
   10клас  Тема 1. Підсумкова робота з теми «Основи МКТ» 

Варіант №1 

1. (1б) Виразити в градусах Цельсія температури: 40С. А) 275К  Б)281К В) 269К 

2. (1б) Як називається процес зміни стану газу за сталої температури? А)ізотермічний Б) 

ізобарний В) ізохорний. 

3. (1б) Яка одиниця вимірювання не є одиницею температури: А) К   Б) 0 Ф  В) кг 

4. (1б) Яка величина не змінюється при адіабатному процесі? А) температура  Б)тиск  В) 

відсутній теплообмін 

5. (2б) Який об’єм газу при температурі 360С,  якщо при температурі 270С його об’єм 9л. А) 12л  

Б) 108л  В) 6л 

На завдання  № 6.7 правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

6. (3б) Найти середню квадратичну швидкість молекул водню при температурі 270С. 

7. (3б) Яка маса повітря вийде з кімнати об’ємом 60м3 у разі підвищення температури від 280К 

до 300К за нормального тиску? Густина повітря 1,29кг/м3. 

                                                       Варіант №2 

1. (1б) Виразити температуру в кельвінах 200С. А) 293К  Б)263К В) 269К 

2. (1б) Як називається процес зміни стану газу за сталого об’єму? А)ізотермічний Б) ізобарний 

В) ізохорний 

3. (1б).Яка одиниця вимірювань не є одиницею маси: А) кг  Б) л   В) ц 

8. (1б) Яка величина не змінюється при ізобарному процесі? А) температура  Б)тиск  В) 

відсутній теплообмін 

4. (2б) При температурі 270С тиск газу в закритій посудині був 75кПа. Яким буде тиск при 

температурі 540С. А) 150 кПа   Б) 256 кПа    В)320 кПа 

На завдання  № 6.7 правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (3б) Який об’єм займають 100моль кисню. Густина кисню 1,43кг/м3. 

6. (3б) При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту дорівнює 830м/с? 

10клас  Тема 1.  Підсумкова робота з теми «Основи МКТ» 

Варіант №1 

9. (1б) Виразити в градусах Цельсія температури: 40С. А) 275К  Б)281К В) 269К 

10. (1б) Як називається процес зміни стану газу за сталої температури? А)ізотермічний Б) 

ізобарний В) ізохорний. 

11. (1б) Яка одиниця вимірювання не є одиницею температури: А) К   Б) 0 Ф  В) кг 

12. (1б) Яка величина не змінюється при адіабатному процесі? А) температура  Б)тиск  В) 

відсутній теплообмін 

13. (2б) Який об’єм газу при температурі 360С,  якщо при температурі 270С його об’єм 9л. А) 12л  

Б) 108л  В) 6л 

На завдання  № 6.7 правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

14. (3б) Найти середню квадратичну швидкість молекул водню при температурі 270С. 

15. (3б) Яка маса повітря вийде з кімнати об’ємом 60м3 у разі підвищення температури від 280К 

до 300К за нормального тиску? Густина повітря 1,29кг/м3. 

                                                       Варіант №2 

7. (1б) Виразити температуру в кельвінах 200С. А) 293К  Б)263К В) 269К 

8. (1б) Як називається процес зміни стану газу за сталого об’єму? А)ізотермічний Б) ізобарний 

В) ізохорний 

9. (1б).Яка одиниця вимірювань не є одиницею маси: А) кг  Б) л   В) ц 

16. (1б) Яка величина не змінюється при ізобарному процесі? А) температура  Б)тиск  В) 

відсутній теплообмін 

10. (2б) При температурі 270С тиск газу в закритій посудині був 75кПа. Яким буде тиск при 

температурі 540С. А) 150 кПа   Б) 256 кПа    В)320 кПа 

На завдання  № 6.7 правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

11. (3б) Який об’єм займають 100моль кисню. Густина кисню 1,43кг/м3. 

12. (3б) При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту дорівнює 830м/с? 

 

 
 

 

 



 10клас  Тема 2.  Контрольна робота з теми: «Основи термодинаміки» 

Варіант №1 

 1.(1б) Теплова машина за один цикл одержує від нагрівника кількість теплоти 10Дж і віддає 

холодильникові 6Дж. Який ККД машини? Виберіть правильну відповідь. А) 60%  Б) 40%  В) 67% 

 2.(1б) Чи можна в мідній каструлі розплавити сталеву деталь? Питома теплоємність сталі 460Дж/кг*К, а 

міді 380Дж/кг*К. А) так  Б) ні В) не має правильної відповіді 

 3. (1б) Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб його внутрішня енергія збільшилася на 15 Дж і 

при цьому газ здійснив 25Дж роботи? А) 40Дж  Б) 10Дж В) 30Дж 

4. (1б) Газ ізотермічно розширюється. Виберіть правильне твердження. А0 Газ дістає деяку кількість 

теплоти;  Б) Тиск збільшується  В) Робота газу негативна  

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (3б) Температура нагрівника ідеальної теплової машини 4770С. якою повинна бути температура 

холодильника, щоб ККД машини дорівнював 80%? 

6. (4б) Яку середню потужність має двигун мотоцикла, якщо при швидкості руху 108км/год витрати 

бензину дорівнюють 3,7л на 100км дороги, а ККД двигуна 25%? Густина бензину 700кг/м3, питома теплота 

згорання бензину 46·106 Дж/кг. 

Варіант №2 

 1.(1б) Теплова машина за один цикл одержує від нагрівника кількість теплоти 10Дж і віддає 

холодильникові  7Дж. Який ККД машини? Виберіть правильну відповідь. А) 70%  Б) 40%  В) 67% 

 2. (1б)) Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб його внутрішня енергія збільшилася на 25 Дж і 

при цьому газ здійснив 35Дж роботи? А) 60Дж  Б) 10Дж В) 30Дж 

 3. (1б) Чи можна в сталевій каструлі розплавити мідну деталь? Питома теплоємність сталі 460Дж/кг*К, а 

міді 380Дж/кг*К. А) так  Б) ні В) не має правильної відповіді 

 4.(1б)Газ адіабатно стискають. Виберіть правильне твердження А) Тиск газу збільшується;  Б) 

Температура газу зменшується  В) Внутрішня енергія газу зменшується. 

