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Дорогі восьмикласники! 

 
Зошит допоможе вам засвоїти навчальний матеріал з курсу «Фізика. Хімія», 

зекономити час на виконання суто технічної роботи з креслення таблиць для 
лабораторних робіт та практичних робіт, структурно-логічних схем (СЛС) для 
узагальнення знань, моделювання образу природи. Ви будете вчитися робити опорні 
конспекти, компактно виражати інформацію. 

Засвоюючи знання з теми, ставте собі запитання і коротко відповідайте на них. У 
кінці вивчення теми визначайте основні та найбільш цінні для себе знання, а також 
прогнозуйте, яких знань вам бракує для розв’язання власних задач.  

Зошит включає два модулі: природничо-фізичний та природничо-хімічний. Під час 
розроблення опорних конспектів для компактного виразу інформації з кількох уроків, як і 
при моделюванні цілісності знань за допомогою СЛС використовуйте знання з літератури, 
мови, історії, народні приказки, щоб зробити свої структурно-логічні схеми — «еселески» 
художньо цінними. Звертайтесь до комп’ютера, використовуйте відповідні завдання – 
поради, подані в зошиті. 

Під час моделювання цілісності знань будьте максимально самостійними – адже ви 
формуєте свій образ природи, якого за вас ніхто не змоделює. 

Щасти вам! 
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Вступ 

 
1) Розгляньте ядро образу природи учня 7 класу (мал. 1). 

 
Мал. 1. Ядро образу природи 

 
Назвіть загальні закономірності природи. Яка їх роль у формуванні образу 
природи?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



 4 

2). Розглянувши зміст підручників для 8 класу, назвіть елементи знань 
(фізичних, хімічних, біологічних, географічних), що ввійдуть в ядро образу 
природи восьмикласника.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3) Які методи пізнання природи вам допомогли моделювати свій образ 
природи у попередньому класі?_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4) Які види занять вам найбільше допомогли у формуванні свого образу 
природи?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5) Які ваші знання, вміння набуті за минулий рік, вам здаються 
найважливішими?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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1 а. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАУК ПРО ПРИРОДУ 
 

Фізика — одна з природничих наук 

Медицина                     Астрономія                           Хімія 
 

Фізика 
 

Геологія                         Зоологія                      Географія 
 
 
 

Фізика       
 

Науки про природу 
 
 

 
  1. Заповніть схему «Науки про природу». Позначте на схемі зв’язки між ними. 

2. Чи вивчається на уроках літератури, мистецтва, історії природа? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. На уроках яких шкільних предметів ви обговорюєте цінність природи, її красу, 
свої добрі і погані вчинки по відношенню до неї, справедливе ставлення до природи? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

1 б. ЗНАННЯ ПРО ЯВИЩА ПРИРОДИ 
 

Явища природи Приклади фізичних явищ 
 Художні ілюстрації 

до наведених прикладів 
(поетичні або мистецькі) 

Хімічні 

 
Лід тане, вода кипить, свинець 
плавиться 
 

 

Біологічні 

 
Листя шелестить, дзвенить дзвоник 
на урок 
 

 

Географічні 

 
Нитка розжарювання лампи 
світиться, «зайчик! з’явився на стіні, 
зірки мерехтять 
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  1. Пригадайте години свого дозвілля, які приносять вам насолоду. Наведіть приклади 
явищ природи, що дарують вам радість._______________________________________  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
1 в. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ 

 
 

Спостереження       Експеримент 
 

 
 
 
 
 
 
 
          Дослідження 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Моделювання 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Наведіть приклади використання кожного методу. Придумайте підписи до 
малюнків._____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 2. Якими методами користуються художники, письменники, композитори під час 

пізнання навколишнього світу? __________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________ 

 



 7 

1 г. БУДОВА РЕЧОВИНИ 
 

1) Розгляньте мал. 2 та за його допомогою повторіть знання про будову 
речовини за 7 клас. 

Усі речовини складають з окремих часток  — молекул, атомів. 
Основні положення про 
молекулярну будову тіл 

Приклади дослідів та спостережень, що доводять 
дане положення 

1. Речовини складаються з 
окремих часток, між 
якими є проміжки. 

                     
2. Молекули хаотично 

рухаються. 
броунівський                        парфуми,                                вода, 
        рух                                     повітря                         мідний 
купорос 

                              
 

3. Молекули взаємодіють 
між собою.  

                    
 

4. Молекули тієї самої 
речовини однакові. 

           вода                               кисень                              
водень 

                                 
 

Мал. 2. Будова речовини 
 

2) Чи всі елементи ваших знань охоплює малюнок? Як би ви доповнили його?__________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  3. Чи відомі вам мистецькі або літературні твори, присвячені будові речовини, опису 

природи молекул, атомів? __________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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1 д. ТРИ СТАНИ РЕЧОВИНИ 
  

Стан речовини Основні властивості Приблизне розташування 
молекул 

1 Газ 1. Не мають постійного об’єму. 
2. Не мають власної форми. 
3. Займають увесь наданий 

простір. 

 
 

 

2 Рідина  
1. Зберігають об’єм. 
2. Легко змінюють форму. 

 
 

 

 
 

3 Тверде тіло  
 
1. Зберігають об’єм. 
2. Зберігають форму. 

 
 

 

 
 

Мал. 3. Три стани речовини 
 

1. Розгляньте мал. 3. До яких знань — фізичних, хімічних, біологічних, географічних 
— віднесете знання про стани речовини?__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________     

2. Пригадайте поетичні або мистецькі твори про речовини у різних станах. 
Прокоментуйте подані уривки літературних творів. Наведіть власні. 

Кохання – як вода, – плавке та бистре, 
Рве, грає, пестить, затягує і топить, 
Де пал – воно кипить, а стріне холод –  
Стає мов камінь. (Л. Українка) 

 

Водо, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні 
запаху, тебе неможливо зрозуміти, тобою 
насолоджуються, не відаючи, що ти є! 
Неможна сказати, що ти необхідна для 
життя: ти — саме життя. Ти наповнюєш нас 
радістю, яку не поясниш нашим відчуттям. 
З тобою повертаються до нас сили, з якими 
ми вже попрощалися. (А. Сент-Екзюпері.) 
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Розділ I. МЕХАНІЧНИЙ РУХ  
 
І. 1) Основні поняття розділу 

 
 

         

 
Мал. 4. До основних понять механічного руху 

 
Довжина траєкторії — шлях — S  [S] = м 

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

1) До яких основних понять зроблені ілюстрації? ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  2) Поясніть з наукової точки зору афоризм відомого українського письменника 

Панаса Мирного: «Хто не йде вперед, той поступається назад!»___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
3) Наведіть приклади художніх образів руху, траєкторії у мистецтві, літературі, 

музиці або створіть власний. ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4) Що називають механічним рухом? 5) Чому потрібно зазначати, відносно яких тіл 
рухається дане тіло? 6) Що таке траєкторія руху? 7) Що називають пройденим шляхом? 8) 
Якими одиницями вимірюють пройдений шлях?____________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________ 
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І. 2) Характеристика рівномірного руху 

 
Величина Формула Одиниця 

виміру Графік 

Швидкість 
(постійна) ϑ = 

t
S  

ñ
ì  

 
 

Шлях S = ϑt м  

 
 

Час t = 
ϑ
S  с 

 

 
ϑ — вектор 

Швидкість, окрім числового 
значення, має і напрямок 

 
   

Мал. 5. До характеристики рівномірного руху  
 

1. Якими способами можна виразити характеристики рівномірного руху? Як в них 
проявляються загальні закономірності природи?____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________
_______ 
2. Розв’яжіть задачі: 
а) Швидкість течії річки 1,6 мс . На яку відстань переміститься човен, що пливе за течією, 
за 30 хв.?_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
б) Велосипедист, рухаючись рівномірно, проїхав за 30 хв. шлях 5 км. Знайдіть його 
швидкість та виразіть її в мс._____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в) Швидкість електровоза дорівнює 150  км год . Виразіть цю швидкість у мс.___________ 
_____________________________________________________________________________ 
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І. 3) Нерівномірний рух 

   

 
 

Середня швидкість ϑсер = 
(óâåñü)

(óâåñü)

t
S

 
Одиниця швидкості 

1 м/с 
   

Шлях S(увесь) = ϑсерt(увесь) Одиниця шляху 
1 м 

Мал. 6. 
1. За мал. 6 складіть 2 якісні задачі на визначення середньої швидкості. 

 
 

Лабораторна робота №1 
ВИМІРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ТІЛА 

 
 
Мета: навчитися вимірювати середню швидкість руху тіла. 
Прилади і матеріали: секундомір, метроном, жолоб, штатив, 
металева кулька, лінійка (мірна стрічка), паперова стрічка. 
 
 

 
 

Мал. 1. Пристрій для вимірювання середньої швидкості руху кульки 
 

 
 

Хід роботи 
 
1. Пригадайте, що таке середня швидкість і її формулу. 
2. Закріпіть на жолобі паперову стрічку за допомогою скотчу. 
Виміряйте довжину жолоба. Установіть жолоб під малим кутом до поверхні столу. 

Використайте для цього штатив або підкладіть під жолоб тонку книгу (кілька зошитів) 
(мал. 1). 
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3.  Розмістіть кульку у верхній точці жолоба. Відпустіть кульку, одночасно 
ввімкнувши секундомір. Вимкніть секундомір, коли кулька досягне нижньої точки 
жолоба. Дослід повторіть ще два рази та знайдіть середній час руху кульки. Розрахуйте 
середню швидкість кульки за формулою: 

t
l

=ñv . 

            
 
Дані вимірювань і розрахунків занесіть до таблиці. 

