. Що прийнято за напрям електричного струму?
1. Напрям руху електронів.
2. Напрям руху позитивних зарядів.
3. Напрям руху заряджених частинок від негативного
полюса до позитивного.
63. В електричному полі заряди рухаються…
1. Негативно заряджені - до позитивного полюса джерела,
позитивно заряджені - до негативного полюса.
2. Позитивно заряджені - до позитивного полюса джерела,
негативно заряджені - до позитивного полюса джерела.
3. В одному або в другому напрямі.
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64. Якщо в якомусь тілі або речовині переміщуються електрично
заряджені частинки в певному напрямі, то кажуть, що в
цьому тілі або речовині є…
1. Електричний заряд. 2. Електричний струм.
3. Джерело струму.
65. Електрично заряджені частинки є…
1. Носіями заряду.
2. Носіями струму.
3. Провідниками струму.
66. Чому два провідники, по яких проходить струм, притягуються
або відштовхуються?
1. Тому що навколо заряду існує електричне поле, і ці
поля взаємодіють.
2. Тому що навколо кожного провідника існує магнітне
поле, яке взаємодіє зі струмом в другому провіднику.
3. Тому що між провідниками існує притягання чи
відштовхування.
67. На практиці електричне поле в провіднику створюють і
підтримують за допомогою…
1. Електрофорної машини.
2. Електронометра.
3. Джерела електричного струму.
68. Джерело струму створює в провідниках …, під дією якого
заряджені частинки приходять в рух.
1. Електричний струм.
2. Електричне поле.
3. Надлишок заряду.
69. Що з наведеного нижче належить до джерел електричного
струму: гальванічні елементи; акумулятор; генератор;
двигун; термоелементи; фотоелементи; сонячні батареї;
електролампочки.
1. Сонячні батареї; термоелементи; фотоелементи;
генератори; гальванічні елементи; акумулятори.
2. Гальванічні елементи; акумулятор; генератор; двигун;
термоелементи; сонячні батареї.
3. Гальванічні елементи; електролампи; акумулятори;
генератори; фотоелементи; сонячні батареї.
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70. У всіх джерелах струму відбувається…
1. Збільшення кількості носіїв заряду.
2. Розподіл заряджених частинок.
3. Поділ всіх атомів на протони і нейтрони.
71. Установіть відповідність між назвою джерела та його типом.
А. Електрофорна машинка.
Б. Акумулятор.
В. Термопара.
Г. Сонячний елемент.
1. Світлове джерело струму.
2. Теплове джерело струму.
3. Механічне джерело струму.
4. Хімічне джерело струму.
5. Електромагнітне джерело струму.

Електричне коло та його складові частини.
Дії електричного струму.
72. Електричне коло складається з…
1. Джерела струму, провідників, приладів керування,
споживачів.
2. Провідників, опорів, джерела струму, приладів
керування.
3. Електричної лампочки, електродвигуна, приладів
керування, провідників.
73. Електричне коло складається з джерела електричного струму,
провідників, приладів керування, споживачів. Без якого з цих
елементів можна обійтися в екстремальній ситуації, якщо
необхідно терміново освітити приміщення?
1. Споживачів. 2. Провідників. 3. Приладів керування.
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74. На якій із схем електричного кола правильно зображено
напрям електричного струму?

75. Чи буде струм у колі (див. попередню задачу), якщо з кола
забрати лампочку і провідники з'єднати?
1. Не буде.
2. Буде.
3. Питання не має змісту.
76. На мал. 13 а) б) накреслено схеми двох
кіл. Чи буде різниця в проходженні
струму в цих колах, якщо замкнути
вимикачі?
1. В колі а) струм буде більший, ніж в
колі б).
2. На схемах вимикачі стоять у різних
місцях.
3. У колах будуть різні напрями струмів. Мал.13
77. Установіть відповідність між умовними позначеннями та
назвою елемента електричного кола.
1. гальванічний елемент
2. лампа розжарювання
3. вимикач
4. запобіжник
5. резистор
78. На мал. 14 зображено умовні позначення, які
застосовуються при кресленні схем. Якими
номерами позначені споживачі електричної
енергії?
1. 1, 2.
2. 1, 4.
3. 3, 5.
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Мал.14

79. На мал. 15 зображено умовні позначення, які
застосовуються на електричних схемах.
Якими номерами позначено з'єднання
провідників?
1. 2 і 4.
2. 1, 2, 3.
3. 2.
80. Чи горітиме лампочка, ввімкнена в
електричне коло, зображене на мал. 16.
1. Горітиме, адже всі елементи
електричного кола є.
2. Не горітиме, адже батарея
ввімкнена не вірно.
3. Не горітиме. Адже коло
незамкнене.
81. Як можна змінити напрям струму в лампочці
( мал. 16), якщо замкнути коло в точці А?
1. Поміняти клеми на лампочці.
2. Поміняти клеми на батареї.
3. Замінити клеми на вимикачі.

Мал.15

Мал.16

82. Від джерела струму (генератора) до двигуна електровоза
підведено лише один провід. Як же при цьому працює коло
генератора-двигуна?
1. Через наявність рейок.
2. Через те, що електровоз металічний.
3. Для електровоза другий провідник непотрібний.

83. На якому з малюнків 17-20
демонструється магнітна дія
струму?
1. 17; 18,
2. 18; 20.
3. 17; 19.
19

84. На якому з малюнків 17-20 демонструється
теплова сила струму?
1. 19; 17.
2. 18; 20.
3. Не демонструється на жодному з
малюнків.
85. На якому з малюнків 17-20 демонструється
світлова дія струму?
1. 19.
2. 18.
3. Не демонструється на жодному з
малюнків.
86. На якому з малюнків 17-20 демонструється
хімічна дія струму?
1. 17.
2. 19.
3. 18.

Мал.18

Мал.19

87. На мал. 17-20 зображені різні кола, завдяки
яким демонструються різні дії струмів. В
якому з кіл можна виявити магнітну дію
струму?
1. 17; 18. 2. В усіх колах.
3. У жодному колі.

Мал.20
88. На мал. 21 складені електричні
кола, в які ввімкнено посудини з
рідиною. В якій із посудин
дистильована вода?
1. №1.
2. №2.
3. В обох посудинах.

Мал.21

89. Між двома грозовими хмарами
відбудеться електричний розряд-блискавка. Яку дію
електричного струму демонструє це явище?
1. Фізіологічну. 2. Світлову. 3. Механічну.

Мал.17
20

90. В яких випадках доводиться враховувати напрям
електричного струму?
1. При тепловій дії.
2. При світлові дії.
3. При хімічній дії.

95. Як характеристику величини сили струму за міжнародною
угодою прийнято…
1. Магнітну дію.
2. Механічну дію.
3. Кількість зарядів, що пройшла за одиницю часу.

91. Якщо металічну рамку помістити між
полюсами магніту (мал. 22), то рамка
буде повертатися на певний кут. Це
свідчить про те, що струм може
чинити…
1. Механічну дію.
2. Магнітну дію.
3. Теплову дію.

96. За одиницю сили струму прийнято таку силу, за якої…
1. Відрізки двох провідників взаємодіють із силою 2·10-7 Н.
2. Відрізки двох провідників довжиною 1 м, що знаходяться
на відстані 1 м один від одного і взаємодіють із силою
2·10-7 Н.
3. Відрізки двох провідників довжиною 1 м взаємодіють із
певною силою.

Мал.22

92. Хімічна дія струму не спостерігається в …
1. Металах.
2. Розчинах електролітах.
3. Тільки в рідинах.

Сила струму та її випромінювання.

97. За одиницю сили струму прийнято…
1. Дж.
2. Вт.
3. А.
98. Один ампер - це…
1. 1Кл/с.
2. 1 Дж/с.
3. 1 Кл·с.
99. Електричний заряд дорівнює 1 Кл, якщо через поперечний
переріз…
1. Проходить струм 1 А.
2. За 1 с проходить струм 1 А.
3. Проходить великий струм за короткий час.

93Елементарні частинки (електрони і протони) є носіями
елементарного заряду, значення якого …
2. 3,2·1019 Кл.
1. 10-19 Кл.
-19
3. 1,6·10 Кл.
4. 2·10-19 Кл.

100. Через поперечний переріз провідника за 2 с пройшло 3 Кл
електрики. Який струм у провіднику.
1. 2 А.
2. 3 А.
3. 1,5 А.

94. Про дії електричного струму більше чи менше можна судити
за…
1. Їх тепловою, хімічною дією.
2. Їх магнітною, механічною, світловою дією.
3. Всіма діями.

101. Величину струму в електричному колі і його частинках
вимірюють…
1. Амперметром.
2. Електроскопом.
3. Електрометром.
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102. Яка ціна поділки амперметрів,
зображених на мал. 23?
1. а - 1 А; б - 0,5 А; в - 0,5 А.
2. а - 0,125 А; б - 0,2 А; в - 0,1 А.
3. а - 0,2 А; б - 0,5 А; в - 0,5А.

108. Розряд блискавки триває 0,0012 с. За цей час проходить
2·1020 електронів. Яка сила струму в розряді блискавки?
1. 30000 А.
2. 2·1022 А.
3. 24·1016 А.

103. На мал. 24 зображено коло, яке
містить чотири амперметри,
Мал.23
розміщені в різних місцях кола.
Через який амперметр
проходить найбільший струм?
1. Через амперметри а та г.
2. Через амперметри б і в.
3. Через всі амперметри
струм проходить
Мал.24
однаковий.
104. Яка сила струму в двох паралельних провідниках довжиною
1 м, що знаходяться на відстані 1м один від одного, якщо
вони взаємодіють із силою 8·10-7 Н?
1. 1 А.
2. Визначить неможливо.
3. 2 А.
105. За 0,5 хв через поперечний переріз провідника пройшли
78·1016 електронів. Яка сила струму була в провіднику?
1. 0,004 А.
2. 1,2 А.
3. 1,6 А.
106. Сила струму, що тече в освітленій мережі квартири 6 А.
Скільки електронів проходить через поперечний переріз
дроту за 1 с.
1. 1,6·1019 .
2. 4·1019 .
3. 6·1019 .
107. Який струм протікає по колах а, б
(мал. 25)?
1. 1,25 А; 1,125 А.
2. 1,5 А; 1,125 А.
3. 1,25 А; 1,5 А.
23

Мал.25

109. На якій із схем,
зображених на мал. 26,
амперметри ввімкнено
неправильно?
1. №1 і №2.
2. №3.
Мал.26
3. №1 і №3.
110. На якій із схем (мал. 27)
амперметр ввімкнено
неправильно?
1. №2 і №3.
2. №1 і №2.
Мал.27
3. №1 і №3.
111. Який час існував електричний струм, якщо через поперечний
переріз провідника пройшов електричний заряд 50 кулонів
при силі струму 25 мА?
1. 1500 с.
2. 2000 с.
3. 3 год.
112. По провіднику змінного перерізу проходить струм. Чи
однакова сила струму в різних перерізах провідника?
1. Однакова.
2. Найбільший струм там,
де найбільший переріз.
3. Найменший струм там, де
найбільший переріз.
113. Який струм тече по колу
зображеному на мал. 28?
1. 2,6 А.
2. 4,6 А.
3. 5,2 А.

Мал.28
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114. У коло (мал. 29) ввімкнено
два амперметри.
Амперметр А1 показує
силу струму 1,5 А. Які
покази амперметра А2?
1. 1,5 А.
Мал.29
2. 3 А.
3. Амперметр А2 струму не
показує, адже він має малий опір струму.
115. Як взаємодіють провідники зі струмом,
зображені на малюнку 30?
1. Не взаємодіють
2. Притягуються один до одного.
3. Відштовхуються один від одного
4. Спочатку притягуються, а потім
відштовхуються.

Мал.30

116. У дослідах Ерстеда магнітна стрілка була
індикатором …
1. Гравітаційного поля Землі.
2. Магнітного поля Землі.
3. Електричного поля провідника зі струмом.
4. магнітного поля навколо провідника зі струмом.

117. Установіть відповідність між силою струму і зарядом, що
пройшов через провідник за вказаний час.
Сила струму
Заряд, час
А. 3 А;
1. 5 Кл, 10 с.
Б. 5 А;
2. 15 Кл, 0,2 с.
В. 75 А;
3. 200 Кл, 20 с.
Г. 0,5 А;
4. 0,5 Кл, 0,1 с.
5. 24 Кл, 8 с.
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Електрична напруга та її вимірювання.
118. По двох провідниках пройшла однакова кількість зарядів. На
якому провіднику більша напруга, якщо на першому
провіднику виділилося у 3 рази більше енергії, ніж на
другому?
1. Однакова.
2. На першому провіднику.
3. На другому провіднику в три рази більша, ніж на
першому.
119. Напруга на ділянці електричного кола вимірюють у …
1. Амперах.
2. Вольтах.
3. Ватах.
120. Напругу на ділянці кола вимірюють…
1. Амперметром.
2. Вольтметром.
3. Приладом з малою ціною поділки.
121. Для вимірювання напруги на кінцях провідника зі струмом
вольтметр потрібно ввімкнути…
1. Паралельно до цього провідника.
2. Так, як і амперметр.
3. До джерела електричного струму.
122. Для вимірювання напруги в електричному колі на певній
ділянці вольтметри вмикають…
1.Послідовно з амперметром.
2. Між двома точками електричного кола.
3. Так, як амперметр.
123. На якій із схем (мал. 31)
вольтметр ввімкнено
правильно?
1. №1 і №2.
2. №1 і №3.
3. №2 і №3.

