
9 клас    Тема: «Кінематика» 

 Завдання до уроків за темою: «Механічний рух. Система відліку. 

Траєкторія. Шлях і переміщення. Відносність механічного руху» 

Опрацювати §5,6 (В.Г.Бар’яхтар Підручник з фізики для 10 класу)  і 

дати відповіді на питання: 

1. Написати формулу визначення швидкості рівномірного руху. 

2. Написати формулу визначення часу при рівномірному русі. 

3. Написати формулу визначення шляху, який проходить тіло при 

рівномірному русі. 

4. Який рух називається поступовим? 

5. Що називають матеріальною точкою? 

6. Що називається пройденим шляхом? 

7. Яка величина вимірюється у метрах за секунду? 

8. Людина рухається на велосипеді рівною прямою дорогою. Які частини 

велосипеда рухаються прямолінійними траєкторіями: А) обод колеса; Б) 

рама велосипеда; В) педалі; Г) інша відповідь 

9. Корабель підходить до пристані. Позначте, відносно яких тіл пасажири, які 

стоять на палубі цього корабля, перебувають у русі: А) річки; Б) палуби 

корабля; В)берега. 

10. Пасажир сидить у вагоні поїзда, що їде. Відносно яких тіл рухається 

пасажир? Відносно яких перебуває у спокої? 

11. Порівняйте швидкість 36 км/год та 11 м/с. 

12. Яка швидкість більша: 36 км/год чи 20м/с? 

13. Виразіть швидкість 90 км/год у метрах за секунду. 

14. Виразити швидкість 90 км/год у м/с. 

 

9 клас    Завдання до уроків за темою: «Закон додавання швидкостей . 
Нерівномірний рух.  Прямолінійний рівноприскорений рух» 

Опрацювати  §8,9,10,11(В.Г.Бар’яхтар Підручник з фізики для 10 класу)   і 

дати відповіді на питання: 

1. Поїзд за 3 год пройшов відстань 120 км. Визначте швидкість руху поїзда, 

вважаючи, що рух рівномірний. 
2. За 2 с людина проходить 1,5 м. Визначте швидкість рівномірного руху людини. 
3. Який шлях проїхав автобус за 0,5 год, рухаючись зі швидкістю 68 км/год? 
4. Літак пролетів 1200км зі швидкістю 900 км/год. Яка тривалість польоту? 
5. Автомобіль 3 км рухався зі швидкістю 40 км/год і 3 км - зі швидкістю 60 км/год. 

Визначте середню шляхову швидкість автомобіля. 
6. Людина проїхала на велосипеді 10 км зі швидкістю 20км/год., а потім пройшла 

пішки 8 км зі швидкістю 4 км/год. Визначте середню шляхову швидкість руху 

людини. 
7.  Установіть відповідність між кінематичними поняттями і їх означеннями. 



 
1 Механічний рух 
2 Система відліку 
3 Швидкість 
4 Прискорення 
  
А Характеризує швидкість зміни переміщення 
Б Характеризує швидкість зміни швидкості 
В Вводиться для визначення розташування тіла в будь-який момент часу 
Г Характеризує залежність координати від часу 
Д Характеризує зміну з часом розташування одного тіла відносно другого 
 
 

 

9 клас  

  Завдання до уроків за темою: «Вільне падіння тіл. Рівномірний рух по колу» 

Опрацювати §12-14 (В.Г.Бар’яхтар Підручник з фізики для 10 класу)   і 

дати відповіді на питання: 
1. Що називають вільним падінням? 

2. Хто з вчених довів існування прискорення вільного падіння? 

3. Період обертання тіла по колу дорівнює 20с. Визначте частоту обертання. 

4. Визначте період обертання, якщо тіло за 8с зробило 12 повних обертів. 

5. Визначте період обертання, якщо тіло за 4с зробило 12 повних обертів. 

6. Період обертання тіла по колу дорівнює 50с. Визначте частоту обертання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 клас   Тема 2. Кінематика 

Завдання до уроків за темою: «Механічна взаємодія тіл. Сила. Закони 

Ньютона.» 

Опрацювати § §16 – 20 (В.Г.Бар’яхтар Підручник з фізики для 10 класу)   і 

дати відповіді на питання: 
1. Чи можуть тіла рухатися самі по собі? 

