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1. Залежність швидкості матеріальної 
точки  від часу при прямолінійному 
русі наведено на рисунку. 
Вважаючи, що у момент часу t = 0 
матеріальна точка знаходилася у 
початку координат, побудувати 
залежності від часу: прискорення 

)(ta , координати )(tx ,  пройденого 
шляху )(ts . Знайти шлях та 
переміщення матеріальної точки за 
весь час руху.  

 
2. Тіло масою 1=m  кг знаходиться на вершині 

ідеально гладкої похилої площини висотою 1=H  
м і  утримується у стані спокою силою 

94,6=F  Н, що спрямована вздовж площини 
(див. рис.). Чому дорівнює кут нахилу площини? 
Тіло відпускають і воно починає ковзати без 
початкової швидкості. Через який час тіло 
досягне горизонтальної поверхні? Якою буде 
кінетична енергія тіла у цей момент часу? У 
скільки разів зміниться час ковзання, якщо 
ідеально гладку поверхню замінити шорсткою з 
коефіцієнтом тертя ковзання 5,0=µ ? 

 
3. Розгляньте модель Сонячної системи, в якій усі лінійні розміри (відстані, радіуси 

тіл) зменшено у 100 разів. Однак, середні густини Сонця і планет залиште 
незмінними. Як зміняться при цьому періоди обертання планет навколо Сонця?  
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4. Посудина об’ємом 5=V  л містить 56=m  г азоту при температурі 300=T  К. 
Чому дорівнює тиск газу, якщо кожна друга молекула азоту дисоційована на 
атоми?  

 
5. У процесі розширення ідеального газу його об’єм збільшився від 21 =V  л до 

32 =V  л, а тиск зменшився за лінійним законом від 6001 =p  кПа до 
4002 =p  кПа. При цьому газ отримав від нагрівача кількість теплоти 1=Q  

 кДж. Яку роботу виконав газ при такому процесі? На скільки змінилася 
внутрішня енергія газу? 

 
6. Резистор, що має опір 5=R Ом, та деякий конденсатор двічі приєднують до 

джерела постійного струму: перший раз – з’єднавши їх між собою послідовно, 
другий –  з’єднавши паралельно. Виявилося, що у першому випадку заряд на 
конденсаторі у 5=k  разів більший, ніж у другому. Яким є внутрішній опір 
джерела струму? 

 
 

7. Три резистори увімкнуто в 
електричний ланцюг, наведений на 
рисунку. Якщо між точками А1 та 
В1 прикласти напругу 30 В, то 
напруга на резисторі 3R  дорівнює  
15 В. Якщо ж між точками А2 та В2  
прикласти 60 В, то напруга на 
резисторі 1R  складає 30 В. Знайдіть 
опори 1R , 2R , 3R , врахувавши, що 
загальний опір між точками А1 та 
В1 складає 2 Ом. 

 
 

8. При увімкненні електродвигуна до мережі з напругою 220=U  В він споживає 
струм силою 10=I  А. Знайти корисну потужність, яку розвиває двигун, та його 
ККД, якщо опір обмотки двигуна 5=R  Ом. 

 
 
9. Квадратна замкнена рамка зі стороною 20=a  см виготовлена із мідного дроту 

діаметром 5,0=d  мм і знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 
5,0=B  Тл. Лінії індукції утворюють кут 060=α  з площиною рамки. У деякий 

момент часу індукція магнітного поля починає зменшуватися до нуля. Який 
заряд протече у рамці за час зменшення індукції? Питомий опір міді 81072,1 −⋅=ρ  
Ом⋅м. 
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10.  Відстань від предмета до переднього фокусу збірної лінзи у чотири рази менша 

за відстань від дійсного зображення цього предмета до заднього фокусу. З яким 
збільшенням спостерігається предмет? 

 
 
 
 


