
 1

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ФІЗИКИ 

10 КЛАС 

І рівень 

(кожне завдання оцінюється по 3 бали) 

 1. Автомобіль, маса якого становить 4 т, рухаючись рівноприскорено 

зі стану спокою, проїжджає 30 м. Сила тяги двигуна автомобіля дорівнює 

3,6 кН, а сила опору рухові - 1,2 кН. Визначте час розгону. 

 2. Із міномета обстрілюють об’єкт, який розміщений на схилі гори. 

На якій відстані l будуть падати міни, якщо початкова швидкість їх , кут 

нахилу гори , а кут, під яким стріляють, по відношенню до 

горизонту? 

 3. Два вагони, маси яких М1 і М2, рухаються на зустріч один одному 

зі швидкостями відповідно υ1 і υ2. При зіткненні відбувається стискування 

чотирьох однакових буферних пружин, після чого вагони розходяться. 

Знайдіть максимальну деформацію кожної пружини, якщо її жорсткість 

дорівнює k.  

 

ІІ рівень 

(кожне завдання оцінюється по 5 балів) 

 

 4. У відрі знаходиться суміш води і льоду. Маса суміші дорівнює m = 

10 кг. Відро занесли до кімнати і почали вимірювати температуру суміші. 

Отримали графік залежності зміни температури суміші від часу. Чому 

дорівнювала маса льоду у відрі у той момент, коли його занесли до кімнати? 

Питома теплоємність води с = 4200 Дж/кг·ºС, питома теплоємність 

плавлення льоду λ = 3,2·10
5
 Дж/кг 

Теплоємністю відра знехтувати. 
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 5.  Джерело струму з ЕРС, що дорівнює 100 В, і внутрішнім опором r 

= 10 Ом підключили до електричного чайника. Знайдіть швидкість, з якою 

виривається з носика чайника пара, коли вода кипить, якщо потужність, що 

виділяється у чайнику, максимальна. Площа перерізу носика чайника S = 4 

см
2
. Пару вважати ідеальним газом. Тиск пари на кінці носика нормальний. 

  

ІІІ рівень 

(кожне завдання оцінюється по 7 балів) 

6. Горизонтальна посудина місткістю V= 30 л поділена на три рівні 

частини тонкими напівпроникними перегородками, що витримують 

перепади тисків Δр = 1 МПа. Ліву частину заповнюють воднем, середню – 

киснем, праву – m = 70 г азотом. Через ліву перегородку може перетікати 

тільки водень, через праву – водень й азот. Якою найбільшою масою 

кисню можна заповнити середню частину посудини, щоб перегородки 

залишилися цілими? Температура стала і дорівнює Т = 300 К. Молярна 

маса кисню М1 = 32 г/моль, азоту – М2 = 28 г/моль. 

7. Циліндричну посудину з площею дна 100 см
2
 заповнюють водою. В неї 

вставляють поршень з отвором, в який вставлено трубку. Визначити, на 

яку висоту підніметься вода у трубці, коли поршень перестане рухатися 

вниз, якщо маса поршня з трубкою дорівнює 2,4 кг, а площа внутрішнього 

перерізу трубки 20 см
2
. Тертя не враховувати. 
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