2. Чому здатність тіл зберігати рух так довго залишалася непоміченою? 

3. Що таке інерціальні системи відліку? 

4. Чи можна інерціальну систему відліку зв’язати з яким-небудь реальним тілом? 

5.  Який рух можна назвати « рухом за інерцією»? 

6. Наведіть приклади «збереження швидкості» в природі й техніці. 

7. Чому пасажирів «штовхає вперед» у момент різкого гальмування транспорту? 

8. Під час повороту трамвая пасажири, який сидить  

Обличчям уперед по ходу руху притисло правим плечем до стінки вагона. У який бік повернув 

трамвай? 

9.Чому не можна перебігати вулицю перед транспортом, що близько рухається? У чому причина 

того, що водій не може відразу  зупинити машину? 

10. Назвіть тіла, дія яких компенсується в таких випадках:  

а) айсберг пливе в океані; б) камінь лежить на дні струмка; 

в) підводний човен рівномірно і прямолінійно дрейфує в товщі води. 

11.Парашутист спускається, рухаючись прямолінійно і рівномірно. Дія яких сил компенсується? 

12. Кулька висить на нитці. Які сили діють на кульку? Чому вона є нерухомою? 

       13.  Які з величин (швидкість, сила, прискорення, переміщення) у разі механічного руху завжди 
збігаються за напрямком? 

А Сила і прискорення 
Б Сила і швидкість 
В Сила і переміщення 
Г Прискорення і переміщення 
       14. Рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Це тіло рухається чи перебуває в стані 
спокою? 
А Тіло обов’язково перебуває в стані спокою 
Б Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою 
В Тіло обов’язково рухається рівномірно прямолінійно 
Г Тіло рухається рівноприскорено 
 

9 клас   Завдання до уроків за темою: «Сила тяжіння. Штучні супутники 
Землі. Розвиток космонавтики» 

Опрацювати § §21,22 (В.Г.Бар’яхтар Підручник з фізики для 10 класу)   і 

дати відповіді на питання 
1. Тіло рухається по колу. Як направлена рівнодійна в сих 

сил, що діють на це тіло? 

2. Чому падіння з певної висоти на мерзлу землю є не безпечнішим, ніж на пухкий сніг? 

3.Чому до Ньютона ніхто не міг пояснити природу руху планет? 

4. Як рухалися планети і небесні тіла, якби вони не притягувалися одне до одного? 

5. Як залежить сила притягання двох тіл від їхніх мас і від відстані між ними. 

6. Як залежить прискорення вільного падіння від висоти над поверхнею Землі? 

7. Як направлена сила тяжіння? 

8. В якому випадку вага тіла є більшою від сили тяжіння, а в якому меншою? 

9. Чи залежить вага тіла від місця його розташування? 

10. Чи перебувають у стані невагомості риби у воді? 

11. Чому падають на землю краплини дощу, і крупинки граду? 

12.До якого тіла прикладена вага мухи, що повзе по стелі 

13. Чи має вагу дерево що росте у дворі? 



9 клас    Завдання до уроків за темою: «Закон Гука .Сила тертя.» 

Опрацювати §25-27 (В.Г.Бар’яхтар Підручник з фізики для 10 класу)   і 

дати відповіді на питання: 
1.За яких умов виникають сили тертя? 

2.Від чого залежить модуль сили пружності? 

3.Хлопчик, маса якого 50кг, спустившись на санках з гірки, проїхав по горизонтальній дорозі до 

зупинки шлях 20м за 10с. Визначити силу тертя і коефіцієнт тертя. 

4. Знайти силу тертя, якщо маса тіла 2т , коефіцієнт тертя 0.4.  

5. Які особливості сил пружності? 

6.Яка природа сил пружності? 

7. За яких умов виникають деформації? 

9. У чому суть закону Гука? 

 10. .Що повинен зробити водій машини, помітивши дорожній 

 знак, який означає небезпечний поворот? Чому водій має бути особливо уважний у сиру погоду, 

під час падолисту і ожеледі?  

11. На столику у вагоні поїзда лежить коробка цукерок і яблуко. Чому на початку руху яблуко 

покотилося назад (відносно вагона), а коробка цукерок лишилася на місці? 

12. Знайти масу тіла, якщо його сила становить 10к/Н, а коефіцієнт тертя 0,25. 

