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7. Тіло, що діє на друге тіло…

І. Починаємо вивчати фізику

1) Може змінити свою швидкість, але не міняє форму.
2) Може змінити як швидкість так і форму.
3) Не змінює ні швидкості ні форми.

І варіант
1. Яку траєкторію описує центр колеса велосипеда під час
руху по прямолінійній дорозі?
1) Коло;

2) пряму лінію;

8. На малюнку 2 зображені візки, які з’єднані пружиною. По
результатах досліду можна стверджувати, що…

3) криву лінію.

2. Яка швидкість потяга, якщо телеграфні стовпи
«пробігають» мимо вікна з інтервалом 4 с? Відстань між
стовпами 60 м.
1) 16 м/с;

2) 60 м/с

1) Візки зроблені з різних речовин;
2) m1=m2;
3) m1>m2;
4) m1<m2.

3) 15 м/с

3. Яке з нижченаведених тверджень справедливе?
Фізика – це наука про…
Мал.2

1) Квітки;
2) поведінку дітей у школі;
3) технології;
4) природу;
5) космос.

9. В якому з наведених прикладів виконується робота?

4. Установіть відповідність між фізичними величинами
температура, довжина, об’єм, робота та одиницями їх
вимірювання: А. м; Б. Дж; В. м3; Г. оС.
1) А,Б,В,Г;

2) Г,А,В,Б;

3) Г,В,Б,А;

1) Вантаж тисне на воза, що рухається по горизонтальній
дорозі;
2) Штангіст намагається підняти штангу, але не може;
3) Супутник рухається навколо Землі;
4) Шайба зупиняється під дією сили тертя.

4) А,Б,В,Г.

5. Де допущено помилку?
1) 760 л =76 м3;

2) 5,4 г =0,0054 кг;

3) 5 м =500 см.

10. За допомогою лебідки рівномірно підняли вантаж на
висоту 10 м протягом 0,8 хв і виконали при цьому роботу
120 кДж. Яку потужність розвивали під час піднімання
вантажу?

6. Визначте діаметр дроту (мал. 1)
1) 2 мм; 2) 1 мм; 3) 2,5 мм.

1) 150 Вт;

Мал. 1
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2) 2500 Вт;

3) 12 кВт

5. До поняття «фізичне тіло» відносяться:

11. Який з важків має більшу енергію відносно стола? (мал.3)
1) Однакову;

2) 1;

1) літак, космічний корабель, мідь, вода, автомобіль,
час;
2) мідь, вода, час;
3) літак, космічний корабель, автомобіль.

3) 2.

12. Додаткова. Автомобіль масою
2 т їде з швидкістю 10 м/с. Яка
величина гальмівної сили може
зупинити його на відстані 25 м?
1) 2 кН;

2) 80 кН;

6. Учень опустив у мензурку 100
канцелярських скріпок. Визначити
об’єм однієї скріпки ( в см3) (мал.. 5)

Мал. 3

3) 20 кН.

7. При русі тіла 1 по поверхні тіла 2
сила тертя ковзання…
ІІ варіант
1) постійно збільшується;
2) постійно зменшується;
3) постійна;
4) спочатку зменшується, потім
збільшується.

1. Один лижник їде з швидкістю 10,8 км/год, а другий 3 м/с.
Який лижник рухається швидше?
1) Перший;

2) другий;

2. За графіком залежності швидкості
руху від часу (мал. 4) визначити на
яких ділянках рух нерівномірний.
1) АВ;

3) ВС.

2) 0А;

3. Яку температуру прийнято за
0 оС? Температуру…

3) однаково.
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υ, м/с
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8. Терези зрівноважили, помістивши
на одній шальці тіло, а на другій
важки (мал. 7). Маса тіла…

В
С

0 1 2 3 4 5 t,c
Мал. 4

1) 51,09 г;
2) 60,90 г;
3) 1140 г;
4) 1590 г.

1) М’яч вільно падає;
2) м’яч кинуто вертикально вгору;
3) м’яч котиться по горизонтальному столу.

4. Де допущено помилку?
2) 500 см=5 м;

Мал. 6

Мал. 7
9. У яких випадках сила тяжіння виконує механічну роботу?

1) Льоду; 2) тіла людини; 3) кипіння води; 4) танення
льоду при нормальному атмосферному тиску.

1) 120 хв=720 с;

Мал. 5

3) 0,5 кг=500 г.
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10. Потужність першого механізму більша потужності
другого, якщо перший здійснює…

2. Жук рухаючись рівномірно і прямолінійно переповз із
положення з координатою10 м в положення з
координатою 12 м. Знайти його швидкість, якщо на
подорож він затратив 22 с.
1
1) 0,09 м/с;
2) 0,4 м/с;
3)
м/с.
11
3. Який з приладів застосовують для дослідження космічних
об’єктів та хто вперше його виготовив?

1) Більшу роботу за більший час;
2) меншу роботу за більший час;
3) ту ж роботу за менший час;
4) ту ж роботу за більший час.
11. Який з автомобілів (мал.. 8) має більшу кінетичну
енергію
1) однакову;
2) перший;
3) другий.

1) Мікроскоп, Архімед;
3) телескоп, Галілей;

4. Якою з лінійок можна виміряти тіла: 1) з найбільшою; 2) з
найменшою точністю? (Мал. 10)

Мал. 8

12. Додаткова. Молот вагою 1 кН вільно падає на поковку з
висоти 0,5 м. З кожним ударом товщина поковки
зменшується на 20 мм. Яка сила удару молота?
1) 1 кН;

2) 500 Н;

2) компас, китайці;
4) спідометр, Архімед.

Мал. 10

3) 250 кН.

1) 1,2;

2) 2,4;

3) 1,4;

4) 3,4.

5. Об’єм тіла неправильної форми (мал. 11) в см3 дорівнює:

ІІІ варіант

1) 50;
1. З певного пункту А через 1 год один за одним виїхали два
автомобілі ( мал.9). Через який час другий автомобіль
дожене перший і на якій
відстані від пункту А?
2

2) 250;

3) 300.