Таблиця 1 
№ Шлях l, м Час t, с Середня швидкість vc, м 

1    

2    

 
 
4. Поставте позначку на паперовій стрічці. Розмістіть кульку в місці позначки і 

повторіть дослід із іншим значенням шляху, який проходить кулька. Розрахуйте середній 
час і середню швидкість руху. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Зробіть висновок про залежність середньої швидкості кульки від відрізка шляху, 

на якому вона вимірюється. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Дослід із визначення середньої швидкості кульки проведіть за допомогою 

метронома, відрегульованого на проміжок часу 1 с (проміжок часу може бути іншим). Для 
цього встановіть жолоб так, щоб під час руху кульки по ньому метроном робив не менше 
трьох ударів. 

7. Виміряйте довжину шляху руху кульки в момент третього удару, зробивши 
відповідну позначку на паперовій стрічці. 

Повторіть дослід. Обчисліть середню швидкість. Дані вимірювань і розрахунків 
занесіть до таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

№ Шлях l, м 
Кількість 

ударів 
метронома 

Час t, с 
Середня 

швидкість 
vc, м 

1     

2     

 
 
 
 

8*. Змінюючи нахил жолоба, спробуйте досягти того, щоб шлях, пройдений кулькою 
за час між першим, другим і третім ударами метронома, був однаковим. Який рух кульки 
спостерігається в цьому випадку? 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

Контрольні запитання 
 
1. Виразіть в м/с швидкість 10,8 км/год. 
________________________________________________________________ 
2. Людина розвиває швидкість 10 м/с, а гепард — до 72 км/год. 
Хто з них рухається швидше? 
________________________________________________________________ 
3. Обчисліть швидкість лижника, який пройшов 15 км за 2,5 год. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. Чи проявляється у формулах рівномірного руху закономірність збереження? 
________________________________________________________

___ 
________________________________________________________

___ 
 
 

І. 4) Обертальний рух тіла 
 

1. Наведіть приклади обертального руху. 2. Чим відрізняється рівномірний рух по 
прямій траєкторії і криволінійній? 3. Якими величинами характеризується 
рівномірний рух тіла по колу? 4. Наведіть приклади рівномірного руху по колу у 
природі і побуті. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

Лабораторна робота №2 
ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ТІЛ 

Мета: навчитися визначати частоту обертання тіла. 
Прилади і матеріали: штатив із муфтою та кільцем, кулька, міцна нитка,  
секундомір (годинник із секундною стрілкою), дерев'яний диск або 
паперовий круг радіусом 10 см. 
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Мал. 2. До лабораторної роботи №2 
       

Хід роботи 
1.  Пригадайте, який рух називають обертовим. Наведіть приклади обертового руху. 
2.  Підвісьте на штативі кульку так, щоб вона була на висоті 0,5 см над центром 

диска. Приведіть її в обертовий рух так, щоб вона рухалася по краю диска. Визначте за 
допомогою секундоміра (годинника) час 10 обертів кульки та обчисліть період обертання 

кульки 
10
t

=T :. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

3.  За формулою 
Ò
1

=n  визначте частоту обертання кульки. 

________________________________________________________________ 
 
4.  Зменште довжину нитки і дослід повторіть. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Дані вимірювань і обчислень занесіть у таблицю. 
 

№ Довжина 
нитки l, м 

Кількість 
обертів N 

Час 
обертання t, 

с 

Період 
обертання 

T, с 

Частота 
обертання 

n, об/с 
1      
2      

 
 
 
Зробіть висновок про зв’язок періоду обертання та частоти обертання кульки, про 

залежність частоти обертання від довжини нитки. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Контрольні запитання 
1.  Частота обертання тіла — це ...  
-час одного повного оберту;  
-кількість обертів ; 
-кількість обертів за одиницю часу. 
2.  При збільшенні довжини нитки і незмінних маси тягарця та радіуса обертання 

частота обертання …  
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-збільшується; 
-зменшується; 
-не змінюється. 
3. При збільшенні маси тягарця і незмінних довжини нитки та радіуса обертання 

частота обертання …  
-збільшується; 
-зменшується; 
-не змінюється. 
4. Від чого залежить точність вимірювання частоти? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Яка загальна закономірність природи проявляється в обертальних рухах тіла? 

Наведіть приклади обертальних рухів у довкіллі.____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
І. 5) Коливальний рух 

 
1. Який рух називають коливальним? У чому полягає основна відмінність його від 

інших рухів? 2. Що таке період коливань?  Що таке частота коливань? Який зв'язок між 
ними? 3. Що називають амплітудою коливань? 4. Що називають математичним маятником 

5. Якими повинні бути нитка і підвішений до неї вантаж, щоб маятник можна було 
вважати математичним? ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Лабораторна робота №3 
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ МАЯТНИКА 

 
Мета: дослідити, від чого залежить період коливань нитяного маятника. 
Прилади і матеріали: 3 нитяних маятники, два з них однакової довжини нитки і 

різної маси важків. Третій маятник має більшу довжину нитки; штатив, або підставка 
(мал. 3); секундомір, лінійка. 

 

     
 

Мал. 3. Прилади до лабораторної роботи № 3 
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1.  Пригадайте, від чого залежить і від чого не залежить період коливань нитяного 
(математичного) маятника. 

2.  Підвісьте на штатив чи підставку два маятники з різною масою важків, 
однаковою довжиною. Відхиліть їх на однаковий кут від положення рівноваги і 
відпустіть. Спостерігайте за періодом їх коливань. Чи залежить період коливань нитяного 
маятника від маси його важка? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3.  Ці самі маятники однакової довжини відхиліть від положення рівноваги на різні 

невеликі кути і відпустіть. Чи залежить період коливань нитяного маятника від амплітуди 
при малих амплітудах? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. За допомогою секундоміра визначте час 10 повних коливань маятників різної 

довжини. Період коливань визначте за формулою:  

n
t

=T . 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Дані вимірювань і обчислень занесіть до таблиці. 
 

№ Довжина 
нитки l, м 

Кількість 
обертів N 

Час 
обертання t, с 

Період 
обертання T, с 

1     
2     

 
 
5.  Зробіть висновок про залежність періоду коливань від довжини маятника. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6.* Зберіть установку за мал. 3 б. Відхиліть і відпустіть один з маятників з 

однаковою довжиною підвісу. Опишіть, що спостерігаєте, і спробуйте пояснити явище. 
Відхиліть і відпустіть довгий маятник. Що спостерігаєте? Зробіть висновок про умову 
прояву резонансу. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

Контрольні запитання 
1.  З якою абсолютною похибкою виміряна довжина підвісу маятників? При якому 

вимірюванні менша відносна похибка? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Період коливань це — … 
-кількість коливань за одиницю часу;                
-час коливань; 
-кількість коливань;                                              
-час одного коливання. 
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3.  Частота коливань — це … 
-кількість коливань за одиницю часу;             
-час коливань; 
-кількість коливань;                                          
-час одного коливання. 
4. При збільшенні довжини маятника … 
-період і частота лишаються незмінними; 
-період збільшується , частота зменшується; 
-частота збільшується , період зменшується. 
5. При збільшенні амплітуди …                                              
-період і частота лишаються незмінними; 
-період збільшується , частота зменшується;         
-частота збільшується , період зменшується.         
6. При збільшенні маси маятника … 
-період  і частота лишаються незмінними; 
-період збільшується, частота зменшується;         
-частота збільшується, період зменшується.         
7. Яка загальна закономірність проявляється в коливних рухах?__________________ 
_________________________________________________________________________ 
Наведіть приклади коливних рухів, що вивчаються в хімії, біології, географії._______ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

І. 6) Джерела і приймачі звуку 
 

1. Що таке звук? 2. Наведіть приклади тіл, що звучать. 3. Чи переносить звук енергію? 
Якими прикладами ви можете обґрунтувати свою відповідь? 4. Від чого залежить гучність 
звуку? 5. Чи залежить висота звуку від енергії? 6. Людина чує звуки, які збуджують 
джерела, що роблять не менш як 16 і не більше 20 000 коливань за 1 с. Визначте період 
цих коливань. 7. На основі яких законів ви внесете знання про звук у свій образ природи? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Лабораторна робота №4 

ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКУ 
Мета: навчитися встановлювати взаємозв'язок суб'єктивних і об'єктивних 

характеристик звуку (висоти та частоти звуку, гучності звуку та енергії коливного тіла). 
Прилади і матеріали: два однакових камертони, один з муфтою, молоточок, 

нитяний маятник на штативі, лінійка, прилад для демонстрування залежності висоти звуку 
від частоти коливань, відцентрова машина. 

 
Хід роботи 
Варіант 1 
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   Мал. 4. Камертони та кульки на підвісі                Мал. 5. Колесо Савара 

 
 

1.  Поставимо камертон на столі, біля нього покладемо лінійку. Розмістимо 
підвішену на штативі кульку маятника біля ніжки камертона так, щоб можна було 
приблизно визначити за допомогою лінійки амплітуду коливань маятника під час 
звучання камертона. Вдаримо по другій ніжці молотком. Відмітимо амплітуду коливань 
маятника і гучність звуку. Вдаримо сильніше по ніжці камертона і знову відмітимо 
амплітуду коливань маятника та гучність звуку. Як гучність звуку залежить від амплітуди 
коливань тіла? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2.  Розглянемо камертон. На ньому має бути відмічено, якої частоти звук він 

випромінює. Вдаримо по ніжці камертона, відмітимо висоту звуку. 
3.  Вдаримо по ніжках камертона з муфтою і без муфти. Чи однакової висоти звук 

вони випромінюють?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4.* При наявності приладу для демонстрування залежності висоти звуку від частоти 

коливань — колеса Савара — закріпіть його на відцентровій машині. Прилад має чотири 
зубчасті диски, закріплені на одній спільній осі. Число зубців на кожному диску різне. 
Число зубців другого диска в 1,25 рази, третього в 1,5 і четвертого в 2 рази більше числа 
зубців першого диска. Довгим кінцем вісь приладу вставте у шпіндель відцентрової 
машини. Для демонстрування досліду прилад обертайте на відцентровій машині, 
торкаючись по черзі до зубців картонкою чи пружною пластинкою. Зробіть висновок про 
залежність висоти звуку від частоти коливань тіла; гучності звуку від амплітуди коливань. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