13 Чому, пірнаючи з вишки, плавець намагається зануритися у воду в вертикальному, а не 

горизонтальному положенні? 

14.Визначте жорсткість пружини, яка під дією сили 2Н видовжилась на 4см. 

15. Які існують основні види деформації? 

16.Визначити видовження буксирного троса, жорсткість, якого 100кН/м, під час буксирування 

автомобіля масою 2т з прискоренням 0,5м/с2 .Тертя до уваги не брати. 

17.Чому космічний корабель, який відправляють на Місяць з штучного супутника Землі, може не 

мати обтічної форми? 

18.Що таке  жорсткість пружини? 

 

9 клас   Завдання до уроків за темою: «Закони Збереження» 

Опрацювати §31-36(В.Г.Бар’яхтар Підручник з фізики для 10 класу)   і 

дати відповіді на питання: 
1.Що називають імпульсом тіла? Чому дорівнює модуль імпульсу тіла? Як напрямлений вектор 

імпульсу? 

2.Куля масою 10 г , яка летіла горизонтально зі швидкістю 400м/с, ударяється в стінку і 

зупиняється. Який імпульс дістала куля від стінки? Як він напрямлений? 

3.Що таке імпульс сили? Який зв,язок існує між імпульсом сили та імпульсом тіла? 

4.Мяч масою 200г летить зі швидкістю 5м/с. Найти імпульс м’яча. 

5.Тіло рухається рівномірно по колу. Чи змінюється його імпульс? 

6.Куля масою 10г пробила стіну, і при цьому її швидкість змінилася від 800 до 300м/с. Знайти 

зміну імпульсу кулі. 

7.Кулька масою 100г рухається з постійною швидкістю 1,5 м/с, після чого не міняючи швидкості 

рухається в зворотному напрямку. Знайти зміну імпульсу кулі. 

8. Як космонавту , який знаходиться в відкритому космосі, повернутися на космічний корабель без 

всякої допомоги? 

9.Тіло масою 1кг рухається  по колу зі швидкістю 1,5м/с. Знайти зміну імпульсу тіла після того, як 

воно пройде четверть кола. 

10.Наближаючись до станції, потяг почав гальмувати. Куди напрямлений вектор зміни його 

імпульсу? 

11.Чому молотком можна розбити цеглу на ладоні, не почуваючи болю від удару? 

12.Молоток рухаючись зі швидкістю 5м/с, забиває звоях. Маса молотка 0,80кг.Яка середня сила 

удару, якщо час удару тривав 0,1с? 

13. Для яких систем тіл справедливий закон збереження імпульсу? 

 

 

 



10 клас 

Тема 1. Основи МКТ 

 Завдання до уроків за темою: «  Основні положення МКТ. Основні 

рівняння МКТ» 

Опрацювати §1-9  (С. Гончаренко. Підручник з фізики для 10 класу)  і 

дати відповіді на питання: 
1. Як називають розділ фізики, який розглядає будову і властивості речовин у різних 

агрегатних станах на основі вчення про молекули та їх рух? 
2. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії. 
3. Які досліди і спостереження підтверджують молекулярно-кінетичну теорію? 
4. Опишіть дифузію газів, рідин і твердих тіл. 
5. Чому для вимірювання маси атомів та молекул в хімії та фізиці прийнято умовну атомну 

одиницю маси (а.о.м.)? 
6. Що вам відомо про розміри та швидкість руху молекул? 
7. Якими властивостями наділено ідеальний газ? Для чого введено поняття ідеального газу? 
8. Що таке кількість речовини і молярна маса? 
9. Як температура тіла пов’язана з енергією руху молекул? Дайте визначення температури. 
10. Сформулюйте основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів і запишіть його 

формулу. 
11. Що таке броунівський рух і в чому його особливості та значення? 
12. Поясніть на основі молекулярно-кінетичної теорії кілька молекулярних явищ, що 

трапляються в природі і використовуються в техніці. 
13. Як на основі молекулярних уявлень пояснити температуру і тиск газу? 
14. У чому полягає фізичний зміст сталої Авогадро? сталої Больцмана? універсальної газової 

сталої? 
15. Як побудована шкала Цельсія? абсолютна шкала (шкала Кельвіна)? 
16. Як із рівняння стану ідеального газу отримати рівняння ізопроцесів? 

