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 1. Корабель, що має довжину l = 300 м, рухається прямим курсом у нерухомій воді 

із швидкістю v1. Катер, який має швидкість  v2 = 90 км/год, долає відстань від корми 

корабля, що рухається, до його носу та назад за час t =37, с. Знайти  швидкість v1 

корабля. 

 2. На тіло маси т =1 кг, яке рухається із швидкістю v =l м/с,  почала діяти постійна 

сила, яка напрямлена протилежно швидкості тіла.  Знайти роботу цієї сили на той момент 

часу, коли швидкість тіла після зміни напрямку буде за модулем  у п = 2 рази більше тієї, 

що була   на початку руху 

 3. Щоб визначити масу лінійки, на один з її кінців поклали вантаж масою 250 г і 

почали висувати цей кінець за край стола. Лінійка знаходилась в рівновазі поки її не 

висунули на чверть довжини. Чому дорівнює маса лінійки? На скільки можна буде 

висунути лінійку, коли маса вантажу дорівнюватиме 125 г ? 

 4. Два провідника R1 = 10 Ом та  R2 = 16 Ом  з’єднані паралельно. При проходженні 

струму у першому провіднику  виділяється кількість теплоти 40 Дж. Визначте, яка 

кількість теплоти виділиться в обох провідниках за той самий час, якщо їх з’єднати  

послідовно. 

 5. В калориметр з площею дна 30 см
2
 налито 200см

3
 води при температурі 30ºС і 

покладено 10г льоду, що має температуру 0ºС. Визначити зміну рівня води після 

встановлення теплової рівноваги. Об’ємний коефіцієнт теплового розширення води 

β=2,6*10
-3

 1/ºС. 

10 клас 

 1. Знайдіть середню швидкість потягу, якщо відомо, що на проходження чотирьох 

ділянок дистанції, довжини яких відносяться як 1:3:4:2, знадобилися проміжки часу,      

які відносяться як  2:4:3:1,  а на останній ділянці швидкість потягу                    

дорівнювала  v  = 80 км/год. 

 2. У посудину, яка містить 0,01 кг води при температурі 10ºС, поклали шматок 

льоду, охолодженого до −50ºС, після чого температура маси льоду, що утворився, стала 

−4ºС. Яка кількість льоду була покладена у посудину? Питома теплоємність                 

води 4200 Дж/кг˖ К, питома теплота плавлення льоду 3,4∙10
5
 Дж/кг. 



 3. Перевернутий гідравлічний прес 

знаходиться в рівновазі. При якому 

співвідношенні між масами поршнів m і M це 

можливо? Розміри взяти з рисунка. Густина 

рідини ρ, тертям знехтувати. 

 4. .  Над екватором планети на висоті Н = 

1000 км із швидкістю v = 5,4 км/с  рухається 

супутник у сторону обертання планети. Радіус планети R = 5000 км. Тривалість доби на 

планеті дорівнює Т = 10 год. Визначте швидкість супутника відносно поверхні планети. 

 5. У фокусі збиральної лінзи знаходиться предмет. Побудуйте зображення цього 

предмета, якщо за лінзою перпендикулярно до  головної оптичної осі знаходиться плоске 

дзеркало. 

 11 клас 

 1. До тіла масою 4,0m êã прикладена сила F  = 49 Н, яка  напрямлена вертикально 

вгору. Знайдіть кінетичну енергію К  тіла и той час, коли воно буде на висоті  h = 10 м  

від землі. Спочатку тіло перебувало у спокої на поверхні землі. 

 2. Футболіст на тренуванні б’є м’ячем у стіну, яка знаходиться на відстані L = 5 м. 

Після пружного удару об стіну м’яч летить назад, причому найвища точка траєкторії 

м’яча проходить над головою футболіста. Початкова швидкість м’яча v = 20 м/с. 

Знайдіть кут між початковою швидкістю м’яча і горизонтом. 

 3. Електроплитка при номінальній напрузі 220 В має потужність 800 Вт.              

При вмиканні плитки у мережу напруга на розетці змінюється з 200 В до 180 В. 

Визначити опір під’єднувальних проводів. 

 4. У фокусі збиральної лінзи знаходиться предмет. Побудуйте зображення цього 

предмета, якщо за лінзою перпендикулярно до  головної оптичної осі знаходиться плоске 

дзеркало. 

 5. Ідеальна теплова машина має нагрівником резервуар з окропом (373 К),                 

а холодильником – ємність з льодом, що тане (273 К). Яка маса цього льоду розтане          

в результаті виконання машиною роботи 110 кДж, якщо питома теплота плавлення льоду 

дорівнює 330 кДж/кг? 

 

 

 

 

 

 

 

 


