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Передмова
Посібник містить контрольні роботи, подані у п’ятьох варіантах, кожний з яких 

має завдання чотирьох рівнів складності. Контрольні роботи призначені для пере-
вірки навчальних досягнень учнів за дванадцятибальною системою оцінювання 
згідно з програмою з фізики академічного рівня для 10 класу 12-річної школи. Сюди 
увійшли якісні, кількісні, експериментально-якісні завдання.

Завдання початкового рівня — тестові. Для їхнього розв’язання необхідно 
мати елементарні знання з теорії, знати основні формули, позначення фізичних 
величин та одиниці їхнього вимірювання, а також призначення приладів.

Середній рівень містить два завдання: типову розрахункову задачу і несклад-
не теоретичне завдання.

Достатній рівень також містить два завдання. Перше — розрахункова задача, 
друге — експериментально-якісна задача із застосуванням рисунків, графіків, 
формул.

У високому рівні поміщено одне завдання підвищеної складності, в якому фі-
гурує зв’язок між різними фізичними величинами та одиницями їхнього вимірю-
вання. Процес розв’язання цього завдання вимагає від учня творчого підходу і 
нестандартного мислення.

За правильне розв’язання всіх завдань кожного рівня учень отримує три бали. 
Верхній індекс біля номера завдання (наприклад, 72) вказує на кількість балів за 
правильне розв’язання задачі у виконанні контрольної роботи в повному обсязі. 
Якщо індексу немає, то правильний розв’язок потрібно оцінювати одним балом.

У кінці посібника поміщено таблиці фізичних величин та основні формули за 
курс 10 класу.

Даний посібник зорієнтований на академічний рівень навчання фізики. До-
статня кількість необхідного матеріалу дає можливість використовувати його і 
для профільного рівня.
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Контрольна робота №1
Прямолінійний рівномірний рух.  

Середня швидкість. 
Відносність руху

Варіант 1

Початковий рівень
 1. Механічним рухом тіла називають:

а) зміну з часом швидкості руху тіла;
б) зміну з часом положення тіла відносно інших тіл;
в) зміну з часом температури тіла;
г) зміну з часом лінійних розмірів тіла;
ґ) зміну з часом агрегатного стану тіла.

 2. У міжнародній системі одиниць (СІ) довжину шляху, пройде-
ного фізичним тілом, вимірюють одиницею:
а) 1 см; б) 1 км; в) 1 дм;
г) 1 м; ґ) 1 мм.

 3. Зміна координати тіла — це величина, що дорівнює:
а) різниці початкової та кінцевої координат тіла;
б) сумі початкової та кінцевої координат тіла;
в) різниці кінцевої та початкової координат тіла;
г) добутку початкової та кінцевої координат тіла;
ґ) півсумі початкової та кінцевої координат тіла.

Середній рівень
 4. Автомобіль проїхав 40 км за 30 хв. Знайдіть середню швидкість руху.

а) 120 км/год; б) 20 км/год; в) 60 км/год;
г) 30 км/год; ґ) 80 км/год.

 52. За графіками залежності координати від часу визна-
чте, яке тіло рухається прямолінійно і рівномірно в на-
прямку осі Ох (рис. 1). Опишіть характер руху кожного 
з тіл.

Прізвище та ім’я
 ___________________
Клас ______________
Дата ______________ 
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Достатній рівень
 6. Поїзд завдовжки 360 м рухається по мосту рівномірно зі швидкістю  

36 км/год. За який час проїде поїзд міст завдовжки 440 м?

 72. Чи можна розв’язати основну задачу механіки, користуючись секундоміром  
та інструментами для вимірювання довжини?

Високий рівень
 83. Річка тече на захід зі швидкістю 6 км/год. Човен перепливає річку, додержу-

ючись курсу на північний схід під кутом 30° до напрямку на північ, але ру-
хається точно на північ. Визначте швидкість човна відносно течії.