Мал.31
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124. Які покази вольтметра і амперметра,
зображених на мал. 32?
1. 15 В; 1,2 А.
2. 14 В; 1,2 А.
3. 14 В; 1,4 А.
125. Визначити напругу на ділянці кола,
якщо при перенесенні заряду 10 Кл
на цій ділянці виділилося 1270 Дж
енергії.
1. 127 В.
Мал.32
2. 12,7 В.
3. Близько 200 В.
126. Яка робота здійснюється на ділянці кола, якщо напруга на
ньому 100 В, а переміщується заряд 5 Кл?
1. 500 Дж.
2. 20 Дж. 3. 75,5 Дж.
127. Електричні лампи потужністю 40 Вт та 100 Вт працюють під
напругою 220 В. В якій лампі електричний струм виконує
більшу роботу за один і той же час?
1. Однакову.
2. У лампі 100 Вт.
3. У лампі 40 Вт.
128. Чи правильно ввімкнено
вольтметр на мал. 33?
1. Так. 2. Ні.
3. Місцеве ввімкнення вольтметра на
Мал.33
його покази не впливає.
129. Поясніть, чому амперметр вмикається в коло послідовно з
досліджуваною ділянкою, а вольтметр паралельно. Тому, що
1. Струм вимірюється між двома точками кола.
2. Напруга вимірюється в точці кола.
3. Струм вимірюється в точці кола, а напруга між двома
точками.
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Електричний опір. Залежність опору провідників
від його геометричного розміру та речовини.
Питомий опір.
130. Опір електричного струму, що йде по провіднику….
1. Залежить від роду матеріалу.
2. Не залежить від роду матеріалу.
3. Залежить тільки від напруги, прикладеної до
провідника.
131. Опір електричного струму, що йде по провіднику, …
1. Не залежить від довжини провідника.
2. Залежить тільки від роду матеріалу.
3. Прямо пропорційний довжині провідника.
132. Опір електричного струму, що йде по провіднику,…
1. Обернено пропорційний площі поперечного перерізу
провідника.
2. Залежить тільки від роду матеріалу і довжини
провідника.
3. Прямо пропорційний площі поперечного перерізу
провідника.
133. До провідника, виготовленого з мідного дроту, приклали
деяку постійну напругу. Виберіть правильне твердження.
1. Якщо провідник вкоротити, сила струму в колі
зменшиться.
2. Якщо провідник вкоротити, його опір збільшиться.
3. Якщо провідник вкоротити, сила струму в колі
збільшиться.
4. Якщо провідник зігнути, напруга на ділянці кола
збільшиться.
134. Дослідницьким шляхом встановлено, що опір провідника…
1. Залежить від роду матеріалу, площі поперечного
перерізу та довжини провідника.
ρl
ρp
2. R =
.
3. R =
.
S
l
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135. Питомий опір провідника 0,017 Ом·мм2/м. Це означає, що…
1. Провідник довжиною 1 м і площею поперечного
перерізу 1 мм2 чинить опір 0,0017 Ом.
2. Провідник довжиною 1 м при струмі 1 А чинить опір
0,017 Ом.
3. Провідник площею поперечного перерізу 1 мм2 при
напрузі 1 В на його кінцях чинить опір 0,017 Ом.

141. Який опір має алюмінієва дротина довжиною 10 м і
діаметром 0,5 мм за температури 20 оС?
1. 1,4 Ом.
2. 0,87 Ом.
3. 0,7 Ом.

136. Опір провідника електричному струму залежить…
1. Від струму, який тече по провіднику.
2. Від напруги, прикладеної до кінців провідника.
3. Від роду матеріалу провідника, його довжин і площі
поперечного перерізу.
137. Одиницею опору є …
1. А.
2. В.
3. Ом.
138. Який із графіків виражає залежність опору провідника від
його довжин.

143. Який опір має мідний трамвайний провід довжиною 5000 м,
якщо його поперечний переріз - 0,65 мм2?
1. 131 Ом.
2. 25,5 Ом.
3. 70 Ом.

139. Як зміниться опір стальної дротини, якщо її розтягнути?
1. Зменшиться.
2. Збільшиться.
3. Не зміниться, адже із збільшенням довжини зменшується
його поперечний переріз.
140. Як зміниться опір провідника, якщо його зігнути навпіл і
скрутити?
1. Зменшиться в два рази.
2. Збільшиться в чотири рази.
3. Зменшиться в чотири рази.
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142. Скільки метрів алюмінієвого дроту перерізом 20 мм2
потрібно взяти, щоб його опір був рівний 0,056 Ом?
1. 10 м.
2. 40 м.
3. 25 м.

144. Який провідник має більший опір електричному струму:
мідний стержень чи мідна трубка, яка має зовнішній діаметр,
рівний діаметру стержня? Довжини обох провідників
однакові.
1. Мідний стержень.
2. Мідна трубка.
3. Опори обох провідників однакові.
145. Якщо взяти два провідники з константану і нікеліну
однакової довжини і площі поперечного перерізу, то
більший опір буде…
1. Нікелінового провідника.
2. Константанового провідника.
3. Опори обох провідників однакові.
146. Два однакові провідники з'єднали послідовно. Чи вплинуло
це і як на опір ділянки кола?
1. Опір збільшився, адже збільшилась довжина провідника.
2. Опір збільшився, адже збільшився поперечний переріз
провідника.
3. Опір зменшився, адже зменшився поперечний переріз
провідника.
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147. Установіть відповідність між зміною опору провідника та
величинами, що нього впливають.
А. Опір збільшився в 8 разів.
Б. Опір залишився незмінним.
В. Опір зменшився у 2 рази.
Г. Опір збільшився у 4 рази.
1. Питомий опір залишився незмінним, довжина
провідника збільшилась удвічі, площа перерізу
зменшилась удвічі.
2. Питомий опір збільшився вдвічі, довжина провідника
збільшилась удвічі, площа перерізу зменшилась удвічі.
3. Питомий опір залишився незмінним, довжина
провідника збільшилась удвічі, площа перерізу
збільшилась удвічі.
4. Питомий опір зменшився вдвічі, довжина провідника
збільшилась удвічі, площа перерізу збільшилась удвічі.
5. Питомий опір залишився незмінним, довжина
провідника зменшилась удвічі, площа перерізу
збільшилась удвічі.

149. На мал. 35 зображено три схеми електричних кіл. Струм,
який протікає по колу а), рівний 4 А. Який струм покажуть
амперметри в колах б) і в)?
1. 4А і 2А.
2. 4 А і 1А.
3. 2 А і 1А.
150. Який струм буде текти по колу а) (мал.
34), якщо напругу збільшити в 4 рази
(збільшити кількість гальванічних
елементів до 4 шт.)?
1. 2А.
2. 4А.
3. 5 А.
151. При опорі 4 Ом (мал 35 В)) струм був
1 А. Напругу збільшили в 2; 3; 4; і т. д.
рази. Який графік правильно виражає
залежність струму від напруги при
цьому?

Мал.35

Закон Ома для однорідної ділянки кола
148. На мал. 34 зображено три схеми
електричних кіл. Струм, який протікає по
колу а), рівний 1 А. який струм покажуть
амперметри в колах б) і в)?
1. 2 А і 3А. 2. 1 А і 3 А.
3. Струми в колах а), б), в) – однакові.

31

152. Закон Ома для ділянки електричного кола математично
записується так:
A
1. U = ;
2. I = qt ;
q
U
l
3. I = ;
4. R = ρ .
R
S

Мал.34
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153. Реостат виготовлено з нікелінового дроту завдовжки 15 м і
площею поперечного перерізу 1 мм2. Визначте силу струму в
реостаті, якщо напруга на його затискачах 18 В. (Питомий
опір нікеліну 0,4 Ом·мм2/м).
1. 2 А.
2. 3 А.
3. 1 А.
4. 1,5 А.

157. За показами приладів (мал. 39)
визначити опір R.
1. 1,1 Ом.
2. 6,25 Ом.
3. 5,5 Ом.

154. За графіком (мал. 36) знайти опір
провідника?
1. 2 Ом.
2. 6 Ом.
3. 4 Ом.

158. Через поперечний переріз
провідника за 16 с пройшло 2·1019
електронів. Яка напруга на цьому
провіднику, якщо його опір 5 Ом?
Заряд електрона 1,6·10-19 Кл.
1. 1 В.
2. 2,1 В.
3. 2 В.

Мал.36

155. На мал. 37 зображено графік
залежності сили струму від напруги
для двох провідників. Який із
провідників має більший опір ?
1. 2.
2. 1.
3. Опори однакові.

Мал.37

156. За графіком залежності
сили струму від напруги в
певному колі визначити,
яка напруга відповідає
струмові 8 А (мал. 38).
1. 14,5 В.
2. 8 В.
3. 20 В.

Мал.38
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Мал.39

159. Скільки метрів проводу потрібно взяти, щоб при вмиканні
його в електричне коло з напругою 125 В сила струму в колі
не перевищувала 1,25 А? Опір одного метра проводу 5 Ом.
1. 40 м.
2. 20 м.
3. 8 м.
160. Залежність сили струму від опору на
ділянці кола зображена графіками
1 і 2 (мал. 40). Який провідник
знаходиться під більшою напругою?
1. 1.
2. 2.
3. Напруга однакова, адже
джерело струму одне й теж.
161. Що буде показувати вольтметр (мал.
41), якщо точку А кола почергово
з’єднати мідним дротом з точками В,
С, Д, Е?
1. Напругу на лампочці; 0; 0; 0.
2. В і С – напругу на лампочці, а
потім 0; 0.
3. Напругу на лампочці; 0;0;
напругу на мідному дроті.
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Мал. 40

Мал.41

162. Напругу на певному опорі збільшили в три рази і одночасно
зменшили опір у два рази. Як змінився струм, що тече по
провіднику?
1. Збільшився в 3 рази.
2. Збільшився в 1,5 рази.
3. Збільшився в 6 разів.
163. Який струм тече по мідному провіднику довжиною 50 м
(площа поперечного перерізу 0,5мм2 ), якщо до кінців
провідника прикладено напругу 13,6 В?
1. 5,6 А.
2. 4 А.
3. 8 А.
164. Напруга на кінцях провідника, опір якого 20 Ом, становить
5 В. Який заряд проходить через поперечний переріз
провідника за 15 с?
1. 100 Кл.
2. 3,75 Кл.
3. 75 Кл.
165. На паспорті амперметра написано, що його опір 0,14 Ом. Яка
напруга на затискачах амперметра, якщо він показує силу
струму 8 А?
1. 8 В.
2. 0,08 В.
3. 0,8 В.
166. Як будуть змінюватись покази
амперметра і вольтметра (мал. 42),
якщо повзунок реостата переміщувати
з точки
А в В?
1. Сила струму і напруга
Мал.42
зростатиме.
2. Сила струму і напруга зменшуватиметься.
3. Сила струму зменшуватиметься, напруга
зростатиме.
167. Сила струму в залізному провіднику завдовжки 150 см і
площею поперечного перерізу 0,025 мм2 дорівнює 250 мА.
Яка напруга на кінцях провідника? (ρз = 0,1 Ом·мм2/м).
1. 2 В.
2. 3 В.
3. 1 В.
4. 1,5 В.
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Послідовне з’єднання провідників
168. З наведених формул вкажіть ті, які виражають закони
послідовного з’єднання провідників.
1. U1:U2:U3=R1:R2:R3;
6. 1/R=1/R1+1/R2+1/R3;
2. I= I1+I2+I3 ;
7.R= R1+R2+R3;
3. U1:U2=R1+R2;
8. R=R1/n;
4. U=U1+U2+U3;
9. U=U1=U2=U3;
10. R=n·R1;
5. I1/I2=R1/R2;
11. I=I1=I2=I3.
1. 2, 3, 4, 7, 8, 10.
2. 1, 3, 4, 7, 10, 11.
3. 2, 5, 6, 7, 1, 11.
169. Як напруга на опорі R2, якщо сила струму, що протікає через
опір R1, рівн 2 А (мал. 43)?
1. 120 А.
2. 90 В.
3. 30 В.
170. Яка напруга на ділянці АВ, якщо
через опір R2 тече струм 1 А?
1. 75 В.
2. 60 В.
3. 15 В.

Мал.43

171. Який струм тече через опір R2
(мал. 44)?
1. 0,36 А. 2. 1,8 А.
3. Визначити неможливо.
172. Яка напруга на провіднику
R2=10 Ом (мал. 44)?
1. 3,6 В.
2. 18 В.
3. 1,8 В.
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Мал.44

173. Яка напруга на лампочці, якщо
опір реостату 20 Ом (мал. 45)?
1. 6 В.
2. 2 В.
3. 8 В.
174. Який із графіків найбільш точно
виражає залежність напруги на
ділянці АВ (мал. 46) при русі реостата зліва направо? Струм,
що тече по ділянці, вважати рівним 1 А.

Мал.45

Мал.46

175. В яких межах можна виміряти опір ділянки кола, що
складається з послідовно ввімкнених резистора та реостата?
Опір резистора 15 Ом, а опір реостата має межі 0 - 15 Ом.
1. 0 – 15 Ом.
2. 0 – 30 Ом.
3. 15 – 30 Ом.