6. Яка головна сила діє в
мегасвіті?
1) Сила тертя;
2) сила
земного тяжіння;
3) сила Всесвітнього тяжіння.

1

7. Людина прагне зрушити важке
тіло( мал. 12), але воно лишається
нерухомим. Як напрямлена сила
тертя, що діє на тіло?

1) 1 год, 60 км;
2) 2 год, 120 км;
3) 3 год 30 км.
Мал. 9

1) 3;
4) 2;
7
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2) 4;
5) 5.

3) 1;

Мал.

12

8. Після того, як на одну шальку терезів помістили тіло, а на
другу весь набір важків ( мал.. 13). Маса тіла рівна…
1) 21,1 г;
3) 1300 г;

2. М’яч упав з висоти 4 м, відбився від підлоги і був
зловлений на висоті 1 м. Визначити шлях і переміщення
м’яча.

2) 31,0 г;
4) 1120 г.

1) 4 м, 1 м;

2) Дж;
4) м/с.

1) 4, 32, 56, 24;
3) 4, 56, 32, 24.

10. Під дією сили, потужність якої рівна 120 Вт, вантаж
рівномірно піднімають на висоту 2 м за 4 с. При цьому
робота сили рівна…
1) 60 Дж;

2) 240 Дж;

3) 4 м, 3 м.

3. З малюнка 15 визначити в см3 ціну
поділки мензурки, початковий об’єм
рідини в мензурці, спільний об’єм рідини і
тіла, об’єм тіла.

9. Одиниця роботи в
системі СІ…
1) Н;
3) кг;

2) 5м, 3 м;

3) 480 Дж;

2) 2, 16, 18, 12;

4. Куб об’ємом 1 м3 розрізали на кубики об’ємом 1 мм3
кожний, а ці кубики щільно уклали в один ряд. Якої
довжини буде ряд?

4) 960 Дж.

1) 100 м;

11. Яке з тіл має більшу потенціальну енергію ( мал. 14)

2) 10000 м;

3) 1000 км.

5. Коли вчені відкрили перші закони природи: під час
вивчення…

1) Однакову;
2) тіло масою 1 кг;
3) тіло масою 0,5 кг.

1) Мікросвіту;
12. Додаткова. Тіло кинули
вертикально вгору з швидкістю 20
м/с. На якій висоті його потенціальна енергія буде рівна
кінетичній?

2) макросвіту;

6. Стоптане взуття, поглиблення в старих східцях, протерті
лікті піджаків, штани… Дією якої сили це спричинено?
1) Сили тяжіння; 2) сили пружності;

1) 10 м;

2) 20 м;

3) мегасвіту.

3) 5 м.

ІV варіант
1. Назвіть з яких речовин були виготовлені такі тіла: ножиці,
склянка, лопата, олівець.

7. Сила, що діє на тіло (мал. 16) і
рівнодійна сили, що прикладена
до цього тіла відповідно рівна…
1) 5Н, 0Н;
3) 3 Н, 0 Н;

1) Залізо, скло, дерево, графіт;
2) гума, залізо, скло, дерево, графіт;
3) мідь, скло, гума, графіт.
9
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2) 5 Н, 2 н;
4) 3 Н, 5 Н.

3) сили тертя.

8. На малюнку 17 зображено дослід з двома візками. На
основі цього досліду можна стверджувати….
1) m1>m2;
2) m1=m2;
3) візки виготовлені з однієї речовини;
4) m1<m2.

2) двері - ручка;
3) світло - тінь;
4) кава - мед.
2. З малюнка 19 визначити в см3 ціну поділки мензурки,
початковий об’єм рідини в мензурці, спільний об’єм
рідини і зануреного тіла, об’єм тіла.

9. Яка сила рухає автомобіль,
якщо на шляху 10 м вона
виконала роботу 7 кДж?
1) 7 Н;

2) 700 Н;

3) 0,7 Н;

1) 5, 30, 95, 15;
2) 10, 160, 190, 30;
3) 20, 170, 180, 60.

4) 7000 Н.

10. Перший механізм виконав роботу 120 Дж за 4 с, а другий
240 Дж за 8 с. Який механізм має більшу потужність?
1) перший;

2) другий;

3. Швидкість 72 км/год в одиницях СІ рівна…

3) однакову.

1) 7200 м/с;

11. Який з автомобілів (мал. 18) має більшу кінетичну
енергію

1) 2,5 см;

4) 25 м/с.

2) 3,5 см;

3) 4 см.

5. Яка температура, що показує
кожний термометр (мал. 20)?

12. Додаткова. Тіло масою 1 кг падаючи з висоти 8 м, біля
поверхні землі в момент падіння мало швидкість 10 м/с.
Знайти роботу по перемаганню опору.
2) 50 Дж;

3) 20 м/с;

4. Товщина стінок порожнистого циліндра 5 мм, а
внутрішній діаметр – 3 см. Який зовнішній діаметр
циліндра?

1) однакову;
2) перший;
3) другий.

1) 80 Дж;

2) 250 м/с;

1) 4, 25, 36,6;
2) -4, 27,5, 36,6;
3) -4, 28, 36,6.

3) 30 Дж.

6. Які сили діють у мікросвіті?
V варіант
1) Сили пружності;
3) сили тяжіння;

1. Виберіть пару слів, що об’єднуютьв собі назву речовини і
тіла.
1) Глина - скульптура;
11
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2) сили відштовхування;
4) сили тертя.

7. Якщо lo – довжина нерозтягнутої пружини, а l –
розтягнутої, k – жорсткість пружини, то модуль сили
пружності розтягнутої пружини:
1) k l;

2) k lо;

3) k (l- lo);

12. Додаткова. Камінь масою 100 г кинутий вертикально
вгору із швидкістю 20 м/с, упав на землю з швидкістю 12
м/с. Яку роботу виконав камінь, рухаючись у повітрі?
1) 128 Дж;

4) k (l+lo).