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

 5. (3б) Температура нагрівника ідеальної теплової машини 4770С. якою повинна бути температура 

холодильника, щоб ККД машини дорівнював 80%? 

6. (4б) Температура нагрівника 117 оС, а холодильника 27 оС. Кількість теплоти, яку отримує машина від 

нагрівника за 1с 60кДж. Обчислити ККД машини, що отримує холодильник, а також яка потужність машини за 

1с. 

10клас  Тема 2.  Контрольна робота з теми: «Основи термодинаміки» 

Варіант №1 

 1.(1б) Теплова машина за один цикл одержує від нагрівника кількість теплоти 10Дж і віддає 

холодильникові 6Дж. Який ККД машини? Виберіть правильну відповідь. А) 60%  Б) 40%  В) 67% 

 2.(1б) Чи можна в мідній каструлі розплавити сталеву деталь? Питома теплоємність сталі 460Дж/кг*К, а 

міді 380Дж/кг*К. А) так  Б) ні В) не має правильної відповіді 

 3. (1б) Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб його внутрішня енергія збільшилася на 15 Дж і 

при цьому газ здійснив 25Дж роботи? А) 40Дж  Б) 10Дж В) 30Дж 

4. (1б) Газ ізотермічно розширюється. Виберіть правильне твердження. А0 Газ дістає деяку кількість 

теплоти;  Б) Тиск збільшується  В) Робота газу негативна  

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (3б) Температура нагрівника ідеальної теплової машини 4770С. якою повинна бути температура 

холодильника, щоб ККД машини дорівнював 80%? 

6. (4б) Яку середню потужність має двигун мотоцикла, якщо при швидкості руху 108км/год витрати 

бензину дорівнюють 3,7л на 100км дороги, а ККД двигуна 25%? Густина бензину 700кг/м3, питома теплота 

згорання бензину 46·106 Дж/кг. 

Варіант №2 

 1.(1б) Теплова машина за один цикл одержує від нагрівника кількість теплоти 10Дж і віддає 

холодильникові  7Дж. Який ККД машини? Виберіть правильну відповідь. А) 70%  Б) 40%  В) 67% 

 2. (1б)) Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб його внутрішня енергія збільшилася на 25 Дж і 

при цьому газ здійснив 35Дж роботи? А) 60Дж  Б) 10Дж В) 30Дж 

 3. (1б) Чи можна в сталевій каструлі розплавити мідну деталь? Питома теплоємність сталі 460Дж/кг*К, а 

міді 380Дж/кг*К. А) так  Б) ні В) не має правильної відповіді 

 4.(1б)Газ адіабатно стискають. Виберіть правильне твердження А) Тиск газу збільшується;  Б) 

Температура газу зменшується  В) Внутрішня енергія газу зменшується. 

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

 5. (3б) Температура нагрівника ідеальної теплової машини 4770С. якою повинна бути температура 

холодильника, щоб ККД машини дорівнював 80%? 



6. (4б) Температура нагрівника 117 оС, а холодильника 27 оС. Кількість теплоти, яку отримує машина від 

нагрівника за 1с 60кДж. Обчислити ККД машини, що отримує холодильник, а також яка потужність машини за 

1с. 

 

10клас  Тема 3.  Тестова робота з теми: «Закон Ома для ділянки кола» 

Варіант №1  1.   (1б). Для визначення якої фізичної величини використовується формула U=І*R?                 А) 

опору ,  Б) сили струму,  В) напруги.  

2.  (1б)  Яка мінімальна за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесена електричним 

струмом через електроліт?    А) е = 106*10-19 Кл,  Б) 2е = 3,2*10-19Кл, В) будь-яка завгодно мала. 

3. (1б)  Яка з наведених одиниць  є одиницею вимірювання напруги?       А) Дж,  Б) В,  В) Вт 

4. (1б)  Прилад для вимірювання сили струму називається: А) амперметр,    Б) вольтметр 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5.(2б) На заряд 3*10-8Кл, внесений в дану точку поля, діє сила    2,4*10-5Н. обчислити напруженість поля в цій 

точці. 

6.(2б)   На якій відстані можна розмістити два заряди 5*10-9Кл і 6*10-9Кл щоб вони відштовхувалися з силою 

12*10-4Н? 

7.(4б) Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом 11*10-2м, розділений середовищем з 

діелектричною проникністю що дорівнює одиниці і відстанню між пластинами рівною 9,8*10-3м. Обчислити 

ємність конденсатора, заряд на пластинах і напруженість поля між пластинами якщо різниця потенціалів  27кВ.  

Варіант №2 1.   (1б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула І=U/R? 

А) опору ,  Б) сили струму,  В) напруги.  

2. (1б) Яка мінімальна за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесена електричним 

струмом  у вакуумі?    

А) е = 106*10-19 Кл,  Б) 2е = 3,2*10-19Кл, В) будь-яка завгодно мала. 

 3. (1б)  Яка з наведених одиниць  є одиницею вимірювання  опору.     А) Ом,  Б) В,  В) Вт      

4.  (1б)  Прилад для вимірювання напруги називається: А) амперметр,    Б) вольтметр 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (2б)   З якою силою діє електричне поле Землі, напруженість якого 100Н/Кл, на тіло, що має заряд 1*10-6Кл? 

6. (2б)  Обчислити напругу між пластинами плоского конденсатора. Площа пластин 100см2 і відстань між ними 

2мм, заряд який надали пластині дорівнює 5*10-9Кл. 

7. (4б) Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом 10*10-2м, розділений середовищем з 

діелектричною проникністю що дорівнює 2,1і відстанню між пластинами рівною   10-3м. Обчислити ємність 

конденсатора, заряд на пластинах і напруженість поля між пластинами якщо різниця потенціалів 2,4кВ 

 

10клас  Тема 3.    Тестова робота з теми: «Закон Ома для ділянки кола» 

Варіант №1  1.   (1б). Для визначення якої фізичної величини використовується формула U=І*R?                 А) 

опору ,  Б) сили струму,  В) напруги.  

2.  (1б)  Яка мінімальна за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесена електричним 

струмом через електроліт?    А) е = 106*10-19 Кл,  Б) 2е = 3,2*10-19Кл, В) будь-яка завгодно мала. 