Варіант 2 
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1. Закріпіть сталеву лінійку у штативі. За інший кінець виведіть лінійку зі стану 
рівноваги. Зверніть увагу на звук, який випромінює лінійка під час коливань. Зменште 
довжину вільної частини лінійки і знову виведіть зі стану рівноваги. Які зміни відбулися в 
характері звучання і чому? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Візьміть гребінець і проведіть вздовж його зубців шматочком картону. Змініть 

швидкість руху картону. Які зміни відбулися в характері звучання і чому? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Висновок. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Контрольні запитання 
1.  Гучність звучання тіла збільшується при … 
-збільшенні частоти його коливань;  -збільшенні амплітуди; 
-зменшенні частоти його коливань;   -зменшенні амплітуди. 
2.  Висота звучання збільшується при … 
-збільшенні частоти;    -збільшенні амплітуди; 
-зменшенні частоти;    -зменшенні амплітуди. 
3.  Чи чуєте ви звуки за будь-якої частоти коливання тіла? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

І. 7) Урок серед природи 
 

Механічний рух та взаємодії У середовищі життя 
 

Мета: Дослідження проявів механічного руху. 
Прилади і матеріали: секундомір, бінокль, фотоапарат (по можливості). 
1. Оберіть тіло (тіла) відліку та визначте, як рухаються обрані вами (визначені 

учителем) об’єкти відносно тіла відліку. 
Результати спостереження запишіть у таблицю: 

Траєкторія Швидкість 
Прямолінійна: ... 
 
 

Рівномірна: ... 
 
 

К риволінійна: ... 
 
 

Нерівномірна: ... 
 
 

  
2. Визначте швидкість руху автомобіля (велосипедиста, пішохода) на обраному 

відрізку шляху. Яку швидкість ви визначили? 
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5.* Спробуйте зробити фотографії — «портрети» видів руху. Ці «портрети» будуть 
слугувати наочністю під час вивчення наступних розділів. 

6. Зверніться до народних прикмет та складіть передбачення стану довкілля на 
найближчі дні і місяці. Відмітьте у прикметах народні знання про механічний рух у 
природі.  
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Узагальніть вивчене 
 

До теми «Механічний рух» 
 
1. Доведіть, що механічний рух — це один з видів руху матерії.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Охарактеризуйте умови, при яких можливо визначити положення тіла у просторі. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Охарактеризуйте рівномірний прямолінійний рух, закон зміни його шляху та 

накресліть графіки шляху та швидкості за заданою учителем або обраною самостійно 
швидкістю тіла.  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 

 
4. Що таке середня швидкість? Чи можливо накреслити графік шляху тіла за 

середньою швидкістю і часом його руху? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Назвіть обертальні рухи у природі та охарактеризуйте рух тіла по колу, його 

відмінність від прямолінійного руху. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Коливальний рух, його характеристики та прояв у природі. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7. Джерела та характеристики звуку, ультразвуку, інфразвуку. Роль звуку в житті 

людини і в природі. 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8.* Як у механічних явищах проявляється закономірність збереження та 

періодичності процесів? Як механічні явища включите у свій образ природи? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
9.* Складіть структурно-логічну схему (СЛС) узагальнення знань з теми. Для 

встановлення зв’язку між елементами знань використайте закономірність збереження та 
повторюваності процесів у природі. Варіант СЛС до розділу подано на мал. 11.  

 

 
Мал. 7. Варіант структурно-логічної схеми до теми «Механічний рух» 
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Розділ II. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ  

 
ІІ. 1) Зміна швидкості тіл при взаємодії 

 
 

 
 
 

 
 
 

Маса (m) 
m 

 
величина     міра інертності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Мал. 8. До поняття «взаємодія тіл», «маса тіла» 

 
1. Розглянь мал. 8. Поміркуй: які елементи малюнка стосуються взаємодії тіл?__________   
_____________________________________________________________________________ 
2. Які елементи малюнка ілюструють явище інерції?________________________________ 
Які характеристики маси зображені на малюнку?___________________________________ 
______________________________________________________________________
________ 
3. Як ви розумієте вираз «взаємодія тіл»? 4. Що може бути результатом взаємодії тіл? 5. 
Що є причиною зміни швидкості, а також деформації тіла. 6. Що таке інерція? 7. Наведіть 
приклади прояву інерції в природі і побуті. 8. Що таке інертність? 9. Наведіть приклади, 

Одиниці маси 
Кілограм – 1 кг 

1 т = 1000 кг 
1 г = 0,001 кг 

1 мг = 0,000001 кг 
1 кг = 0,0001 т 
1 кг = 1000 г 

1 кг = 1000000 мг 

Чим менша ∆ϑ, 
тим більша m. 

Еталон кілограма  
Платина + Іридій 

 

    



 24 

які підтверджують, що маса — міра інертності. 10. Чому на поворотах шофер, 
мотоцикліст, велосипедист зменшують швидкість руху? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

ІІ. 2) Сила  
 

 
 

 
 Мал. 9. До характеристик поняття «сила» 

 

 
1. За мал. 9 дайте означення сили, врахувавши подане у підручнику.______________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Яка одиниця сили у СІ? 3. Які ви знаєте частинні і кратні одиниці сили? 4. Сила — 

векторна величина. Що це означає? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. На горизонтальній підставці знаходиться п’ять тіл: плитка шоколаду (100 г);  
пачка масла (200 г); коробка цукерок (500 г); пачка солі (1 кг). Вважаючи, що сила 
тяжіння, яка діє на тіло масою 100 г, приблизно пропорційна силі в 1 Н, схематично 
зобразьте ці тіла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Що ти уявляєш, коли чуєш вислів «помірятися силами»? ______________________ 
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_________________________________________________________________________ 
7. Чи знаєте ви, хто найсильніша людина світу?________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Складання сил 

                       

 
 

R = F1 + F2                      Якщо F1 = F2, R = 0               R = F1 – F2 
 

Мал. 10 Додавання сил 
 

1. Що таке рівнодійна кількох сил? 2. Як додаються сили, що діють: а) уздовж однієї 
прямої в одному напрямку; б) коли напрямки сил протилежні? 3. Якою буде рівнодійна 
двох сил 15 Н і 17 Н, що діють вздовж однієї прямої у одному напрямку? 4. Визначте 
величину рівнодійної двох протилежно направлених сил 540 Н і 380 Н. 5. На стіні висить 
картина. Які сили діють на неї та чому рівна їх рівнодійна? 6. Чотири сили величиною 15 
Н діють в одному напрямку по одній прямій, а п’ять сил величиною по 3 Н вздовж цієї ж 
прямої — у протилежному. Яка рівнодійна цих сил? 7. Людина несе відро води масою 10 
кг. Яку силу до відра вона прикладає? Чому дорівнює рівнодійна сил, які прикладені до 
відра?________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Лабораторна робота № 5 
КОНСТРУЮВАННЯ ДИНАМОМЕТРА 

Мета: сконструювати динамометр. 
Прилади і матеріали: динамометр без шкали або динамометр, у якого шкала 

закрита чистою смужкою паперу; набір тягарців масою по 102 г; штатив; набір деталей 
для конструювання динамометра (мал. 6). 

 
Хід роботи 

1. Підвісьте на штативі динамометр із закритою шкалою у вертикальному 
положенні. Відмітьте на папері початкове положення стрілки рискою і напишіть цифру 0. 
Над цифрою напишіть букву Н.  
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2. Прийміть до уваги, що сила тяжіння, яка діє на тіло масою 102 г, приблизно рівна 
силі в 1 Н. Підвішуйте до динамометра важки масою по 102 г і відмічайте проти 
покажчика динамометра 1 Н, 2 Н, 3 Н і т. д. 

 

              
Мал. 6. Градуювання динамометра 

 
У фізичних кабінетах є важки масою по 100 г, їх потрібно переробити на важки 

масою в 102 г, прикріпивши до них пластинки або дротяні кільця масою по 2 г.  
 
3. Зніміть динамометр. Поділіть відстані між сусідніми поділками на 10 рівних 

частин. Позначте їх короткими рисками. 
 
4. Визначте ціну поділки виготовленого динамометра. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5.  Виміряйте силу тяжіння, що діє на будь-яке тіло невеликої маси (наприклад, 

зошит, мобільний телефон тощо). 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6.  Зробіть висновки щодо виготовлення динамометра, використання його. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

Виготовлення трубчатого динамометра 
Другий варіант виконання роботи 

Прилади і матеріали: штатив з горизонтально закріпленим стержнем; два циліндри 
із цупкого паперу або тонкого картону, які можуть рухатись один всередині другого; 
спіральна пружина з діаметром, близьким до діаметра внутрішнього циліндра; смужка 
паперу; ножиці; маркер; лінійка; набір важків; нитка. 

 
Хід роботи 

1. Скріплюємо пружину із циліндром малого діаметра. Для цього вставимо її 
всередину циліндра і прикріпимо основу циліндра до пружини за допомогою нитки (або 
клею). 
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2.  Вставимо циліндр меншого діаметра всередину більшого циліндра, прикріпивши 
до нього інший кінець пружини, і закріпимо пристрій у штативі (мал. 6 а). 

3. Маркером ставимо риску на внутрішньому циліндрі у місці його виходу із 
більшого циліндра. 

4. Підвішуємо до пружини важок масою 102 г. Внутрішній циліндр виступить із 
зовнішнього. Маркером відмітимо нове положення — 1 Н (мал. 6 б). 

5. Підвісимо ще один важок масою 102 г. Відмітимо нове положення    2 Н. Так 
проробимо 3—5 разів (мал. 6 в). 