8. Хлопчик, що в правому човні
відштовхнув лівий човен (мал.
21). На підставі малюнку можна
зробити висновок, що…

2) 400 Дж;

ІІ Будова речовини

1) Маси хлопчиків однакові;
2) маси човнів однакові;
3) маси човнів і хлопчиків однакові;
4) човен з хлопчиком праворуч більшої маси, ніж човен з
хлопчиком ліворуч.

І варіант
1. Мікросвіт…
1) Сукупність навколишніх тіл, які можна спостерігати
неозброєним оком;
2) світ частинок з яких складається речовина;
3) світ космічних тіл.

9. Підвішене на пружині тіло перебуває в рівновазі. Чи
виконує роботу сила пружності, що діє на нього? Сила
тяжіння?

2. Крапля олії об’ємом 0,01 мм3 розтіклася по поверхні води
тонким шаром, площа якого 10 дм2. Який розмір молекули
олії одержали при цьому?

1) Тільки сила пружності;
2) тільки сила тяжіння;
3) жодна з сил не виконує роботу.

1) 0,00001 мм;

1) 5-е, 6-n, 5-p;
2) 5 Дж;

3) 50 Дж;

2) 0,0000001 мм;

3) 0,000001 мм.

3. Атом бору складається з…

10. Якщо потужність сили рівна 50 кВт, то за 10 с ця сила
виконує роботу…
1) 5000 Дж;

3) 144 Дж.

2) 5-е, 5-n, 5-p;

3) 4-е, 6-n, 5-p.

4) 50 000 Дж
4. Найбільшою є молекула:

11. На скільки змінилася потенціальна
енергія тіла масою 1 кг (мал. 22).
1) 70 Дж;
3) 30 Дж;

1) Холодної води; 2) теплої води;
3) гарячої води; 4) однакові.

2) 100 Дж;
4) 130 Дж
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5. Найшвидче відбувається дифузія, при всіх інших
однакових умовах в…
1) Газах;
2) рідинах;
3) твердих тілах; 4) однаково.
14

6. Якщо в посудину налити 100 см3 спирту та 100 см3 води,
тоді для суміші можна записати:
1) m=m1+m2;
v>v1+v2.

2) v=v1+v2;

3) v<v1+v2;

13. Додаткова. Із 20 см3 нікелю і 10 см3 свинцю виготовили
сплав. Яка його густина? Об’єм сплаву дорівнює сумі
об’ємів речовин, з яких він виготовлений.

4)
1) 9,7

7. Стальний і алюмінієвий стержні мають однакові перерізи і
масу. Який із стержнів має більшу довжину?
1) Стальний;

2) алюмінієвий ;

2) 78,4 кДж;

2) скло;

2) тільки в газоподібному;
4) у рідкому і газоподібному.

1) 30 дм2;
4) пластилін;

2) 0,26 м;

2) 300 дм2;

3) 3 дм2.

3. Один атом літію складається з…
1) 3-х електронів і 3-х протонів;
2) 3-х електронів, 3-х протонів і 4-х нейтронів;
3) 3-х електронів, 3-х протонів і 3-х нейтронів.
4. Які факти підтверджують, що молекули перебувають у
безпосередньому русі?

3) мідь.

12. Довжина мідного дроту телеграфної лінії при
температурі 0 оС дорівнює 10 км. На скільки зміниться
довжина дроту при нагріванні його на 40 оС?
1) 3,4 м ;

г
.
см3

2. Крапля олії об’ємом 0,003 мм3 розплилася по поверхні
води тонким шаром. Знаючи, що середній діаметр
молекули олії 0,0000001 мм=10-7 мм, визначте площу
олійної плями на поверхні води.

11. З якої речовини ви б запропонували виготовлення
вимірювальної лінійки, щоб забезпечити найвищу точність
вимірювань при значних коливаннях температури?
1) Цинк;

3) 11,3

1) Однакові в різних хімічних елементів;
2) найменша частинка речовини, неподільні в хімічних
реакціях;
3) найменша частинка речовини, що зберігає її основні
властивості.

3) 0 кДж.

10. До кристалічних тіл належать…
1) Скло;
2) мідь;
3) цукор;
5) алмаз; 6) молоко; 7) вода.

г
;
см3

1. Атом…

9. В якому агрегатному стані речовина зберігає свій об’єм,
але легко міняє форму?
1) Тільки в рідкому;
3) тільки в твердому;

2) 8,9

ІІ варіант

3) однакову.

8. Бетонну плиту розміром 0,5 м X 1 м X 4 м рівномірно
опускають на 4 м з допомогою крану. Яку роботу при
цьому виконує сила тяжіння, що діє на плиту?
1) 176 кДж;

г
;
см3

1) Коливання вітки дерева;
2) поширення запаху у повітрі;
3) розчинення цукру у воді.

3) 6,8 м.
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11. Яка з рідин за нагрівання на 1 оС змінює свій об’єм
найбільше?

5. «Найвільніше» почувають себе молекули…
1) Рідин;

2) газів;

3) металів;

4) однаково.
1) Вода;

6. Хлопчик хоче налити олію у пластикову пляшку. Чи
поміститься 1,5 кг олії в 1,5-літровій пляшці?

2) гас;

3) олія;

4) спирт.

12. Кристалічними називають тверді тіла….

1) Так;
2) ні;
3) так, навіть залишиться місце;
4) так, якщо олію заливати поступово.

1) Атоми і молекули яких весь час рухаються;
2) атоми і молекули яких займають визначені,
впорядковані положення в просторі;
3) атоми і молекули яких ковзають один по одному.

7. На малюнку 23 наведено графік залежності маси
речовини від її об’єму. Яка це речовина?

13. Додаткова. Визначити об’єм стального куба при
температурі 500 оС, якщо при температурі 0 оС його об’єм
дорівнював 1000 см3.

1) Вода;
2) сталь;
3) гас;
4) мідь.
г
8. Густина води 1 3 , густина
см
льоду при тій же температурі
г
0,9 3 . Отже при замерзанні
см
води…

1) 1018 см3;

2) 1001 см3;

3) 1003 см3.