 

10 клас Завдання до уроків за темою: «  Ізопроцеси в газах. 

Властивості рідин, твердих тіл» 

Опрацювати §20-27(С. Гончаренко. Підручник з фізики для 10 класу)    і 

дати відповіді на питання: 
1. Чим визначається в`язкість речовини?  
2. Опишіть характер руху молекул у газах, рідинах і твердих тілах. 
3. Який характер розташування частинок у газах, рідинах і твердих тілах?  
4. Ізопроцеси це … 
5. Ізобарний процес. (Визначення + формула). 
6.  Ізохорний процес. (Визначення + формула). 
7.  Ізотермічний процес. (Визначення + формула)..  
8. Як пояснити явище змочування. 
9. Поверхневий натяг коли і чому виникає? 
10. Пояснити явище капілярності 
11. Які тіла називають кристалічними? Приклад. 
12.  Які тіла називаються аморфними? Приклад. 
13. Що таке ізопроцес? Який зв’язок між параметрами газу в різних ізопроцесах? 
14. Як експериментально визначають параметри стану газу? 
15. Як називають пару, що перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною? 
16. Як називають величину, яка вимірюється кількістю водяної пари (в грамах), що міститься в 

1м3 повітря? 
17. Опишіть приклади змочування рідиною поверхні твердого тіла. 
18. На які дві групи ділять тверді тіла залежно від розміщення в них атомів та молекул? 
19. Як і для чого користуються психрометром? 



10 клас                Тема 2. Основи термодинаміки 

Завдання до уроків за темою: «  Основи термодинаміки» 

Опрацювати §31 – 40 (С. Гончаренко. Підручник з фізики для 10 класу)     

і дати відповіді на питання: 
1. Яку енергію називають внутрішньою? 
2. Які існують способи зміни внутрішньої енергії тіла? За зміною якої фізичної величини 

можна судити про зміну внутрішньої енергії тіла? 
3. Опишіть дослід, під час якого внутрішня енергія тіла змінюється за рахунок механічної 

роботи. 
4. Опишіть дослід, під час якого внутрішня енергія тіла змінюється за рахунок передачі йому 

певної кількості теплоти. 
5. Які речовини використовують для отримання теплової енергії? 
6. Де використовують теплові двигуни? 
7. Сформулюйте і запишіть у математичному вигляді перший закон термодинаміки. 
8. Яку установку називають тепловим двигуном? 
9. Які різновиди теплових двигунів ви знаєте? Чим вони відрізняються? 
10. Що показує коефіцієнт корисної дії теплового двигуна? 
11. При яких умовах відбувається адіабатний процес? 
12. Як розуміти, що теплові процеси є необоротними? 
13. Як записується і що виражає рівняння теплового балансу? 
14. Як за графіком залежності тиску від об’єму обчислити роботу газу під час його 

розширення? 
15. У зв’язку з чим було встановлено перший закон термодинаміки? Чи можливий «вічний» 

двигун? 
16. Яка будова і принцип дії двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ)? 
17. Опишіть будову і принцип дії турбіни. 

 

10 клас              Тема 3. Електричне поле 

Завдання до уроків за темою: «  Електричне поле» 

Опрацювати §31 – 40 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики для11 класу)     і 

дати відповіді на питання: 
1. Опишіть, як можна наелектризувати скляну паличку. 
2. Скільки існує видів електричних зарядів? Як їх називають? 
3. Як і для чого використовують електроскоп? 
4. Опишіть, як взаємодіють між собою при наближенні дві кульки, підвішені на нитках, якщо вони 

заряджені однаковими (різними) зарядами. 
5. Як називають середовище, яке неминуче пов’язане з електричним зарядом і через яке 

електричні заряди взаємодіють на відстані? 
6. Де використовують конденсатори? 
7. Сформулюйте закон збереження електричного заряду, закон Кулона. 
8. Дайте визначення характеристик електричного поля в даній точці – напруженості та 

потенціалу. 
9. Що таке електроємність провідника? електроємність конденсатора? 
10. Опишіть, як можна виявити електричне поле. 
11. Яка будова і призначення конденсаторів? 
12. Наведіть приклади електризації на виробництві і в побуті. Дайте оцінку цього явища. 
13. У чому полягає принцип суперпозиції електричних полів? Про що він свідчить? 
14. Які діелектрики називають полярними, а які – неполярними? 
15. Які фізичні величини характеризують електричне поле? Як електричне поле зображують 

графічно. 
 

