
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЗВО  «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ   

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін для учнів сільських закладів 

загальної середньої освіти 

2020 рік 

Завдання з фізики 

І тур 

9 клас 

Виконайте  запропоновані  завдання   та  за  посиланням  

https://forms.gle/zsFwvCgDQSn1Pnmp7 

внесіть у гугл-форму обрану відповідь, яка позначена  певною літерою.  

 

 1. Чому водоймища не промерзають до дна і риба не гине взимку? 

А Б В Г 

Через відсутність 

конвекції 

Через відсутність 

випромінювання 

Через наявність 

конвекції 

Через наявність 

теплопровідності 

 

 2. Вага тіла — це …  

А Б В Г 

міра взаємодії тіл    міра інертності тіла    

сила, з якою тіло діє 

на опору або підвіс 

унаслідок 

притягання до Землі 

, з якою Земля 

притягує до себе 

тіло      

 

 3. Легка металева кулька підвішена на шовковій нитці. До кульки, не 

доторкуючись до неї, піднесли спочатку позитивно заряджену паличку, а потім – 

негативно заряджену. Як поводиться кулька? 

А Б В Г 

Кулька притягується к 

стрижню в першому 

випадку і 

відштовхується в 

другому 

Кулька 

притягується к 

стрижню в другому 

випадку і 

відштовхується в 

першому 

Кулька притягується 

к стрижням в обох 

випадках 

Кулька 

відштовхується від 

стрижнів в обох 

випадках 

 

https://forms.gle/zsFwvCgDQSn1Pnmp7


 4.  На малюнку  зображено сили 

притягання та відштовхування, що діють  

між двома молекулами в твердому стані. 

Стиснули чи розтягли це тіло ?  

 

  5. Для визначення коефіцієнта жорсткості пружини динамометра достатньо мати… 

 А Б В Г 

інший динамометр спідометр годинник. лінійку 

 

 6.  Задано відношення деякого об’єму води до суми об’ємів молекул цієї ж води та 

відношення такого ж об’єму пари до суми об’ємів молекул тієї ж пари. Яке відношення 

більше? 

А Б В Г 

вони однакові 

відношення деякого 

об’єму води до 

суми об’ємів його 

молекул менше, 

ніж відношення 

такого ж об’єму  

пари до суми 

об’ємів молекул 

тієї ж пари 

відношення деякого 

об’єму води до суми 

об’ємів його молекул 

більше, ніж 

відношення такого ж 

об’єму  пари до суми 

об’ємів молекул тієї 

ж пари 

не можна 

визначити 

 7. Для надання нерухомому тілу швидкості  потрібно виконати роботу  . Яку 

роботу потрібно виконати, щоб змінити швидкість тіла від   до   ? 

А Б В Г 

           

 

 8.  На малюнку подані графіки  залежності 

температури від часу для двох  зразків однакової маси, 

які виготовлені з різних речовин та нагрівались і 

плавились в однакових умовах.  Питома теплота 

плавлення речовини 1 дорівнюєа.  Чому дорівнює 

питома теплота плалення речовини 2?  

А Б В Г 

тіло стиснули   тіло розтягли     тіло могли як 

стиснути, так і 

розтягти     

відповісти не 

можливо     



 

А Б В Г 

0,5а    0,8а     1,25а     2а 

 

 9. Три провідники з’єднано послідовно. Перший має опір    м, другий -    м, а в 

третьомупротягом      виділилось     кДж теплоти. Який опір третього провідника, 

якщо напруга на другому дорівнює    В? 

А Б В Г 

     м     м     м      м 

 

 10. Аеростат масою      кг рухається з постійною швидкістю вниз. Вантаж якої 

маси треба скинути з аеростату, щоб він з тією ж постійною швидкістю почав 

підніматися вгору. Архімедова сила, що діє на аеростат, дорівнює    кН. Силу опору 

повітря при  підйомі і спуску вважати однаковою. 

А Б В Г 

   кг     кг     кг     кг 

 

 

 
 

   

   

 

 