3. (1б)  Яка з наведених одиниць  є одиницею вимірювання напруги?       А) Дж,  Б) В,  В) Вт 

4. (1б)  Прилад для вимірювання сили струму називається: А) амперметр,    Б) вольтметр 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5.(2б) На заряд 3*10-8Кл, внесений в дану точку поля, діє сила    2,4*10-5Н. обчислити напруженість поля в цій 

точці. 

6.(2б)   На якій відстані можна розмістити два заряди 5*10-9Кл і 6*10-9Кл щоб вони відштовхувалися з силою 

12*10-4Н? 

7.(4б) Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом 11*10-2м, розділений середовищем з 

діелектричною проникністю що дорівнює одиниці і відстанню між пластинами рівною 9,8*10-3м. Обчислити 

ємність конденсатора, заряд на пластинах і напруженість поля між пластинами якщо різниця потенціалів  27кВ.  

Варіант №2 1.   (1б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула І=U/R? 

А) опору ,  Б) сили струму,  В) напруги.  

2. (1б) Яка мінімальна за абсолютним значенням кількість електрики може бути перенесена електричним 

струмом  у вакуумі?    

А) е = 106*10-19 Кл,  Б) 2е = 3,2*10-19Кл, В) будь-яка завгодно мала. 

 3. (1б)  Яка з наведених одиниць  є одиницею вимірювання  опору.     А) Ом,  Б) В,  В) Вт      

4.  (1б)  Прилад для вимірювання напруги називається: А) амперметр,    Б) вольтметр 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (2б)   З якою силою діє електричне поле Землі, напруженість якого 100Н/Кл, на тіло, що має заряд 1*10-6Кл? 

6. (2б)  Обчислити напругу між пластинами плоского конденсатора. Площа пластин 100см2 і відстань між ними 

2мм, заряд який надали пластині дорівнює 5*10-9Кл. 



7. (4б) Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом 10*10-2м, розділений середовищем з 

діелектричною проникністю що дорівнює 2,1і відстанню між пластинами рівною   10-3м. Обчислити ємність 

конденсатора, заряд на пластинах і напруженість поля між пластинами якщо різниця потенціалів 2,4кВ 

 

 

 

10клас  Тема 4.  Контрольна робота з теми:  «Закони постійного струму». 

Варіант №1 

1.  (1б)  Для визначення якої фізичної величини використовується формула U= U1+ U2? А) сили струму  

Б) опору  В) напруги 

2. (1б) При якому з’єднанні провідників сила струму в будь-якій частині кола залишається без 

змін: А) паралельному,    Б) послідовному   В) Мішаному 

3. (1б)  В коло послідовно з’днано три резистори опором 2Ом, 2Ом, 1Ом. Чому дорівнює 

загальний опір кола? А)3  Ом    Б) 5Ом   В) 1Ом 

4. (1б)  Чому дорівнює сила струму, що протікає через резистор опором 4Ом і напругою 12В? 

А)4А         Б) 3А   В) 48А 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

 5. (2б)  До джерела з ЕРС в 12В внутрішнім опором 1Ом включили реостат, опором 5Ом. 

Обчислити силу струму в колі. 

 6. (3б) Які показання приладів і чому дорівнює робота струму за 3хвилини? 

                          6Ом                     2Ом                        ? 

 
                          12В                           ?   

 7. ( 4б)  Обчислити внутрішній опір і ЕРС, якщо при опорові в 16Ом напруга 16В, а при  опору 

8Ом сила струму 1,8А . 

Варіант №2  

1 (1б)  .Для визначення якої фізичної величини використовується формула R= R1+ R2?    

А) загального опору при послідовному з’єднанні, Б) загального опору при паралельному з’єднанні 

2. (1б)   При якому з’єднанні провідників напруга в будь-якій частині кола залишається без змін: А) 

паралельному,    Б) послідовному 

3. (1б)   В коло послідовно з’днано три резистори опором 2Ом, 3Ом, 5Ом. Чому дорівнює загальний 

опір кола?  А) 5 Ом    Б) 10 Ом   В) 1Ом 

4. (1б)  Чому дорівнює сила струму, що протікає через резистор опором 2Ом і напругою 6В?    

А)    4А         Б) 3А   В) 12А 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (2б)  До джерела з ЕРС в 12В внутрішнім опором 1Ом включили реостат, опором 3Ом. Обчислити 

силу струму в колі. 

6. (3б) Які показання приладів і чому дорівнює робота струму за 2хвилини? 

                          3Ом                     2Ом                        ? 

 
                             ?                           12В   

7. ( 4б)  Обчислити внутрішній опір і ЕРС, якщо при опорові в 8Ом сила струму 0,5А, а при  силі струму 

в 0,9А напруга 3,6В. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
11 клас Тема 1. Тестова робота з теми «Магнітне поле» 

Варіант №1               1. (1б) Як називається одиниця індуктивності?       А) Дж    Б) Вб    В) Тл 

 2. (1б) 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. (1б) За допомогою якого правила можна визначити напрям дії сили Лоренца?   А) правила свердлика   

Б) правила правої руки    В) правила лівої руки. 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (2б) Обчислити чому дорівнює магнітний потік через контур площею 50см2, якщо індуктивність поля 

0,0004кТл. 

6. (2б) Протон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією 20мТл по колу радіусом 

5см. Знайдіть швидкість руху протона. 

7. (3б) В однорідне магнітне поле з магнітною індукцією 30мТл перпендикулярно до ліній магнітної 

індукції влітає  електрон з кінетичною енергією 50кеВ. Який радіус кривизни траєкторії руху 

електрона? 

Варіант №2              1. (1б) Як називається одиниця магнітного потоку?      А) Дж    Б) Вб    В) Тл 

 2. (1б) Яка з наведених формул є формулою для обчислення сили Лоренца?   

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

3. (1б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула              F= ІlBsinα ? 

А)  сили Ампера       Б) сили Лоренца       В) магнітного потоку 

4.(1б) Н) За допомогою якого правила можна визначити напрям дії сили Ампера?   А) правила 

свердлика   Б) правила правої руки    В) правила лівої руки. 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5. (2б) Обчислити чому дорівнює магнітний потік через контур площею 60см2, якщо індуктивність поля 50мТл 

6. (3б) Електрон влітає в однорідне магнітне поле під прямим кутом до ліній магнітної індукції. Магнітна 

індукція поля дорівнює 50мТл,  швидкість електрона 20000км/с. знайдіть радіус кола, по якому буде рухатися 

електрон. 