ІІІ варіант
1. Атом…
1) Неподільний;
2) складається з електронів;
3) в більшості складається з електронів, протонів
нейтронів.

1) Маса льоду стала менше маси води;
2) маса льоду більша за масу води
3) маса льоду дорівнює масі води;
4) об’єм льоду більший об’єму води.

2. Відомо, що золото можна механічним чином розплющити
до товщини, що близька до діаметра одного атома. Який
діаметр атома золота, якщо шматок об’ємом 3·10-10 м3,
розкатали на площі 0,1 м2.
2) 3·10-10 м;
3) 3·10-9 м.
1) 3·10-8 м;

9. В яких агрегатних станах у природі може зустрічатися
вода?
1) Тільки в твердому;
2) в рідкому і твердому;
3) в рідкому і газоподібному;
4) твердому, рідкому, газоподібному

3. В 1 см3 повітря за нормальних умов міститься 2,7·1019
молекул. Вважаючи, що діаметр однієї молекули газу
дорівнює 3·10-8 см обчисліть, якої б довжини вийшла
низка, коли б усі ці молекули нанизали на уявну нитку?
1) 3·108 м;
2) 2,7·108 м;
3) 8,1·109 м.

10. Чи може тіло при певних умовах бути кристалічним,
якщо в природних умовах воно не є кристалічним?
1) Може;
2) не може;
3) питання не коректне.
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8. Бетонна кулька масою 300 г має об’єм 200 см3, гранітний
кубик масою 500 г має об’єм 2000 см3, залізний стержень
масою 15.6 кг має об’єм 2000 см3. Які з цих тіл мають
порожнину?

4. Молекули газу рухаються з швидкістю порядка сотень
метрів за секунду. Чому ж запах розлитого біля нас
одеколону ми відчуваємо не так швидко?
1) Молекули одеколону деякий час не рухаються;
2) молекулам заважає сила земного тяжіння;
3) молекули одеколону дуже часто стикаються з
молекулами газу;
4) мала температура газу.

1) Бетонна кулька;
2) гранітний кубик;
3) залізний стержень;
4) порожнини в тілах
відсутні.
9. Різниця між твердим і рідким станом речовини в тому, що
на відміну від твердого тіла, рідина при дії на неї…

5. Дифузія відбувається через…

1) Зберігає форму і об’єм;
2) не зберігає і форму і об’єм;
3) не зберігає об’єм, а тільки форму;
4) не зберігає форму, а зберігає об’єм.

1) Нагрівання речовин;
2) наявність проміжків між молекулами і через рух
молекул;
3) те, що молекули рухаються
хаотично.

10 Кристалічні і аморфні тіла можуть бути тільки…
1) Твердому стані; 2) рідкому стані; 3) газоподібному
стані;
4) рідкому, твердому і газоподібному стані.

6. На шальки зрівноважених терезів
поклали: 1- кубик і 2-кульку.
Переважив кубик 1. Порівняти маси
і густини тіл.

11. Цистерну з бензином перевозили з півдня на північ. Його
об’єм…

1) m1>m2, ρ1>ρ2; 2) m1>m2, ρ1<ρ2;
3) m1<m2, ρ1<ρ2; 4) m1>m2, порівняти густини
неможливо.

1) Збільшується;
2) зменшується;
3) залишається
сталим, адже маса бензину не змінюється.
12. Довжина стального стержня при температурі 100 оС
дорівнює 50 см. Яка буде довжина стержня при
температурі 0 оС. Коефіцієнт
лінійного розширення сталі 12·10-6
град-1.

7. За допомогою терезів хлопчик визначив, що склянка
заповнена водою має більшу масу ніж та сама склянка
заповнена олією, але меншу масу, ніж склянка заповнена
молоком. Яка з цих рідин має найменшу густину?
1) Олія;

2) вода;

3) молоко.

1) 0,432 м; 2) 0,4 м;
3) 0,499 м.
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13. Додаткова. На малюнку 25 зображено графік залежності
подовження дроту від нагрівання. Визначити коефіцієнт
лінійного розширення, якщо початкова довжина дроту 100
м.
1) 0,00001;
2) 0,000012;
3) 0,000019.

6. В посудину налили 5 л молока. Чому дорівнює маса
посудини з молоком?
1) 5,25 кг;
4) 525 кг.

2) 52.5 кг;

3) не можна визначити;

7. На одній шальці терезів стоїть брусок із свинцю, на другій
– олова (мал. 26). На якій шальці стоїть брусок із свинцю?

ІV варіант
1. Які твердження вірні?

1) Обох;

2) 1;

3) 2.

1) Молекула – найдрібніша частинка речовини, неподільна у
хімічних реакціях ;
2) молекули складаються з атомів;
3) молекула – найдрібніша частинка речовини, що зберігає її
основні хімічні властивості;
4) властивості речовини визначає тип її молекул.

8.Паралелепіпед зроблено з
чавуну, густина якого 7000 кг/м3.
Його висота 1 см, ширина 2 см,
довжина 3 см. Маса чавунного паралелепіпеду рівна…

2. Діаметр молекули гідрогену становить близько 2,3·10-10 м.
Скільки таких молекул розмістилося б у ланцюгу
довжиною 230 см?

9. У якому стані речовина займає весь наданий об’єм і не має
власної форми?

1) 60 кг

2) 7000 кг;

1) Рідкому;
-8

1) 1·10 м;

5

2) 1·10 м;

3) 42 кг;

2) газоподібному;

4) 42 г.

3) твердому.

10

3) 1·10 м.

3. Атом гелію складається з…
1) 2-е, 2-n, 2-p;
2) 2-е, 2-p;

10. Назвіть тіла, які не належать ні до кристалічних, ні до
аморфних.
3) 2-е, 2-n.

4. Щоб огірки тривалий час залишалися малосольними,
розсіл з огірками потрібно тримати….
1) В холодному приміщенні;
2) в теплому приміщенні;
3) однаково;
4) огірки і воду з сіллю заморозити.
5. В рідкому стані при кімнатній температурі перебувають…
1) Цукор, вода, повітря, кисень;
2) вода, спирт, молоко, одеколон;
3) молоко, алюміній, спирт, вода.
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1) Гас;
2) чавун;
4) молоко; 5) сало.

