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51. Прямолінійний рівномірний рух. Середня швидкість

10 клас
1. Прямолінійний рівномірний рух.  

Середня швидкість. Відносність руху
Початковий рівень

 1. Наведіть приклади задач, у яких поїзд: а) можна вважати ма-
теріальною точкою; б) не можна вважати матеріальною точ-
кою.

 2. Чи можна прийняти за матеріальну точку снаряд при розра-
хунку дальності його польоту?

 3. Шлях чи переміщення показує лічильник на спідометрі авто-
мобіля?

 4. За шлях чи за переміщення оплачує пасажир автобуса?
 5. Велосипедист їде по рівній дорозі. Які деталі велосипеда ру-

хаються відносно землі по прямолінійних траєкторіях, а які — 
по криволінійних?

 6. Виразіть у метрах за секунду швидкість 72 км/год.
 7. Виразіть у кілометрах за годину 15 м/с.
 8. Яка швидкість більша: 5 м/с чи 36 км/год?
 9.  Протягом 30 с поїзд рухався рівномірно зі швидкістю 54 км/год. 

Який шлях пройшов поїзд за цей час?
 10. Обчисліть швидкість лижника, що пройшов 16 кілометрів за 

2 години.
 11. Наведіть приклади задач, при розв’язуванні яких людину 

можна вважати матеріальною точкою.
 12. Виразіть у метрах за секунду швидкість 81 км/год.
 13. За шлях чи за переміщення оплачує пасажир таксі?
 14. Яка швидкість більша: 18 м/с чи 72 км/год?

Середній рівень
 15. За даною траєкторією руху тіла знайдіть його 

переміщення при русі тіла з точки А в точку 
С (рис.1). Задачу розв’яжіть графічно.

 16. Поїзд довжиною 240 м, рухаючись рівномір-
но, пройшов міст за 2 хв. Яка швидкість поїз-
да, якщо довжина моста дорівнює 360 м?

 17. Скільки часу буде потрібно швидкому поїзду довжиною 150 м, 
щоб проїхати міст довжиною 850 м, якщо швидкість поїзда 
становить 72 км/год?

 18. Один автомобіль, рухаючись із швидкістю 12 м/с протягом 
10 с, здійснив таке ж переміщення, як і другий за 15 с. Яка 
швидкість другого автомобіля, якщо обидва рухалися рівно-
мірно?

 19.  По озеру буксир тягне баржу зі швидкістю 9 км/год. Довжи-
на буксира з баржею дорівнює 110 м. За який час буксир із 
баржею проходитиме повз теплохід, що стоїть біля пристані, 
якщо довжина теплохода становить 50 м?

 20.  Рівняння руху тіла x = 10 – 2t. Опишіть цей рух (укажіть зна-
чення величин, що його характеризують), побудуйте графік 
x(t).

 21.  Залежність проекції швидкості рухомого тіла від часу задана 
формулою vx = vx(t) = 10 + 10t. За графіком визначте модуль 
переміщення через 1 с після початку руху.

 22.  Рівняння руху лижника має вигляд x = –20 + 5t. Побудуйте 
графік x(t). Визначте: а) координату лижника через 10 с; б) де 
був лижник за 5 с до початку спостереження; в) коли він буде 
на відстані 80 м від початку координат? 

 23.  Велосипедист їде зі швидкістю 36 км/год. Швидкість вітру до-
рівнює 2 м/с. Визначте швидкість вітру відносно велосипедис-
та, якщо: а) вітер зустрічний; б) вітер попутний.

 24.  Швидкість човна відносно води дорівнює 4 км/год, а швидкість 
течії — 2 км/год. За який час човен пропливе 12 км за течією 
річки? Проти течії?

 25.  Велосипедист протягом 1,5 год їхав зі сталою швидкістю 6 м/с. 
Який шлях він проїхав за цей час? 



108 11 клас 10910. Електричний струм

 1098.  Електричні нагрівники з опорами R1 = 3 Ом та R2 = 48 Ом 
по черзі підключають до джерела ЕРС. Кожен з них спожи-
ває при цьому однакову потужність Р = 1,2 кВт. Знайдіть силу 
струму при короткому замиканні джерела. 

 1099.  Запобіжник виготовлено із свинцевого дроту перерізом 
0,2 мм2. При короткому замиканні сила струму досягла вели-
чини 20 А. Через який час після короткого замикання почне 
плавитися запобіжник? На скільки за цей час нагріваються 
підвідні мідні проводи, якщо їхній переріз 2 мм2? Початкова 
температура запобіжника 27 ºС. Залежність опору від темпе-
ратури не враховуйте.

 1100.  Визначте масу мідних проводів, необхідних для монтажу дво-
провідної лінії передачі від джерела живлення з напругою 
2400 В до споживача, який знаходиться на відстані 5 км від 
джерела напруги. Потужність, яка передається споживачу, 
дорівнює 60 кВт. Спад напруги в лінії електропередачі стано-
вить 8%.

 1101.  У колі (рис. 89) опори резисторів 
дорівнюють: R1 = 2 Ом, R2 = 6 Ом, 
R3 = 8,95 Ом, R4 = 3 Ом. До якої тем-
ператури треба нагріти резистор з 
опором R3, щоб через гальванометр 
не йшов струм? Температурний ко-
ефіцієнт опору a = 0,1 · 10–3 К–1. По-
чаткова температура резистора з 
опором R3 дорівнює 20 ºС. 

 1102.  Під час електролізу води крізь 
ванну протягом 5 хв ішов струм 
силою 20 А. Яка температура 
кисню, що виділився при цьому, 
якщо він містився в об’ємі 1 л під тиском 2 атм? Електрохіміч-
ний еквівалент кисню k = 8,29 · 10–8 кг/Кл.