7. (3б)Протон, що влетів після розгону в однорідне магнітне поле з індукцією 50мТл, рухається по колу радіусом 

5см. Яку різницю потенціалів пройшов протон при розгоні? 

11 клас Тема 1. Тестова робота з теми «Магнітне поле» 

Варіант №1               1. (1б) Як називається одиниця індуктивності?       А) Дж    Б) Вб    В) Тл 

 2. (1б) 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. (1б) За допомогою якого правила можна визначити напрям дії сили Лоренца?   А) правила свердлика   

Б) правила правої руки    В) правила лівої руки. 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (2б) Обчислити чому дорівнює магнітний потік через контур площею 50см2, якщо індуктивність поля 

0,0004кТл. 

6. (2б) Протон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією 20мТл по колу радіусом 

5см. Знайдіть швидкість руху протона. 

7. (3б) В однорідне магнітне поле з магнітною індукцією 30мТл перпендикулярно до ліній магнітної 

індукції влітає  електрон з кінетичною енергією 50кеВ. Який радіус кривизни траєкторії руху 

електрона? 

Варіант №2              1. (1б) Як називається одиниця магнітного потоку?      А) Дж    Б) Вб    В) Тл 

 2. (1б) Яка з наведених формул є формулою для обчислення сили Лоренца?   

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

3. (1б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула              F= ІlBsinα ? 

А)  сили Ампера       Б) сили Лоренца       В) магнітного потоку 



4.(1б) Н) За допомогою якого правила можна визначити напрям дії сили Ампера?   А) правила 

свердлика   Б) правила правої руки    В) правила лівої руки. 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5. (2б) Обчислити чому дорівнює магнітний потік через контур площею 60см2, якщо індуктивність поля 50мТл 

6. (3б) Електрон влітає в однорідне магнітне поле під прямим кутом до ліній магнітної індукції. Магнітна 

індукція поля дорівнює 50мТл,  швидкість електрона 20000км/с. знайдіть радіус кола, по якому буде рухатися 

електрон. 

7. (3б)Протон, що влетів після розгону в однорідне магнітне поле з індукцією 50мТл, рухається по колу радіусом 

5см. Яку різницю потенціалів пройшов протон при розгоні? 

11 клас  Тема 2.  Контрольна робота з теми:  «Електричний струм в середовищах» 

Варіант №1        1. (1б) Як називається одиниця електрохімічного еквіваленту?  А) кг/Кл   Б) Н В) А 

       2. (1б) Яка з наведених формул є формулою для обчислення сили струму? 

А)  І = U2/ R   Б)  І = q/t       В) І = R / U 

       3. (1б)Для визначення якої фізичної величини використовується формула ρ= ρ0(1+αΤ)? 

А) сили струму       Б) питомого опору     В) електрохімічного еквіваленту 

       4.(1б) Напівпровідниковий матеріал має переважно електронну провідність. Які домішки є у 

кристалі? 

А) донорні  Б) акцепторні   В) домішок немає  Г)  серед відповідей немає правильної 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
       5.(2б) У процесі електролізу за 2с до катода було перенесено зарядів 4Кл. чому дорівнює сила струму в колі? 

       6. (2б) При силі струму 1,6А на катоді електрохімічної ванни за 10хв відклалося 0,136г міді. Визначити 

електрохімічний еквівалент міді. 

       7. (4б) Для нікелювання деталі протягом 2год через ванну пропускали струм 25А. Електрохімічний 

еквівалент нікелю 3*10-7кг/Кл, його густина 8900кг/м3. Яка товщина шару нікелю, якщо площа деталі 0,2м2? 

Варіант №2             1. (1б) Як називається одиниця питомого опору?      А) кг/Кл  Б) Ом•мм2/м    В) А. 

       2. (1б) Яка з наведених формул не є формулою для обчислення сили струму?   

А)  I =еnυS  Б) І = R•l/s          В) І = q/ t. 

       3. (1б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула ρ = R•s/l? 

А)  питомого опору  Б) електрохімічного еквіваленту   В) сили струму. 

       4.(1б)Який тип провідності мають напівпровідникові матеріали з донорними домішками.  

А) переважно електронну  Б) переважно діркову  В) не проводять струм  

      На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
 5. (2б) Визначити при якому значенні сили струму на катоді виділиться 4,7г срібла під час електролізу за 2год. 

Електрохімічний еквівалент міді 4,7*10-3кг/Кл. 

       6. (2б) У процесі електролізу за 2с до катода було перенесено зарядів 5Кл. чому дорівнює сила струму в колі? 

       7. (4б) В мідній ванні за 20хв виділилось 1,98г міді. Визначити потужність, що йде на нагрівання електроліту. 

Опір розчину у ванні 0,8Ом, електрохімічний еквівалент речовини 3,3*10-7кг/Кл. 

11 клас  Тема 2   Контрольна робота  з теми:  «Електричний струм в середовищах» 

Варіант №1        1. (1б) Як називається одиниця електрохімічного еквіваленту?  А) кг/Кл   Б) Н В) А 

       2. (1б) Яка з наведених формул є формулою для обчислення сили струму? 

А)  І = U2/ R   Б)  І = q/t       В) І = R / U 

       3. (1б)Для визначення якої фізичної величини використовується формула ρ= ρ0(1+αΤ)? 

А) сили струму       Б) питомого опору     В) електрохімічного еквіваленту 

       4.(1б) Напівпровідниковий матеріал має переважно електронну провідність. Які домішки є у 

кристалі? 

А) донорні  Б) акцепторні   В) домішок немає  Г)  серед відповідей немає правильної 

      На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
 5.(2б) У процесі електролізу за 2с до катода було перенесено зарядів 4Кл. чому дорівнює сила струму в колі? 

       6. (2б) При силі струму 1,6А на катоді електрохімічної ванни за 10хв відклалося 0,136г міді. Визначити 

електрохімічний еквівалент міді. 