3) кухонна сіль;

11. З холоду в кімнату занесли три дротини однакової
довжини і площі поперечного перерізу виготовлені з міді,
заліза, срібла ( мал.. 27). Яка з дротин провисне найбільше?
1) Мідна;
2) залізна;
3) срібна.
Мал. 27

22

12. Довжина цинкового стержня 50,2 см при температурі
100 оС. Яка буде довжина стержня при 0 оС?
1) 50 см;

2) 51 см;

5. Яка речовина дістає іншу назву при переході її з рідкого
стану в твердий?
1) Залізо;

3) 50,5 см.

13. Додаткова. Мідна деталь об’ємом 200 см3 має масу 1,6
кг. Суцільна ця деталь чи порожниста? Якщо порожниста,
то знайдіть об’єм порожнини.
3

1) 18 см ;

3

2) 20 см ;

2) вода;

3) мідь;

4) золото.

6. З посудини відкачали половину молекул повітря. Як при
цьому змінилась густина повітря?
1) Не змінилась;
2) збільшилась у 2 рази;
3) зменшилась у 2 рази;
4) зменшилась у 4 рази.

3

3) 16 см .

7. На шальках зрівноважених терезів
лежать кубики (мал. 28). Речовина
якого кубика має більшу густину?

V варіант
1. Молекула води складається з ….

1) Однакові;
1) Одного атома гідрогену і одного атома оксигену;
2) одного атома гідрогену і двох атомів оксигену;
3) двох атомів гідрогену і одного атома оксигену;
4) цього не може бути, адже водень і кисень гази.

1) Залізо;

2) 1·10-10 м;

3) 2.

8. З якого металу виготовлена деталь, якщо її маса 3,9 кг, а
об’єм 500 см3?

2. Крапля масла об’єм якої 0,003 мм3, розпливається по
поверхні води тонким шаром і займає площу 300 см2.
Вважаючи, що товщина шару дорівнює діаметру молекули
масла, визначити цей діаметр.
1) 3·108 дм;

2) 1;

2) олово;

3) мідь;

4) золото.

9. У яких агрегатних станах у природі може перебувати
мідь?
1) Тільки в твердому;
2) рідкому і твердому;
3) Рідкому, твердому, газоподібному.

3) 1·10-8 м.

3. Атом гідрогену складається з …
1) Одного атома і одного електрона;
2) одного електрона і одного протона;
3) одного електрона і одного нейтрона.

10. До аморфних тіл належать…

4. Притягання між молекулами яких речовин найбільше?

11. При нагріванні латунного стержня на 1 оС його довжина
збільшується на …

1) Свинець;

2) вода;

3) сталь;

1) Олія; 2) газована вода; 3) парафін;
4) олово; 5) гума.

4) віск.
1) 0,000017;
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2) 0,000019;

3) 0,00001.

12. На скільки збільшується об’єм масла внаслідок
нагрівання до
100 оС. При 0 оС об’єм його 2000 см3.
3

1) 144 см ;

3

2) 14,4 см ;

4. Промінь світла проходить з середовища 2 в середовище 1
(мал. 30). Кут падіння при цьому…
1) Більший кута заломлення;
2) менший кута заломлення;
3) визначити неможливо.

3

3) 20 см .

13. Додаткова. Дві золоті монети мають однакову масу. Яка
з них товща і у скільки разів, якщо діаметр першої монети
у два рази більший від діаметра другої монети?
1) Другої у чотири рази більший від першої;
2) першої у два рази більший від другої;
3) другої у чотири рази менший від першої.

5. При падінні променя на межу двох
середовищ частина світла
відбивається від поверхні, а частина
проходить у друге середовище. Кут
падіння при цьому 42о, а кут
заломлення 31о. Який кут між
відбитим і заломленим променем?
1) 107о;
3) 82о;

Світлові явища
І варіант

2) 73о;
4) 103о.

6. Визначіть відомим вам способом коефіцієнт заломлення І
середовища відносно ІІ (мал.. 31).

1. До штучних джерел світла належать…
1) Сонце, свічка, екран телевізора, блискавка;
2) полярне сяйво; електрична лампа, світлячки, багаття;
3) ліхтар, газовий пальник, свічка, електрична лампа.

1) 0,53;

2) 1,33;

3) 1,5;

4) 0,44.

7. Промінь, що проходить через оптичний центр лінзи…

2. Тінь на стіні від предмета, що поставлений між стіною і
джерелом світла може бути…

1)
2)
3)
4)

1) Більшою за предмет;
2) рівна предмету;
3) менша предмету;
4) може бути 1-3.

Заломлюється до головної оптичної осі;
проходить через один з фокусів лінзи;
заломлюється від оптичної осі;
не заломлюється.

8. На малюнку 32 головна оптична вісь, Ооптичний центр, А-світна точка, А1- її
зображення. Знайти положення фокуса
лінзи.

3. На якому з малюнків правильно зображено відбитий
промінь?
1) 4;
2) 3;
3) 2;
4) 1.

4.

A1

A
F
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9. На якому з малюнків зображено хід
променів через лінзу фотоапарату (мал. 33)?
1) 2;

2) 3;

3) 4;

4) 5;

2. У сонячний день висота тіні від прямо поставленої
метрової лінійки 50 см, а від дерева 6 м. Яка висота дерева?
1) 8 м;

5) 1.

10. Предмет знаходиться на відстані 50 см від
лінзи з фокусною відстанню 10 см. На якій
відстані знаходиться зображення?
1) 2 см;

2) 12,5 см;

1) 250 кд;

2) 50 кд;

Мал. 33

4. При переході світла з другого
середовища в перше (мал. 35) кут
заломлення…

3) 500 кд.
1) Більший кута падіння;
2) менший кута падіння;
3) визначити неможливо.