 



10 клас      Тема 4. Закони постійного струму 

Завдання до уроків за темою: «  Постійний струм» 

Опрацювати §11-12 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики для11 класу)     і 

дати відповіді на питання: 
1. Як називають фізичну величину, що характеризує швидкість перенесення заряду в 

провіднику і чисельно дорівнює відношенню електричного заряду, що пройшов через поперечний 
переріз провідника, до часу його проходження? 

2. Як називають величину, яка характеризує протидію електричному струму і залежить від 
властивостей провідника? 

3. Як називають прилад для вимірювання сили струму? Як його вмикають в коло? 
4. Для чого використовують вольтметр? Як його вмикають у коло? 
5. З яких елементів складається найпростіше електричне коло? 
6. Для чого використовують електричний струм? 
7. Що характеризує і в чому полягає фізична суть електрорушійної сили джерела? 
8. Сформулюйте закон ома для ділянки та для повного кола. 
9. Від чого залежить опір провідника? запишіть цю залежність математичною формулою. 
10. Як практично визначити опір провідника? 
11. Які способи з’єднання між собою кількох споживачів струму ви знаєте які основні 

закономірності таких з’єднань? 
12. Наведіть приклади застосування послідовного і паралельного з’єднань споживачів струму. 
13. Що називають питомим опором провідника? як його визначити на досліді? 
14. Як можна експериментально визначити ЕРС і внутрішній опір джерела струму? 
15. Яке практичне значення має залежність опору від матеріалу і геометричних розмірів 

провідника? 
16. Які характеристики батарей живлення при послідовному і паралельному сполученнях 

елементів? 
17. Як практично визначити роботу, потужність і теплову дію постійного струму? 
18. Для чого слугує авометр і як ним користуватись? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 клас   Тема 1. Магнітне поле 

Завдання до уроків за темою: «  Магнвтне поле струмів. Сила Ампера» 

Опрацювати §22 – 24 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)   і дати 

відповіді на питання: 

1. Як отримати магнітне поле? 

2. За допомогою чого можна виявити магнітне поле? 

3. Чому два провідники, як ірозміщені паралельно і по яких проходить струм, 

взаємодіють між собою? 

4. Від чого залежить характер взаємодії паралельних провідників зі струмом? 

5. Де на практиці використовують постійні магніти та електромагніти? 

6. Чи всі метали можна намагнітити? Яка фізична величина характеризує магнітні 

властивості речовини? 

7. Дайте означення магнітної індукції. Який напрям вектора магнітної індукції? 

8. Що таке силові лінії магнітного поля (лінії індукції)? 

9. Запишіть формулу сили Ампера. 

10. За яким правилом і як визначають напрям сили Ампера?  

11. Поясніть будову і принцип дії приладів магнітоелектричної системи. 
12. Яке практичне використання сили Ампера? 

 

 

11 клас   Завдання до уроків за темою: «  Магнітне поле струмів. Сила Лоренца. 

Магнітні властивості речовини» 

Опрацювати §22 – 26 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)  і дати 

відповіді на питання: 

1. Від чого залежить величина і напрям сили Лоренца? 

2. Яке практичне використання сили Ампера? 

3. Що таке відносна магнітна проникність речовини? Запишіть формулу. 

4. У чому полягає різниця між пара- і діамагнетиками 

5. Що таке феромагнетики і які їх характерні особливості? 

6. Опишіть будову гучномовця і принцип його роботи. 

7. Яка властивість феромагнетиків використовується для магнітного запису? Як 

здійснюється магнітний запис звуку й зображення  на феромагнітні стрічки? 

8. Як записується інформація в персональних комп’ютерах? 

9. Як пояснюються магнітні властивості речовини? Чи залежать вони від температури? 

Що таке точка Кюрі? 

10. Запишіть і поясніть формулу радіуса обертання зарядженої частинки в магнітному 

полі. 

11. Запишіть формулу сили Лоренца. 

12. Як, використовуючи силу Лоренца,керують рухом електронних пучків, визначають 

масу елементарних частинок? 

13. Від чого залежить величина і напрям сили Лоренца? 

