
 

Фізика                   10 клас.                               Залік №1 

з теми «Кінематика. Динаміка». Час виконання: вересень – грудень 

 

1.(0,5б) Одиницями вимірювання прискорення є:  А)  Дж          Б)  м/с2       В) 

м/с 

2.(0,5б) Одиницями вимірювання швидкості є:  А)  Дж          Б)  м/с2       В) м/с 

3. (0,5б) Формула для визначення пройденого шляху для тіла при 

рівноприскореному русі  є: А) s = (υ-υ0)/t;   Б) s =υ0·t + а·t2/2 

4. (0,5б) Формула для визначення прискорення руху тіла є: А) а = (υ-υ0)/t;  

 Б) а = (υ-υ0)
2 /t  

5.(0,5б) Формула для визначення довжини переміщення під час вільного 

падіння  тіла є:  А) h = υ0+g·t     Б) h = υ0-g·t 

6. (0,5б) Формула другого закону Ньютона має вигляд: А) F=m·a       Б) F1 = - 

F2 

7. (0,5б Формула третього закону Ньютона має вигляд: А) F=m·a       Б)  F1 = - 

F2 

8.(0,5б) ) Одиницями вимірювання прискорення вільного падіння є:  А) м    Б)  

м/с2    В) м/с 

9.(1б) (2б) З яким прискоренням рухається тіло масою 0,05кг під дією сили 

0,1кН. А) 2000м/ с2 

Б) 5м/ с2       В) інша 

10. (1б) ) Обчислити силу, що діє на тіло масою 2кг і надає йому прискорення 

4м\с2.  А) 2Н   Б)8Н     В) 0,5Н     

11.(2б) Швидкість автомобіля описується за законом υх=4-2t. Знайдіть 

результуючу силу, що діє на нього, якщо маса автомобіля дорівнює 3т.  А) 3кН   

Б)6Н     В) 0,3Н     

12(4б) На похилій площині завдовжки 13м і заввишки 5м лежить вантаж 

масою 26кг. Коефіцієнт тертя 0,5. Яку силу треба прикласти до вантажу 

вздовж площини, щоб витягнути вантаж вгору . А) 2Н   Б)8Н     В)  інша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фізика                   10 клас.                               Залік №2 

з теми «Закони збереження. Молекулярна фізика».  Час виконання : січень 

- травень 

1.(0,5б) Як називається одиниця імпульсу сили?  А) Кл   Б) Н В) Н*м 

2.(0,5б) Яка з наведених формул є формулою для обчислення тиску ідеального 

газу?    А)  р = 2/3nE   Б)  р= nE       В) р = R / U 

3. (0,5б)Дана формула р=1/3nm0υ
2  є: А) основне рівняння МКТ   Б) закон Ома    

В) Закон Кулона 

4. (0,5б) Якою буквою позначається маса речовини?   А) m   Б) N    В) d 

5.(0,5б) Як називається ізопроцес в газах за сталої температури: 

А)ізотермічний  Б) ізобарний  В) ізохорний 

6. (0,5б) Чому дорівнює молярна маса кисню?  А) 16*10-3кг/моль     Б) 16*10-3 

кг/моль     В) не має правильної відповіді 

7. (0,5б)  Який з наведених виразів являється  кінетичною енергією:А) m0c
2   Б) 

mυ2/2  В) 3/2кТ  

8. (0,5б)Яка з наведених одиниць є одиницею вимірювання енергії? А)  еВ     Б)  

Дж     В) Вт  

9.(1б) Тиск газу в балоні за 270С дорівнює 240кПа. Яким стане тиск після 

нагрівання газу на 1000С?  А) 320кПа    Б) 300кПа    В) Правильної відповіді не 

має 

10. (1б) Після збільшення абсолютної температури в 1,2 рази об’єм газу 

збільшився на 0,6л за сталого тиску. Знайдіть початковий об’єм газу. А) 3л   Б) 

10л  В) не має правильної відповіді 

11.(2б) За тиску 105Па і температури 150С повітря має об’єм 2*10-3м3. За якого 

тиску дана маса повітря займає об’єм 4*10-3м3, якщо температура його стане 

200С. А) 0,5*105Па   Б) 105Па  В) не має правильної відповіді 

12.(4б) Кінець склянної капілярної трубки радіусом 0,5мм опущений у воду на 

глубину 2см. Який надмірний тиск необхідно створити в трубці, щоб видути 

бульбашку повітря через її нижній кінець? А) 490Па   Б) 105Па  В) не має 

правильної відповіді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фізика                   11 клас.                  Залік №1 

з тем:  «Магнітне поле» «Електричний струм у різних середовищах». 

