C.П. Ситник

Фізика
Зошит для контрольних робіт
8 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

ББК

22.3я721
74.262.22
С41
Рецензенти:
В.Б. Павлюк,
вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії Сокальського НВК “Спеціалізована школа
І–ІІІ ступенів №3 – Колегіум”;
М.А. Гентуш,
вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії,
старший учитель Сокальської гімназії Сокальського району Львівської області

Ситник С.П.
С41		 Фізика. Зошит для контрольних робіт. 8 кл. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. — 112 с.
ISBN 978-966-10-2248-4
Посібник містить контрольні роботи чотирьох рівнів складності з усіх розділів фізики за
8 клас. Вони призначені для перевірки навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою
оцінювання згідно з чинною програмою з фізики.
У кінці посібника подано таблиці фізичних величин та основні формули за курс
8 класу.
Видання розраховане на вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
ББК 22.3я721

Передмова
Посібник містить контрольні роботи, подані у п’ятьох варіантах, кожний з яких має завдання чотирьох рівнів складності, і які призначені для перевірки навчальних досягнень учнів за дванадцятибальною системою оцінювання згідно з новою програмою з фізики для 8 класу загальноосвітньої школи. Сюди увійшли якісні, кількісні, експериментально-якісні завдання.
Завдання початкового рівня – тестові. Для їхнього розв’язання необхідно мати елементарні знання з теорії, знати основні формули, позначення фізичних величин та одиниці їхнього вимірювання,
а також призначення приладів.
Середній рівень містить два завдання: типову розрахункову задачу і нескладне теоретичне завдання.
Достатній рівень також містить два завдання. Перше — розрахункова задача, друге — експеримен
тально-якісна задача із застосуванням рисунків, графіків, формул.
У високому рівні поміщено одне завдання підвищеної складності, в якому фігурує зв’язок між різними фізичними величинами та одиницями їхнього вимірювання. Процес розв’язання цього завдання вимагає від учня творчого підходу і нестандартного мислення.
За правильне розв’язання всіх завдань кожного рівня учень отримує три бали. Верхній індекс
біля номера завдання (наприклад, 52) вказує на кількість балів за правильне розв’язання задачі при
виконанні контрольної роботи. Якщо індексу немає, то правильний розв’язок потрібно оцінювати одним балом.
У кінці посібника поміщено таблиці фізичних величин та основні формули за курс 8 класу.

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути використана
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва
©

ISBN 978-966-10-2248-4

Навчальна книга — Богдан,
майнові права, 2011

Варіант 1

Прізвище та ім’я
____________________
Клас_______________
Дата_______________

Початковий рівень
1. На столику у вагоні поїзда, який рухається, лежить книжка. Книжка перебуває в русі відносно:
а) рейок;		
б) підлоги вагона;
в) столика;		
г) людини, що сидить у вагоні;
ґ) стелі вагона.
2. Яким приладом вимірюють швидкість руху автомобіля?
а) Годинником;
б) маятником;
в) спідометром;		
г) рулеткою;
ґ) секундоміром.
3. Вкажіть одиницю для вимірювання частоти коливань.
а) 1 с;
б) 1 Гц;
в) 1 м;
г) 1 м/с;
ґ) 1 год.
Середній рівень
4. Скільки часу займе спуск на парашуті з висоти 1,5 км при швидкості рівномірного зниження 5 м/с?
а) 5 хв;
б) 6 хв;
в) 4 хв;
г) 10 хв;
ґ) 8 хв.