37

176. Загальний опір послідовно ввімкнених двох ламп, опором
10 Ом кожна, і реостата дорівнює 48 Ом. Який опір реостата?
1. Визначити неможливо, адже не вказане положення
реостата.
2. 28 Ом.
3. 68 Ом.
177. Які показника другого
вольтметра (мал. 47)?
1. 24 В.
2. 12 В.
Мал.47
3. 8 В.
178. Повзунки двох однакових реостатів з’єднані так, як
показано на мал. 48. Як змінюватиметься опір ділянки АВ
під час руху повзунка зліва направо?
1. Від 0 до R.
2. Від 0 до 2 R.
3. Залишиться рівним R.

Мал.48
179. Реостат виготовлено з нікелевого дроту довжиною 40 м і
площею поперечного перерізу 0,2 мм2. Знайти силу струму,
що проходить по ньому, якщо напруга на його кінцях 8,4 В?
1. 2,1 А.
2. 0,1 А.
3. 5 А.
180. Фізичний прилад розрахований на напругу 120 В і силу
струму 2 А. Який додатковий опір потрібно ввімкнути
послідовно з ним, щоб його можна було приєднати до
джерела з напругою 220 В?
1. 50 Ом.
2. 60 Ом.
3. 110 Ом.
181. Два резистори з’єднані послідовно. Опір першого резистора
5 Ом, а другого – 15 Ом. Виберіть правильне твердження.
1. Загальний опір резисторів 10 Ом.
2. Сила струму на першому резисторі більша.
3. Напруга на обох резисторах однакова.
4. Сила струму в обох резисторах однакова.
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182. Два резистори з’єднані послідовно. Опір першого резистора
10 Ом, а другого – 20 Ом. Виберіть правильне твердження.
1. Сила струму в першому резисторі більша, ніж у
другому.
2. Напруга на обох резисторах однакова.
3. Загальний опір резисторів менший від 20 Ом.
4. Сила струму в обох резисторах однакова.

Паралельне з’єднання провідників
183. З наведених формул (задача №168) вкажіть ті, які виражають
закони паралельного з’єднання провідників.
1. 2, 5, 6, 8, 9.
2. 2, 5, 6, 8, 9, 10.
3. 2, 5, 6, 8, 11.
184. Які з тверджень відносно схеми електричного кола,
зображеного на мал. 49 є вірними?
1. Струм І1 і І2 течуть з В в А.
2. U1=U2.
3. I=I1=I2.
4. I= I1+I2.
5. UАВ= U1+U2.
6. RAB= R1+R2.
7. I1/I2=R1/R2.
Мал.49
8. 1/R=1/R1+1/R2.
1. 1, 2, 7, 8.
2. 2, 4, 7, 8.
3. 3, 4, 5, 6.
185. Якщо опір резистора R1=5 Ом, а опір резистора R2=10 Ом, то
чи може опір на ділянці кола АВ (мал. 49) бути рівний 6 Ом?
1. Може.
2. Ні.
3. Не може, бо опір паралельно з’єднаних провідників
менший одного опору.
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186. Якщо амперметр А1 показує струм 10 А, а амперметр А
показує струм 7 А, то чи може амперметр А2 показувати
струм 3 А (мал. 49)?
1. Може.
2. Не може.
3. Може, якщо амперметр А пошкоджений.
187. Якщо вольтметр V1 показує напругу 12 В, то чи може
вольтметр V2 показувати напругу 15 В (мал. 49)?
1. Може.
2. Не може.
3. Не може, адже напруги U1=U2.
188. Як зміниться опір кола і покази амперметра
(мал. 50), якщо одну з ламп викрутити з
патрона?
1. Опір збільшиться, струм зменшиться.
2. Опір збільшиться, струм збільшиться.
3. Опір зменшиться, струм збільшиться.

Мал.50

189. Три провідники однакового перерізу і довжини –
алюмінієвий, мідний, срібний - приєднані паралельно до
джерела труму. Через який із провідників пройде струм
більшої сили?
1. Срібний.
2. Алюмінієвий.
3. Мідний.
190. Чотири однакові провідник з
опорами по 10 Ом кожний
з’єднані, як показано на
малюнку 51. Яким буде
загальний опір, якщо струм
підвести до точки А і С?
1. 20 Ом.
2. 40 Ом.
3. 7,5 Ом.
4. 10 Ом.
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Мал. 51

191. Два провідники при послідовному з’єднанні мають опір
27 Ом, при паралельному з’єднанні – 6 Ом. Визначте опір
цих провідників.
1. 15 Ом, 12 Ом;
2. 16 Ом, 11 Ом.
3. 17 Ом, 10 Ом;
4. 18 Ом, 9 Ом.
192. Яка з ламп буде світитись, коли замкнути
вимикач К1 (мал. 52)?
1. Л1 і Л2.
2. Л1 і Л3.
3. Л2і Л3.
193. Який із амперметрів покаже найбільший
струм, якщо замкнути вимикачі К1 і К2
Мал. 52
(мал. 52)?
1. Всі амперметри покажуть однаковий струм, адже
лампочки однакові.
2. Амперметр А4 покаже найбільшу силу струму.
3. Амперметр А1 покаже найбільший струм.
194. На якій із лампочок (мал. 52) напруга буде найбільшою при
замиканні кленів К1 і К2?
1. На Л1, адже вона стоїть близько до джерела струму.
2. На всіх лампочках напруга буде однакова.
3. Напруга буде збільшуватись від Л3 до лампочки Л1.
195. На мал. 53 зображено схему
електричного кола, яка складається
з двох паралельно з’єднаних опорів
20 і 30 Ом. Визначити величину
струму, що показує амперметр,
якщо вольтметр показує напругу
120 В.
1. 40 А.

2. 60 А.

3. 10 А.
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Мал. 53

196. На мал. 54 показано
схеми електричних
кіл з однаковими
лампочками і
джерелами струму. В
якому із кіл
амперметр покаже найбільшу силу
струму.
1. а.
2. б.
3. в.
197. Яку напругу покаже
вольтметр (мал. 55), якщо
R1=1 Oм, R2= 2 Oм, R3=1 Oм,
R4=1 Oм і амперметр показує
струм 1,5 А?
1. 1,5 В.
2. 0,75 В.

Мал. 54

Мал. 55

3. 3 В.
198. Яку напругу покаже вольтметр
(мал. 56), якщо амперметр показує
струм 4,5 А, а R1=1 Oм, R2= 4 Oм,
R3=1 Oм, R4=3 Ом.
1. 7,2 В.
2. 4,5 В.
3. 1,7 В.

Мал. 56

199. Що покаже вольтметр (мал. 57),
приєднаний до точок А і В
ділянки кола, коли амперметр
показує струм 2 А, а опори
R1=10 Ом, R2= 20 Ом,
Мал. 57
R3=30 Ом?
1. 60 В.
2. 22 В.
3. 44 В.
200. Дві електричні лампи опором 360 Ом і 240 Ом з’єднані
паралельно. Яка буде напруга на другій лампі, якщо відомо,
що в першій сила струму рівна 0,3 А?
1. 108 В.
2. 72 В.
3. 180 В.
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201. На мал. 58 обидві лампочки однакові
і мають опір 24 Ом. Амперметри
показує струм 2 А. Яку напругу
показує вольтметр?
1. 12 В.
2. 48 В.
3. 24 В.
202. Амперметр А(мал. 59) показує силу
струму 1,6 А при напрузі 120 В. Опір
R1=100 Ом. Визначити покази
амперметрів А1 і А2.
1. 0,4 А і 1,2 А.
2. 1,2 А і 0,4 А.
3. 0,8 А і 0,8 А.

Мал. 58

Мал. 59

203. Визначити опір ділянки кола
АВ (мал. 60).
1. 2R.
2. R.
Мал. 60
3. 4R.
204. Дано чотири опори 2, 4, 8 і 16 Ом. Яким
чином потрібно їх з’єднати, щоб загальний опір ділянки кола
був найменшим?
1. Всі опори ввімкнути паралельно.
2. Опори 2 і 4 – послідовно, і паралельно до них – опір
8 Ом і 16 Ом.
3. Опори 2, 4, 8 – послідовно, і паралельно до них – опір
16 Ом.
205. Чотири однакові провідники з
опорами по 10 Ом кожний з’єднані,
як показано на малюнку 61. Яким
буде загальний опір, якщо струм
підвести до точок А і D?
1. 20 Ом.
2. 40 Ом.
Мал. 61
3. 7,5 Ом.
4. 10 Ом.
206. Установіть відповідність для співвідношень, що описують
паралельне з’єднання двох провідників.
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А) R =
Б) I =
1
В) =
І
1
Г) =
R

1) I1 + I 2
RR
2) 1 2
R1 + R2
1
3)
I1 + I 2
4) R1 + R2
1
1
5)
+
R1 R2

207. Які опори можна одержати, з’єднавши три резистори опором
по 2 Ом кожен?
1. 2/3 Ом; 6 Ом; 3 Ом
2. 1/3 Ом; 6 Ом; 3 Ом
3. 2/3 Ом; 4 Ом; 3 Ом
4. 2/3 Ом; 2 Ом; 4 Ом
208. Напруга маж точками А і В
електричного кола, зораженого на
Мал. 62
малюнку 62, дорівнює 18 В. Визначте
загальний опір і силу струму на
цій ділянці кола. Опір провідника
(в Ом) вказано на малюнку.
1. 4,6 Ом, 3 А;
2. 9,6 Ом, 3,9 А.
3. 17,6 Ом, 1,1 А;
4. 4,6 Ом, 3,9 А.
209. Якою є напруга на резисторі R2
(мал. 63), якщо R1=1,5 Ом, R2=0,5 Ом,
R3=2 Ом? Сила струму в резисторі
R3 дорівнює 1 А.
1. 1 В.
2. 0,5 В.
3. 1,5 В.
4. 2 В.
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Мал. 63

Робота електричного струму
210. Робота електричного струму на ділянці електричного кола
визначають за формулою:
1. A = Fs ;
2. P = UI ;
3. A = UIt ;
4. A = ∆E .
211. Чи можна для обчислення роботи електричного струму
І 2t
;
використовувати формули: а) А=Uq; б) А =
R
в) А=І2Rt;
г) А=UІt.
1. тільки а, г.
2. тільки б, в.
3. формули а – г.
212. Визначити роботу електричного струму, який проходить
протягом 50 с через провідник, що перебуває під напругою
220 В. Сила струму 1,6 А.
1. 17600 Вт.
2. 17600 Дж.
3. 17600 Дж/с.
213. Скільки витрачається електроенергії за місяць (30 днів),
якщо електродвигун щоденно працює 8 год при напрузі
220 В і силі струму 10 А?
1. 1900 МДж.
2. 528000 Дж.
3. 66000 Дж.
214. Яку роботу виконує електричний струм
на резисторі R (мал. 64) за 5 с?
1. 135 Дж.
2. 180 Дж.
3. 90 Дж.
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215. Дві електроплитки, спіралі яких мають однакові опори,
ввімкнені в сітку: в одному випадку послідовно, а в другому
– паралельно. В якому випадку виконується більша робота і
в скільки разів?
1. При паралельному сполученні – в 2 рази більша.
2. При паралельному сполученні – в 4 рази більша.
3. При послідовному сполученні – в 2 рази менша.
216. На якій із двох електричних лампочок виконується більша
робота: та, що розрахована на напругу 24 В і силу струму
1,1 А, чи та, що розрахована на напругу 120 В і силу струму
0,2 А? Час роботи лампочки однаковий.
1. На першій.
2. На другій.
3. Однакова.
217. Електрична плитка за 30 хв споживає 1080 кДж енергії при
силі струму 5 А. який опір спіралі плитки?
1. 80 Ом.
2. 144 Ом.
3. 24 Ом.
218. Електричний паяльник, розрахований на напругу 220 В,
споживає струм 0,25 А. Яку роботу виконає електричний
струм за 10 хв?
1. 33 кДж.
2. 5,5 кДж.
3. 3,3 кДж.
219. Електрокип’ятильник за 10 хв нагріває 2 кг води від 18º С до
кипіння. Яку силу струму споживає нагрівник
кип’ятильника, якщо напруга в мережі 220 В (ККД
кип’ятильника вважати рівним 100%)?
1. 1,7 А.
2. 5,2 А.
3. 3,1 А.
220. Яку роботу виконує електродвигун натирача підлоги за
25 хв, якщо за напруги 220 В сила струму в електродвигуні
дорівнює 1,25 А, а його ККД – 80%?
1. 711 кДж.
2. 413 кДж.
3. 516 кДж.