12. Як пояснити чорний колір сажі?
1) прямолінійним поширенням; 2) відбиванням світла;
3) поглинанням світла;
4) заломленням світла.
13. Додаткова. Абсолютний показник заломлення алмазу і
скла відповідно рівні 2,42 і 1,5. Чому дорівнює відношення
товщини цих речовин, якщо час поширення світла в них
однаковий.
1) 1,4;

2) 2;

5. При переході променя з першого середовища в друге,
світло заломлюється. Степінь заломлення характеризує
коефіцієнт заломлення. Він дорівнює…
sin β
sin α
ϑ
ϑ
;
2)
; 3) 1 ; 4) 2 .
1)
sin α
ϑ2
ϑ1
sin β
6. Визначте відомим вам способом коефіцієнт заломлення
(мал 35)

3) 1,6.

1) 1,33;
2) 1,5; 3) 1,25; 4) 0,87.
7. Будь-які паралельні промені, що проходять через лінзу,
після неї…

ІІ варіант
1. До природних джерел світла належать…
1)
2)
3)
4)

3) 6,5 м.

3. На кожному з малюнків (мал. 34)
вказано напрям відбитого променя.
На якому з малюнків кут відбивання
більший за 45о?
1) 1,2,3; 2) 2,3,4;
3) 1,3,4; 4) 1,2,4.

3) 25 см.

11. Якої сили світла лампу треба розташувати
на висоті 10 м, щоб освітленість під лампою
була 5 лк?

2) 12 м;

1) Перетинаються у фокусі;
2) перетинаються в одній точці на фокальній площині;
3) перетинаються у подвійному фокусі;
4) можуть десь перетинатися тільки в розсіювальній лінзі.

Веселка, очі, пожежа, блискавка;
електрична лампа, Сонце, світлячки, екран телевізора;
всі названі в пунктах 1-2, 4;
блискавка, Сонце, світлячок, полярне сяйво.
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8. На малюнку 36 показано світловий промінь, що падає на
лінзу. Який дальший хід променя?
1) А;
2) Б;
3) В;
4) Г.

ІІІ варіант
1.До холодних джерел належать…
1) Полярне сяйво, світлячки;
2) місяць, сонце;
3) екран телевізора, очі;
4) зорі, електрична лампа.

9. На якому з малюнків
(мал. 33)при допомозі
лінзи зроблено
найбільше збільшення
предмета?

2. У сонячний день були зроблені фотографії дерева (мал.
37). Яке фото зроблено вранці??
1) А; 2) Б;
3) В; 4) Г.

1) 5; 2) 4; 3) 3;
4) 2; 5) 1.
10. Перед двоопуклою
лінзою з фокусною відстанню 50 см розташовано предмет
на відстані 3 м. На якій відстані знаходиться зображення
предмета?
1) 0,4 м;
2) 0,6 м ;
3) 0,5 м.
11.На одному з двох далеко віддалених стовпах на висоті 3 м
від землі висить лампочка 250 кд, а на другому на висоті 4
м – на 150 кд. У скільки разів освітленість під першою
лампою більша, ніж під другою?
1) 1,5;
2) 2,1;
3) 3.
12. Якими здаватимуться червоні літери, якщо їх
роздивлятися через зелене скло.
1) Червоними;
2) зеленими;
3) чорними;
4) білими.

3. Яке буде зображення у плоскому дзеркалі?
1) Дійсне;

2) уявне;

3) світла пляма.

4. На малюнку 38 показано світловий
промінь, що проходить межу поділу
двох прозорих середовищ. Оберіть
правильне твердження.

1
2

Мал. 38
1) Швидкість світла в середовищі 1
менша, ніж у середовищі 2;
2) кут падіння більше, ніж 60о;
3) кут заломлення променя менше, ніж 45о.
5. Кут між променем, що падає на дзеркало і відбитим
променем 90о. Чому дорівнює кут падіння?
1) 90о;
3) 180о;

13. Додаткова. Відстань між екраном і предметом1,2 м.
Якою повинна бути оптична сила лінзи, щоб на екрані
утворилося зображення предмета збільшене в 5 разів?
11
дптр.
1) 6 дптр;
2) 1,2 дптр;
3)
30

2) 35о;
4) 45о.

6. За малюнком 39 визначте відомим вам
способом коефіцієнт заломленням ІІ
середовища відносно І.
1) 1,33;
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2) 0,83;

3) 1,2;

4) 1,5.

7. Промінь, що проходить через фокус лінзи…
1) Проходить через другий фокус лінзи;
2) проходить через подвійний фокус лінзи;
3) поширюється після лінзи паралельно головній оптичній
осі;
4) поширюється після лінзи паралельно будь-якій
оптичній осі..

12. На тригранну призму падає світло білого кольору
(мал..41). Як розташуються кольори за призмою зверху
вниз?

8. Промінь АВ пройшов через розсіювальну
лінзу. Знайдіть його хід до лінзи (мал.. 40).

13. Додаткова. В трубу, на відстані 16 см одна від одної,
встановлено дві збиральні лінзи, фокусні відстані яких 8 і 5
см. Предмет розташований на відстані 40 см від першої
лінзи. На якій відстані від другої лінзи буде зображення?

1) Білий, зелений, фіолетовий;
2) червоний, зелений, фіолетовий;
3) фіолетовий, зелений, червоний.

1) 13 см;

2) 30 см;

3) 24 см.

IV варіант
1. Дві лампи освітлюють стрілку (мал.42). Оберіть правильне
твердження.

9. На якому з малюнків (мал. 33) може бути зображено хід
променів через кришталик ока?
1) 5;

2) 4;

3) 3;

4) 2;

1) На екрані буде тінь з чіткими обрисами;
2) на екрані буде тінь з нечіткими
обрисами;
3) світло від обох ламп огинає стрілку.

5) 1.