 1103.  До електролітичної ванни, яка містить слабкий розчин суль-
фатної кислоти, прикладена різниця потенціалів 40 В. Газо-
подібний водень, який виділяється на катоді, збирають у посу-
дину об’ємом 400 см3. Через певний час тиск водню в посудині 
досягає 1,215 · 109 Па за температури 20 ºС. Визначте роботу, 
виконану джерелом струму.

 1104.  Визначте концентрацію електронів у пучку електронно-
променевої трубки осцилографа поблизу екрана. Переріз пуч-
ка 1 мм2, сила струму 1,6 · 10–6 А. Електрони вилітають з ка-
тода без початкової швидкості й прискорюються електричним 
полем з різницею потенціалів 28 500 В.

 1105.  Для покриття ложок сріблом струм, сила якого дорівнює 1,5 А, 
проходить через розчин солі срібла впродовж 6 год. Площа по-
верхні однієї ложки дорівнює 50 см2. Яка товщина відкладено-
го металу, якщо було покрито 9 ложок? 

 1106.  За якої напруги відбувається електроліз оксиду алюмінію, 
якщо для виділення 1 кг алюмінію витрачається 30 кВт· год 
електричної енергії? ККД електролітичної ванни дорівнює 
80%.

 1107.  Визначте силу струму в резисторі R4 (рис. 90) , якщо опори 
резисторів дорівнюють: R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 7,55 Ом, 
R4 = 2 Ом, R5 = 5 Ом, R6 = 10 Ом. Напруга на ділянці кола 
U = 100 В. 

 1108.  Визначте відношення потужностей, які 
виділяються в резисторах  R1 = 1 Ом і 
R2 = 2 Ом (рис. 91), до повної потужнос-
ті, яку розвиває джерело струму (ККД 
кола). Внутрішній опір джерела r = 
= 0,5 Ом.

 1109.  Якою повинна бути ЕРС акумулятора, 
ввімкнутого в електричне коло, схема 
якого зображена на рисунку 92, щоб на-
пруженість електричного поля у плос-
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R — зовнішній опір кола; [R] = 1 Ом;
r — внутрішній опір кола; [r] = 1 Ом.

 17. F = B∙ I l∆ ⋅ sin a  — закон Ампера;
F — сила Ампера; [F] = 1 Н;
В — індукція магнітного поля; [В] = 1 Тл; 
І — величина струму; [І] = 1 A;
∆l — довжина відрізка провідника; [∆l] = 1 м;
a — кут між магнітною індукцією і відрізком провідника.

 18. Fл = q Bo υ a⋅ sin ;
Fл — сила Лоренца; [Fл] = 1 Н;
q0 — заряд, що переноситься частинкою; [q0] = 1 Кл;
v — швидкість руху частинки; [v] = 1 м/с;
В — індукція магнітного поля; [В] = 1 Тл;
a — кут між вектором швидкості і вектором магнітної індукції.

 19. εi t
= −

∆Φ
∆

; 

εi  — ЕРС індукції; [ εi ] = 1 В;
∆Ф — зміна магнітного потоку; [Ф] = 1 Вб;
∆t — час зміни магнітного потоку; [∆t] = 1 с.

 20. εis  = –L ∆
∆

l
t

;

εis  — ЕРС самоіндукції; [ εis ] = 1 B; 
L — індуктивність; [L] = 1 Гн;
∆l — довжина відрізка провідника; [∆l] = 1 м;
∆t — час зміни магнітного потоку; [∆t] = 1 с.

 21. Т = 2π LC  — формула Томсона;
Т — період коливань у коливальному контурі; [T] = 1 с;
L — індуктивність котушки; [L] = 1 Гн;
С — ємність конденсатора; [C] = 1 Ф.

 22. Wм = LI 2

2
;

Wм — енергія магнітного поля струму; [Wм] = 1 Дж;
L — індуктивність кола; [L] = 1 Гн;
I — струм, що проходить по колу; [I] = 1 А.

 23. I = ε

ω
ω

R L
C

2 1
+ −( )

 — закон Ома для кола змінного струму; 

І — струм; [І] = 1 А;
ε — електрорушійна сила; [ε] = 1 B;
R — активний опір кола; [R] = 1 Ом;
ωL  — індуктивний опір кола;
1

ωC
 — ємнісний опір кола;

С — ємність; [C] = 1 Ф;
L — індуктивність; [L] = 1 Гн;
ω = 2πn — циклічна частота коливань.

 24. k = U
U

1

2

 = N
N

1

2

; k — коефіцієнт трансформації;

U1 — модуль напруги на затискачах первинної обмотки;  
[U1] = 1 B;
U2 — модуль напруги на затискачах вторинної обмотки;  
[U2] = 1 B;
N1 — кількість витків на первинній обмотці трансформатора;
N2 — кількість витків на вторинній обмотці трансформатора.

 25. υ λν= ;
υ  — швидкість поширення хвилі; [ υ ] = 1 м/с; 
λ  — довжина хвилі; [ λ ] = 1 м;
ν  — частота коливань; [ ν ] = 1 Гц = 1 с–1.

 26. n = sin
sin

a
β

 = υ
υ

1

2

 — закон заломлення світла;

n — показник заломлення другого середовища відносно першо-
го;
a — кут падіння; 
β — кут заломлення;
υ1  — швидкість світла в першому середовищі; [ υ1 ] = 1 м/с;
υ2  — швидкість світла в другому середовищі; [ υ2 ] = 1 м/с.

 27. D = 1
F

;

D — оптична сила лінзи; [D] = 1 дптр;
F — фокусна відстань; [F] = 1 м.