14. Яке практичне використання сили Ампера? 

15. Що таке відносна магнітна проникність речовини? Запишіть формулу. 

16. У чому полягає різниця між пара- і діамагнетиками? 
17. Що таке феромагнетики і які їх характерні особливості? 

 

 

 

 



11 клас     Тема 2. Електричний струм у різних середовищах 

 

Завдання до уроків за темою: «  Електричний струм у металах, вакуумі, 

напівпровідниках»  

Опрацювати §14-19  ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)  і дати 

відповіді на питання: 

1. Що таке електричний струм? 

2. Яка природа струму в металах? 

3. Що таке термоелектронна емісія? За якої умови вона виникає? 

4. Що таке власна і домішкова провідності? 

5. Яка будова, принцип дії і призначення електронно-променевої трубки? 

6. Чим відрізняються самостійні розряди від несамостійних? 

7. Яке практичне використання і значення напівпровідникових приладів у техніці? 

8. Як залежить електричний опір від температури для металів і напівпровідників? 

9. Яка залежність між хімічним і електрохімічним еквівалентами речовини? 

10. Поясніть процеси, які відбуваються під час контакту двох напівпровідників із 

різними типами провідності. Що таке p-n перехід? 

11. Сформулюйте основні положення електронної теорії провідності металів. 

12. Для чого використовують у техніці різні напівпровідникові прилади? 

13. Поясніть основні положення електронної теорії провідності металів.. 

14. Яка будова і принцип дії транзистора? 

15. Поясніть принцип дії та застосування МГД-генераторів. 

16. Що таке плазма? Які її властивості та значення в природі й техніці? 
17. Що таке надпровідність і які перспективи її використання в техніці? 

 

11 клас   Завдання до уроків за темою: «  Електричний струм у 

розчинах електролітів та газів» 

Опрацювати §19-23  ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)  і дати 

відповіді на питання: 

1.  Як називають проходження струму через гази? 

2. Де на практиці використовують струм у газах і в електролітах? 

3. Яке практичне використання і значення розрядів у газах, електролізу? 

4. З яких ділянок складається графік залежності сили струму від напруги в газах? 

На яких з них виконується закон Ома? 

5. Поясніть графік залежності сили струму від напруги для газів. 

6. Яка залежність між хімічним і електрохімічним еквівалентами речовини? 

7. Сформулюйте закони електролізу. Як на досліді визначити електрохімічний 

еквівалент міді? 
8. Що таке електролітична дисоціація? Яка природа струму в електролітах? 

 

 

 

 

 



11 клас     Тема 3. Електромагнітна індукція 

Завдання до уроків за темою: «  Явище електромагнітної індукції. Правило 

Ленца. Індуктивність» 

Опрацювати §27 – 31 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)   і дати 

відповіді на питання: 

1. Як називають явище виникнення електричного струму у замкнутому провіднику 

при зміні магнітного поля? 

2. Хто вперше за допомогою магнітного поля отримав у провіднику електричний 

струм? 

3. Які прилади потрібні для спостереження явища електромагнітної індукції? 

4. Опишіть найпростіший дослід, під час якого виникає індукційний струм? 

5. Проводиться дослід для спостереження явища електромагнітної індукції. Чи має 

значення, що рухати – котушку чи магніт? 

6. Чи зміниться рух стрілки гальванометра, з’єднаного з котушкою, якщо внести в неї 

магніт спочатку одним полюсом, потім – другим? 

7. Що таке магнітний потік? 

8. Як формулюється закон електромагнітної індукції? Запишіть його математичну 

формулу. 

9. Сформулюйте закон Ленца. Як визначають напрям індукційного струму? 

10. Що таке самоіндукція? Як її можна спостерігати на досліді? 

11. Що таке індуктивність? Які одиниці індуктивності? 

12. Наведіть приклади практичного використання явища електромагнітної індукції. 

13. Як виникає індукційне (вихрове) електричне поле? Яка його відмінність від 

електростатичного поля? 

14. Запишіть і поясніть формулу електрорушійної сили, яка виникає у провіднику під 

час його руху у магнітному полі. 

15. Від чого залежить електрорушійна сила самоіндукції? Запишіть цю залежність 

математичною формулою. 

16. Опишіть і поясніть досліди Фарадея, які розкривають суть явища електромагнітної 

індукції. 