       7. (4б) Для нікелювання деталі протягом 2год через ванну пропускали струм 25А. Електрохімічний 

еквівалент нікелю 3*10-7кг/Кл, його густина 8900кг/м3. Яка товщина шару нікелю, якщо площа деталі 0,2м2? 

Варіант №2             1. (1б) Як називається одиниця питомого опору?      А) кг/Кл  Б) Ом•мм2/м    В) А. 

       2. (1б) Яка з наведених формул не є формулою для обчислення сили струму?   

А)  I =еnυS  Б) І = R•l/s          В) І = q/ t. 

       3. (1б) Для визначення якої фізичної величини використовується формула ρ = R•s/l? 

А)  питомого опору  Б) електрохімічного еквіваленту   В) сили струму. 

       4.(1б)Який тип провідності мають напівпровідникові матеріали з донорними домішками.  



А) переважно електронну  Б) переважно діркову  В) не проводять струм  

       На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5. (2б) Визначити при якому значенні сили струму на катоді виділиться 4,7г срібла під час електролізу за 2год. 

Електрохімічний еквівалент міді 4,7*10-3кг/Кл. 

       6. (2б) У процесі електролізу за 2с до катода було перенесено зарядів 5Кл. чому дорівнює сила струму в колі? 

       7. (4б) В мідній ванні за 20хв виділилось 1,98г міді. Визначити потужність, що йде на нагрівання електроліту. 

Опір розчину у ванні 0,8Ом, електрохімічний еквівалент речовини 3,3*10-7кг/Кл. 

 

 

11клас . Тема 3 Контрольна робота з теми «Електромагнітна індукція» 

Варіант №1 
1.(1б) За допомогою якого правила визначається напрям індукційного струму? А) Правило свердлика.  Б) 

Правило правої руки.  В) Правило Ленца. 

2. (1б)  В яких одиницях вимірюється магнітний потік? А) Гн    Б) Вб    В) Тл  

3. (1б)   Як позначається фізична величина, звана індуктивністю?   А)І    Б) L   В) Ф  

4. (1б)  Яка фізична величина дорівнює відношенню роботи сторонніх сил до заряду? А) FА Б) FЛ Б) ЕРС  

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
 5. (4б) Яку довжину активної частини повинен мати провідник, щоб під час переміщення його зі швидкістю 

15м/с перпендикулярно до вектора магнітної індукції. Що дорівнює 0,4Тл, у ньому збуджувалася ЕРС індукції 

3В? 

6. (4б) Який заряд пройде через поперечний переріз витка, опір якого 0,03Ом, у разі зменшення магнітного 

потоку всередині витка на 12мВб? 

Варіант №2 
1.(2б) Яким математичним виразом користуються для визначення величин магнітного потоку, що пронизує 

контур?  А)  ВSsinα   Б)  ВSсоsα   В) ВnS 

2. (1б)   В яких одиницях вимірюється магнітна індукція?   А) Гн    Б) Вб    В) Тл 

3. Як позначається фізична величина, звана ЕРС індукції?   А)І    Б) L   В) Ф  
4. Яка фізична величина дорівнює добутку вектора магнітної індукції на площу перерізу провідника і на синус 

кута між ними?      А) FА          Б) FЛ            В) ЕРС  

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5. (4б) Знайдіть векторну складову індукції магнітного поля Землі на кінцях крил літака (розмах крил 12м) який 

летить зі швидкістю 900км/год, ЕРС індукції дорівнює 0,15В. 

6. (6б) Плоский виток площею 10см2 поміщений в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції. 

Опір витка 1Ом. Який струм протече по витку, якщо магнітна індукція поля буде зменшуватися зі швидкістю 

0,01Тл/с?  

 

 

 

11клас . Тема 3 Контрольна робота з теми «Електромагнітна індукція» 

Варіант №1 
1.(1б) За допомогою якого правила визначається напрям індукційного струму? А) Правило свердлика.  Б) 

Правило правої руки.  В) Правило Ленца. 

2. (1б)  В яких одиницях вимірюється магнітний потік? А) Гн    Б) Вб    В) Тл  

3. (1б)   Як позначається фізична величина, звана індуктивністю?   А)І    Б) L   В) Ф  

4. (1б)  Яка фізична величина дорівнює відношенню роботи сторонніх сил до заряду? А) FА Б) FЛ Б) ЕРС  

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
 5. (4б) Яку довжину активної частини повинен мати провідник, щоб під час переміщення його зі швидкістю 

15м/с перпендикулярно до вектора магнітної індукції. Що дорівнює 0,4Тл, у ньому збуджувалася ЕРС індукції 

3В? 

6. (4б) Який заряд пройде через поперечний переріз витка, опір якого 0,03Ом, у разі зменшення магнітного 

потоку всередині витка на 12мВб? 

Варіант №2 
1.(2б) Яким математичним виразом користуються для визначення величин магнітного потоку, що пронизує 

контур?  А)  ВSsinα   Б)  ВSсоsα   В) ВnS 

2. (1б)   В яких одиницях вимірюється магнітна індукція?   А) Гн    Б) Вб    В) Тл 

3. Як позначається фізична величина, звана ЕРС індукції?   А)І    Б) L   В) Ф  
4. Яка фізична величина дорівнює добутку вектора магнітної індукції на площу перерізу провідника і на синус 

кута між ними?      А) FА          Б) FЛ            В) ЕРС  

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 



5. (4б) Знайдіть векторну складову індукції магнітного поля Землі на кінцях крил літака (розмах крил 12м) який 

летить зі швидкістю 900км/год, ЕРС індукції дорівнює 0,15В. 

6. (6б) Плоский виток площею 10см2 поміщений в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції. 

Опір витка 1Ом. Який струм протече по витку, якщо магнітна індукція поля буде зменшуватися зі швидкістю 

0,01Тл/с?  

 
 

 

 

 

 

 

 

11 клас Тема 4       Тестування з теми «Механічні коливання і хвилі» 

Варіант №1 

1. (1 б.) Тягарець, підвішений на пружині, робить вільні коливання. Укажіть правильне твердження. 

А. Коливання можливі тільки за досить великої сили тертя.    Б. Коливання тягарця є затухаючими. 

В. Період коливань не залежить від їхньої амплітуди. 