6. Витягнувши внутрішній циліндр, за допомогою лінійки і маркера проводимо 
градуювання динамометра і визначаємо межі вимірювань. Робимо висновок. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 

Контрольні запитання 
1. Яку мінімальну і яку максимальну силу можна виміряти вашим динамометром? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Тіло якої маси слід підвісити до динамометра, щоб він показував 0,5 Н? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Тіло якої маси слід підвісити до динамометра, щоб він показував 1,5 Н? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. Під дією сили 2 Н пружина динамометра видовжилася на 5 см. На скільки 

видовжиться пружина при вимірюванні сили 3 Н? Відповідь поясніть. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

Лабораторна робота № 6 
ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМОМЕТРА. 

ВИМІРЮВАННЯ ВАГИ ТІЛ 
Мета: навчитися вимірювати вагу тіла за допомогою динамометра. 
Прилади і матеріали: динамометр, набір тягарців; штатив з муфтою і лапкою; 

дерев'яний брусок, металевий циліндр, металева кулька. 
 

Хід роботи 
1. Визначте ціну поділки динамометра. 
2. Закріпіть динамометр вертикально в лапці штатива. Підвісьте до динамометра 

тягарець масою 102 г. Що покаже динамометр — силу тяжіння, вагу тягарця чи силу 
пружності? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Підвісьте до динамометра 2, а потім 3 тягарці. Яка сила тяжіння діє на 1, 2, 3 

тягарці? 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. За допомогою динамометра зважте брусок, а потім циліндр і кульку. При 

вимірюванні завжди припускаємося похибки вимірювання. Похибка вимірювання під час 
користування приладами, що мають шкалу з рівномірно нанесеними поділками, дорівнює 
половині ціни поділки. Знайдіть похибку вимірювання динамометра ∆Р, і запишіть вагу 
тіл, врахувавши названу похибку. 

Результати вимірювань занесіть до таблиці: 
 

№ 
n/n Назва тіла Вага P, H Вага тіла, враховуючи 

похибку P±∆P, H 
1.    
2.    
3.    

 
 
5. Зробіть висновок про точність вимірювань. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6*. Визначте за допомогою динамометра чисельне значення сили, яка діє на брусок у 

випадку його рівномірного  руху по поверхні стола. 
________________________________________________________________ 
 
 
Контрольні запитання 
 
1. Під дією сили 1Н пружина видовжилася на 2,5 см. Знайдіть коефіцієнт 

жорсткості пружини, використавши формулу ,
õ

FÊ
∆

=  де ∆х — видовження пружини. 

а) 0,4 Н/м;  б) 2,5 Н/м; в) 0,025 Н/м; г) 40 Н/м. 
2. До динамометра підвісили тіло, і він показав силу 2 Н. До нижнього гачка тіла 

прикріпили інший динамометр і потягли за нього із силою 1 Н. Що покаже верхній 
динамометр? 

а) 2 Н;  б) 1 Н; в) 3 Н. 
3. До динамометра підвісили тіло, і він показав силу 2Н. До верхнього гачка тіла 

прикріпили інший динамометр і потягли за нього вгору із силою 1Н. Що покаже 
динамометр, до якого підвішене тіло? 

а) 2 Н;   б) 1 Н;  в) 3 Н. 
 
 

 
ІІ. 4) Умови рівноваги важеля 

 
1. Що таке важіль? 2. Яка умова рівноваги важеля? 3. Яка залежність між значеннями сил і 
плечей цих сил при умові рівноваги важеля? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Лабораторна робота № 9 
З'ЯСУВАННЯ УМОВ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ 

 
Мета: перевірити на досліді, при якому співвідношенні сил та їх плечей важіль 

перебуває в рівновазі. 
Прилади і матеріали: важіль на штативі, набір тягарців, масштабна лінійка, 

динамометр. 
Хід роботи 

1. Зрівноважте важіль, обертаючи гайки на його кінцях так, щоб він розмістився 
горизонтально. 

2. Підвісьте на лівій частині важеля два тягарці на відстані 12 см від осі обертання. 
Дослідним шляхом визначте, на якій відстані справа від осі обертання треба підвісити 
один тягарець, (два тягарці, три тягарці), щоб важіль перебував у рівновазі. 

3. Вважаючи, що кожний тягарець важить 1 Н, запишіть отримані дані в таблицю. 
4. Обчисліть відношення сил і відношення плечей для кожного з дослідів. 

Результати вимірювань запишіть в останній стовпчик таблиці. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Сила F1, 
Н 

Плече l1, 
м 

Сила F2, 
Н 

Плече 
l2, м 

Відношення сил і 
плечей 

2

1
F
F  

2

1
l
l  

1       
2       
3       

 
Порівняйте відношення сил і плечей. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Зробіть висновок про умови рівноваги важеля. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Додаткове завдання 
Спробуйте замість тягарців, які ви підвішували до правого плеча, прикріпити 

динамометр на відстані 3 см від осі обертання так, щоб з його допомогою утримувати 
важіль у рівновазі. Яку силу показав динамометр? Обчисліть для цього випадку 
відношення сил, прикладених до плечей, і зробіть відповідний висновок. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Контрольні запитання 
1. Важіль перебуває в рівновазі, якщо сили, що діють на нього, прямо пропорційні 

плечам цих сил. 
а) так;  б) ні. 
2. До лівого плеча важеля докладено силу, спрямовану вниз, момент якої рівний 

5Н•м. До правого плеча докладено дві сили на різних відстанях, спрямовані вниз. Момент 
однієї з них дорівнює 2Н•м. Чому дорівнює момент другої сили, якщо важіль перебуває в 
рівновазі? 

а) 7 Н • м;  б) 10 Н • м; в) 3 Н • м. 
3. До лівого плеча важеля докладено силу, спрямовану вниз, момент якої рівний 

5Н•м. До правого плеча докладено дві сили на різних відстанях, причому перша 
спрямована вниз, а друга — вгору. Момент першої сили дорівнює 7Н•м. Чому дорівнює 
момент другої сили?  

а) 12 Н • м;  б) 35 Н • м; в) 2 Н • м. 
 

 
ІІ. 5) Сила тертя 

 
1. Що таке тертя? 2. Чому виникає тертя? 3. Яку силу називають силою тертя спокою? 4. 
Чому сила тертя ковзання більша за силу тертя кочення? 5. Від чого залежить величина 
сили тертя? 6. Яку роль відіграє тертя при забиванні цвяхів, закручуванні шурупів? 7. 
Чому важко писати крейдою по віконному склі? 8. Яка сила тертя між шинами і 
асфальтом у автомобіля масою 1,5 т? Коефіцієнт тертя 0,6. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Лабораторна робота № 7 
ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ 

 
Мета: оволодіти одним із методів вимірювання коефіцієнта тертя ковзання. 
Прилади і матеріали: динамометр, невеликий дерев’яний брусок, набір тягарців, 

гладенька дошка (або лінійка) (мал. 7). 
 

Хід роботи 
 
1. Повторіть за підручником формулу коефіцієнта тертя ковзання та його 

означення.   
2. Зважте динамометром брусок. 
3. Зачепіть динамометром за гачок бруска і, пересуваючи брусок рівномірно вздовж 

горизонтальної дошки (або лінійки), визначте силу тертя, яка в цьому випадку дорівнює 
силі тяги. 
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4. Навантажуючи брусок послідовно спочатку одним, потім двома, а далі трьома 
тягарцями, виміряйте силу тертя для кожного випадку. Визначте коефіцієнт тертя 
ковзання за формулою 

µ= ,т
P
F  де P — вага бруска. 

Результати вимірювань запишіть у таблицю. 
 

№ 
досліду 

Вага бруска, Н Сила тертя  
Fт, Н Без тягарців З тягарцями 

1    
2    
3    
4    

 

 
 
5. Знайдіть середнє значення коефіцієнта тертя µс. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Знайдіть абсолютну похибку для кожного випадку ∆µі = |µс - µі| і середню 

абсолютну похибку ∆µс. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

7. Знайдіть відносну похибку .100%
μ

Δμε
ñ

ñ
μ ⋅=  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8. Зробіть висновок. (Результат запишіть у вигляді µ=µc± ∆µс.) 
 
 
 

Контрольні запитання 
1. При збільшенні ваги тіла коефіцієнт тертя … . 
а) збільшується; б) зменшується;  в) не змінюється. 
2. При збільшенні ваги тіла сила тертя … . 
а) збільшується; б) зменшується;  в) не змінюється. 
3. Від чого залежить значення коефіцієнта тертя ковзання? 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. За даними таблиці побудуйте графік залежності сили тертя Fт від ваги тіла Р.  
 

Fт 
 
 

 
 
 
                                                       
 
                                                     Р 

 
 
 

ІІ. 6) Тиск 
 

1 2ì
Í  = 1 Па 

1 кПа = 1000 Па 
1 гПа = 100 Па 
1 Па = 0,001 Па 
 

Де тиск більший? Напиши. 