17. Яке практичне використання явища електромагнітної індукції? 
18. Які властивості котушки характеризує її індуктивність? 

 

  11 клас     Тема 4. Маханічні коливання і хвилі 

Завдання до уроків за темою: «  Характеристики коливального руху» 

Опрацювати §38 - 45  ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)  і дати 

відповіді на питання: 

1. Як виготовити маятник? 

2. Опишіть механічні коливання маятника. 

3. Від чого залежить час одного повного коливання маятника? 

4. Яке значення в нашому житті має звук? 

5. Чи можуть космонавти, виходячи у відкритий космос або перебуваючи на місяці, 

спілкуватися між собою за допомогою звуків? 

6. Опишіть, як відбиваються звуки (утворюється луна). 

7. Які фізичні величини характеризують механічні коливання? Дайте визначення цих 

величин. 

8. Як на досліді визначити період коливання маятника? 

9. Запишіть і поясніть формули періоду коливань математичного, пружинного маятників. 

10. Що таке довжина хвилі? Запишіть і поясніть формулу довжини хвилі. 

11. Наведіть приклади коливальних рухів у природі і техніці. 

12. Який принцип дії ехолота? 

13. Які види коливань ви знаєте? 



14. Що таке гармонічні коливання? Як вони зображаються графічно? 

15. Покажіть на прикладі пружинного або математичного маятника, як відбувається 

перетворення енергії в коливальних системах. 

16. Який зв’язок між амплітудою і максимальною швидкістю коливань 

17. Що таке резонанс і при яких умовах він виникає? 
18. Які характеристики звуку ви знаєте? 

 

  11 клас     Тема 5 Електромагнітні коливання  

Завдання до уроків за темою: «  Електромагнітні коливання» 

Опрацювати §41 - 44  ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)  і дати 

відповіді на питання: 

 

1. Як називають періодичні зміни деякої величини, під час яких значення цієї 

величини через рівні проміжки часу повторюються? 

2. Як називаються коливання кульки, підвішеної на нитці, якщо її легким ударом 

вивести із положення рівноваги? 

3. Що потрібно робити з тягарцем на пружині, щоб його коливання були 

вимушеними? 

4. Які коливання називають гармонічними? Наведіть приклади. 

5. Чим відрізняються затухаючі коливання від незатухаючих? 

6. Від чого залежить період коливань у контурі? Запишіть формулу. 

7. Як здійснюється передача електроенергії на великі відстані? 

8. Які екологічні проблеми пов’язані  з розвитком електроенергетики? 

 

11 клас     Завдання до уроків за темою: «  Змінний струм. Автоколивання» 

Опрацювати §32,38,40 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)   і дати 

відповіді на питання: 

 

1. З чого складається коливальний контур? 

2. Як називають вимушені коливання електричних зарядів у провіднику під дією 

прикладеної змінної електрорушійної сили? 

3. Де використовують змінний струм? 

4. Який зв’язок між напругами і силами струму в обмотках навантаженого 

трансформатора? Що таке коефіцієнт трансформації? Запишіть математичні 

формули. 

5. Що таке автоколивання? автоколивальна система? 

6. Яка будова ф принцип дії генератора змінного струму? 

7. У чому суть електричного резонансу? Від яких параметрів кола залежить 

резонансна частота контуру? 

8. Які види трансформаторів ви знаєте? На якому принципі ґрунтується робота 

трансформатора? Чи можна трансформувати постійний струм? 

9. Які особливості вимірювання сили струму і наруги в колах змінного струму? 

10. Які ви знаєте шляхи зменшення  шкідливого впливу на навколишнє середовище 
під час виробництва, передачі та використання електричної енергії? 

 
 
 



12 клас   Тема 1. Електромагнітні хвилі   

Завдання до теми 1 

Опрацювати §46 - 50 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас) і дати 

відповіді на питання: 

1. Довкола яких кіл виникає електричне поле? 

2. В яких випадках можна отримати магнітне поле? 

3. Чи існує зв’язок між магнітним та електричним полем? (Пригадайте явища 

електромагнітної індукції) 

4. Про яке явище можна говорити, якщо в просторі поширюються змінні магнітне й 

електричне поля? 

5. Хто вперше експериментально виявив електромагнітні хвилі? 