2. (1 б.) Тягарець, підвішений на довгій нитці, робить малі коливання. Укажіть правильне твердження. 

А. Кінетична енергія тягарця то зменшується, то збільшується.    Б. Чим більша маса тягарця, тим 

більша частота коливань.     В. Чим довша нитка, тим менший період коливань. 

3. (1 б.) У повітрі поширюються звукова й ультразвукова хвилі. Укажіть правильне твердження. 

А. Частота звукової хвилі перевищує частоту ультразвукової хвилі.     Б. Довжина звукової хвилі більша 

за довжину ультразвукової хвилі.       В. Швидкість ультразвукової хвилі менша за швидкість звукової 

хвилі.  

4. (1 б.) Кулька, підвішена на довгій нитці, робить малі коливання з періодом 2,5 с. Укажіть, які а цих 

тверджень правильні. 

А. Довжина нитки більша за 1,2 м. 

Б. На Місяці період коливань кульки на такій самій нитці був би меншим. 

В. Довжина нитки менша за 1,1 м.  

Г. Частота коливань кульки менша за 0,8Тц. 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (2б) Обчислити частоту і період коливань тягарця масою 200г, якщо жорсткість пружини 

40Н/м. 

6. (3б) Обчислити довжину математичного маятника, якщо період коливань 2с. 
7. (3б) Вантаж масою 200г здійснює коливання на пружині жорсткістю 25Н/м. Амплітуда коливань 10см. 

Визначте повну механічну енергію коливань і найбільшу швидкість. У якому положенні вона досягається. 

 

Варіант №2 

1. (1б.) Кулька, підвішена на довгій нитці, після поштовху робить малі коливання. Укажіть правильне 

твердження.   А. Період коливань тим більший, чим більша їхня амплітуда.   Б. Частота коливань згодом 

зменшується.      В. Період коливань тим менший, чим більша їхня амплітуда.  

2. (1б.) Тягарець, підвішений на пружині, робить вертикальні коливання. Укажіть правильне 

твердження. 

А. Швидкість тягарця максимальна, коли тягарець перебуває в нижній точці. 

Б. Потенціальна енергія пружини максимальна, коли тягарець проходить положення рівноваги. 

В. Чим більша жорсткість пружини, тим менший період коливань.  

3. (1б) Хлопчик плеснув у долоні над водою. Укажіть правильне твердження. 

А. У воді звукові хвилі є поперечними.    Б. Частота звукових хвиль у воді більша, ніж у повітрі. 

В. Звукові хвилі частково відбиваються від поверхні води.  

5. (16.) Куля масою 2 кг коливається на пружині, жорсткість якої дорівнює 320 Н/м. Укажіть, які з цих 

тверджень правильні, а які — неправильні. 

А. Якщо кулю замінити тягарцем масою 0,5 кг, період коливань зменшиться в 4 рази. 

Б. Якщо жорсткість пружини збільшити, частота коливань також збільшиться. 

В. За 6 с куля здійснює більш ніж 10 коливань. 

Г. Період коливань кулі менший за 0,8 с. 

 На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 



5. (1б) Обчислити частоту і період коливань тягарця масою 100г, якщо жорсткість пружини 9 

Н/м. 

 6. (2б) Обчислити довжину математичного маятника, якщо період коливань 4с. 

7. (4б) Вантаж масою 300г здійснює коливання на пружині жорсткістю 25Н/м. Амплітуда 

коливань 15см. Визначте повну механічну енергію коливань і найбільшу швидкість. У якому положенні 

вона досягається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас Тема 5  Контрольна робота з теми «Електромагнітні коливання» 

Варіант 1    1.  (1 б.) Заряджений конденсатор підключили до котушки індуктивності. Укажіть 

правильне твердження.  А. Коливання в контурі припиняться, як тільки заряд конденсатора до-

рівнюватиме нулю.    Б. Енергія зарядженого конденсатора являє собою енергію магнітного поля. 

В. Через якийсь час знаки зарядів обкладок конденсатора зміняться на протилежні. 

2.   (1б.) Трансформатор знижує напругу 220 до 36 В. Укажіть правильне твердження. 

А. ЕРС у вторинній обмотці виникає внаслідок явища електромагнітної індукції. 

Б. Кількість витків у вторинній обмотці більша, ніж у первинній.  

В. Робочий струм у вторинній обмотці менший, ніж у первинній. 

3.  (1 б.) Для передачі електроенергії на велику відстань напругу підвищують за допомогою 

трансформатора до 500 кВ. Укажіть правильне твердження. 

А. Це роблять для зменшення втрат електроенергії під час передавання.  

Б. Це роблять для збільшення сили струму в лінії електропередачі.  

В. Втрати енергії в потужних трансформаторах перевищують 50 % . . 

4.   (1 б.) Конденсатор ємністю 400 пФ і котушка індуктивністю 25 мГн утворюють коливальний контур. 

Укажіть, які з цих тверджень правильні, а які — неправильні. 

А. У контурі може проходити тільки постійний струм.  

Б. Частота коливань залежить від максимального заряду конденсатора. 

В. Період вільних коливань у контурі більший за 10 мкс. 

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей  
5.  (2 б.) Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 0,2 мкФ і котушки індуктивністю 100 мкГн. Конденсатор 

спочатку зарядили до напруги 40 В.  

6.  (2 б.) Конденсатор ємністю 4 нФ зарядили до напруги 5 В і приєднали до котушки з активним опором 1 Ом та 

індуктивністю 80 мкГн. Вважаючи затухання виниклих вільних коливань повільним, укажіть, які з цих тверджень правильні, 

а які — неправильні. 

7. (4 б.) У мережу змінної напруги ввімкнено послідовно конденсатор змінної ємності та котушку індуктивності без осердя. 

Змінюючи ємність конденсатора, домоглися максимального значення сили струму в колі. Після цього в котушку вставили 

осердя. Укажіть, які з цих тверджень правильніша які — неправильні. 

Варіант 2  1. (1 б.) Коливальний контур складається з конденсатора та котушки індуктивності. Не 

враховуючи втрат енергії під час коливань, укажіть правильне твердження.  А. Напрям струму в контурі 

не змінюється.  Б. Під час електромагнітних коливань у контурі сила струму максимальна в той момент, 

коли заряд конденсатора дорівнює нулю.   В. У цьому контурі може існувати постійний струм. 