52. У чому полягає відмінність між низьким (чоловічим) голосом та високим
(жіночим)?
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Достатній рівень
6. Велосипедист проїхав першу половину шляху зі швидкістю 24 км/год. Яка
швидкість велосипедиста на другій половині шляху, якщо середня швидкість його руху на всьому шляху дорівнює 16 км/год?
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Прізвище та ім’я
____________________
Клас_______________
Дата_______________

Варіант 3
Початковий рівень
1. Закон Архімеда справедливий:
а) тільки для рідин;
б) тільки для газів;
в) для твердих тіл;
г) для рідин і газів;
ґ) для рідин, газів і твердих тіл.
2. Вода за нормальних умов піднімається за поршнем у циліндрі на:
а) 9,8 м;
б) 10 м;
в) 10,3 м;
г) 7,6 м;
ґ) будь-яку висоту.
3. Тиск вимірюють у:
а) ньютонах;		
б) кілограмах;
в) метрах;		
г) паскалях;
ґ) міліметрах.
Середній рівень
4. Дерев’яний брусок повністю занурений у воду. Чому дорівнює його об’єм,
якщо на нього діє архімедова сила 500 Н?
а) 0,051 м3;
б) 0,25 м3;
в) 0,001 м3;
г) 0,5 м3;
ґ) 0,05 м3.

52. Чи змінюється підіймальна сила, що діє на повітряну кулю, з висотою?
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Достатній рівень
6. Площа малого поршня гідравлічного преса 3 см3. Яка площа великого поршня, якщо сила тиску, яку створює рідина на великий поршень, дорівнює
60 кН, а на малий поршень діє сила 500 Н?
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10. M = Fl,
M — момент сили, [M] = 1 Н · м;
F — сила, [F] = 1 Н;
l — плече сили, [l] =1 м.
11. A = Fl,
А — механічна робота, [A] = 1 Дж;
F — сила, що діє на тіло, [F] = 1 Н;
l — шлях, пройдений тілом у напрямі дії сили, [l] = 1 м.
A
,
t
N — потужність, [N] = 1 Вт;
A — робота, [A] = 1 Дж;
t — час, за який виконана робота, [t] = 1 c.
13. N = Fтяги · υ,
N — потужність, [N] = 1 Вт;
Fтяги — сила тяги, [Fтяги] = 1 Н;
υ — швидкість руху тіла у напрямі дії сили, [υ] = 1 м/с.
14. Wn = mgh,
Wn — потенціальна енергія тіла, [Wn] = 1 Дж;
m — маса тіла, [m] = 1 кг;
h — висота, на якій перебуває тіло відносно нульового рівня, [h] = 1 м;
g = 9,8 Н/кг.
12. N =

mv2
,
2
Wк — кінетична енергія тіла, [Wк] = 1 Дж;
m — маса тіла, [m] = 1 кг;
υ — швидкість руху тіла, [υ] = 1 м/с.

15. Wк =

A
⋅ 100%,
A3
η — коефіцієнт корисної дії;
Ак — корисна робота, [Ак] = 1 Дж;
Аз — затрачена (повна) робота, [Aз] = 1 Дж.
17. Q = mcΔt,
Q — кількість теплоти, [Q] = 1 Дж;
m — маса тіла, [m] = 1 кг;
с — питома теплоємність речовини, [c] = 1 Дж/(кг · °С);
Δt — зміна температури, [Δt] = 1 °C.
18. Q = mg,
Q — кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива, [Q] = 1 Дж;
m — маса палива, [m] = 1 кг;
q — питома теплота згоряння палива, [q] = 1 Дж/кг.
16. η =

106

K

A
⋅ 100%,
Qn
η — коефіцієнт корисної дії двигуна;
Ак — корисна робота, [Ак] = 1 Дж;
Qn — кількість теплоти, отримана при згорянні палива, [Qn] = 1 Дж.

19. η =

K

20. Q = mλ,
Q — кількість теплоти, необхідна для плавлення речовини, [Q] = 1 Дж;
m — маса речовини, [m] = 1 кг;
λ — питома теплота плавлення, [λ] = 1 Дж/кг.
21. Q = mL,
Q — кількість теплоти, яка отримана рідиною, [Q] = 1 Дж;
m — маса одержаної пари, [m] = 1 кг;
L — питома теплота пароутворення, [L] = 1 Дж/кг.
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