6. Який учений вперше використав електромагнітні хвилі для встановлення зв’язку без 

проводів? Як називають такий зв’язок? 

7. Що таке електромагнітне поле; електромагнітна хвиля? 

8. Як отримують  електромагнітні хвилі? 

9. Які властивості електромагнітних хвиль? 

10. Запишіть і поясніть формулу, що пов’язує довжину хвилі з частотою і швидкістю її 

поширення. 

11. Накресліть схему найпростішого радіоприймача. 

12. Для чого і чому використовують електромагнітні хвилі? 

13. Які деталі потрібно взяти і як їх сполучити між собою, щоб отримати найпростіший 

радіоприймач? 

14. За яких умов коливальний контур випромінює в простір електромагнітні хвилі? 

15. Як на дослідах перевірити основні властивості електромагнітних хвиль? 

16. Опишіть принцип радіотелеграфного і радіотелефонного зв’язку. 

17. Які складові визначають енергію електромагнітної хвилі? Запишіть математичну 

формулу. 
18. Чому розвитку і вдосконаленню засобів зв’язку приділяється велика увага? 

 

12 клас     Тема 2. Світлові кванти 

Завдання до уроків за темою: «  Світлові кванти» 

Опрацювати §66 - 69( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)     і дати 

відповіді на питання: 

1. Які тіла можуть бути джерелами світла? Які є види джерел світла? 

2. Як і з якою швидкістю поширюється світло в однорідному середовищі? 

3. Чому Галілей не зміг визначити швидкість світла, хоч його спосіб був правильним? 

4. Як називають зміну напрямку променя на межі двох середовищ, якщо промінь 

залишається в тому самому середовищі? 

5. Що таке дифракційна решітка? 

6. Чому світло в житті людини має таке важливе значення? 

7. Що таке інтерференція світла? У чому полягає явище дифракції світлових хвиль? 

Як ці явища можна спостерігати? 

8. Опишіть спостереження явища дисперсії світла за допомогою тригранної призми. 

Хто вперше виконав цей дослід? 

9. Сформулюйте закони відбивання і заломлення світла. 

10. Запишіть формули у мов спостереження дифракційних максимумів і мінімумів. 

11. Для чого використовують інфрачервоні, ультрафіолетові і рентгенівські промені? 

12. Як на досліді визначити показник заломлення скла? 

13. Як за допомогою дифракційної решітки визначити довжину світлової хвилі певного 

кольору? 

14. Які властивості інфрачервоних, ультрафіолетових та рентгенівських променів? Яке 

значення праць І.Пулюя у відкритті рентгенівських променів? 
15. Поясніть явище інтерференції і дифракції світла. Наведіть приклади. 



12 клас      Тема 3. Атом і атомне ядро 

Завдання до уроків за темою: «  Атомне ядро» 

Опрацювати §80-85 ( Т.Засєкіна. Підручник фізики 11 клас)     і дати 

відповіді на питання: 
1. Яку модель будови атома запропонував Резерфорд? 
2. До складу якої частини атома входять протони і нейтрони? Чим вони відрізняються? 
3. Як називають явище самодовільного випускання випромінювань деякими речовинами, що 

його відкрив у 1896 році французький вчений Беккерель? 
4. Чи впливають на радіоактивність зовнішні умови – температура, освітленість, тиск, 

електричне поле? 
5. Які можливі способи захисту від радіоактивного опромінення? 
6. Що ви знаєте про використання ядерної енергії? 
7. Що  таке дефект маси ядра? 
8. Що таке ядерна реакція? Які бувають ядерні реакції? 
9. Які є види радіоактивного випромінювання? Як їх отримати? 
10. Назвіть основні методи спостереження та реєстрації іонізуючого випромінювання. 
11. Яка будова і принцип дії ядерного реактора? 
12. Опишіть наслідки дії радіоактивного випромінювання. 
13. Що таке елементарна частинка? Як класифікують елементарні частинки? 
14. Запишіть і поясніть види радіоактивних перетворень. 
15. Сформулюйте закон радіоактивного розпаду і постулати Бора. 
16. Як на основі законів збереження електричного заряду і массового числа визначити 

продукти ядерної реакції? 
17. Поясніть, як виконується розрахунок енергетичного виходу ядерної реакції. 
18. Що і як визначають за треками елементарних частинок на фотографіях? 

 

 

 