Мал. 64
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221. На одній ділянці кола при проходженні заряду q Кл сила
електричного поля виконала таку роботу, яка на іншій
ділянці потрібна для переміщення 2q Кл. На кінцях якої
ділянки напруга менша і в скільки разів?
1. На першій, удвічі.
2. На другій, удвічі.
3. Однакова.
222. Як буде змінюватись робота
електричного струму на
електролампочці (мал. 65) при
переміщенні повзунка реостата зліва
Мал. 65
направо?
1. Збільшуватиметься.
2. Зменшуватиметься.
3. Залишатиметься сталою.
223. Як потрібно рухати повзунок реостата в
колі (мал. 66), щоб збільшити свічення
лампочки?
1. Знизу вверх.
2. Зверху вниз.
3. Опір реостата не впливає на
Мал. 66
свічення лампочки.
224. Через провідник, до кінців якого
прикладена напруга 120 В, за 5 хв
пройшло 600 Кл електрики. Яку
роботу виконав електричний
струм?
1. 72 кДж.
2. 360 кДж.
3. 124 кДж.
225. Визначити роботу електричного
струму, що проходить через
електроплитку (мал. 67) за
20 хв?
1. 396 кДж.
2. 6,6 кДж.
3. 132 кДж.
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Мал. 67

Потужність електричного струму
226. Потужність електричного струму – це…
1. Швидкість зміни струму в колі.
2. Швидкість виконання роботи електричним струмом.
3. Швидкість зміни напруги на даній ділянці кола.
227. Якими залежностями, що нижче наведені, між фізичними
величинами можна користуватися, щоб визначити
потужність електричного струму:
1) Р=А/t;
2) Р=UI;
3) Р=І2R;
4) Р=U2/R.
1. Тільки 1 і 2.
2. 1, 2 і 4.
3. 1 – 4.
228. Яку потужність споживає
електроплитка (мал. 68), якщо
вона працює щоденно 2 год?
1. 1200 Вт.
2. 600 Вт.
3. 1200 Вт/год.
229. Скільки коштує електроенергія,
витрачена за один місяць в окремій
Мал. 68
квартирі (мал. 69), якщо 1 кВт/год
електроенергії коштує 20 коп?
1. 36 гр.
2. 12,5 гр.
3. 18 гр.
230. У будинку горять дві лампочки
60 Вт та 100 Вт. Через яку
лампочку проходить більший струм?
Мал. 69
1. Через 1.
2. Через 2.
3. Однаковий, адже напруги на лампочках однакові.
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231. Після ремонту спіраль електроплитки дещо вкоротилась. Чи
змінилась при цьому потужність, що споживає
електроплитка?
1. Збільшилась.
2. Зменшилась.
3. Потужність електроплитки від її опору не залежить.
232. У паспорті пральної машинки написано, що її двигун при
напрузі 220 В споживає 180 Вт. Який опір обмотки двигуна?
1. 24,4 Ом.
2. 269 Ом.
3. 75,1 Ом.
233. В одному будинку 2,5 год працювали декілька побутових
приладів, що споживали під напругою 220 В середній струм
5 А. Яка вартість витраченої при цьому електроенергії, якщо
1 кВт·год електроенергії коштує 20 коп?
1. 77 коп.
2. 94 коп.
3. 55 коп.
234. На розетці подовжувача написано, що він розрахований на
силу струму 5 А. Яке значення не повинна перевищувати
загальна потужність усіх споживачів, приєднаних до цього
подовжувача і розрахованих на напругу 220 В?
1. 44кВт.
2. 1100 Вт.
3. 220 Вт.
235. Чи однакова потужність
споживається провідниками R1 і
R2 (мал. 70)?
1. У R2 більша.
2. Однакова, адже струм
через R1 і R2 тече
однаковий.
Мал. 70
3. У R1 більша.
236. Три електричні лампи потужністю 50 Вт, 25 Вт і 25 Вт
розраховані на напругу 110 В. Їх потрібно ввімкнути в
мережу напругою 220 В так, щоб кожна з них споживала
номінальну потужність. Накресліть схему ввімкнення і
визначте силу струму в кожній лампі.
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237. Чи однакова потужність
споживається провідниками R1 і R2
(мал. 71)?
1. Однакова, адже напруга на
провідниках однакова.
2. У R2 більша.
3. У R1 більша.
238. Як буде змінюватись потужність,
що її споживає електролампочка,
якщо повзунок реостата переміщувати
Мал. 71
справа наліво (мал. 72)?
1. Зростатиме.
2. Спадатиме.
3. Залишатиметься без змін.
239. Лампочка потужністю 40 Вт
світить протягом 1 год, а
лампочка потужністю 150 Вт –
протягом 3 хв. В якій із лампочок
електричний струм здійснює більшу
Мал. 72
роботу?
1. Однакову.
2. Лампочка 150 Вт.
3. Лампочка 40 Вт.
240. Скільки часу повинен працювати електродвигун, щоб при
потужності струму в ньому 250 Вт виконав роботу, рівну
1 кВт·год?
1. 4 год.
2. 720 с.
3. 8400 с.
241. Як можна три провідники, що мають опір по 2 Ом кожний і
розрахований на напругу 2 В, ввімкнути в електричне коло
так, щоб на них виділилась найбільша потужність?
1. Всі послідовно.
2. Всі паралельно.
3. Два паралельно і один послідовно.
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Теплова дія струму
242. Чи можна для визначення кількості теплоти, що
витрачається на збільшення внутрішньої енергії провідника
зі струмом, використати такі залежності між фізичними
величинами:
3) Q=IUt.
4) Q=I2·Rt.
1)Q=Pt.
2) Q=U2/R·t.
1. Можна всі залежності.
2. Тільки 4.
3. Тільки 1 – 3.
243. У коло електричного струму ввімкнено послідовно
алюмінієвий, мідний і стальний провідники однакової
довжини і площі поперечного перерізу. Який із провідників
матиме більшу внутрішню енергію внаслідок проходження
електричного струму?
1. Алюмінієвий.
2. Мідний.
3. Залізний.
244. У коло електричного струму ввімкнено послідовно
алюмінієвий, мідний і стальний провідники однакової
довжини і площі поперечного перерізу. У якому провіднику
виділиться більша кількість теплоти?
1. Алюмінієвому.
2. Мідному.
3. Залізному.
245. На цоколі однієї електричної лампи написано 220 Вт, 220 В,
а другої – 110 Вт, 110 В. В якій із ламп виділяється більша
кількість теплоти щосекунди?
1. Однаково.
2. У першій лампі.
3. У другій лампі.
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246. Три вольфрамові провідники різного поперечного перерізу і
однакової довжини ввімкнені до джерела струму послідовно.
Який із провідників нагріється до вищої температури?
1. Однаково, адже при послідовному з’єднанні
провідників струм однаковий.
2. Той провідник, що має більший переріз.
3. Той провідник, що має найменший переріз.
247. Послідовно з лампою №1 (мал. 73, а) ввімкнули в коло другу
таку саму лампу №2 (мал. 73 б). Як змінилась при цьому
кількість теплоти, що виділяється на лампочці №1 за
одиницю часу?
1. Не змінилась.
2. Зменшилась у 2 рази.
3. Зменшилась у 4 рази.
248. Паралельно лампочці №1 (мал.
74, а) ввімкнули другу таку саму
лампочку №2 (мал. 74, б). Як
змінилась при цьому кількість
теплоти, що виділяється на
лампочці №1 за одиницю часу?
1. Не змінилась.
2. Збільшилась у 2 рази.
3. Зменшилась у 6 разів.
249. Як буде змінюватись кількість
теплоти, що виділяється в лампочці
(мал. 75), при переміщенні повзунка
реостата справа наліво?
1. Збільшуватиметься.
2. Зменшуватиметься.
3. Залишатиметься без змін.

Мал. 73

Мал. 74

Мал. 75
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250. Паяльник має опір 440 Ом і розрахований на напругу 220 В.
Яку кількість теплоти виділить паяльник за 10 хв?
1. 1,1 кДж.
2. 66 кДж.
3. 6,6 кДж.
251. Скільки літрів води температура якої 20º С, можна нагріти до
кипіння за допомогою кип’ятильника з опором 100 Ом, який
працює 10 хв під напругою 220 В? Втратами знехтувати.
1. 3,2 л.
2. 1,5 л.
3. 1 л.
252. На скільки градусів нагрілось би 100 г води, якщо на її
нагрівання була використана вся теплота, що виділяється
при проходженні по провіднику зі струмом силою 5 А за
2 хв при опорі 10 Ом?
1. 100º С.
2. 71º С.
3. 63º С.
253. В електрочайнику, що працює під напругою 220 В при силі
струму 6 А, за 15 хв нагрівалось 3 кг води від 20º С до
кипіння. Який ККД електрочайника?
1. 85%.
2. 30%.
3. 76%.
254. П’ять електролампочок, розрахованих на напругу 110 В і
потужність 40 Вт, 40 Вт, 40 Вт та 60 Вт, і 60 Вт, потрібно
ввімкнути в мережу з напругою 220 В так, щоб їх
розжарення було однаковими. Яка із схем розв’язує цю
задачу вірно?

18·105 кДж теплоти. Яку кількість льоду можна розплавити
енергією блискавки ( якби її можна було приборкати ) при
температурі плавлення льоду?
1. 3·104 кг.
2. 784,5 кг.
3. 5422 кг.
256. Три провідники ввімкнено
так, як показано на мал. 76.
На якому з провідників
виділиться найбільше
теплоти?
1. 10 Ом.
2. 20 Ом.
3. 60 Ом.

257. Електрокип’ятильник за 11 хв 12 с нагріває 2 кг води від
20º С до кипіння. Який опір нагрівного елемента
кип’ятильника, по якому тече струм силою 5 А, якщо
вважати, що вся енергія іде на нагрівання води?
1. 40 Ом.
2. 80 Ом.
3. 68,5 Ом.

258. Плавний запобіжник розрахований на силу струму 10 А.
Запобіжник поставлено в мережу 220 В, опір всіх приладів
ввімкнено в мережу 25 Ом. Чи витримає запобіжник там
навантаження?
1. Витримає.
2. Не витримає.
3. Опір приладів на запобіжник не впливає.

255. При спалаху блискавки за 0,01 с виділяється в атмосферу
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Мал. 76
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Електричний струм у різних середовищах
259. Які носії електричного заряду створюють електричний струм
у металах?
1. Електрони, позитивний і негативний іони.
2. Електрони.
3. Електрони і позитивні і они.
260. З якою приблизно середньою швидкістю рухаються вільні
електрони в металевому провіднику, до якого прикладена
певна напруга?
1. Приблизно 0,01 – 1 мм/с.
2. Зі швидкістю 110 м/с.
3. Зі швидкістю 300000 км/с.
261. На мал. 77 подані різні графіки
залежності струму від напруги для
різних провідників (вольт –
амперної характеристики). Який з
графіків належить металевому
провіднику?
1. 2.
Мал. 77
2. 3.
3. 1.
262. Які дії електричного струму спостерігаються під час
проходження його в металі?
1. Магнітна.
2. Магнітна і теплова.
3. Хімічна і теплова.
263. Який з графіків, зображених на
малюнку 78, найбільш точно
відображають залежність питомого
опору металевого провідника від
Мал. 78
температури?
1. 3.
2. 1.
3. 2.
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264. Як впливає на потужність, що виділяється в мідному
провіднику, температура провідника?
1. При більшій температурі витрати потужності більші.
2. При більшій температурі витрати потужності менші.
3. Температура провідника не впливає на витрати
потужності.
265. До кінців стального провідника опором 2,4 Ом і перерізом
1 мм2 застосовано напругу 3,6 В. Визначити середню
швидкість електронів у провіднику, якщо її концентрація
4•1028 м-3.
1. 0,3 мм/с.
2. 2,3•10-4 м/с.
3. 7,4•10-4 м/с.
266. Визначте силу струму в контактному мідному провіднику
тролейбусної мережі, якщо концентрація електронів
провідності в міді 3•1023 см-3, середня швидкість їх
упорядкованого руху 0,25 мм/с. Площа поперечного перерізу
провідника 85 мм2.
1. 101 А.
2. 1020 А.
3. 1000А.
267. Опір електричної печі з нікеліновою обмоткою при
температурі 20° С має опір 10 Ом. Який буде опір цієї печі,
коли обмотка її нагрівається до 700° С?
1. 12,1 Ом.
2. 11,4 Ом.
3. 10,7 Ом.
268. Знайти, у скільки разів зміниться сила струму, що проходить
через платинову піч, при нагріванні печі від 20° С до
1200° С, якщо температурний коефіцієнт опру платини
0,00365 К-1, а напруга на затискачах печі залишається
постійною.
1. 0,2.
2. 0,3.
3. 0,15.
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269. При вмиканні в мережу з напругою 220 В у нитці
розжарення електролампочки виникає струм 0,68 А. Опір
вольфрамової нитки електричної лампочки при температурі
20° С рівний 36 Ом. Температурний коефіцієнт опору
вольфраму 4,6•10-3К-1. Знайти температуру нитки
розжарення лампочки.
1. 973.
2. 1736.
3. 1200.
270. Потрібно виготовити нагрівний елемент, який при
температурі 800° С мав би опір 48 Ом. Якої довжини
провідник треба взяти для цього, якщо діаметр проводу
0,5 мм, температурний коефіцієнт опору 2,1•10-4 К-1,
притомий опір 0,4•10-6 Ом·м?
1. 19 м.
2. 20 м.
3. 21 м.
271. Лампочка потужністю 100 Вт ввімкнена в мережу з
напругою 220 В і в розжареному стані її опір у 15 разів
більший, ніж при температурі 10° С. Знайти температурний
коефіцієнт опору, якщо в розжареному стані температура
нитки 2500° С.
1. 3,4•10-3.
2. 4,2•10-2.
3. 6•10-3.
272. Який з графікав залежності опору від температури належить
напівпровіднику?
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273. Як зміниться концентрація вільних носіїв зарядів у
напівпровіднику з підвищенням температури?
1. Зменшується.
2. Не залежить від температури.
3. Збільшиться.
274. Чистий напівпровідник проводить струм за певних умов…
1. В одному напрямі.
2. В двох напрямах.
3. В будь – якомунапрямі.
275. Які з наведених властивостей є спільними для провідників,
напівпровідників та діалектриків?
1. Зменшення опору від домішок.
2. Зміна опору від нагрівання.
3. Зменшення опору від освітленості.
276. Який тип провідності мають напівпровідникові матеріали з
домішками?
1. Переважно діркову.
2. Як діркову так і електронну.
3. Переважно електронну.
277. Як називаються домішки в напівпровідниках, які легко
віддають електрони?
1. Акцепторні.
2. Донорні.
3. Дифузійні.
278. Щоб дістати домішкову провідність потрібного типу, в
напівпровідниковій техніці часто застосовують фосфор,
миш’як, індій, сурму. Які з цих елементів можна ввести в
германій як домішку, щоб мати електронну провідність?
1. Фосфор, сурму, індій.
2. Фосфор, сурму, миш’як.
3. Індій, фосфор, миш’як.
279. Які носії є основними в напівпровідниках n – типу?
1. Дірки.
2. Іони.
3. Електрони.
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280. На мал. 79 подано графік залежності
сили струму від напруги для
фотоопору при певній освітленості.
Де буде графік залежності струму від
напруги при збільшенні освітленості?
1. Вище 1.
2. Нижче 1.
Мал. 79
3. Освітлення не впливає на
підвищення струму.
281. В якому випадку контакти двох напівпровідників можна
пропустити найбільший
струм?