Час виконання: вересень – грудень 
1. (0,5б) Як називається одиниця індуктивності?      А) Дж    Б) Вб    В) Тл 

 2. (0,5б) Яка з наведених формул є формулою для обчислення сили Ампера?   

А)  F = eυBsinα           Б)  F = ІBlsinα         В) F = ІBlcosα 

3. (1б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула              

F= eυBsinα ?     А)  сили Ампера       Б) сили Лоренца       В) магнітного потоку 

4. (0,5б) Як називається одиниця сили струму?      А) Кл  Б) В    В) А. 

5. (0,5б) Яка з наведених формул не є формулою для обчислення питомого 

опору?  А)  ρ = ρ0 (1 + αΤ)     Б) ρ = Rs/l     В) ρ = q/ t. 

6.  (0,5б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула I 

= q/t? 

А)  роботи    Б) потужності   В) сили струму. 

7. (0,5б) Чи рухаються заряджені частинки в провіднику, коли по ньому не йде 

струм? А) Так   Б) Ні 

8. (0,5б) Яка з наведених формул не є формулою для обчислення питомого 

опору?  А)  ρ = ρ0 (1 + αΤ)     Б) ρ = Rs/l     В) ρ = q/ t. 

9.(1б) У процесі електролізу за 2с до катода було перенесено зарядів 4Кл. Чому 

дорівнює сила струму в колі?   А) 2А; Б) 8А; В) не має правильної відповіді. 

10. (1б) При силі струму 1,6А на катоді електрохімічної ванни за 10хв 

відклалося 0,136г міді. Визначити електрохімічний еквівалент міді.А) 6,6* 10-

7 кг/Кл    Б) 6,8* 10-7 кг/Кл    В) Не має правильної відповіді 

11(2б)Яка сила двє на протон, який рухається зі швидкістю 2*106м/с в 

однорідному магнітному полі з індукцією 0,1Тл? Протон рухається під кутом 

600 до лінії магнітної індукції поля. А) 2,8 10-14Н     Б) 0,8 Н В) правильної 

відповіді не має 

12. (4б) Для нікелювання деталі протягом 4год через ванну пропускали струм 

0,15А. Електрохімічний еквівалент нікелю 3*10-7кг/Кл, його густина 

8900кг/м3. Яка товщина шару нікелю, якщо площа деталі 48см2? А) 15мкм    Б) 

20мкм  В) 30мкм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фізика              11клас                 Залік № 2 

з теми: «Електромагнітна індукція», Електромагнітні хвилі», 

«Механічні  хвилі» 

Час виконання: січень - травень 

1.(0,5б) Відбиття настільної лампи в компакт – диску видається райдужним. 

Укажіть правильні твердження. Це пояснюється   А) дифракцією світла. Б) 

дисперсією світла В) поглинанням світла. 

2. (0,5б) За ясної  погоди сонце, що заходить, забарвлене в червоні тони. Це 

пояснюється  А)відбиванням світла від хмар. Б) поляризацією сонячного 

світла  В) розсіюванням світла в атмосфері 

3. (0,5б) Світло якого кольору найбільше заломлюється при переході через 

призму? А) червоного  Б)зеленого В) фіолетового 

4. (0,5б)  Світло якого кольору найменше заломлюється при переході через 

призму? А) червоного  Б)зеленого В) фіолетового 

5. (0,5б) Період коливань хвилі?   А) m   Б) Т    В) d 

6. (0,5б) Чому дорівнює частота механічних коливань?  А) Eh     Б) 1/Т  В) E/c 

7. (0,5б)  Який з наведених виразів являється енергією спокою системи? 

А) m0c
2   Б) mυ2/2  В) mc  

8. Яка з наведених одиниць є одиницею вимірювання частоти коливань? А)  еВ     

Б)  Гц    В) Вт  

9. (1б) Знайдіть швидкість розповсюдження механічної  хвилі, якщо період 

коливань 60с, довжина між вершинами гребенів хвилі 6м .   А) 10 м/с; Б) 0,1 

м/с; В) не має правильної відповіді. 