 
 

Мал. 11. Тиск твердих тіл 
 

pг 
[Па] 

створюється залежить залежить 
Ударами молекул 

газу об стінки 
посудини 

від об’єму від температури 

p = S
F  

Величина,  
що дорівнює силі, яка 
діє перпендикулярно 
поверхні до площі цієї 
поверхні, називається 

тиском. 
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  V1 > V2 ; p2 > p1 

 
 
 

t°2 > t°1  
p2 > p1 

Газ тисне на стінки 
посудини у всіх 

напрямках 
ОДНАКОВО 

При зменшенні 
об’єму газу його тиск 
збільшується, а при 
збільшенні об’єму 

газу тиск 
зменшується (якщо 

маса і температура 
газу не змінюються) 

Тиск газу у закритій 
посудині настільки 
більший, наскільки 
вища температура 

газу  
 

(якщо маса газу не 
змінюється) 

Мал. 12. До тиску газів 
 

1. Розглянь малюнок. Що ти можеш виправити на ньому або додати до нього?______ 
____________________________________________________________
_______ 

2. Сформулюй закон Паскаля. Як можна використати мал. 12 для пояснення закону 
Паскаля?______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Рідина однорідна 
та знаходиться 

у рівновазі 
↓ 

p1 = p2 

ρgh1 = ρgh2 

h1 = h2 

 

 
 

У сполучених посудинах 
будь-якої форми та перетину 
поверхні однорідної рідини 
встановлюються на одному 

рівні 

 
 

Рідина неоднорідна 
та знаходиться 

у рівновазі 
 

pв = pрт 
ρвghв = ρртghрт 
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âh
h

ðò  = 
âρ

ρ
ðò  

 
Застосування 

 
водопровід         нівелір 
     шлюзи   чайник 
 

Мал. 13. Сполучені посудини 
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1. Розглянь малюнки. Чи можеш при поясненні застосування сполучних посудин 
обійтися без якогось із них?______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
ІІ. 7) Барометри 

 
Атмосферний тиск дорівнює тиску стовпчика ртуті у трубці 

 
Дослід Торрічеллі 

 

 
 

Прилади для вимірювання 
атмосферного тиску 

 
 

Ртутний                           Барометр- 
барометр                            анероїд 

 
1 мм. рт. ст. 

 
p = ρgh 

p = 13600 3ì
êã  ⋅ 9,8 

êã
Í  ⋅ 0,001 м,  

≈ 133,3 Па 
 
 
 
 

760 мм. рт. ст. 
p = ρgh 

p = 13600 3ì
êã  ⋅ 9,8 

êã
Í  ⋅ 0,76 м,  

≈ 105 Па 
 
 
 

 
Мал. 14. Вимірювання атмосферного тиску 

 
1. Розгляньте мал. 14. В чому полягає дослід Торрічеллі? Чому атмосферний тиск 

вимірюється в мм. рт. ст.? 2. Що таке атмосферний тиск? 3. Чому існує атмосферний тиск? 
4. Для чого використовують манометри? 5. Якої висоти водяний стовпчик створює тиск, 
рівний нормальному атмосферному? 6. Камери велосипедних, мотоциклетних, 
автомобільних коліс заповнені повітрям. Яку властивість газів при цьому 
використовують? 7. Чи однакові покази барометра всередині приміщення і на відкритому 
повітрі? 8. Який барометр точніший: водяний чи ртутний? Чому? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

1 мм. рт. ст. ≈ 133,3 Па   

760 мм. рт. ст. ≈ 105 Па   
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ІІ. 8) Архімедова сила 

 
На тіло, що знаходиться у рідині чи газі, діє виштовхувальна сила. 

FА = ρр ⋅ g ⋅ Vт 

    ↓ 
 
 

спрямована   залежить від густини 
       вгору    рідини; 
    залежить від об’єму тіла 

 

p1 = ρgh1 → F1 = p1S       h 
             FА = F2 – F1 → ρрgS(h2 – h1) = ρрgVт 

p2 = ρgh2 → F2 = p2S      Vт 
 
 

  FА = ρр ⋅ g ⋅ Vт 

ρр Vт = mр       FА = mр ⋅ g 
 
↑FА = Ррідини 
 
Сила, що виштовхує повністю занурене 
у рідину тіло, дорівнює вазі рідини в 
об’ємі цього тіла. 
Сила, що виштовхує тіло з газу, 
дорівнює вазі газу, що взятий в об’ємі 
тіла. 
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Мал. 15. Опорні малюнки та поняття до уроку «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда» 
 

1. Розглянь мал. 15. Як би ти доповнив(ла) його? Що на ньому можна вилучити?  
2. Як проявляється виштовхувальна сила в живій природі? В географічних 

явищах? 
3. Сформулюйте закон Архімеда. 
4. Чи однакова виштовхувальна сила діє на тіло, занурені у різні рідини, гази?  
5. Чи з однаковою силою буде виштовхувати рідина тіло на Землі і на Марсі?  
6. Як величина виштовхувальної сили залежить від об’єму тіла? Запишіть формулу 

виштовхувальної сили. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ІІ. 9) Умови плавання тіла 
 

 
mg > FА   (ρт > ρр) 

тіло тоне 

 

 
 

тіло плаває 
mg > FА   (ρт = ρр) 

при повному  
зануренню 

 
 

mg > FА   (ρт = ρр)  
тіло спливає 

 
 
Якщо тіло плаває у рідині, то вага рідини,  
що ним витискається, дорівнює вазі цього 
тіла у повітрі 
 

Мал. 16. До умов плавання тіл 
 
1. За мал. 16 сформулюйте умови плавання тіл ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Лабораторна робота № 8 
ЗВАЖУВАННЯ ТІЛ ГІДРОСТАТИЧНИМ МЕТОДОМ 

 
Мета: визначити густину твердого тіла методом гідростатичного зважування. 
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Прилади і матеріали: вода в склянці, динамометр, металеве тіло (циліндр, болт 
тощо). 

Хід роботи 
1. За допомогою динамометра зважте тіло в повітрі.  
2. Зважте тіло, зануривши його у воду. 
3. Покази динамометра занесіть у таблицю. 
 

Показ 
динамометра при 
зважуванні тіла в 

повітрі P1, H 

Показ 
динамометра при 
зважуванні тіла в 

воді  
P2, H 

 
 

Густина води 
ρв, кг/м3 

 

 
Густина 

твердого тіла 
ρ, 

кг/м3
 

    

 
 
4. На тіло, занурене у рідину, діє архімедова сила. Її значення визначимо за 

формулою FA = P1 – P2.  

Формула густини тіла (1). 
V
m

=ρ  

Масу тіла визначимо, знаючи його вагу в повітрі P1: ).2(1

g
Pm =  

Об’єм визначимо, знаючи архімедову силу FA=Р1 – Р2; ρвgV=Р1 – Р2,  
звідки об’єм тіла  
 
Підставивши значення маси тіла (2) та об’єму тіла (3) у формулу густини (1), 

отримаємо: 

21

1ρρ
PP

P â

−
=  

 
Обчисліть густину речовини, з якої виготовлене тіло. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. За таблицею «Густина речовин» визначте, з якої речовини виготовлене тіло. 

Знайдіть абсолютну похибку вимірювання ∆ρ = |ρтабл – ρ|. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

6. Знайдіть відносну похибку .
ρ

ρερ
òàáë

∆
= .  

 
________________________________________________________________ 
 
7. Висновок. (Результати запишіть у вигляді ...ε,ρρρ ρ =∆±=òàáë .) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Контрольні запитання 
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1. При збільшенні густини рідини для одного і того ж тіла, яке плаває, архімедова 
сила … . 

а) збільшується;  б) зменшується;  в) не змінюється. 
2. При збільшенні густини речовини і рівних об'ємах твердих тіл при їх повному 

зануренні в рідину  архімедова сила … . 
а) збільшується;  б) зменшується;  в) не змінюється. 
3. Об'єм другого тіла більший за об'єм першого тіла. Маса тіл однакова. Більша 

архімедова сила діє на … . 
а) перше тіло;  б) друге тіло;    
в) для обох тіл архімедова сила однакова.  
4. Згідно з формулою, одержаною для визначення густини твердого тіла, випливає, 

що чим більша густина рідини, тим більша густина твердого тіла. 
а) так;  б) ні.  
 
 

Узагальніть вивчене 
До теми «Взаємодія тіл» 

 
1. Що таке сила? На основі яких явищ вона вимірюється та в яких одиницях? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Рівнодійна кількох сил. Приклади додавання сил. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Момент сили. Приклади його дії в простих механізмах (важіль, блоки). 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. Сила тертя та коефіцієнт тертя. Приклади прояву сили тертя. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Сила тяжіння та вага тіла. Невагомість. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Тиск і сила тиску. Закон Паскаля, його застосування в машинах і механізмах. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7. Атмосферний тиск, його вимірювання. Залежність атмосферного тиску від 

висоти. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
8. Закон Архімеда та приклади його використання. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
9*. Складіть структурно-логічну схему узагальнення знань з розділу на основі 

загальних закономірностей природи (за зразком СЛС попереднього розділу). 
 
10*. Прочитайте вислів М.В. Ломоносова. Як би ви обґрунтували чи заперечили 

його думку? 
Сліпий фізик без математики, сухорукий без хімії (М. В. Ломоносов). 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Розділ  III. РОБОТА І ЕНЕРГІЯ  
 

ІІІ. 1) Механічна робота та потужність 
 

 
 

 
 

S F


⊥  
A = -             S = O 
                        F = O 
            (тіло рухається по інерції) 

Одиниця роботи 
За одиницю роботи беруть роботу, 

яка виконується силою в 1 Н, на 
шляху, рівному 1 м. 

1 джоуль = 1 ньютон ⋅ 1 метр 
1 Дж = 1 Н ⋅ м 

1 кДж = 1000 Дж 
1 Дж = 0,001 кДж 

 

Мал. 17. До поняття «Механічна робота» 
 

1. Дайте за допомогою мал. 17 означення поняття «механічна робота», одиниці 
роботи, коли тіло рухається, а робота не виконується_________________________  

_____________________________________________________________________________ 
2. В розв’язку задачі знайдіть неточність. 

Приклад 1. Визначте роботу, яка виконується під час рівномірного піднімання залізної 
балки завдовжки 10 м і перерізом 100 см2 на висоту 25 м. 
Дано: 
l=10 м 
S=100 cм2 
ρ =7800 кг/м3 
h=25 м 
___________ 
А-? 
Розв’язання: 
А=Fs, де F — сила, яку потрібно прикласти, щоб рівномірно піднімати балку вгору. Ця 
сила чисельно дорівнює силі тяжіння Fт, яка діє на балку. Силу тяжіння визначимо за 
масою балки: Fт =gт. Масу балки обчислимо, знаючи її об’єм і густину заліза: 
m = ρ V; об’єм V = l · S;     
V = 100 дм · 1дм2 = 100дм3 = 0,1 м3    
Отже, m = 7800 кг/м3 · 0,1 м3 = 780 кг 
F = 9,8 Н/кг · 780 кг =7644 Н. 
s =h, тобто висоті піднімання.  
А= Fs = 7644 H · 25 м = 191100 Дж = 191,1 кДж 
Відповідь: А =191,1 кДж.  