282. Електричний струм у вакуумі при певних умовах
проводять…
1. Протони.
2. Електрони.
3. Іони.
283. Чи може електричне поле створити струм у вакуумі?
1. Не може.
2. Може, за умови наявності у вакуумі електронів.
3. Може за будь – яких умов.
284. З нитки розжарювання електричної лампочки при певній
температурі вилітає 0,25•1017 електронів за 1 с. Яка
максимальна сила струму в лампі?
1. 4 мА.
2. 0,4 А.
3. 0,04А.
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285. Анодний струм вакуумного діода дорівнює 0,32 А. Яку
кількість електронів за 1 с випускає катод при цих умовах.
1. 1,6•1019.
2. 4,8•1016.
3. 2•1018.
286. Яку дію електричного струму спостерігають під час
проходження його у вакуумі?
1. Магнітну.
2. Теплову, магнітну і хімічну.
3. Теплову і магнітну.
287. На мал. 80 зображено вольт –
амперну характеристику вакуумного
діода. Яка частина графіка
відповідає струму насичення?
1. АО.
2. ВС.
3. АВ.
Мал. 80
288. Потужність струму в електронно – променевій трубці 0,5 Вт.
Енергія електронів у промені 8•10-16 Дж.Визначити силу
анодного струму.
1. 17,4 мА.
2. 300 мА.
3. 0,1 мА.
289. Які носії електричного заряду сприяють створенню струму в
електролітах?
1. Електрони і негативні іони.
2. Позитивні і негативні іони.
3. Позитивні і негативні іони, електрони.
290. У водних розчинах солей, кислот та лугів утворюються
позитивні і негативні іони. Який при цьоиу переважає заряд
у цих електронах?
1. Заряд тих іонів, яких більше.
2. Заряд, який постійно змінює знак.
3. Електроліт завжди нейтральний.
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291. Як зміниться електричний опір електроліту з підвищенням
температури?
1. Збільшиться.
2. Зменшиться.
3. Не зміниться.

294. Скільки нікелю виділиться під час електролізу, якщо було
витрачено 3 кВт·год електроенергії при напрузі на клемах
електродів 4 В?
1. 821 г.
2. 0,0434 г.
3. 921 г.
295. Скільки нікелю виділиться під час електролізу за 1 год при
струмі 10 А, якщо відомо, що атомна вага ніклю 58,71, а
валентність 2?
1. 0,3 кг.
2. 11 г.
3. 131 г.
296. У ванній з мідним купоросом за 20 хв виділилось 1,98 г міді.
Визначте, яка потужність витрачається на нагрівання
електроліту. Опір електроліту у ванні 0,8 Ом.
1. 20 Вт.
2. 31 Вт.
3. 18,4 Вт.

297. Під час електролізу розчину сірчаної кислоти за 50 хв
виділилось 3•10-4 кг гідрогену. Визначте кількість теплоти,
що виділилась при цьому в електроліті, якщо його опір
0,4 Ом, а електролітичний еквівалент водню 1•10-8 кг/Кл..
1. 8•104 Дж.
2. 4,3•106 Дж.
3. 1,2•105 Дж.
298. Електроди занурені в розчин мідного купоросу, з’єднаного з
джерелом струму, напругою 2 В. Опір електроліту між
електродами 0,4 Ом. Яка маса міді виділиться на катоді за
10 хв?
1. 1,8 г.
2. 1 г.
3. 3,4 г.
299. Послідовно з електролітичною ванною ввімкнено амперметр,
що показує силу струму 1,5 А. Яку поправку треба внести в
покази амперметра, якщо за 10 хв на катоді виділилось 0,316
г міді? Електролітичний еквівалент міді 0,33•10-6 кг/Кл.
1. 0,24 А.
2. 0,1 А.
3. 0,07 А.
300. Для покриття ложок сріблом струм 1.5 А протягом 6 год
пропускають через розчин солі срібла. Як катод,
використовують дев’ять ложок, з яких кожна має поверхню
50 см2. Яка товщина відкладеного срібла?
1. 3,8•10-6 м.
2. 5,4•10-4 м.
3. 7,7•10-5 м.
301. При нікелюванні виробу протягом 1,5 год на ньому
утворився шар нікелю завтовшки 0,03 мм. Визначити
середнє значення густини струму.
1. 163А/м2.
2. 321 А/м2.
3. 171,5 А/м2.
302. Визначити кількість міді, що виділяється, якщо електроліз
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292. Атомна маса золота 197,2, валентність 3. Який
електрохімічний еквівалент золота?
1. 0,0682•10-5 кг/Кл.
2. 0,0681•10-6 кг/Кл.
3. 0,0682•10-4 кг/Кл.
293. При покритті виробу сріблом за 3 год на аноді відклалась
4,55 г срібла. Визначити силу струму при електролізі.
1. 0,98 А.
2. 1,3 А.
3. Задача розв’язку не має.

відбувається при напрузі 4 В, ККД електролітичної ванни
90 % і на це затрачено 1 кВт·год електроенергії.
1. 0,85 кг.
2. 267 г.
3. 171 г.
303. Провідна сфера з радіусом 5 см вміщена в електролітичну
ванну, наповнену розчином мідного купоросу. На скільки
збільшилась маса сфери, якщо мідь відкладатиметься
протягом 30 хв, а електричний заряд, що надходить на
кожний квадратний сантиметр поверхні сфери за секунду
дорівнює 0,01 Кл?
1. 1,9•10-3 кг.
2. 1,9•10-5 кг.
3. 1,9•10-4 кг.
304. У розчин мідного купоросу анодом є пластина з міді, яка
містить 12% домішок. При електролізі мідь розчиняється і в
чистому вигляді виділяється на аноді. Скільки енергії
виділяється для очищення 1 кг міді?
1. 2,12 кВт·год.
2. 4,5 кВт·год.
3. 3,7 кВт·год.
305. Дві електролітичні ванни ввімкнені послідовно. У першій
ванні міститься розчин хлористого заліза (FeCl2), а в другій
«хлорного заліза» (FeCl3). Визначити маси заліза, які
виділяються на катодах при проходженні 9,65•107 Кл
електрики. Атомна маса заліза 0,05585 кг/моль.
1. 27,93 кг; 27,93 кг.
2. 27,93 кг; 18,62 кг.
3. 18,62 кг; 18,62 кг.
306. Носіями електричного струму у газах є…
1. Електрони.
2. Додатні і від’ємні іони.
3. Електрони і дірки.
307. Як залежить електричний опір газу від температури?
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1. З підвищенням температури збільшується.
2. З підвищенням температури зменшується.
3. Опір газу від температури не залежить, а
залежить тільки від іонізатора.
308. Чи виконується закон Ома для струму в газах?
1. Не виконується.
2. Виконується.
3. Виконується частково.
309. Що – електрони чи іони – більш ефективні в процесі
утворення лавин заряджених частинок під час ударної
іонізації, що супроводить електричний розряд в газах?
1. Електрони.
2. Додатні іони.
3. Від’ємні іони.
310. На мал. 81 зображено графік
залежності між силою струму і
напругою на електродах трубки,
в якій міститься іонізований газ.
Яка ділянка графіка відповідає
несамостійному розряду?
Мал. 81
1. ОА.
2. АВ.
3. ВС.
311. У якому з наведених нижче розрядів у газах виникає плазма?
1. Тліючий розряд.
2. Електрична дуга.
3. Іскровий розряд, блискавка.
312. Струм проходить через газ, якщо він попереднь іонізований.
Який струм пройшов через газ за 10 хв, коли за цей час через
обмежену площу поперечного перерізу газу пройшло 5•1015
пар іонів? Заряд кожного іона дорівнює заряду електрона.
1. 1 А.
2. 2,7•10-6 А.
3. 2,4•10-5 А.
313. Від чого залежить сила струму насичення в газі – від
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прикладеної напруги чи від іонізатора?
1. Від прикладеної напруги.
2. Від дії іонізатора.
3. Струм насичення не залежить від дії іонізатора і
напруги.
314. напруга між хмарою і землею становить 107 В, а сила стрму
104 А. Скільки кВт·год енергії виробляє блискавка, якщо її
тривалість 0,001 с?
1. 28 кВт·год.
2. 321 кВт·год.
3. 435 кВт·год.
315. Енергія ірнізації атомів ртуі 10,4 еВ. Яку найменшу
швидкість повинен мати електрон, щоб викликати іонізацію
атома ртуті?
1. 1,9•106 м/с.
2. 2,4•105 м/с.
3. 6,8•107 м/с.

Електромагнітні явища
Постійні магніти. Магнітне поле Землі
316. Які з перечислених нижче металів притягуються магнітами?
1. Мідь, сталь, чавун, нікель.
2. Кобальт, алюміній, сталь, чавун.
3. Чавун, сталь, нікель, кобальт.
317. Найсильніше притягуються залізні предмети …
1. Серединою магніту.
2. Полюсами магніту.
3. Північним полюсом магніту.
318. Якщо взяти два однакові штамбові магніти, то північний
полюс одного з них буде притягуватись…
1. До південного полюсу другого магніту.
2. До північного полюсу другого магніту.
3. До середини другого магніту та південного полюса.
319. Якщо штабовий магніт підвісити на довгй нитці посередині,
то він через деякий час буде завжди показувати один напрям
північним чи південним полюсом. Орієнтує магніт…
1. Сила земного тяжіння.
2. Магнітне поле Землі.
3. Архімедова сила.
320. Лінії магнітного поля будь-якого магніту чи електромагніту …
1. Виходять із північного полюсу і входять у південний.
2. Виходять із північного полюсу і входять у середину
магніту.
3. Виходять із північного і південного полюсу магніту і
входять всередину магніту.
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321. Якщо притиснути дві булавки так, як
показано на мал. 82, а потім їх
відпустити, то…
1. Булавки залишаться на тому ж
місці, адже вони притягуються
магнітом.
2. Кінці булавок розійдуться в
протилежні сторони.
3. Кінці булавок притягнуться один до
одного.
322. Які полюси магнітів зображені на мал. 83?
1. Однойменні.
2. Різнойменні.
3. Визначити неможливо, адже не
вказано напрям лінії магнітного
поля.

Мал. 82

Мал. 83

323. Як повинна зорієнтуватися магнітна
стрілка, якщо її внести в магнітне поле,
зображене на мал. 84?
Мал. 84
1. Повернутися на 180º.
2. Повернутися на 90º.
3. Магнітна стрілка зорієнтована вірно.
324. Як можна визначити полюси штамбового магніту, якщо на
ньому немає ніяких позначень і у вас відсутній компас?
1. Піднести до одного полюса кусок міді.
2. Піднести до обох полюсів стальні булавки.
3. Підвісити магніт на нитці і почекати, поки він
зорієнтується в магнітному полі Землі.
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325. Є два магніти. Магніт А – з відомими
полюсами, а магніт В – з невідомими.
В якому випадку правильно визначені
полюси магнітів (мал. 85), якщо при
проведенні досліду магніти
притягувалися один до одного?
1. 3.
2. 1.
3. 2.
326. З різних місць штабового магніту
(мал. 86) відривають при допомозі
гумової нитки стальні кульки. У
якому випадку натяг у момент
відриву кульки буде найменшим?
1. 3. 2. 1. 3. 2.

Мал. 85

Мал. 86

327. Як напрямлені лінії магнітного поля Землі?
1. З північного полюсу Землі на південний.
2. З південного полюсу Землі на північний.
3. Лінії магнітного поля Землі виходять із полюсів Землі і
сходяться на екваторі.
328. Ошурки якого металу притягуються магнітним полем
постійного магніту?
1. Мідні.
2. Алюмінієві.
3. Стальні.
4. Свинцеві.
329. Чому постійні магніти не можна піддавати інтенсивним
ударам? Відповідь обґрунтуйте.
1. Порушаться магнітні домени.
2. Магніт розіб’ється.
3. Поміняються полюси магніту.
4. Магніти розмагнічуються.
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330. Де знаходиться північний
полюс магніту, зображеного на
малюнку 87? ( Стрілками
показано силові лінії
магнітного поля).
1. Справа.
2. Зліва.
3. Угору.
4. Униз.