10. (1б) Знайдіть частоту коливань електромагнітної хвилі, що відповідає 

періоду в 2с. А) 2Гц Б)0,5Гц         В) не має правильної відповіді 

11. (2б)В коливальному контурі ємність конденсатора 10-6Ф, а індуктивність 

котушки 0,04Гн  Обчислити  період коливань коливального контуру. А) 1,256* 

10-3 с; Б) 1,256* 10-6 с; В) не має правильної відповіді 

12. (4б)Ємність конденсатора коливального контуру 0,4мкФ, частота власних 

коливань 5кГй, амплітуда заряду 8мкКл. Написати рівняння напруги і сили 

струму від часу. Обчислити амплітуду напруги, амплітуду сили струму та 

індуктивність котушки. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Фізика              12 клас                 Залік № 1 

з теми: «Атомна фізика». 

Час виконання: вересень – листопад 
    1.(1б)  До якого виду належить реакція 

HeNan 4

2

24

11

1

0

27

13 Al     ? 

А) ядерна реакція;   Б) термоядерна реакція;    В) не має правильної відповіді  

      2. (1б) До якого виду належить реакція 
nHeH 1

0

4

2

3

1

2

1 H     ? 

А) ядерна реакція;   Б) термоядерна реакція;    В) не має правильної відповіді  

       3. (1б) Яке ядро утвориться в результаті β-розпаду Торію Th232

90 .А) Ядро 

Lu; Б) ядро Ра;  В) не має правильної відповіді. 

      4.(1б) Допишіть рівняння ядерної реакції   nCBe 1

0

12

6

9

4 ?     А) 13
6С;  Б) 

4
2Не;  В) не має правильної відповіді 

     5.(2 б) Ядро атома Bi218

83 утворилося після трьох послідовних α-розпадів. З 

якого ядра воно утворилося?  А) 74
206W;  Б) 77

206Ir; В) не має правильної 

відповіді 

     6. (2б) У результаті природної радіоактивності ізотоп Урану U238

92

перетворився в ізотоп Свинцю Pb206

82 . Скільки α- та β – розпадів відбулося при 

цьому?  А) по 8 α- та 6 β розпадів  Б) 8  α- та 8  β- розпадів В) не має 

правильної відповіді 

7. (2б) Людина може працювати в зоні радіоактивного забруднення 40 

годин. Яка потужність дози γ-випромінювання в цій зоні, якщо гранична доза 

дорівнює 0,15 Гр? 

8. (2б) Середня поглинута доза випромінювання працівником який працює 

в зоні радіоактивного забруднення, дорівнює 5 мкГр за годину. Скільки днів 

по 8 годин щодня може перебувати в цій зоні працівник, якщо допустима доза 

становить 10 мГр на рік? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фізика              12 клас                 Залік № 2 

з тем: «Атомна фізика», «Світлові кванти» 

Час виконання: листопад - грудень 

   1.(1б)  Чому дорівнює частота світла, якщо енергія фотона Е? 

А) Eh.  Б) E/h.  В)E/c. 

 2.(1б) Чому дорівнює маса фотона світла з частотою ν? 

А) hνc2.  Б) hνc. В) hν/с2. 

 3.(1б) Одиницями вимірювання дози опромінення є: 

А) м.  Б) Гр. В) Гн. 

4.(1б) Який знак має заряд атом? 

А) позитивний. Б) негативний. В) заряд дорівнює нулю. 

 5.(1б) При освітленні електричною дугою негативно заряджена металева 

пластинка в результаті фотоефекту поступово втрачає свій заряд. Як зміниться 

швидкість втрачання електричного заряду пластиною, якщо на шляху світла 

поставити фільтр, який затримує тільки інфрачервоні промені і вільно 

пропускає всі інші промені. 

А) не зміниться Б) збільшиться. В) зменшиться. 

 6.(2б) При освітленні катода вакуумного фотоелемента потоком 

монохроматичного світла відбувається виривання фотоелектронів. Як 

зміниться кількість фотоелектронів, що вириває світло за 1с, якщо 

інтенсивність світла зменшиться в 4 рази? 

А) збільшиться в 4 рази. Б)зменшиться в 4 рази. В)зменшиться в 2 рази. 

 7. (2б) Яка червона границя фотоефекта  для калія, якщо робота виходу 

електрона 3,3*10-19Дж. 

А) 3,3 *10-7м. Б) 18*10-7м.  В) серед відповідей не має вірної. 

 8.(3б) Робота виходу електронів з цезію А= 1,9еВ. З якою швидкістю 

електрони вилітають з поверхні металу, якщо він освітлений світлом з 

довжиною хвилі 500нм? 

А)6,53*105 м /с. Б) 4*10-7м /с. В) 5*107м/с. 

 