 
3. Що показує потужність?  
4. Як обчислити потужність, знаючи роботу і час?  
5. Як називається одиниця потужності?  
6. Які одиниці потужності використовують у техніці?  

А = F ⋅ S 
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7. Як, знаючи потужність і час роботи, обчислити роботу?  
8. Чи можна потужність назвати швидкістю виконання роботи?  
9. Яка закономірність природи проявляється у формулах роботи та енергії? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ІІІ. 2) Потенціальна та кінетична енергія. Перетворення одного виду механічної 
енергії в інший 

 
1. Яку енергію називають кінетичною?  
2. Від чого залежить кінетична енергія?  
3. Яку енергію називають потенціальною?  
4. Наведіть приклади тіл, що мають потенціальну енергію. 
5. У якому випадку потенціальну енергію тіла вважають такою, що дорівнює нулю?  
6. Як виміряти потенціальну енергію тіла, піднятого на деяку висоту відносно 

поверхні Землі?  
7. Як довести, що деформована пружина має потенціальну енергію?  
8. Що у природничих науках розуміють під енергією?  
9. Яку енергію відносно Землі має літак, що летить?  
10. Яку потенціальну   енергію   відносно   Землі має тіло масою 100 кг на висоті 

10м?  
11. Дві однакові за об’ємом кулі підняті на однакову висоту. Чи однакова їх 

потенціальна енергія, якщо одна куля дерев’яна, а друга залізна? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
 

ЕНЕРГІЯ 
 

Е 
 

Потенційна 
Енергія, що визначається 

взаємним положенням тіл, що 

Кінетична 
Енергія, яку має тіло внаслідок 

свого руху 
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взаємодіють, або частин того 
самого тіла 

 
 

Eп = mgh 
 
 
 

 
залежить 

    від швидкості                      від маси 
            тіла                                      тіла       
 
 
 
 

 
 

Перетворення одного виду механічної енергії на інший 
 

 
Eп = mgh 
Eк = 0 
 
Eп = 0 

2
mЕ

2

к

ϑ
=             

 
 

Сума потенційної та кінетичної енергій залишається незмінною  
(за відсутності сил тертя) 

 
 

 
Мал. 21. До поняття «енергія» 

 
1. Як у рівнянні проявляється загальна закономірність природи? 
2. Наведіть приклади перетворення одного виду механічної енергії в інший.  
3. Які перетворення енергії відбуваються під час пострілу з лука?  
4. Які перетворення енергії відбуваються під час удару м’яча об підлогу?  
5. Поясніть перетворення одного виду енергії в інший у таких випадках: а) під час 

падіння води у водоспаді; б) під час закручування пружини  годинника; в) на прикладі 
пружини під час закривання дверей.  

6. М’яч, випущений з рук, при падінні на підлогу не підскочить на попередню 
висоту. Якщо ж кинути м’яч з певною швидкістю, то він підскочить на висоту, більшу від 
попередньої. У чому різниця між цими рухами?  

7. Вітер, що дме з великою силою на відкритому місці, значно ослаблюється, 
зустрівши на своєму шляху ліс, і всередині лісу зовсім стихає. На що витрачається при 
цьому кінетична енергія, яку має рухоме повітря? Як використовують це явище для 
боротьби з суховіями в степових районах ?_ 

8. Під час виконання деяких гімнастичних вправ застосовують трамплін, який являє 
собою пружну дошку, закріплену одним кінцем. Поясніть дію трампліна, а також – які 
перетворення енергії відбуваються при стрибку з трампліна. 

2
m 2ϑ

=кЕ
Eп + Eк = const 
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9. М’яч, кинутий вертикально вгору, досяг висоти 25 м. Яка потенціальна енергія 
м’яча у верхній точці польоту, якщо маса його 50 г? Чому дорівнює кінетична енергія 
м’яча в момент падіння на землю? Опору повітря не враховувати. Яка величина 
потенціальної та кінетичної енергії м’яча на висоті 10 м над поверхнею землі? 

10. Скільки прикладів можете навести на підтвердження закону збереження і 
перетворення енергії з біології, географії? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ІІІ. 3) Прості механізми в природі 

 
Важіль Схема 
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Мал. 18. До умов рівноваги важеля 
 

1. За мал. 18. напиши: який простий механізм називають важелем? Які бувають 
важелі? Яка умова рівноваги важеля? Чи дає важіль виграш у роботі?__________________  
____________________________________________________________
_______ 
____________________________________________________________
_______ 
____________________________________________________________
_______ 
____________________________________________________________
_______ 
 

Нерухомий Рухомий  Нерухомий + рухомий 
 

 
F = mg  

 
Змінює напрямок 

сили 

 

 
F = 2

1 mg  

 
Дає виграш у силі  

у 2 рази 

 

 
Дає виграш у силі  

та змінює напрямок 
сили 

Мал. 19. Блок — простий механізм 
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3. За  мал. 19 напиши: який механізм називають блоком? Для чого використовують 
блоки? Чим блок і важіль подібні? Чи дає блок виграш у роботі?_______________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
ІІІ. 4)  «Золоте правило» механіки 

 

 
 
 

F = 2
1 F1    S2 = 2S1 

⇓ 
F1S1 = F2S2 
  A1         A2   

A1  =  A2 
 

 

 
F = 2

1 mg  

mgh = F ⋅ 2h 

  A1           A2   

⇓ 
A1  =  A2 

 
Мал. 20. 

 
1. Як за допомогою малюнків і формул доведено, що жоден простий механізм не дає 

виграшу у роботі. У скільки разів виграємо у силі, у стільки разів програємо у відстані 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Як у правилі проявляється загальна закономірність природи? Яка?_____________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
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 Лабораторна робота №10 
ВИЗНАЧЕННЯ ККД ПОХИЛОЇ ПЛОЩИНИ 

 
Мета роботи. Навчитися визначати коефіцієнт корисної дії простого механізму. 
Прилади і матеріали: похила площина (або лінійка та штатив з муфтою) (мал. 8), 

дерев'яний брусок, динамометр, набір тягарців по 100г. 
 

         
 

 
Хід роботи 

1. Який простий механізм називається похилою площиною? 
2. Які дані необхідні для визначення ККД похилої площини? 
3. Чому ККД простого механізму завжди менший від 100%? 
4. Установіть похилу площину, як показано на мал. 8, виміряйте її довжину l висоту 

h та занесіть дані в таблицю. 
5. Визначте вагу дерев'яного бруска (Р) за допомогою динамометра, занесіть її 

значення в таблицю. 
6. Рухайте брусок вгору по похилій площині рівномірно, не змінюючи значення 

сили тяги. Показ динамометра (F) занесіть у таблицю. 
 

№ п/п l, м H, м P, H F, H Aк, Дж Aз, Дж ККД 

1        

2        

 
 
7. Визначте корисну роботу Ак = Рh, затрачену роботу Аз= Fl та коефіцієнт корисної 

дії за формулою  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8.* Дослід повторіть , поклавши на брусок кілька тягарців. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
9. Зробіть висновок щодо значення ККД похилої площини, та порівняйте ККД 

похилої площини для обох дослідів. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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10 .* Дослідіть, чи залежить ККД похилої площини від кута нахилу її.  
 
 

Контрольні запитання 
 
1. При збільшенні ваги тіла ККД похилої площини … 
а) збільшується;  б) зменшується;  в) не змінюється. 
2. При збільшенні маси бруска та незмінних коефіцієнті тертя та куті нахилу 

площини її ККД ...  
а) збільшується;  б) зменшується;  в) не змінюється. 
3. При збільшенні коефіцієнта тертя ККД похилої площини … 
а) збільшується;  б) зменшується;  в) не змінюється. 
4. Від яких величин, приладів залежить похибка вимірювання ККД? 

 
 

ІІІ. 5) Перетворення енергії в навколишньому світі  
Урок серед природи 

 
Розмістіться так, щоб вам зручно було спостерігати за рухом транспорту, працею 

людей на будівельному майданчику. 
1. Розгляньте рухомі предмети навколо вас (автомобілі, тролейбуси, переміщення 

будівельних матеріалів). За рахунок якої енергії здійснюється механічний рух в 
спостережуваних випадках?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
2. Назвіть прості і складні механізми, що використовуються у транспортних засобах, 

на будівництві. З якою метою вони використовуються? ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. Розгляньте нерухомі предмети (будинки, каміння, скупчення будівельних 

матеріалів тощо). Чи мають ці тіла потенціальну енергію? Чи могла вона перетворитися в 
інші види енергії?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
4. Як змінюється енергія цеглини при переміщенні її з поверхні землі до місця на 

стіні будівлі? За рахунок якої енергії вона змінюється?_______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. Зробіть ілюстрації (фотографії) на тему перетворення енергії на будівельному 

майданчику і в навколишньому світі. 
 
 

Узагальніть вивчене 
До теми «Робота і енергія» 

 
1. Які види механічної енергії ви знаєте? Наведіть приклади їх прояву в техніці, 

природі, життєдіяльності організмів. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Обґрунтуйте загальність закону збереження і перетворення механічної енергії. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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3. Які прості механізми ви знаєте? З якою метою вони використовуються в побуті і 

техніці? Яка їх роль у живій  природі? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. В чому полягає «золоте правило механіки»? Покажіть його зв’язок  із законом 

збереження і перетворення механічної енергії. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Чому ККД простого механізму менший від 100 %?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6.* Доповніть структурно-логічну схему теми. Поясніть зв’язки між елементами 

знань теми (мал. 12). 