333. У якої з котушок А чи В (мал. 89)
більша магнітна дія струму, якщо вони
виготовлені з однакового матеріалу і
через них проходить однакової сили
струм?
1. А
2. В.
3. Однакова.

Мал. 87

Магнітна дія струму
331. Які з наведених нижче тверджень відносяться виключно до
магнітної дії струму: 1) нерухомі електричні заряди
створюють лише електричне поле; 2) магнітне поле існує
навколо рухомих електричних зарядів; 3) магнітне поле
виявляється за дією його на магнітну стрілку; 4) напрям
магнітних силових ліній залежить від напряму струму.
1. 1-4.
2. 2-3.
3. 1-3.
332. Визначте полюси магнітів (мал. 88) за напрямами ліній
магнітного поля.
1. а) зліва ПН, справа ПД;
б) зліва ПН, справа ПД;
в) зверху ПН, внизу ПД.
2. а) зліва ПН, справа ПД;
б) зліва ПД, справа ПН;
в) зверху ПД, внизу ПН.
3. а) справа ПН, зліва ПД;
Мал. 88
б) зліва ПН, справа ПД;
в) внизу ПН, зверху ПД.
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334. Який напрям електричного
струму в котушках А – Д ( мал.
90) ?
1. А(1 – 2); Б(1 – 2); В(2 - 1);
Г(1 – 2); Д(2 – 1).
2. А(2 – 1 ); Б(2 – 1); В(2 –
1); Г(2 – 1 ); Д(1 – 2).
3. А(1 – 2 ); Б(1 – 2); В(1 – 2);
Г(1 – 2); Д(1 – 2).

Мал. 89

Мал. 90

335. Як будуть взаємодіяти котушки А –Д, якщо по них
пропускати струм так, як показано на мал. 90?
1. В – Д–притягуватимуться, А – Д–відштовхуватимуться,
А – Б –відштовхуватимуться.
2. А – Б – притягуватимуться, А – Д–відштовхуватимуться,
Д – В – притягуватимуться.
3. А – Д – притягуватимуться, А – Б – притягуватимуться,
Д – В – відштовхуватимуться.
336. В якому напрямі потрібно
пропускати струм в провіднику
АВ ( мал. 91), щоб магнітна
стрілка повернулась північним
полюсом до читача?
1. АВ.
2. ВА.
3. В усіх випадках, тільки
магнітну стрілку відсунути до
кінця В провідника.
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Мал. 91

337. Навколо провідника з електричним струмом існує…
1. Електричне поле.
2. Магнітне поле.
3. Електричне і магнітне поле.
338. У колі провідника зі струмом знаходиться магнітна стрілка.
Як буде вести себе магнітна стрілка, коли струм в
провіднику зміниться на протилежний?
1. Стрілка повернеться на 90º.
2. Стрілка повернеться на 180º.
3. Стрілка повернеться на 360º.
339. Яке з названих тверджень вірне?
1. Магнітне поле виникає навколо провідника зі струмом.
2. При однаковому напрямі струмів провідники
відштовхуються, а при струмах протилежного напряму
притягуються.
3. Магнітне поле виникає навколо рухомого заряду.
4. Магнітне поле одного провідника зі струмом діє на
магнітне поле другого провідника зі струмом незалежно
від напрямів струмів взаємодіючих провідників.
340. Два електрони рухаються
паралельно з однаковими
швидкостями. Вектори їх
швидкостей входять
перпендикулярно до площини
(мал. 92). Який із вказаних на
малюнку напрямів вектора
сили діє на один електрон з
боку магнітного поля, створеного другим
Мал. 92
електроном?
1. 2.
2. 3.
3. 1.
341. Визначте силу, що діє на провідник довжиною 0,2 м при силі
струму 10 А в магнітному полі з індукцією 1,5 Тл, якщо кут
між напрямом індукції магнітного поля і струмом 30º.
1. 2,6 Н.
2. 3 Н.
3. 1,5 Н.
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342. Будь-який електричний заряд має навколо себе…
1. Електричне і магнітне поля;
2. Електричне поле;
3. Магнітне поле.
343. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,8 Тл на
провідник зі струмом 30 А, довжина активної частини якого
10 см, діє сила 1,5 Н. Під яким кутом до вектора індукції
розміщено провідник?
1. 26º.
2. 39º.
3. 41º.
344. В якому з вказаних нижче тверджень проявляється магнітна
дія струму : 1. притуляється клаптик паперу до
наелектризованої палички; 2. притуляються чи
відштовхуються два провідники зі струмом; 3. магнітна
стрілка повертається при вмиканні струму в провіднику; 4.
Взаємодія двох магнітних стрілок.
1. 2,3.
2. 1,4.
3. 1 – 4.
345. Коли провідник 2 був увімкнений в
електричне коло, то магнітна стрілка
була відхилена так, як показано на
мал. 93. Як буде встановлена магнітна
стрілка, якщо до неї приставити
провідник 1?
1. буде знаходитись у тому ж
Мал. 93
положенні.
2. повернеться на 90º.
3. встановиться в напрямку магнітного поля Землі.
346. Визначте полюси джерела струму,
зображеного на мал. 94.
1. 1 – +; 2 – -.
2. 2 – +; 2 – -.
3. Визначити неможливо,
адже не вказано напрям струму.
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Мал. 94

347. На мал. 95 вказано напрям лінії
магнітного поля. Який із них
вказано вірно?
1. №1 і №2.
2. №2 і №3.
3. №3 і №1.

351. Установіть відповідальність між напрямом струму у витку і
магнітним полюсом, повернутим до спостерігача.
1) S;

Мал. 95
348. Однорідне магнітне поле можна створити …
1. Навколо прямого провідника з електричним струмом.
2. Між двома паралельними провідниками з
електричним струмом.
3. Всередині колоподібного провідника зі струмом.
4. Всередині довгої котушки зі струмом.
349. Укажіть правильне графічне зображення магнітного поля
постійного магніту.

350. Укажіть правильне графічне зображення магнітного поля
котушки зі струмом.

2) N;
3) струм напрямлений за
годинниковою стрілку.
4) струм напрямлений проти
годинникової стрілки
5) струм відсутній.

Електромагнітні явища та їх застосування
352. Котушку з 30 витками ввімкнули до джерела струму, потім
на цю ж котушку доматали ще 30 витків, потім напругу на
котушці щбільшили вдвічі і, нарешті, в котушку вставили
злізне осердя. У якому випадку дія магнітного поля котушки
буде найбільшою?
1. Коли напругу збільшили вдвічі.
2. Коли при всіх описаних умовах в котушках
встановили залізне осердя.
3. Коли збільшили кількість витків вдвічі.
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353. Що слід зробити, щоб змінити магнітні полюси котушки зі
струмом на протилежні?
1. Збільшити силу струму в котушці.
2. Змінити напрям струму в котушці.
3. Змінити осердя.
354. Від вводу якого осердя в середину котушки зі струмом її
магнітне поле підсилюється?
1. Залізного. 2. Мідного. 3. Алюмінієвого.
355. Як виготовити електромагніт, щоб підіймальну силу можна
було регулювати?
1. Увімкнути реостат послідовно з електромагнітом або
змінювати активну довжину осердя.
2. Пропускати струм у зворотному напрямі.
3. Вмикати електромагніт з певними інтервалами.
356. Як буде працювати електродзвоник
(мал. 96), коли замкнути вимикачі?
1. Буде працювати безперервно.
2. Працювати не буде, адже
розімкнуті вимикачі реле.
3. Молоточок електродзвоника
вдарить один раз.
357. Яким чином потрібно з’єднати затискачі
А, Б, С, Д, Е, К, щоб лампочка
світилась в преривистому ритмі (мал.
97)?
1. АЕ, СД, БК.
2. АЕ, БС, ДК.
3. АБЕ, СДК.

Мал. 96

Мал. 97
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358. Електромагнітне реле забезпечує
ввімкнення кіл з великим струмом
(робоче коло) за допомогою дуже
малих струмів «керуючого» струму.
До яких затискачів потрібно
приєднати робоче коло і до яких –
«керуючого» струму (мал. 98)?
Мал. 98
1. А і В, В і С.
2. А і Д, В і А.
3. А і Д, В і С.
359. В якому напрямі переміщуватиметься
магніт, підвішений на пружині ( мал. 99),
під час вмикання струму?
1. Вверх. 2. Вниз.
3. Вліво або вправо.
360. В однорідному магнітному полі, індукція
якого 2 Тл і напрямлена під кутом 30º до
вертикалі, вертикально вгору рухається
Мал. 99
прямий горизонтально розташований
провідник масою 2 кг, по якому тече струм 4 А. Через 3 с
після початку руху провідник має швидкість 10 м/с.
Визначити довжину провідника.
1. 7,4 м.
2. 4,3 м.
3. 6,7 м.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом
361. Якщо провідник, по якому протікає електричний струм,
помістити між полюсами підковоподібного магніту, то
провідник зі струмом прийде в рух. Що є причиною цього
руху?
1. Дія магнітного поля магніту на провідник зі струмом.
2. Дія магнітного поля струму на магнітне поле
провідника зі струмом.
3. Дія магнітного поля магніту на магнітне поле
провідника.
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362. Напрям відхилення провідника зі
струмом залежить тільки від…
1. Напряму струму в провіднику.
2. Напряму ліній магнітного поля
магніту.
3. Напряму ліній магнітного поля
магніту та напряму струму в
провіднику.
363. Куди буде рухатись провідник зі
струмом, вміщений в магнітне поле
постійного магніту ( мал. 100)?
1. Вліво. 2. Вправо. 3. Вверх.
364. Як напрямлені лінії магнітного поля
постійного магніту ( мал. 101)?
1. Знизу вверх. 2. Зверху вниз.
3. Справа наліво.

367. На мал. 103 стрілкою вказано напрям, в якому на провідник
зі струмом діє магнітне поле. Який напрям струму в
провіднику?
1. До нас. 2. Від нас.
3. Струму в цьому разі
не буде.

Мал. 103
Мал. 100

Мал. 101

365. На якому з малюнків ( мал. 102 а, б, в, г) напрям сили, з
якого діє магнітне поле на провідник зі струмом, показано
правильно?
1. На всіх малюнках.
2. а, в, г.
3. а, б, в.

Мал. 102
366. За яким правилом визначають напрям сили, що діє на
провідник зі струмом у магнітному полі?
1. За правилом лівої руки.
2. За правилом правої руки.
3. За правилом правого гвинта.
4. За правилом буравчика.
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368. Терези (мал. 104) перебувають у
рівновазі. Як відхилиться шалька
з важком, коли замкнути
електричне коло?
1. Піднімуться вверх.
2. Опустяться вниз.
3. Терези залишаться в рівновазі.
369. На двох металічних рейках стоїть
візок, в якого металічні осі і
коліщата. Як буде рухатись візок,
коли замкнути електричне коло?
(мал. 105)
1. Зліва направо.
2. Справа наліво.
3. Візок рухатись не буде.

370. Визначити полюс магніту, який
знаходиться зліва (мал. 106).
1. Північний.
2. Південний.
3. Визначити неможливо, адже
не досить точно розміщений
провідник.
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Мал. 104

Мал. 105

Мал. 106

371. На мал. 107 зображено чотири
провідники зі струмом, що знаходяться в
магнітному полі. В якому напрямі діє
сила Ампер на ці провідники?
1. а – до нас, б – вверх, в – вниз, г – від нас.
2. а – від нас, б – вниз, в – вверх, г – до нас.
3. а – до нас, б – вниз, в – вверх, г – від нас.

Мал. 107

372. У якому напрямі відхилиться рамка зі
струмом, яка міститься в магнітному
полі?
1. Повернеться за годинниковою
Мал. 108
стрілкою.
2. Обертатиметься проти годинникової стрілки.
3. Не обертатиметься, адже сили, що діють на лівий і
правий провідник, врівноважуються.
373. Що потрібно змінити на мал. 109,
щоб рамка, по якій тече електричний
струм і яка вміщена в магнітне поле,
оберталася за годинниковою
стрілкою?
1. Змінити напрям струму і
поміняти полюси магніту.
2. Змінити напрям струму або
Мал.
поміняти полюси магніту.
3. Поміняти місцями вимикачі і акумулятор.

375. Яким чином можна збільшити потужність електродвигуна,
зображеного на мал. 109?
1. Збільшити кількість витків.
2. Посилити магнітне поле і збільшити кількість півкілець.
3. Збільшити кількість витків та півкілець, а також
посилити магнітне поле.
376. В електродвигуні, що розвиває потужність 1500 В, сила
струму 275 А. Двигун розвиває потужність 340 кВт. Який
ККД двигуна?
1. 82%.
2. 90%.
3. 95,5%.
377. Електродвигун потужністю 3 кВт працює під напругою
380 В. ККД двигуна 98%. Визначте силу струму в двигуні.
1. 21 А.
2. 8 А.
3. 14,4 А.
378. Пральна машина має потужність на валу двигуна 250 Вт і
ККД має 50%. Яку роботу виконує струм у колі двигуна
пральної машини за 6 хв?
1. 3 кДж.
2. 1800 Дж. 3. 1,8·105 Дж.
379. На якому з малюнків правильно показано напрям сили
Амперметра?
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374. Яке призначення півкілець АВ (мал. 109)?
1. Підводити струм до рамки.
2. Забезпечити проходження струму через рамку в одному
напрямі.
3. Зменшити тертя між кільцями і щітками.
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380. Укажіть у якому випадку сила Амперметра, що діє на
провідник зі струмом, який знаходиться між полюсами
магніту (див. мал.) спрямовано до нас.