10. На якій відстані від свічки потрібно помістити лінзу з
фокусною відстанню 25 см, щоб на стіні одержати чітке
зображення свічки?
1) 25 см;

2) 50 см;

2. Вуличний ліхтар висить на висоті 4 м. Якої довжини тінь
від палки заввишки 1 м, якщо її встановити вертикально на
відстані 3 м від основи стовпа, на якому висить ліхтар?

3) 100 см.

11. Щоб готувати уроки учневі потрібна освітленість не
менше як 50 лк. Є лампа, сила світла якої 200 кд. На якій
висоті висіла над столом?
1) 4 м;

2) 2 м;

1) 1 м;

3) 8 м.
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2) 3 м;

3) 4 м.

3. На якому з малюнків кут падіння променя більший за кут
відбивання (мал. 43)?
1) 2, 3;
2) 1, 2;
3) 1, 4;
4) на жодному.
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4. На малюнку 44 промінь проходить з повітря у скло. Де
правильно показано хід заломленного променя?

8. На малюнку 46 показано хід променя 1. Який буде хід
променя 2 до лінзи?
9. На якому з малюнків зображено хід променів через лупу
(мал. 33)?

1) 3;
2) 2;
3) 1.

1) 5;
5. При падінні променя
світла на межу двох
середовищ частина
світла відбивається від поверхні, а частина проходить в
друге середовище. Кут падіння при цьому 42о, кут
заломлення 31о. Який кут відбивання?
1) 31о;

2) 73о;

3) 42о;

3) 3;

4) 2;

5) 1.

10. Яка оптична сила лінзи, якщо предмет знаходиться на
відстані 2 м від неї, а зображення – на відстані 5 см?
1) 25 дптр;

2) 15 дптр;

3) 20,5 дптр.

11. Меркурій розташований майже в три рази ближче ніж
Земля. У скільки разів освітленість поверхні Меркурія
більша ніж поверхні Землі?

4) 11о.

6. За малюнком 45 визначте відомим
вам способом коефіцієнт заломлення
І середовища відносно ІІ.
1) 1,5;
3) 2,8;

2) 4;

1) Землі в 3 рази більша Меркурія;
2) Меркурія в 3 рази більша ніж Землі;
3) однакові;
4) Меркурія в 9 разів більша ніж Землі.

2) 1,33;
4) 3.

12. Чим пояснити зелений колір світла?
7. Промінь, що падає на збиральну лінзу паралельно
головній оптичній осі, проходить…
1) Через оптичний центр лінзи;
2) перетинає фокальну площину у будь-якій точці;
3) проходить через фокус лінзи.

1) Поглинанням світла; 2) відбиванням світла;
3) заломленням світла;
4) світінням листя.
13. Додаткова. Читати, не напружуючи зір, можна при
освітленості 60 лк, вишивати – при 90 лк. На якій висоті
потрібно розмістити лампу для читання, якщо під час
вишивання вона висить на висоті 40 см над робочим
місцем?
1) 49 см;
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2) 90 см;

3) 60 см.

6. Визначте відомим вам способом показник заломлення
першого середовища відносно другого
45о
(мал. 48).

V варіант
1. За непрозорим предметом спостерігають одну тінь з
чіткими обрисами. Оберіть правильне твердження.

1) 1,33;
3) 1,25;

1) Предмет освітлюють два джерела світла;
2) джерело світла одне, але дуже малих розмірів;
3) джерело світла одне, але великих
розмірів.

1) Промінь, що проходить через центр лінзи, промінь, що
проходить паралельно головній оптичні осі перетинаються
в одній точці;
2) промінь, що проходить через фокус лінзи та промінь,
що проходить через цент лінзи перетинаються в одній
точці;
3) всі три промені перетинаються в одній точці.

1) Законі прямолінійного поширення
світла;
2) законі відбивання світла;
3) законі заломлення світла;
4) на всіх трьох законах.
3. Зображенням світної точки S у дзеркалі є точка (мал. 47)…
2) C;
3) S1;
4) O.
1) S΄;
4. Світло переходить з води в повітря. Кут заломлення при
цьому буде…

2) Б;

3) В;

4) Г.

9. На якому малюнку зображено
хід променів через лінзу
кіноапарата (мал. 33).

5. При падінні променя світла на межу двох середовищ
частина світла відбивається від поверхні, а частина
проходить в друге середовище. Кут падіння при цьому 42о,
кут заломлення 31о. Який кут між заломленим та падаючим
променями?
3) 189о;

8. На розсіювальну лінзу падає промінь1. Вкажіть хід
променя після заломлення в лінзі
(мал..49).
1) А;

1) більший кута падіння; 2) менший кута падіння; 3)
однакові.

2) 82о;

32о

Мал. 48
7. Якщо точкове джерело знаходиться поза головною
оптичною віссю, то…

2. Геометрична оптика базується на…

1) 107о;

2) 1,5;
4) 0,78.

4) 73о.

1) 3;

3) 1;

4) 2;

5) 5.

10. Дійсне зображення предмета, збільшене в 2 рази
знаходиться на відстані 30 см від лінзи. Яка фокусна
відстань лінзи?
1) 10 см;
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2) 4;

2) 20 см;

3) 15 см.

11. Визначте освітленість на відстані 5 м від лампи, сила
світла якої 100 кд?
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12. У пляшку з зеленого скла налили червоне чорнило. Якого
кольору здається чорнило?
1) чорним;

2) сірим;

3) зеленим;

4) червоним.

13. Додаткова. На малюнку 50 було одержано зображення в
двоопуклій лінзі. Чи буде зображення в лінзі, якщо ділянки
лінзи С, О, Е зафарбувати в чорний колір?

4. На яку висоту за 10 хв може підняти 400 м3 води насос, що
розвиває корисну потужність 2·104 Вт?
5. Лампа 25 кд висить на висоті 1 м. Якої сили світла
потрібно повісити лампу на висоті 2 м, щоб освітленість
була однакова?

ІІ варіант
1. Моторний човен курсує в річці паралельно до течії між
двома пунктами, відстань між якими 30 км. Швидкість
руху човна в стоячій воді 20 км/год, а швидкість течії
відносно берега 10 км/год. За який час човен здійснить
подорож з першого пункту до другого і повернеться
назад?

