
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА  
-  Основи МКТ 

1. Маса молекули 

2. Молярна  маса 

3. Кількість речовини 

4. Маса тіла 

5. Одиниця молярної маси 

6. Концентрація частинок в одиниці об’єму 

7. Середня кінетична енергія поступального руху молекул 

8. Основне рівняння молекулярнокінетич ної теорії газу (рівняння 

Клаузіуса) 

9. Основ не рівняння молекулярно-кінетичної теорії через енергію 

10. Основне рівняння МКТ, що виражає залежність тиску газу (p) від 

концентрації молекул (n) і температури (T) 

11. Кількість молекул 

12. Формулу для розрахунку середньої квадратичної  швидкості 

поступального руху молекул ідеального газу 

13. Формула зв’язку термодинамічної температури (T) і температури (t) за 

шкалою Цельсія 

14. Рівняння Клапейрона — Менделєєва(Рівняння стану ідеального газу) 

15. Рівняння Клапейрона 

16. Ізотермічний процес описується законом Бойля — Маріотта 

17. Зобразити а)графік залежності між параметрами даної маси газу за 

незмінної температури ; б) Ізобара — графік залежності між 

параметрами стану даної маси газу за незмінного тиску; в) Ізохора — 

графік залежності між параметрами стану даної маси газу за 

незмінного об’єму 

18. Ізобарний процес описується законом Гей-Люссака 

19. Ізохорний процес описується законом Шарля 

20. Закон Дальтона 

- Властивості пари 

21. Абсолютна вологість 

22. Відносна вологість 

23. Модуль сили поверхневого натягу 

24. Поверхнева енергія 

25. Поверхневий натяг рідини 

26. Одиниця поверхневого натягу рідини 

27. Під викривленою поверхнею рідини в капілярах виникає надлишковий 

тиск, який називають лапласовим 

28. При повному змочуванні (незмочуванні) висота підняття (опускання) 

рідини в капілярі визначається за формулою 

29. - Властивості твердих тіл    Запас міцності 



Основи термодинаміки 

1. Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу обчислюється 

2. Робота ідеального газу в ході ізопроцесів обчислюється за 

формулами: а) ізобарний процес; б) ізотермічний процес; в) 

ізохорний процес 

3. Теплообмін у замкненій системі описується рівнянням теплового 

балансу 

4. Питома теплоємність речовини 

5. Питома теплота згоряння 

6. коефіцієнта корисної дії (ККД) нагрівача η, 

7. Питома теплота пароутворення 

8. Питома теплота плавлення 

9. Перший закон термодинаміки 

10. Застосування першого закону термодинаміки до різних ізопроцесів 

у газах 

11. Другий закон термодинаміки 

12. ККД ідеального теплового двигуна обчислюється за формулою 

13. Максимальний ККД ідеального теплового двигуна (ККД циклу 

Карно) не залежить від природи робочого тіла і є лише функцією 

температур нагрівача T1 і холодильника T2 

14. Економічний (реальний) ККД теплової машини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Електродинаміка 

Основи електростатики 

1. Електричний заряд будь-якого зарядженого тіла дорівнює: 

2. Закон збереження заряду 

3. закон Кулона 

4. Напруженість електричного поля 

5. Одиниця напруженості в С 

6. Модуль напруженості поля точкового заряду та однорідно зарядженої 

кулі в даній точці простору 

7. Принцип суперпозиції (накладання): напруженість поля системи зарядів 

дорівнює 

8. Потенціал ϕ електричного поля у даній точці 

9. Одиниця потенціалу в СІ 

10. Потенціал поля точкового заряду в даній точці розраховується за 

формулою 

11. Якщо поле створено декількома зарядами, то потенціал ϕ поля дорівнює 

12. Робота електростатичного поля 

13. Різниця потенціалів між двома точками поля 

14. Для однорідного електростатичного поля напруга U (різниця 

потенціалів) пов’язана із напруженістю E співвідношенням: 

15. Послідовне з’єднання конденсаторів:  а) заряд конденсатора =   б) 

Напруга на батареї дорівнює;  в) Ємність батареї обчислюють; г) Якщо 

батарея містіть n однакових послідовно з’єднаних конденсаторів 

ємністю ′ C кожен, то C = 

16. Паралельне з’єднання конденсаторів: а) заряд конденсатора =   б) 

Напруга на батареї дорівнює;  в) Ємність батареї обчислюють;; г) Якщо 

батарея містіть n однакових послідовно з’єднаних конденсаторів 

ємністю ′ C кожен, то C = 

Закони постійного струму, струм у середовищах 

17. Сила струму 

18. Напруга U 

19. Одиниця напруги в СІ 

20. Одиниця сили струму в СІ 

21. Електричний опір R 

22. Одиниця опору в СІ 

23. Опір металевого провідника циліндричної форми (проводу) 

розраховують за формулою: 

24. закон Ома для ділянки кола: 

25. Закони послідовного з’єднання провідників: а) Сила струму; б) 

Загальна напруга; в) Загальний опір ділянки 



26 Закони паралельного з’єднання провідників: а) Сила струму; б) 

Загальна напруга; в) Загальний опір ділянки 

27 Електрорушійна сила (ЕРС)  

28 Одиниця ЕРС у СІ 

29 Закон Ома для повного кола:  