2. (1 б.) Заряджений від джерела постійної напруги конденсатор за допомогою 

перемикача з'єднують із котушкою індуктивності (рис. 66). Укажіть правильне 

твердження.  А. Коли конденсатор був з'єднаний із джерелом, у колі існували 

вимушені незатухаючі коливання.  Б. Коли конденсатор з'єднали з котушкою, у 

колі виникли вільні коливання.   В. Під час електромагнітних коливань у 

контурі заряд конденсатора та сила струму в котушці одночасно набувають 

максимальних значень. 

3. (1 б.) Трансформатор підвищує напругу від 120 В до 36 кВ. Укажіть правильне твердження. 

А. Потужність струму у вторинній обмотці більша за потужність, споживану трансформатором із кола. 

Б. Кількість витків у вторинній обмотці менша, ніж у первинній. 



В. ЕРС індукції в кожному з витків вторинної обмотки більша за ЕРЄ індукції в кожному з витків 

первинної. 

4. (1 б.) У коливальному контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання з частотою 100 кГц. 

Укажіть, які з цих тверджень правильні, а які — неправильні. 

А. Заряди на обкладках конденсатора змінюються з частотою 50 кГц.  

Б. Якщо ємність конденсатора дорівнює 1 мкФ, то індуктивність котушки більша за 1,5 мкГн. 

В. Період коливань у контурі дорівнює 100 мкс.  

На завдання  № 5, 6, 7  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 

5. (2 б.) Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 2,2 мкФ і котушки з індуктивністю 0,5 

мГн. Укажіть, які з цих тверджень правильні, а які — неправильні. 

6. (2 б.) Амперметр, увімкнений послідовно з резистором опором 150 Ом у коло змінного струму, 

показує силу струму 600 мА. Укажіть, які з цих тверджень правильні, а які — неправильні.  

7. (4 б.) Під час вільних коливань у контурі амплітудне значення заряду конденсатора дорівнює 0,2 мКл. 

Ємність конденсатора 20 мкФ, індуктивність котушки 4 мГн. Вважаючи коливання незатухаючими, ука-

жіть, які з цих тверджень правильні, а які — неправильні.  

 

12 клас  Тема 1  Тестування з теми:  «Електромагнітні хвилі» 

Варіант №1   1.(1б) 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. 

2.(1б) Світло якого кольору найменше заломлюється при переході через призму? А) червоного  

Б)зеленого В) фіолетового 

3.(1б) Чому не дорівнює швидкість світла у вакуумі?  А) 300000км/с  Б)3* 108м/с  В)300м/с 

4.(1б) Амплітуда коливань в даній точці буде мінімальною, якщо різниця ходу двох хвиль, що 

викликають коливання в цій точці дорівнює  А)kλ    Б)  (2k+1)λ/2  В) kλ/2. 

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5.(3б) У певну точку простору надходять когерентні промені з оптичною різницею ходу 2*10-6м. Визначити, 

підсилиться чи послабне світло в цій точці, якщо в неї надходять промені довжиною хвилі 600*10-6м. 

6.(4б) У лабораторній роботі з визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки з 

періодом 0,002мм дістають перше зображення на екрані, яке перебуває на відстані 30см від середньої лінії. 

Визначити довжину хвилі, якщо відстань від решітки до екрана 1,5м.    А) 0,4*10-7м  Б) 7*10-7м   

Варіант №2   1.(1б) Відбиття настільної лампи в компакт – диску видається райдужним. Укажіть 

правильні твердження. Це пояснюється   А) дифракцією світла. Б) дисперсією світла В) поглинанням 

світла. 

2.(1б) Світло якого кольору найбільше заломлюється при переході через призму?  А) червоного  

Б)зеленого В) фіолетового 

3.(1б) Чому дорівнює швидкість світла у вакуумі?   А) 300000км/с  Б)3* 108м/с  В)300м/с 

4.(1б) Амплітуда коливань в даній точці буде максимальною, якщо різниця ходу двох хвиль, що 

викликають коливання в цій точці дорівнює    А)kλ    Б)  (2k+1)λ/2  В) kλ/2 

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5.(3б) У певну точку простору надходять когерентні промені з оптичною різницею ходу 2*10-6м. Визначити, 

підсилиться чи послабне світло в цій точці, якщо в неї надходять промені довжиною хвилі 760*10-6м. 

6.(4б) У разі спостереження через дифракційну решітку червоний край спектра видно на відстані 3,5см від 

середини щілини на екрані. Відстань від решітки до екрана 0,5м, період решітки 10-5м. Визначити довжину хвилі 

червоного світла.         А) 7* 10-7м  Б) 0,410-7м   

12 клас  Тема 1  Тестування з теми:  «Електромагнітні хвилі» 

Варіант №1   1.(1б) 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. 

2.(1б) Світло якого кольору найменше заломлюється при переході через призму? А) червоного  

Б)зеленого В) фіолетового 

3.(1б) Чому не дорівнює швидкість світла у вакуумі?  А) 300000км/с  Б)3* 108м/с  В)300м/с 

4.(1б) Амплітуда коливань в даній точці буде мінімальною, якщо різниця ходу двох хвиль, що 

викликають коливання в цій точці дорівнює  А)kλ    Б)  (2k+1)λ/2  В) kλ/2. 

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5.(3б) У певну точку простору надходять когерентні промені з оптичною різницею ходу 2*10-6м. Визначити, 

підсилиться чи послабне світло в цій точці, якщо в неї надходять промені довжиною хвилі 600*10-6м. 

6.(4б) У лабораторній роботі з визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки з 

періодом 0,002мм дістають перше зображення на екрані, яке перебуває на відстані 30см від середньої лінії. 

Визначити довжину хвилі, якщо відстань від решітки до екрана 1,5м.    А) 0,4*10-7м  Б) 7*10-7м   



Варіант №2   1.(1б) Відбиття настільної лампи в компакт – диску видається райдужним. Укажіть 

правильні твердження. Це пояснюється   А) дифракцією світла. Б) дисперсією світла В) поглинанням 

світла. 