 
Мал. 12. Варіант структурно-логічної схеми теми «Робота і енергія» 

 
7.* Як знання з теми включите в образ природи? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Розділ IV. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ  
 

IV. 1) Тепловий стан тіл. Внутрішня енергія 
 

1. Що таке температура?  
2. Який рух називають тепловим рухом?  
3. Що таке внутрішня енергія?  
4. Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії. 
5. Чим тепловий рух відрізняється від механічного руху?  
6. Чим внутрішня енергія відрізняється від механічної енергії?  
7. Якими способами можна змінити внутрішню енергію тіла?  
8. Гаряче тіло опустили у холодну воду. Як змінилась внутрішня енергія тіла і води? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 ІV. 2) Види теплопередачі 
 

Теплопередача – це процес зміни внутрішньої енергії без завершення роботи над тілом 
чи самим тілом. 

 
Види теплопередачі 

 
1.Теплопровідність – це переніс тепла при взаємодії часток. 
 

 
Швидкість передачі тепла пропорційна різниці температур тіл. 

 
 
 
Метали     Дерево, пластмаси, скло, гази... 
 
 
 
 

2.  Конвекція – це переніс тепла потоками рідини чи газу. 
Конвекція у газах, як і в рідинах, пояснюється дією архімедової сили. 
Конвекція відбувається лише у рідинах і газах! 

 
Приклади використання конвекції 

Теплі шари води та повітря переміщуються вгору. 

  переносять 
тепло 
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ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

Випромінюють енергію усі нагріті тіла. 
 

Приклади 
 

Мал. 22. Опорні поняття до видів теплопередачі 
 

1. Чому влітку носять одяг, як правило, світлих тонів? 2. Чому в термосі добре 
зберігається гаряча вода і так же добре зберігається холодна вода? 3. Дві палички 
однакових розмірів мають кімнатну температуру. Одна паличка мідна, друга дерев’яна. 
Яка з паличок буде здаватись холоднішою, коли доторкнутись до них рукою? Чому? 4. 
Двигун автомобіля часто має водяне охолодження. Який фізичний принцип лежить у його 
основі? 5. Чому батареї опалення ставлять під вікном? 6. На дні пробірки тримають лід. 
Воду у верхній частині пробірки гріють. Зверху вода кипить, а лід на дні залишається. 
Чому? 
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________
_______ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________ 
 
 

Лабораторна робота №11 
ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ ТЕРМОМЕТРІВ 
Мета роботи: навчитись вимірювати температуру навколишнього середовища за 

допомогою спиртового та біметалевого термометра. 
Прилади і матеріали: два спиртові термометри з різними цінами поділок, інші 

кімнатні термометри (біметалевий, електронний), склянки з холодною, гарячою водою, 
паличка для перемішування води. 

 
Хід роботи 

1. Які ви знаєте термометри? 
2. Визначте ціну поділки термометрів і межі їх вимірювання. Дані занесіть в 

таблицю. 
 

Термометр Ціна 
поділки 

Межі вимірювань Температура 
холодної води tх, 

°С 

Температура 
гарячої води 

tг, °С верхня нижня 
      
      
      

 
 
3. За допомогою спиртового і біметалевого термометра виміряйте температуру у 

різних місцях кімнати (біля вікна, дверей і посередині).  
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Визначте середнє значення температури кімнати ....321

n
ttttc

++
=  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. Оцініть похибку вимірювань ∆t спиртового та біметалевого термометра.  Вона 

дорівнює половині ціни поділки  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Виміряйте спиртовими термометрами температуру холодної і теплої води, 

результати занесіть в таблицю у вигляді t = t ± ∆t. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Контрольні запитання 
 
1. Який принцип дії рідинного термометра? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Який принцип дії біметалевого термометра? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3.* Який термометр власної конструкції можете запропонувати? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
ІV. 3) Кількість теплоти 

 
1. Що таке кількість теплоти?  
2. Від чого залежить кількість теплоти, передана тілом іншим тілам? 3. Якими 

одиницями вимірюється кількість теплоти?  
3. Чому коефіцієнт пропорційності у формулі  Q = cm Dt залежить від роду 

речовини? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Лабораторна робота №12 
ВИВЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ ПРИ ЗМІШУВАННІ  

ВОДИ РІЗНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 
 
Мета роботи: з’ясувати, чи виконується рівняння теплового балансу під час 

змішування води різної температури. 
Прилади і матеріали: калориметр (мал. 9), термометр, мірний циліндр, склянки з 

холодною та гарячою водою, паличка для розмішування води. 
Хід роботи 

1. Відміряйте мірним циліндром 100—120 мл холодної води. Зверніть увагу, що 
маса її дорівнює відповідно 100—120 г (mx). 
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2. Вилийте холодну воду в калориметр та виміряйте її температуру tx. Дані занесіть 
в таблицю. 

3. Відміряйте мірним циліндром 90—100 мл гарячої води (маса її mг = 90—100 г). 
Виміряйте температуру гарячої води tг. 

Дані занесіть у таблицю. 
 

Маса 
холодної 

води 
mx, кг 

Маса 
гарячої води 

mг, кг 

Температура 
холодної води 

tх, °C 

Температура 
гарячої води 

тіла tг, °C 

Температура 
суміші tc, °C 

     

 

      
 

Мал. 9. Калориметри 
 
 

4. Влийте гарячу воду в калориметр, швидко розмішайте її з холодною та виміряйте 
температуру суміші tс. Занесіть її значення в таблицю.  

5. Порівняйте кількість теплоти, що втратила гаряча вода і отримала холодна вода. 
Qг=сmг(tг – tc)                       Qх=сmх(tс – tх) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

6. Оцініть похибку результату: 
õ

ã

Q
Q

−1 . 

 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7. Висновок ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
 

Контрольні запитання 
 
1. Вимірювання яких величин впливають на точність результату в роботі? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Як ви вважаєте, чому кількості теплот Qг i Qx виявились неоднаковими? 

Теплоємність якого тіла тут не врахована? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Чи справджується закон збереження і перетворення енергії в проведеному 

експерименті? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

ІV. 4) Питома теплоємність речовини 
 
1. Яку фізичну величину називають питомою теплоємністю?  
2. Яка одиниця питомої теплоємності в СІ?  
3. Як впливає на швидкість нагрівання тіла зростання питомої теплоємності 

речовини, з якої воно виготовлене? 
4. Що показує питома теплоємність речовини?  
5. За таблицею 3 наведіть приклади питомих теплоємностей кількох речовин.  
6. Яка речовина (з наведених у таблиці) має найбільшу теплоємність?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Лабораторна робота №13 
ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ РЕЧОВИНИ 

 
Мета роботи: навчитися використовувати калориметричний метод для визначення 

питомої теплоємності речовини на основі рівняння теплового балансу. 
Обладнання: склянка з водою, калориметр, термометр, терези з важками, 

досліджуване тіло з ниткою, посудина з гарячою водою, мірний циліндр. 
 

Хід роботи 
1. Пригадайте, що таке питома теплоємність та запишіть її формулу. 
2. Визначіть масу досліджуваного тіла за допомогою терезів (mт). 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
3. Налийте в калориметр стільки холодної води, щоб у неї занурилося досліджуване 

тіло. Вилийте воду у мірний циліндр і визначте її об'єм та масу (mв). 
4. Вилийте воду знову в калориметр і виміряйте її температуру (t1). 
5. Опустіть досліджуване тіло у гарячу воду і виміряйте температуру води в 

посудині, коли установиться теплова рівновага між тілом і водою. Це і буде температура 
нагрітого тіла (t2). Вийміть тіло з гарячої води і швидко опустіть у воду в калориметрі. 
Розмішайте воду та виміряйте спільну температуру води і досліджуваного тіла (tс). Дані 
занесіть в таблицю. 

 

Маса 
тіла 

mт, кг 

Маса 
холодної 

води mв, кг 

Температура 
холодної води 

t1, °C 

Температура 
нагрітого тіла 

t2, °C 

Температура 
суміші tc, °C 

     

     

 
 
Складіть рівняння теплового балансу. Для спрощення обчислень не враховувати 

нагрівання калориметра. 
Кількість теплоти, що отримала холодна вода при зануренні в неї тіла 

Q1 = свmв (tс – t1). 
Кількість теплоти, яку віддало тіло при зануренні у воду 

Q2 = ст mт (t2 – tс). 
Q1 = Q2 

свmв (tс – t1) = стmт (t2 – tс). 
Звідки:  

.
)(
)(

2

2

ñ

ñââ

ttm
ttòñc

−
−

=
ò

ò  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
За таблицею питомої теплоємності визначіть речовину тіла. 
________________________________________________________________ 
 
6. Оцініть похибку отриманого результату 
Абсолютна похибка ∆с = |стабл – сдосл| 
Відносна похибка:  

.ε
òàáë

c c
c∆

=  

 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Висновок. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 56 

________________________________________________________________ 
 

Контрольні запитання 
 
1. У двох посудинах налито однакову кількість води при однаковій температурі. В 

першу посудину занурюють мідне тіло, в другу — алюмінієве. Обидва тіла мають 
однакову масу і нагріті до однакової температури. В якій посудині вода нагріється до 
вищої температури? 

а) у першій;   б) у другій;  
в) в обох посудинах буде однакова температура.  
2. Змішують однакову кількість за масою олії і води. Причому температура води 

100 оС, олії — 20 оС. Що більше: кількість теплоти, яку віддасть вода, чи кількість 
теплоти, яку одержить олія? Теплоємністю посудини знехтувати.  

а) кількість теплоти, яку віддасть вода; 
б) кількість теплоти, яку одержить олія; 
в) обидві кількості теплоти будуть рівні.      
 
 

Лабораторна робота №14 
ВИЗНАЧЕННЯ ККД НАГРІВНИКА 

 
Мета: визначити ККД  нагрівника. 
Обладнання: посудина з водою,  термометр, хімічна склянка, годинник, спиртівка, 

сухе паливо, мензурка, терези з важками, штатив, внутрішня   посудина від калориметра. 
 

