
УКРАЇНА 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” 

Контрольна робота з базової дисципліни "фізика" на відділенні  

"Фізика і астрономія" 

Шифр 

9 клас (та молодші) 

1. Пружину поставили вертикально. Тіло відпустили так, що воно впало на пружину з 

висоти (відносно нижньої сторони пружини) вдвічі більшої довжини пружини в 

нестисненому стані. Максимальне скорочення пружини при цьому відповідало 

стисненню вдесятеро. Другого разу на цю ж саму пружину поклали те ж саме тіло:  

(III) У скільки разів скоротилася пружина другого разу (після припинення коливань)? 

(I) Якщо тіло мало масу 500 г, а пружина 

довжину 20 см, то яку жорсткість мала 

пружина? 

2. (I) Рух тіла відбувається відповідно наведеного 

графіку. Який шлях пройшло тіло за 5 с? 

(II) Запишіть рівняння руху для наведеного 

графіку. Побудуйте графік залежності 

швидкості від часу для такого руху. Знайдіть 

середню швидкість за весь вказаний час. 

3. (III) Вчені знайшли дивний астероїд сферичної форми - радіус R. Досліджуючи його 

вчені виявили, що він має середню густину 6 г/см3 та всередині нього є порожнина 

радіусом R/2. А остання частина складається з двох шарів однакової товщини, але 

внутрішній шар має густину вдвічі більшу. Яка густина кожного шару? 

4. (для 9 класу)  Три кулі підвішені на непровідних нитках та заряджені зарядами: 5q, – q 

та q відповідно. 

(I) Який заряд будуть мати кульки, якщо доторкнути їх одна до одної в такій 

послідовності: 1 та 2, 1 та 3, 2 та 3? 

(II) З якою силою взаємодіють заряди в початкову мить, якщо вони знаходяться на 

одній прямій на рівних відстанях 10 см один від одного в порядку 1,2,3?  

5. (для 8 класу) З шахти глибиною 100 м піднімають вантаж масою 500 кг на тросі, 

кожний відрізок якого довжиною 1 м має масу 0,6 кг.  

(I) Яка робота здійснюється при піднятті вантажу? 

(II) Чому дорівнює ККД підйомника? 

 

Вважати прискорення вільного падіння рівним g=10 м/c2, сталу в законі Кулона рівною 

9·109·Н·м2/Кл2. 

Умови задачі записуються коротко. Розв’язання задач наводяться з повним поясненням, 

необхідними графічними побудовами, аналізом одиниць виміру. Оформлення чистового 

запису впливає на оцінку. Чернетки не перевіряються. 

  



УКРАЇНА 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” 

Контрольна робота з базової дисципліни "фізика" на відділенні  

"Фізика і астрономія" 

Шифр 

10 клас 

1. У каструлю з водою температури 60°С кинули крижинку. Температура води 

понизилась на 10°С. Температуру крижинки вважати рівною 0°С 

(III) На скільки градусів знизиться температура після кидання в неї ще двох таких 

самих крижинок? Теплоємністю каструлі знехтувати. 

2. Пружину поставили вертикально. Коли на пружину поклали тіло, вона скоротилася у 

1,2 рази (після припинення коливань). Другий раз теж саме тіло відпустили так, що 

воно впало на пружину з висоти (відносно нижньої сторони пружини)  вдвічі більшої 

довжини пружини в нестисненому стані:  

(II) У скільки разів скоротилася пружина другого разу – рахувати максимальне 

скорочення? 

(I) Якщо тіло мало масу 500 г, а пружина довжину 20 см, то яку жорсткість мала 

пружина? 

3. Три машини рухаються між пунктами А та В. Перша машина рухалася з п.А в п.В з 

постійною швидкістю 50 км/год. Друга машина рухалася з п.В в п.А з постійною 

швидкістю 60 км/год, виїхавши з п.В через півгодини після того, як перша виїхала з 

п.А. Третя машина почала рух в п.А на півгодини раніше першої. Машина почала рух 

та рухалася з прискоренням 0,5 км/год2. Відстань між п.А та п.В 300 км.  

(I) Побудувати на одних осях графіки залежності координати тіл від часу. 

(III) Записати рівняння руху (залежність координат від часу) кожної машини. Знайти 

координати та час зустрічі машин. 

4. (II) Як співвідносяться покази вольтметрів та амперметрів вказаних на схемі, якщо 

резистори мають однакові опори.  

 
5. Три кулі підвішені на непровідних нитках та заряджені зарядами: 2q, – q та q 

відповідно. 

(I) Який заряд будуть мати кульки, якщо доторкнути їх одна до одної в такій 

послідовності: 1 та 2, 1 та 3, 2 та 3? 

Вважати прискорення вільного падіння рівним g=10 м/c2, сталу в законі Кулона 

9·109·Н·м2/Кл2. Питома теплота плавлення льоду 330 кДж/кг, питома теплоємність води 

4200 Дж/кг·град. 

Умови задачі записуються коротко. Розв’язання задач наводяться з повним поясненням, 

необхідними графічними побудовами, аналізом одиниць виміру. Оформлення чистового 

запису впливає на оцінку. Чернетки не перевіряються. 
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Шифр 

11 клас 

1. (I) Знайти величину кута, на який відхилилася від вертикалі нитка з вантажем, 

підвішена на візку, який рухається горизонтально з прискоренням 5,8 м/c2. 

2. Пружину поставили вертикально. Коли на пружину поклали тіло, то (після 

припинення коливань) вона скоротилася у 1,2 рази. Другий раз теж саме тіло 

відпустили так, що воно впало на пружину з висоти (рахуючи від нижньої частини 

пружиним) вдвічі більшої довжини пружини в нестисненому стані:  

(II) У скільки разів в другому випадку довжина максимально скороченої пружини 

менше недеформованої? 

3. З дроту загального опору 18 Ом виробили конструкцію, вказану на рисунку.  

(II) Який опір буде мати ця конструкція? 

  

4. На малюнку наведені предмет та його зображення у тонкій лінзі: 

(III) Знайти побудовою та підтвердити розрахунками положення лінзи та її фокусів 

5. Електрон починає рухатися зі швидкістю 0,8·108 м/с в однорідному магнітному полі з 

індукцією 0,1 Тл. Вектор початкової швидкості електрона спрямований до вектору 

індукції під кутом 30°. Траєкторія частинки являє собою гвинтову лінію. Вважати 

e/m=2·1011 Кл/кг. 

(I) Який радіус траєкторії?  

6. У балоні об'ємом 50 л знаходиться 2 кг водню при температурі 57°C.  

(I) Який тиск газу в балоні? 

(III) Як змінився тиск всередині посудини, якщо при нагріванні її на 70° дисоціювало 

20% молекул газу? 

Вважати: Прискорення вільного падіння рівним g=10 м/c2. Коефіцієнт у законі Кулона 

k=9·109 м/Ф. Радіус Землі вважати 6400 км. Стала всесвітнього тяжіння  

G = 6,67·10–11·Н·м2/кг2. Універсальна газова стала R=8,3 Дж/(моль·К) 

Умови задачі записуються коротко. Розв’язання задач наводяться з повним поясненням, 

необхідними графічними побудовами, аналізом одиниць виміру. Оформлення чистового 

запису впливає на оцінку. Чернетки не перевіряються. 