2.(1б) Світло якого кольору найбільше заломлюється при переході через призму?  А) червоного  

Б)зеленого В) фіолетового 

3.(1б) Чому дорівнює швидкість світла у вакуумі?   А) 300000км/с  Б)3* 108м/с  В)300м/с 

4.(1б) Амплітуда коливань в даній точці буде максимальною, якщо різниця ходу двох хвиль, що 

викликають коливання в цій точці дорівнює    А)kλ    Б)  (2k+1)λ/2  В) kλ/2 

На завдання  № 5, 6  правильну відповідь вписати в бланк відповідей 
5.(3б) У певну точку простору надходять когерентні промені з оптичною різницею ходу 2*10-6м. Визначити, 

підсилиться чи послабне світло в цій точці, якщо в неї надходять промені довжиною хвилі 760*10-6м. 

6.(4б) У разі спостереження через дифракційну решітку червоний край спектра видно на відстані 3,5см від 

середини щілини на екрані. Відстань від решітки до екрана 0,5м, період решітки 10-5м. Визначити довжину хвилі 

червоного світла.         А) 7* 10-7м  Б) 0,410-7м   

 

 

12 клас  Тема 2   Тестування з теми: «Світлові кванти» 

Варіант №1 

1. (1б) Якою буквою позначається маса фотона? 

А) m   Б) E    В) d 

2. (1б) Чому дорівнює енергія фотона Е, якщо його частота світла ν? 

А) hν     Б) h/ν   В) ν/c 

 3. (1б) Позначимо масу нерухомого тіла  m0, а того самого тіла , але яке рухається зі швидкістю υ 

– m. Укажіть правильне твердження. 

А) m0 = m   Б) m = m0 / (√ 1 - υ/c2) 

 4. (1б) Яка з наведених одиниць є одиницею вимірювання енергії фотона? 

А)  еВ     Б)  Дж     В) Вт  

 5. (2б) Чому дорівнює імпульс фотона,  енергія якого 3еВ? 

 6. (3б) Знайдіть масу фотона, що відповідає довжині хвилі 400нм. 

 7. (3б)  Визначити червону межу фотоефекту, якщо робота виходу електрона дорівнює 3,3*10-

10Дж.   

Варіант №2 

1. (1б) Якою буквою позначається енергія фотона? 

А) m   Б) E    В) d 

 2. (1б) Чому дорівнює частота світла, якщо енергія фотона Е? 

А) Eh     Б) E/h   В) E/c 

 3. (1б) Який з наведених виразів являється енергією спокою системи? 

А) m0c
2   Б) mυ2/2  В) mc  

 4. (1б) Яка з наведених одиниць є одиницею вимірювання енергії зарядженої частинки? 

 А)  еВ     Б)  Дж     В) Вт  

 5. (2б) Знайдіть імпульс фотона масою 4*10-36кг 

 6. (3б) Знайдіть масу фотона, що відповідає довжині хвилі 300нм. 

 7. (3б) Визначити червону межу фотоефекту, якщо робота виходу дорівнює   2,4*10-10Дж. 
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12 клас  Тема 3  Контрольна робота з теми: «Атом і атомне ядро» 

Варіант №1               

1. (1б)  Який заряд має негативний іон.   А) позитивний  Б) негативний В) дорівнює нулю 

2. (1б)  У ядрі атома літію міститься 6 частинок. Скільки в ядрі протонів?   А) 12      Б)  6     В) 3  

3. (1б) Заряд протона дорівнює:    А) 1,3*10-6 Кл     Б) 1,6*10-19 Кл     В)  - 1,6*10-19Кл 

4. (2б)  Визначте, ядро якого хімічного елемента Х утвориться в результаті реакції β-розпаду   31 Н→ Х + 
0

-1e .  А)  літій    Б) гелій    В) азот 

5.(3б) На що перетвориться ізотоп торію 234
90 Тh, ядра якого зазнають два послідовні α- розпади?  

А) уран   Б) протантиній  В) актиній 

6. (4б)  Визначити дефект мас і енергію зв’язку ядра атома 235
92 U. 

А) 3,18*10-27кг,  28,62* 10-11Дж       Б)  4*10-36кг,  3*10-7Дж 

Варіант №2 

 (1б)  Який заряд має позитивний іон.  А) позитивний  Б) негативний В) дорівнює нулю 

2. (1б)  У ядрі атома Карбону міститься 12 частинок. Скільки в ядрі протонів?  А) 12      Б)  6     В) 4 

3. (1б) Заряд електрона дорівнює:    А) 1,3*10-6 Кл     Б) 1,6*10-19 Кл     В)  - 1,6*10-19Кл 

2. (2б)  Визначте, ядро якого хімічного елемента Х утвориться в результаті реакції β-розпаду   14
6 С → Х 

+ 0-1e .   А)  літій    Б) бор    В) азот 

4.(3б) На що перетвориться ізотоп свинцю 216
82Рd, ядра якого зазнають два послідовні α- розпади?  

А) полоній   Б) вісмут В) актиній 

5. (4б)  Визначити дефект мас і енергію зв’язку ядра атома 226
88 Rа. 

А) 3,09*10-27кг,  27,63* 10-11Дж       Б)  4*10-36кг,  3*10-7Дж 

 

 

 

 

  12 клас  Тема 3  Контрольна робота з теми: «Атом і атомне ядро» 

Варіант №1               

1. (1б)  Який заряд має негативний іон.   А) позитивний  Б) негативний В) дорівнює нулю 

2. (1б)  У ядрі атома літію міститься 6 частинок. Скільки в ядрі протонів?   А) 12      Б)  6     В) 3  

3. (1б) Заряд протона дорівнює:    А) 1,3*10-6 Кл     Б) 1,6*10-19 Кл     В)  - 1,6*10-19Кл 

4. (2б)  Визначте, ядро якого хімічного елемента Х утвориться в результаті реакції β-розпаду   31 Н→ Х + 
0

-1e .  А)  літій    Б) гелій    В) азот 

5.(3б) На що перетвориться ізотоп торію 234
90 Тh, ядра якого зазнають два послідовні α- розпади?  

А) уран   Б) протантиній  В) актиній 

6. (4б)  Визначити дефект мас і енергію зв’язку ядра атома 235
92 U. 

А) 3,18*10-27кг,  28,62* 10-11Дж       Б)  4*10-36кг,  3*10-7Дж 
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