1) Не буде, адже промені через зафарбовану ділянку не
проходять;
2) Зображення могло б бути, якби предмет стояв між
фокусом і центром лінзи О;
3) Зображення буде, але його освітленість буде менша,
ніж при не зафарбованих ділянках лінзи..

2. Консервну бляху покривають оловом, витрачаючи 0,72 г
олова на 400 см2 площі бляхи. Яка товщина шару олова?
3. На малюнку подано хід променя 1 крізь
збиральну лінзу. Побудуйте подальший
хід променя 2 (мал.52).

1
2
Мал.52

4. Тіло кинуте вертикально вгору зі
швидкістю 20 м/с. На якій висоті від точки кидання
кінетична енергія тіла дорівнює потенціальній?

Річна контрольна робота
І варіант
1. Вертоліт пролетівши в горизонтальному польоті по прямій
40 км, повернув під кутом 90о і пролетів ще 30 км.
Визначити шлях і переміщення вертольоту.

5. Ліворуч від екрана на відстані 50 см світиться лампа
силою світла 20- кд, праворуч на відстані 70 см світиться
друга лампа. Освітленість екрана з обох боків однакова.
Яка сила світла другої лампи?

2. Мідну деталь масою 7,1 кг повністю занурюють у бак, до
краю наповнений гасом. Яка маса гасу, що вилився?

ІІІ варіант
1. З нерухомого плота, маса якого 30 кг, на берег стрибнув
хлопчик, маса якого 45 кг. Пліт при цьому набув швидкості
1,5 м/с. З якою швидкістю стрибнув хлопчик?

3. Визначте побудовою положення
фокусів лінзи, якщо задано
головну оптичну вісь і хід
довільного променя (мал.. 51).
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2. Посудину, яку наповнили бензином має масу 2 кг. Ця сама
посудина без бензину має масу 600 г. Яка місткість
посудина? Густина бензину 0,8 г/см3.

4. На графіку (мал..55) наведено залежність сили тяги
тепловоза від відстані. Визначити яку роботу виконує
двигун тепловоза на шляху 1,5 км.

3. Побудуйте зображення світної точки А в лінзі (мал.. 53)

5. Електричну лампочку силою світла
225 кд замінили лампою 25 кд, але
відстань до освітленої поверхні
зменшили в 3 рази. Чи змінилась
освітленість поверхні?

4. Одну й ту ж саму роботу один двигун виконав за 5 с,
а другий – 10 с. Як різниться потужність двигунів?
5. На квадрат з стороною 5 см падає світло перпендикулярно
до поверхні. Яка освітленість квадрата?

V варіант
А

F

F

1. Маса візків 1 і 3 кг, швидкості їх дорівнюють нулю.
Внаслідок взаємодії більший візок набув швидкості 15
см/с. Якої швидкості набув менший візок?
2. Щоб добути латунь, сплавили мідь об’ємом 0,2 м3 і цинк
об’ємом 0,05 м3. Якої густини латунь було добуто? (Об’єм
сплаву дорівнює сумі об’ємів його складових).

Мал. 53

ІV варіант
1. Хлопчик їде в поїзді швидкість якого 80 км/год. Назустріч
цьому поїзду рухається вантажний поїзд довжиною 1 км зі
швидкістю 40 км/год. Скільки часу вантажний поїзд буде
рухатись мимо хлопчика?
2. У порожню мензурку , маса якої 240 г налили рідину
об’ємом 75 см3. Маса мензурки з рідиною 375 г. Яку рідину
налили в мензурку?
3. На малюнку 54 зображено
лінзу і предмет. В якому з
проміжків буде його
зображення?
1) 2;
3) 4;

B

3. На мал. 56 показане
положення оптичної осі
МN опуклої лінзи та хід
променя АВС. Побудуйте
хід променя КЕ.

M

A

N
K

E
C

Мал. 56

4. Підйомний кран піднімає
вантаж 5 т на висоту 15 м. Який час триватиме піднімання
вантажу, якщо потужність двигуна 10 кВт?
5. У верхній точці тунелю висить електролампочка.
Порівняйте освітленість, що створює лампочка в точках А
і В (мал.57).

2) 3;
4) 5;
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Додаток
Речовина
Алюміній
Граніт
Дуб
Залізо(сталь)
Золото
Лід
Латунь

Речовина
Вода
Гас
Молоко
Спирт

Густина деяких твердих тіл
кг/м3
Речовина
2700
2600
800
7800
19300
900
8500

Бетон
Мідь
Олово
Свинець
Сосна
Нікель
Цинк

Густина деяких рідин
кг/м3
Речовина
1000
Олія
800
Нафта
1030
Сірчана кислота
800
Ртуть

Коефіцієнт об"ємного розширення рідин, 10-4 град-1
Вода
1,8
Бензин
Масло
5
Ртуть
Гас
10
Спирт
Олія
6
Скипидар

кг/м3
2200
8900
7400
11300
400
8900
7100

Алмаз
Вода
Кам"яна сіль
Кварц
Лід

кг/м3

Множник
10
102
103
106
109

900
8
1800
13600

Коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл, 10-5 град-1
Алюміній
2,4
Мідь
1,7
Вольфрам
0,4
Олово
2,7
Залізо
1,2
Платина
0,9
золото
1,4
Свинець
2,9
Кварц
0,04
Срібло
1,9
Латунь
1,9
Сталь
1,1
Скло
0,9
Цинк
2,9
Цемент
1,4
Чавун
1
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Коефіцієнт заломлення
2,42
Повітря
1,33
Сірковуглець
1,54
Спирт
1.54
Скло
1,31
Скло(Флінт)

Десяткові приставки
Назва Позначення
Множник
10-1
дека
да
10-2
гекто
г
10-3
кіло
к
10-6
мега
М
10-9
гіга
Г

Назва
деци
санти
мілі
мікро
нано

10
1,8
11
9,4

1,00029
1,63
1,36
1,5
1,8

Позначення
д
с
м
мк
н
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