383. Провідник зі струмом
розташований між полюсами
магніту так, як зображено на
малюнку 110. Вкажіть
правильне твердження.

Мал. 110

381. Установіть відповідність між напрямами струму силових
ліній магнітного поля та силою Ампера. ( крапки на
малюнку вказують на те, що силові лінії магнітного поля
напрямлені до нас).
1) сила напрямлена вліво

1. Силові лінії магнітного поля
напрямлені від S до N.
2. Якщо струм напрямлений від точки А до точки В, то
на провідник діє сила, напрямлена вгору.
3. Якщо змінити напрям струму у провіднику, напрям
діючої на провідник сили залишається незмінним.
4. Сила Ампера напрямлена вниз, якщо струм
проходить у провіднику від точки А до точки В.

2) сила напрямлена вниз
3) сила напрямлена вправо
4) сила напрямлена вгору

Електровимірювальні прилади

382. На малюнку вказано напрями силових ліній магнітного поля
та струму у провіднику. У якому випадку магнітне поле не
діє на провідник зі струмом?

384. Для значного посилення магнітної дії електромагніту, в його
котушку вводять…
1. Мідне осердя.
2. Алюмінієве осердя.
3. Залізне осердя.
4. Латунне осердя.
385. У яких установках осердя втягується магнітним полем
котушки?
1. У двигунах внутрішнього згоряння.
2. В електродвигунах.
3. В електровимірювальних приладах.
4. В ядерних реакторах.
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5) сила не діє

386. На мал. 111 (А – Е) зображено різні електромагнітні та
теплові прилади. Які з цих приладів належать до
електровимірювальних приладів магнітоелектричної
системи?
1. А, В, Г.
2. Е, Д, А.
3. Б, Г, В.

387. На мал. 111 ( А – Е) зображені різні електромагнітні та
теплові прилади. Які з цих приладів належать до
електромагнітних вимірювальних приладів?
1. Б.
2. В.
3. Г.
388. На мал. 111 ( А – Е) зображені різні електромагнітні та
теплові прилади. Які з цих приладів належать до
електровимірювальних приладів теплової системи?
1. В.
2. Б.
3. Г.
389. У яких приладах, зображених на мал. 111 (А – Е), покладено
в основу взаємодії дію магнітного поля на провідник зі
струмом?
1. А, Б, В, Е.
2. В, Г, Д, Е.
3. А, Г, Д, Е.
390. Який із приладів зображених на мал. 111 (А – Е), не
належить до електровимірювальних приладів?
1. Б.
2. Г.
3. Д.
391. Яка сила в роботі приладів магнітоелектричної системи
протидіє силі Ампера?
1. Сила пружності. 2. Сила земного тяжіння.
3. Сила тиску.
392. Які з електричних приладів зображених на мал. 111 (А – Е),
можна використати в колі змінного струму?
1. Б, Г, В.
2. А, Б, Г.
3. В, Д, Е.

Мал. 111
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393. Які з електричних приладів зображених на мал. 111 (А – Е),
можна (за певних умов) використовувати і в колі постійного,
і в колі змінного струму?
1. А, Б, В, Д, Е.
2. А, Б, Г, Д, Е.
3. А, Б, Г, Д, Е.
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394. Електровимірювальні прилади теплової, магнітоелектричної,
електромагнітної системи використовуються для
вимірювання…
1. Сили струму. 2. Напруги.
3. Сили струму, напруги, опору провідника.

Електромагнітна індукція
395. Суть явища електромагнітної індукції полягає у …
1. Виникненні магнітного поля навколо провідника зі
струмом.
2. Виникненні електричного поля навколо провідника
зі струмом.
3. Виникненні індукційного електричного струму у
замкненому провіднику, розташованому у
змінному магнітному полі.
4. Виникненні сили притягання між двома
різнойменно зарядженими частинками.
396. Знайдіть закінчення твердження, яке найточніше
характеризує явище електромагнітної індукції: у замкненому
контурі з’являється електричний струм, якщо контур…
1. Знаходиться в постійному магнітному полі.
2. Рухається поступально в постійному магнітному
полі.
3. Обертається в постійному магнітному полі.
4. Рухається в постійному магнітному полі так, що
магнітний потік, який проходить крізь нього, не
змінюється.
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397. Електрон, рухаючись в горизонтальному напрямі зліва
направо, влітає в магнітне поле і відхиляється на 90º вниз. Як
направлені лінії індукції магнітного поля?
1. Вгору.
2. Від спостерігача.
3. Вліво.
398. В який бік має бути
направлений струм у
провіднику АВ, щоб
північний полюс стрілки
повернувся до спостерігача
(мал. 112)?
Мал. 112
1. Від А до В. 2. Від В до А.
3. Струм повинен бути змінним.
399. Яка з перелічених нижче властивостей відноситься тільки до
індукційного електричного поля, але не до електричного?
1. Неперервність в просторі.
2. Лінії напруженості обов’язково пов’язані з
електричними зарядами.
3. Поле володіє запасом
енергії.
400. В якому напрямі буде текти струм
через лампочку 1 та 2 через
малий інтервал часу після
розмикання кола (мал. 113).
1. Через1 та 2 в напрямі
Мал. 113
протилежному тому, яке мав струм
до розмикання кола.
2. Через 1 – попередній, через 2 – протилежний струм.
3. Сила струму через обидві лампи рівна нулю.
401. Багато учнів вважають, що індукційний струм у провіднику
виникає завжди під час руху провідника в магнітному полі.
Чи вірно це?
1. Так.
2. Ні.
3. Залежить від того, як рухається провідник.
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402. Суцільний обруч здійснює рухи в однорідному магнітному
полі з індукцією В. В якому випадку в обручі виникне
індукційний струм?
1. Коли котиться перпендикулярно до лінії індукції
магнітного поля.
2. Коли котиться паралельно до лінії індукції магнітного
поля.
3. Обертається навколо осі, що перпендикулярна до
вектора індукції магнітного поля.
403. Прямий постійний магніт падає через металеве кільце з
прискоренням вільного падіння. Чи вірне це твердження?
1. Так.
2. Ні.
3. Вірне за певних умов.
404. У якому напрямі піде струм через
амперметр у момент розмикання
кола ключем К (мал. 114)?
1. У напрямі струму до
розмикання кола.
2. У напрямі протилежному
струму до розмикання.
3. Струм буде коливатись.

406. Постійний магніт рухають з металевого замкнутого кільця
північним полюсом. Притягується чи відштовхується при
цьому кільце?
1. Притягується.
2. Відштовхується.
3. Рух магніту не впливає на кільце.
407. В якому випадку буде виникати індукційний струм
(мал. 115)?
1. В котушку вставляють магніт північним полюсом.
2. В котушку вставляють магніт південним полюсом.
3. Магніт внесли в котушку і зупинили.
4. В котушці встановили другу котушку, яку ввімкнено
до джерела постійного струму і весь час вмикають і
розмикають коло з меншою котушкою.

Мал. 114

Мал. 115

405. Три однакових штамбових магніти падають у вертикальному
положенні одночасно з однієї і тієї ж самої висоти. Перший
падає вільно, другий під час падіння проходить через
незамкнуте кільце, а третій – через замкнуте кільце. В якій
послідовності будуть падати магніти на Землю?
1. Одночасно.
2. 1, 2 і 3.
3. 3 і 1, 2.
406. Постійний магніт рухають до замкнутого металевого кільця
південним полюсом. Притягується до нього магніт чи
відштовхується?
1. Притягується.
2. Відштовхується.
3. Рух магніту не впливає на кільце.
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Фізика атомного ядра
408. У якому з наведених тверджень найточніше описується
модель атома Резерфорда?
1. Атом складається з ядра і електронів. Майже вся маса
атома зосереджена в ядрі.
2. Атом складається з ядра і електронів. Маса
рівномірно розподілена по всьому об’му атома.
3. Атом складається з ядра і електронів.
4. Додатний заряд атома розосереджений у всьому
об’ємі, а від’ємно заряджені електрони «вкраплені в
нього».
409. Під час α – розпаду утворюється ядро елемента, порядковий
номер якого в періодичній системі хімічних елементів на …
1. 2 одиниці більший, ніж порядковий номер
початкового елемента.
2. 1 більший ніж порядковий номер початкового
елемента.
3. 2 менший ніж порядковий номер початкового
елемента.
4. 1 менший ніж порядковий номер початкового
елемента.
410. У дослідах Резерфорда з розсіюванням α – частинок одна з
20000 α-частинок повертається назад тому, що вона
потрапляє …
1. У протон.
2. У ядро атома.
3. В нейтрон.
4. В електрон
411. На малюнку 116. наведено схему досліду Резерфорда для
вивчення будови атома. Укажіть, якою цифрою позначено
джерело α – частинок.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

412. Чому дорівнює заряд ядра?
1. Заряду атома.
2. Заряду електрона.
3. Заряду всіх електронів. 4.Заряду протонів даного ядра.
413. У ядрі атома Аргона 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість
електронів у цьому атомі?
1. 22 електрони.
2. 40 електронів.
3. 18 електронів.
4. 4 електрони.
414. Хто перший відкрив радіоактивність елементів.
1. Резерфорд. 2. Томсон. 3. Беккерель.
4. П’єр Кюрі.
415. Які з трьох видів випромінювання α, β, γ – мають найбільшу
масу частинок?
1. α.
2. β.
3. γ.
4. α, β.
416. Кількість радону зменшилась у 8 разів за 11,4 діб. Який
період його напіврозпаду.
1. 1,4 діб.
2. 3,8 діб.
3. 1,2 діб.
417. Якою частинкою бомбардується ядро згідно ядерної реакції?
N + X →146C +11H
2. Електрон.
3. Нейтрон.
14
7

1. Протон.

418. Який графік відповідає
елементу з більшим періодом
напіврозпаду?
1. Третій.
2. Другий.
3. Перший.

Мал. 116
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Мал. 117

419. Кисень має три ізотопи 168О , 178О , 188О . Чим різняться ці
ізотопи між собою?
1. Кількістю електронів.
2. Кількістю протонів.
3. Кількістю нейтронів.
420. β– випромінювання це потік …
1. Ядер атомів Гелію.
2. Швидких електронів.
3. Нейтронів.
4. Електромагнітних хвиль.

Б) Li37

2) 11 протонів, 12 нейтронів, 11 електронів;

В) Na
Г) U

3) 92 протони, 146 нейтронів, 92 електрони;
4) 7 протонів, 3 нейтрони, 7 електронів;
5) 6 протонів, 6 нейтронів, 6 електронів.

422. Яка частинка утвориться в результаті реакції
7
3

1. Електрон.

Li +12H →48Be + ?

2. Протон.

3. Нейтрон.

59
423. Ядро 26
Fe випромінило нейтрон. Яка кількість нуклонів в
новому ядрі?
1. 59.
2. 58.
3. 26.
4. 84.

424. Швидкість α – частинок в середньому в 15 разів менша за
швидкість β – частинок. Чому ж тоді α – частинка менше
відхиляється магнітним полем?
1. Заряд α – частинки більший.
2. Маса α – частинки більша.
3. β – частинка не має маси.
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426. Повний заряд ядра деякого атома дорівнює 0,48·10-17 Кл.
Визначити порядковий номер цього елемента.
1. 48.
2. 17.
3. 30.
427. Ядро урану 235
92 U захопивши один нейтрон, розпалося на два
осколки і викинуло два нейтрони. Один з осколків є ядро
139
36 Ba . Визначити хімічний символ другого осколка.

421. Установіть відповідність між хімічним елементом і складом
атома.
1) 3 протони, 4 нейтрони, 3 електрони;
А) С 612
23
11
238
92

425. Як можна змінити швидкість радіоактивного розпаду?
1. Нагріванням.
2. Опроміненням. 3. Це неможливо.

80
1. 35
Br .
2. 4296 Mo .
3. 3695 Kr .
428. Один грам радію – 226 виділяє за 1 с енергію 14,2·1011МеВ.
Скільки часу потрібно, щоб нагріти 10 г води від 0º до 100ºС
за рахунок енергії радіоактивного розпаду радію, який
знаходиться у воді. Втратами знехтувати.
1. 150 хв.
2. 5 год.
3. 750 хв.

429. Ізотоп якого хімічного елемента утворюється під час α –
розпаду Плутонію 238
94 Pu ?
1.

236
90

Th ;

2.

234
92

3.

238
95

Am ;

4.

242
96

U;
Cm .

