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Варіант 1

Прізвище та ім’я
____________________
Клас_______________
Дата_______________

Початковий рівень
1. Серед указаних одиниць виберіть одиницю для вимірювання часу:
а) 1 м;
б) 1 мм3;
в) 1 с;
г) 1 кг;
ґ) 1 см2.
2. Установіть відповідність:
а) час;		
1) лінійка;
б) довжина;		
2) мензурка;
в) об’єм;		
3) секундомір.
3. Яке явище проявляється під час притягування цвяха до намагніченого сталевого стержня?
a) Теплове;
б) електричне;
в) світлове;
г) магнітне;
ґ) звукове.
Середній рівень
4. Виберіть серед указаних рівностей неправильну:
1
1
a) 1 мм =
м;
б) 7 кДж = 7000 Дж;
в) 1с =
хв;
1000
60
г) 3000 мкм = 3 мм;
ґ) 6 см = 600 мм.

52. У чому полягає відмінність експерименту від спостереження? Наведіть приклади.

3

Контрольна робота №1  Контрольна робота №1  Контрольна робота №1  Контрольна робота №1  Контрольна робота №1  Контрольна робота №1

Контрольна робота №1
Починаємо вивчати фізику
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Достатній рівень
6. Визначте ціну поділки шкали приладу, зображеного на рисунку 1. Як називається цей прилад і яку фізичну величину
вимірюють ним? Запишіть результати вимірювань.
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Варіант 5

Прізвище та ім’я
____________________
Клас_______________
Дата_______________

Початковий рівень
1. Вкажіть одиницю вимірювання температурного коефіцієнта лінійного розширення:
a) 1 м;
б) 1 °С;
в) 1 кг/м3;
3
г) 1 г/см ;
ґ) 1/°С.
2. Яка з указаних речовин за кімнатної температури зберігає об’єм, але не зберігає форму?
a) Повітря;
б) вода;
в) сталь;
г) кисень;
ґ) мідь.
3. Яку лінію описує під час руху молекула газу?
a) Коло;
б) пряму;
в) криву;
г) еліпс;
ґ) ламану.
Середній рівень
4. Об'єм дубової колоди дорівнює 0,25 м3. Знайдіть масу колоди, якщо густина
деревини дуба дорівнює 800 кг/м3.
a) 200 кг;
б) 250 кг;
в) 180 кг;
г) 150 кг;
ґ) 300 кг.

52. У якому чаї швидше розчиняється шматочок цукру: в гарячому чи у холодному? Чай не перемішують.
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Достатній рівень
6. Після нагрівання мідного дроту на 100 °С його довжина збільшилася на
170 мм. Якою була початкова довжина дроту?
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Одиниці фізичних величин
1. Одиниці довжини

1 км = 1000 м;
1 дм = 0,1 м;
1 см = 0,01 м;
1 мм = 0,001 м.

1 метр (1 м)
2. Одиниці площі
1 квадратний метр (1 м2)
3. Одиниці часу

1 км2 = 1000000 м2;
1 дм2 = 0,01 м2;
1 см2 = 0,0001 м2;
1 мм2 = 0,000001 м2.
1 хв = 60 с;
1 год = 3600 с;
1 доба = 86400 с.

1 секунда (1 с)
4. Одиниці маси
1 кілограм (1 кг)
5. Одиниці об’єму
1 кубічний метр (1 м3)
6. Одиниці густини
1 кілограм на кубічний метр (1 кг/м3)

1 т = 1000 кг;
1 ц = 100 кг;
1 г = 0,001 кг;
1 мг = 0,000001 кг.
1 км3 = 1000000000 м3;
1 дм3 = 1 л = 0,001 м3;
1см3 = 1 мл = 0,00000 м3;
1 мм3 = 0,000000001 м3.
1 г/см3 = 1000 кг/м3.

Основні формули
m
;
V
ρ — густина, [ρ] = 1 кг/м3;
m — маса однорідного тіла, [m] = 1 кг:
V — об’єм тіла, [V] = 1 м3.
2. l = l0(1 + α · (t – t0));
l — довжина тіла за температури t, [l] = 1 м;
l0 — довжина тіла за температури t0, [l0] = 1 м;
[t] = 1 °C; [t0] = 1 °C;
α — коефіцієнт лінійного розширення тіла, [α] = 1/°С.
1. ρ =

84

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

3. D =

4.

1 1 1
= + ;
F d f
F — фокусна відстань лінзи, [F] = 1 м;
d — відстань від предмета до лінзи, [d] = 1 м;
f — відстань від зображення предмета до лінзи, [f] = 1 м.
I
;
R2
E – освітленість, [E] = 1 лк;
I – сила світла, [I] = 1 кд;
R – відстань від джерела світла до поверхні, яка освітлюється, [R] = 1 м.

5. E =

85
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