Хід роботи 
1. Визначте ціну поділки термометра і мензурки. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Налийте в мензурку води. Виміряйте її об'єм та визначте масу m. 
________________________________________________________________ 
 
3. Перелийте воду у внутрішню посудину від калориметра, виміряйте початкову 

температуру t1. Замість внутрішньої посудини від калориметра можна взяти пробірку, в 
якій вміщається 100—150 мл води. 

4. За допомогою терезів визначте масу спиртівки з паливом m1.  
________________________________________________________________ 
 
5. Посудину з водою закріпіть у штативі. Під посудиною 

розмістіть спиртівку (мал. 10). 
 
 
 
6. Запаліть паливо. Нагрійте воду до температури t2 . 
 
7. Загасіть полум'я і знову виміряйте масу спиртівки з 

паливом m2.  
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
8. Визначте масу використаного палива: 
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mп = m1 – m2. 
________________________________________________________________ 
 
9. Обчисліть кількість теплоти, яку одержала вода при нагріванні  

Q1 = cm(t2 – t1). 
________________________________________________________________ 
 
10 . Обчисліть кількість теплоти, яка виділилася під час згоряння палива  
Q2 = qmп. Питома теплота згоряння сухого спирту q = 25 МДж/кг. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

11. Обчисліть ККД нагрівника %.100η
2

1 ⋅=
Q
Q  

 
________________________________________________________________ 
Всі дані вимірювань і обчислень занесіть до таблиці. 
 

Маса 
води 
m, кг 

Почат-
кова 

темпе-
ратура 
води 
t1, оС 

Кінцева 
темпера-
тура води 

t2, оС 

Маса 
спиртів-

ки з 
паливом 

до 
досліду 
m1,  кг 

Маса 
спиртівки з 
паливом 

після 
досліду 
m2,  кг 

Маса 
палива, 

що 
згоріло 
mп, кг 

Кількість 
теплоти, 

що затра-
чена на 

нагріван-
ня води 
Q1, Дж 

Кіль-кість 
теплоти, 

що виділи-
лася при 

роботі 
нагрів-ника 

Q2, Дж 

ККД 
нагрів- 
ника, 

% 

         

 
 
12. Висновок. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Розвяжіть задачу 
 
У мідній чашці масою 100г на спиртівці нагрівають 400 мл води від 15 оС до 95 оС і 

витрачають на це 13,2 г спирту. Обчисліть за цими даними ККД спиртівки. 
 
 
ІV. 5) Випаровування і конденсація рідин. Температура кипіння 
 
1. Яке явище називають випаровуванням? Конденсацією?  
2. Що розуміють під теплотою пароутворення?  
3. Як залежить інтенсивність пароутворення від температури?  
4. На основі яких загальних закономірностей природи будете пояснювати 

взаємозв’язок у довкіллі явищ випаровування і конденсації. 
5. Влітку випав град. Незважаючи на високу температуру навколишнього повітря, 

градини розтанули повільно. Чому?  
6. На рослині утворюється часом іній. Це їй шкодить чи приносить користь? 

Обґрунтуйте.  
7. Що називається кипінням?  
8. Чи однакова температура кипіння у різних речовин? Чому?  
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9. Що таке питома теплота пароутворення?  
10. У яких одиницях вимірюється питома теплота пароутворення у СІ?  
11. На що витрачається енергія нагрівника в процесі випаровування рідини? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
ІV. 6) Перетворення енергії в механічних і теплових процесах  
 
1. Сформулюйте закон збереження і перетворення енергії. 2. Р. Майер навів 25 

прикладів прояву закону збереження і перетворення енергії, серед  них — у явищах живої 
природи. Спробуйте до наведених у тексті прикладів додати власні. 3. Наведіть приклади 
необоротних процесів. 4. Наведіть приклади задач, які ви розв’язували на основі закону 
збереження і перетворення енергії. 5. Як можна довести, що процес падіння сталевої 
кульки на сталеву (чи кам’яну) плиту є необоротним? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

ІV. 7) Теплові процеси та їх вплив на довкілля 
 

Урок серед природи 
 
Мета уроку: вивчити прояви теплового руху в довкіллі. 
1. Проаналізуйте процеси, що відбуваються з оточуючими вас тілами з точки зору 

зміни їх внутрішньої енергії. 
а) Як змінюється внутрішня енергія будівель протягом доби?  
б) Як змінюється внутрішня енергія рослин, тварин? Наведіть приклади? 
в) Яку роль відіграє сонячна енергія в процесах, що відбуваються в довкіллі? 
г) Чи можете вказати об’єкти, внутрішня енергія яких не змінюється з часом? 
2. Вкажіть джерела внутрішньої енергії у вашому довкіллі. Якими способами від них 

передається теплота до інших об’єктів? 
3.* Як працює котельна, що обігріває будівлі вашого району? Яке паливо в ній 

використовується? Поцікавтесь, який ККД її нагрівників. 
4. Як пристосувалися до теплообміну живі організми, які ви спостерігаєте. 
5. Які теплові машини спричиняють негативний екологічний вплив на довкілля? 

Подумайте, як зменшити цей вплив та зверніться зі своїм проектом до органів місцевої 
влади. 

6. За народними прикметами складіть прогноз зміни температур у довкіллі. 
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7. Зробіть фотографії, які б ілюстрували дію марнотратців енергії (відкриті труби 
теплотраси), забруднення довкілля (транспортні засоби із значними викидами продуктів 
згорання та ін.). Порадьтесь із дорослими, як використати ці фото в боротьбі за чистоту 
довкілля. 

 
Узагальнення знань з розділу «Теплові явища» 

 
1. Якими величинами характеризуються процеси, пов’язані з тепловим рухом? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Назвіть фізичні величини, при визначенні яких необхідно вимірювати 

температуру. Якими приладами при цьому користуються? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Назвіть способи зміни внутрішньої енергії та їх прояв у техніці, побуті, процесах, 

що відбуваються на планеті. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. Охарактеризуйте агрегатні перетворення речовини, фізичні величини, пов’язані з 

ними, та рівняння теплового балансу, на основі яких розраховуються агрегатні переходи 
речовини. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Які ви знаєте теплові двигуни? Розкажіть про принцип їхньої дії. Умови 

підвищення ККД теплового двигуна. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6*. Доведіть, що закон збереження і перетворення енергії в механічних та теплових 

процесах та поняття направленості самочинних процесів до рівноважного стану – основні 
поняття природничо-наукової картини світу та образу природи. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
7*. Складіть структурно-логічну схему узагальнення знань з розділу за зразком мал. 

13. Змоделюйте (по можливості) структурно-логічну схему на комп’ютері. 
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Мал. 13. Варіант структурно-логічної схеми теми «Теплові явища» 
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Узагальнюючий урок 
 

Моделюємо фізичну складову образу природи восьмикласника 
 

 
Мал. Ядро образу природи 
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ПОЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН 
 

Величина Позначка  Величина Позначка 
Довжина l; L  Сила F 
Висота h, H  Вага P 



 63 

Діаметр d; D  Тиск p 
Площа S  Швидкість ϑ 
Об’єм V  Густина ρ 
Шлях s  Робота А 
Маса m  Енергія Е 
Час t; T  Потужність N 

 
 

   Зв’язки знань       
1. До якого жанру літератури відносяться довідники величин? Якими довідниками ви 
користуєтесь на уроках фізики, хімії, біології, географії, української мови, літератури, 
історії тощо?  
2. Пригадайте з уроків англійської мови назви величин у таблиці. Чи є взаємозв’язок між 
цими назвами та позначеннями?  
3. Створіть художній образ-символ будь якої величини. Намалюйте його. Поясніть свій 
малюнок. 
4. Знайдіть в довідкових джерелах (наприклад, в Інтернет-ресурсах) історії створення 
різноманітних позначень величин. Розкажіть їх у класі. 
 
 
 

Одиниці міжнародної системи (СІ) 
 

Назва 
величини 

Назва 
одиниці 

Позначення 
одиниці  Назва 

величини 
Назва 

одиниці 
Позначення 

одиниці 
Довжина Метр м  Сила ньютон Н 
Висота Метр м  Вага ньютон Н 
Діаметр Метр м  Тиск паскаль Па 
Площа квадратний 

метр м2  Швидкість метр  
в секунду м/с 

Об’єм кубічний 
метр м3  Густина кілограм на 

кубічний метр кг/м3 
Шлях Метр м  Робота джоуль Дж 
Маса Кілограм кг  Енергія джоуль Дж. 
Час Секунда с  Потужність ватт Вт 
 
  1. Що ви знаєте про вчених, на честь яких названі одиниці сили, тиску, роботи та 
потужності? У чому полягала цінність їхньої роботи для науки?  

2. У чому полягає цінність існування міжнародної системи величин для розвитку 
світової науки? 

3. Проведіть дослідження «Одиниці виміру моїх пращурів». 
4. Підготуйте на вибір повідомлення «Префіксальне походження одиниць 

міжнародної системи», «Правопис одиниць величин». 
 
 

ТЕПЛОВІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ОДИНИЦІ У СІ 
 

Найменування Найменування Позначення одиниці 
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величини одиниці 
Кількість теплоти джоуль Дж 
Коефіцієнт корисної 

дії - - 

Температура 
за шкалою Цельсія градус Цельсія °С 

Питома 
теплоємність 

джоуль на кілограм - 
градус Цельсія Дж/кг ⋅ °С 

Питома теплота 
пароутворення джоуль на кілограм Дж/кг 

Питома теплота 
плавлення джоуль на кілограм Дж/кг 

Питома теплота 
згорання палива джоуль на кілограм Дж/кг 

Енергія внутрішня джоуль Дж 
 

 


	З тягарцями