430. Радіоактивний ізотоп 137 N , розпадаючись, перетворюється в
ізотоп вуглецю 136C . Яка частинка при цьому
випромінюється?
1. Позитрон. 2. Нейтрон. 3. Електрон.
431. Після чотирьох α – розпадів з радіоактивного ізотопу сурми
133
51 Sb утворюється новий ізотоп. Обчислити його заряд.
1. 6,9·10-18 Кл.
2. 1,6·10-18 Кл.
3. 51·10-18 Кл.
432. Обчислити заряд ядра, яке утворюється з радіоактивного
ізотопу 38 Li після одного β – розпаду і одного α – розпаду.
1. 3,2·10-19 Кл. 2. 1,6·10-19 Кл. 3. 2,4·10-19 Кл.
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433. При захопленні нейтрона ядром атома магнію 24
12 Mg
22
утворюється радіоактивний ізотоп 11 Na . Яка частинка
випускається при цьому радіоактивному перетворенні?
1. Протон.
2. Електрон.
3. Нейтріно.
434. Який ізотоп утвориться з 235
92 U після чотирьох α – розпадів і
двох β – розпадів?
1. 209
2. 216
3. 229
84 Po .
92 U .
86 Rn .
22
435. У результаті якого розпаду натрій 11
Na перетвориться в
22
магній 12 Mg ?
1. α – розпаду. 2. β – розпаду. 3. n – розпаду.

436. Під час опромінення вуглецю 126C протонами утворюється
ізотоп вуглецю 136C . Яка при цьому викидається частинка?
1. Електрон.
2. Нейтрон.
3. Позитрон.
437. Під час опромінення ртуті

198
80

Hg нейтронами утворюються

атоми золота Au . Яка частинка при цьому викидається?
1. Протон.
2. Електрон.
3. Позитрон.
198
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438. Як змінюється масове число та номер елемента, якщо з ядра
вилітає протон?
1. Зменшиться на 1.
2. Збільшиться на 1.
3. масове число зменшиться на 1, а номер елемента
збільшиться на 1.
439. Які ядерні процеси приводять до структурної перебудови
ядер атомів?
1. α, β, γ – випромінювання. 2. α, β – випромінювання.
3. α, γ – випромінювання.
440. Йонізуючим називається випромінювання, яке під час
взаємодії з речовиною спричиняє йонізацію…
1. Атомів.
2. Молекул.
3. Атомів і молекул.
4. ядра атомів і молекул.
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441. Існують такі види біоушкоджень внаслідок радіоактивного
випромінювання…
1. Молекулярний.
2. Субклітинний і клітинний.
3. Тканинний……
4. Всі вищеназвані.
442. Виберіть правильні судження. За одиницю активності
радіоактивного розпаду в системі СІ є…
1. 1 беккерель.
2. 1 кюрі.
Дж
3. 3,7·1010 Бк.
4. 0,01
.
кг
443.Визначте активність радіоактивного зразка, якщо щогодини в
ньому розпадається 7,2·108 ядер?
1. 1,2·107 Бк;
2. 2·105 Бк;
3. 20 МБк;
4. 12 МБк.
444. Установіть відповідність між початковим та кінцевим
елементами після β- розпаду?
А) H 13 ;
1) Ar1837 ;
Б) Cl1737 ;

71
2) Ge32
;

71
В) Ga31
;

3) He23 ;

60
;
Г) Co 27

61
4) Co 27
;
60
5) Ni28
;

445. Установіть відповідність між початковим та кінцевим
елементами після α- розпаду?
226
;
1) Th90234 ;
А) Ra88
Б) U 92238 ;

2) Rn86222 ;

142
;
В) Ce58

170
;
3) Yb70

174
Г) Hf 72
;

4) Er68167 ;
138
;
5) Ba 56
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446. Поглинута доза йонізаційного випромінювання визначається
за формулою:
W
1. D = ;
2. H = KD ;
m
q
D
3. Dексп = ;
4. PD = .
m
t
447. У ядрі атома Германію 32 протони і 40 нейтронів. Яка
кількість електронів у цьому атомі?
1. 18;
2. 40;
3. 32;
4. 72

Задачі для узагальнюючого повторення
448. Сила гравітаційного притягання між двома
наелектризованими кульками масою по 1 г зрівноважена
електричною силою відштовхування двох однойменних
зарядів, що надані кулькам. Визначити заряд однієї з
кульок, вважаючи, що заряд другої кульки такий самий.
1. 8,6·10-14 Кл. 2. 6,7·10-19 Кл. 3. 1,8·10-15 Кл.
449. Дві однакові кульки масою 0,2 г кожна, підвішені на нитках
довжиною по 1 м на одному гачку. Після того, як їм надали
однакового заряду, кульки розійшлись так, що кут між
нитками став 60º. Які заряди кульок?
1. 4,5·10-7 Кл. 2. 3,5·10-7 Кл. 3. 3,1·10-7 Кл.
450. Атом водню складається з позитивного ядра, навколо якого
обертається електрон. З якою швидкістю повинен
обертатися електрон навколо ядра, щоб не впасти на ядро,
якщо його орбіта – коло з радіусом 5·10-11 м. Маса електрона
9,1·10-31 кг, заряд електрона 1,6·10-19 Кл.
1. 4,43·106 м/с. 2. 2,5·106 м/с. 3. 3·106 м/с.
451. Заряди 2 Кл і 3 Кл знаходяться на відстані 10 см один від
одного. Де потрібно помістити між ними заряд – 1 Кл, щоб
заряди були в рівновазі?
1. 5,5 см від меншого заряду.
2. 4,5 см від більшого заряду.
3. 4,5 см від меншого заряду.
452. Дві однакові металеві заряджені кульки знаходяться на
відстані 10 см одна від одної. Сила відштовхування кульок
30 мкН. Після дотику та віддалення кульок на початкову
відстань сили відштовхування сила рівною 90 мкН.
Визначити заряд кульок перед дотиком .
453. Чи можна дві заряджені однойменним зарядом кулі, не
змінюючи заряд куль, примусити їх притягуватись?
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454. На мал. 118 лампи однакові.
Розташуйте їх в порядку зростання
їхнього освітлення.
1. 4, 1, 5, 2.
2. 4, 2, 1, 5.
3. 2, 1, 5, 4.
4. 2, 3, 1, 5.
455. Визначити відношення
потужностей струму в резисторі 1
до потужності струму в резисторі
3 (мал.119) R1=100 Ом,
R2= 300 Ом, R3=400 Ом.
1. 1.
2. 0,75.
3. 0,25.
4. 0,5.

459. Накресліть схему електричного кола, яке складається із
джерела, двох лампочок та двох вимикачів, щоб при цьому
за допомогою вимикачів можна було поодинці вмикати і
вимикати лампочки. Поясніть свій малюнок.
460. З дроту опором 10 Ом зроблено кільце. Де слід приєднати
провідники, що підводять струм, щоб опір утвореного кола
дорівнював 1 Ом?

Мал. 118

456. Один електричний нагрівник
розраховано на напругу 220 В і
Мал. 119
потужність 800 Вт, другий – на таку
саму напругу та потужність 2.4 кВт. Обидва нагрівники
з’єднані послідовно та підключені до мережі 220 В. Яка
потужність струму в такому полі?
1. 800 Вт.
2. 2400 Вт.
3. 600 Вт.
4. 3000 Вт.
457. Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,3 А. За
який час крізь поперечний переріз спіралі проходить 5,6·1020
електронів (елементарний заряд 1,6·10-19 Кл)?
1. 3хв;
2. 300 с;
3. 500с;
4. 30хв..
458. Електродвигун підіймального крана працює під напругою
380 В. і споживає силу струму 20 А. Який ККД має кран,
якщо вантаж масою 1т він піднімає на висоту 19 м за 50 с.
1. 40%;
2. 50%;
3. 60%;
4. 70%.
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461. Кулька масою 10 г має заряд 10мкКл і висить на шовковій
нитці. Коли до неї знизу піднесли кульку, заряджену таким
самим за модулем негативним зарядом, сила натягу нитки
збільшилася вдвічі. Визначте відстань між центрами кульок.
1. 3 см;
2. 30 см;
3. 3 м;
4. 30 м.
462. Для електролізу розчину ZnSO4 необхідно затратити енергії
W=2 кВт·год. Визначте масу цинку, яка при цьому
виділяється, якщо напруга на клемах U=4 В.
Електрохімічний еквівалент цинку 0,34·10-6 кг/Кл.
1. 650 г;
2. 612 кг;
3. 0,621 кг;
4. 612 г.
463. Вантажний трамвайний вагон при силі струму 110 А і
напрузі 600 В розвиває силу тяги 3 кН. З я кою швидкістю
він рухатиметься по горизонтальній ділянці шляху, якщо
ККД електроустановки 60%
1. 20 м/с;
2. 54 км/год;
3. 47 км/год;
4. 10 м/с.
464. Визначте масу срібла, що осяде на катоді під час електролізу
азотнокислого срібла за час t = 2 год, якщо до ванни
приклали напругу U = 1,2 В, а опір ванни R=5 Ом.
Електрохімічний еквівалент срібла 1,12•10-6 кг/Кл.
1. 19 г;
2. 0,19 кг;
3. 0,021 кг;
4. 1,9 г.
465. Доведіть, що коли дві однакові металеві кульки, заряджені
однойменно неоднаковими зарядами, доторкнути одну до
одної і розвести на ту саму відстань, то сила взаємодії
обов’язково збільшиться, причому тим дужче, чим більше
відрізняються між собою заряди.
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1. Розв’
Розв’язати кросворд.
Варіант 1.
По горизонталі. 1. Полюс
магніту. 3. Одиниця заряду.
4. Непровідники електрики.
5. прилад для з’ясування
наелектризованості тіл.
8. Фізична величина, що
характеризує електричні
властивості провідника.
9. Частина атома. 11. Один з
основоположників
електротехніки, російський
фізик.
По вертикалі. 2. Котушка із
залізним осердям. 5. один із
винахідників електричного освітлення (американський учений).
6. Позитивно заряджена елементарна частинка, що входить до
складу ядра атома. 7. Прилад для вимірюваняя сили струму.
10. Прилад для регулювання сили струму.
Варіант 2.
По горизонталі.
4. Присторої для
вимикання живлення,
якщо сила струму
перевищує допустиму
норму.
5. Англійський фізик.
Автор планетарної моделі
атома.
6. Одиниця електричного
заряду. 10. Заряджена
частинка. 11. Російський
фізик, один з
основоположників
електротехніки. 12. Складова частинка атома.
99

По вертикалі. 1. Вид з’єднання провідників. 2. Вид з’єднання
провідників. 3. Джерело струму. 7. Одиниця опору. 8 Одиниця
напруги. 9. Російський фізик, винахідник електродвигуна.
466. Є два металічні стержні однакового розміру і кольору (один
– намагнічений, другий – ні). За скільки дотиків одного
стержня до другого можна виявити який стержень
намагнічений?
467. Прямий горизонтальний провідник масою 80 г і довжиною
0,2 м знаходиться в магнітному полі (В=0,4 Тл). При якій
силі струму в провіднику сила Ампера врівноважить силу
тяжіння?
1. 1 А.
2. 5 А.
3. 10 А.
4. 20 А.
468. Провідник зі струмом 10 А підвішено на двох пружинах. На
відрізок провідника довжиною 1,2 м діє однорідне магнітне
поле ( В= 160 мТл). На скільки зміниться довжина пружин,
якщо магнітне поле зникне? Жорсткість пружини 40 Н/м.
1. Збільшиться на 2,4 см.
2. Зменшиться на 2,4 см.
3. Збільшиться на 4,8 см.
4. Зменшиться на 4,8 см.
469. Чому дорівнює сила струму в провіднику завдовжки 2 м,
якщо під час переміщення його в однорідному магнітному
полі ( В=5·10-2 Тл) на відстань 0,4 м виконано роботу
0,14 Дж? Провідник розміщено під кутом 45º до ліній
магнітного поля.
1. 5 А.
2. 14 А.
3. 8,5 А.
4. 3 А.
470. Установіть відповідність прилад-система-умовне позначення
на схемах.
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471. Період піврозпаду двох радіоактивних речовин дорівнює Т і
2Т. Початкова кількість атомів першої речовини у 4 рази
більша від кількості атомів другої речовини. Через який час
кількість атомів зрівняється?
1. через 4Т.
2. через 2Т.
3. через Т.
4. через 8Т.
472. Два розчини в початковий момент містять однакову кількість
радіоактивних ізотопів. Період піврозпаду першого розчину
10 хв, а другого розчину - 30 хв. Яке відношення кількості
радіоактивних атомів через одну годину?
2. 3 2 .
3. 2 .
4. 1,7.
1. 23.
212
473. Радіоактивний атом 232
90Th перетворився в атом 83 Bi . Скільки
відбулося α- і β – розпадів під час цього перетворення?
1. 5 і 3.
2. 4 і 5.
3. 5 і 4.
4. 3 і 6.

474. Під час радіоактивного розпаду енергія α – частинок
дорівнює 5 МеВ. Яка її швидкість?
1. 3·108 м/с. 2. 3·107 м/с. 3. 2·107 м/с. 4. 2·108 м/с.
475. Радіоактивні елементи випромінюють 1017 α – частинок з
енергією 5 МеВ. Яку масу води можна нагріти на 10º С,
якщо вся енергія α – частинок піде на нагрівання води.
1. 240 г.
2. 28 кг.
3. 120 мг.
4. 370 г.

I. Магніто електрична.
ІІІ. Електро динамічна.
V. Теплова.
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ІІ. Електро магнітна.
IV. Електро статична.
VI. Індукційна.
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