30 Наслідки закону Ома для повного кола: 1) Напруга на полюсах

 замкненого джерела струму; 2) Напруга на полюсах

 незамкненого джерела струму; 3)Коротке замикання

 джерела  

31 ККД джерела струму 

32 Робота A електричного струму на ділянці кола  

33 Потужність електричного струму  

34 Закон Джоуля — Ленца 

35 Залежність опору металевого провідника від температури 

36 Закон електролізу (закон Фарадея) 

Магнітне поле. Електромагнітна індукція 

37 Магнітна індукція  

38  Сила Лоренца   

39 Сила Ампера  

40  Потік магнітної індукції 

41 Електрорушійною силою самоіндукції 

42 Індуктивність провідника L 

43 Одиниця індуктивності  

44 Енергія магнітного поля Wм 

45 Індуктивність котушки залежить від її розмірів,

 кількості витків та матеріалу осердя 

46 Напруженість електричного  поля 

47 Магнітна індукція магнітного поля 

48 Роботу сторонніх сил 

49 Індукційний струм 

50 Закон Фарадея 

51 Закон самоіндукції: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коливання і хвилі 

 Механічні коливання  і хвилі 

1. Частота коливань 

2. Циклічна частота 

3. Період коливань  

4.  Рівняння гаРмонічних коливань 

5. Період вільних коливань пружинного маятника: 

6. Перетворення енергії під час коливань пружинного маятника 

7. Період вільних коливань математичного маятника 

8. Перетворення енергії під час коливань математичного маятника 

9. Довжина хвилі λ 

10. Швидкість поширення v хвилі 

Електромагніині коливання 

11. Період T вільних коливань у ідеальному коливальному контурі  
12. Частота вільних коливань  
13. Циклічна частота вільних коливань 

14. Рівняння коливань напруги на пластинах конденсатора 

15. Рівняння коливань сили струму в контурі 

16. Повна енергія Wповна коливального контуру 

17. Закон збереження енергії для ідеального коливального

 контуру має вигляд:  

18. Змінний електричний струм — це електричний струм,

 сила якого змінюється за гармонічним законом: 

19. ЕРС індукції: 

20.  Діюче значення напруги та ЕРС 

21. Діюче значення сили змінного струму 

22. Коефіцієнт трансформації 

23.  Коефіцієнтом корисної дії трансформатора    

Електромагнітні хвилі 

24. Швидкість поширення електромагнітної хвилі 

25. У вакуумі швидкість дорівнює: 

26. Довжина електромагнітної хвилі λ — від стань 

27. Енергія електромагнітної хвил 

28. n — абсолютний показник заломлення  під час

 переходу з вакууму в діелектрик = 

29. Несуча частота радіохвилі 

30. Відстань до об’єкта  під час подачі сигналу 

31. Мінімальна відстань виявлення об’єк та визначається

 тривалістю імпульсу τ: 



32. Максимальна відстань виявлення об’єкта визначається

 інтервалом часу t0 між імпуль сами 

33. Кількість коливань в одному імпульсі визначається

 за тривалістю   

 Оптика 

34.  Абсолютним показником заломлення середовища 

35. Інтерференція світла:   а) Умова мінімуму;  б) Умова максимуму: 

36. Дифракційна ґратка. Періодом ґратки, або сталою ґратки: 

37. Формула дифракційної ґратки 

38. Повне відбивання світла 

39.  Абсолютний показник заломлення середовища: 

40. Після проходження через плоскопаралельну пластинку

 промені виходять під тим самим кутом, під

 яким вони на неї падають. При цьому пластинка

 зміщує промінь світла паралельно йому на

 відстань h: 

41. Оптична сила лінзи  

42. Лінійне збільшення лінзи 

43. Формула тонкої лінзи 

44. Одиниця оптичної сили в СІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квантова фізика. Елементи теорії відносності. 

Елементи теорії відносності 

1. Лоренцієве скорочення довжини 

2. Релятивістське уповільнення часу 

3. Релятивістський закон додавання паралельних швидкостей 

4. Імпульс тіла у спеціальній теорії відносності розраховується

 за формулою 

5. Закон взаємозв’язку маси та енергії   

Світлові кванти 
6.  Маса фотона дорівнює 

7.  Швидкість руху фотона 

8.  Імпульс фотона 

9. Енергія фотона 

10. Якщо джерело випромінює N фотонів, то їх

 загальна енергія становить W 

11.  Рівняння Ейнштейна  для фотоефекту 

12. Поріг фотоефекту 

13.  Тиск світла : А) Якщо світло нормально падає

 на чорну поверхню, тобто повністю поглинається, то:     

Б)Якщо світло нормально падає на дзеркальну поверхню, тобто

 повністю відбивається, то:   

 Атом і атомне ядро  
14. Під час переходу атома з одного енергетичного

 стану в інший випромінюється або поглинається квант

 електромагнітного випромінювання 

15. Енергія зв’язку ядра 

16. Енергія ядра 

17. дефектом маси ядра: 

18. Питома енергія зв’язку атомного ядра 

19. Стала радіоактивного розпаду даного нукліда 

20. Закон радіоактивного розпаду 

21. Активність радіонуклідного зразка 

22. Правило зміщення Содді 

 

 

 


