
 
Зразок тестового завдання конкурсного випробування з фізики 

для вступу в 10-й  клас математичного профілю 

_____________________________________ 
 
 

I) Оберіть правильну на вашу думку відповідь (для завдання 1-6) 

1. (0,5 б) Позначте частинку, яка має елементарний позитивний заряд: 

а)  нейтрон; б)  протон; в)  нуклон; г)  електрон. 

2. (0,5 б) Позначте від чого залежить опір провідника: 

а)  довжини провідника; 

б)  матеріал, з якого виготовлений провідник; 

в)  площі поперечного перерізу провідника; 

г)  опору провідника. 

3. (0,5 б) Позначте, чому дорівнює сила струму на ділянці кола, що має опір 2 Ом, якщо напруга 

дорівнює 2 В. 

а)  2 А; б)  4 А; в)  8 А; г)  1 А. 

4. (0,5 б) Позначте носії електричного заряду, які створюють струм у напівпровідниках: 

а)  електрони і позитивно заряджені йони; 

б)  позитивно і негативно заряджені йони; 

в)  електрони і дірки; 

г)  електрони і позитивно та негативно заряджені йони. 

5. (0,5 б) Позначте пристрій за допомогою якого можна визначити магнітне поле Землі: 

а)  амперметр; б)  вольтметр; в)  компас; г)  електроскоп. 

6. (0,5 б) У ядрі атома Калію 19 протонів і 20 нейтронів. Позначте кількість електронів в цьому атомі: 

а)  1; б)  19; в)  20; г)  39. 

7. (1 б) Розташуйте у послідовності зростання відстані на яких взаємодіють два точкових заряди у 

повітрі із вказаними силами: 

а)  20 мкН; б)  0,029 мН; в)  0,00003 Н; г)  25 Н. 

8. (1 б) Розташуйте у послідовності зменшення опору провідників, що виготовлені з однакового 

матеріалу і мають однакову довжину, а площі поперечного перерізу відповідно дорівнюють: 

а)  1 мм2; б)  0,015 см2; в)  1,3 мм2; г)  0,02 см2. 

9. (1 б) Встановіть відповідність між електричним струмом у середовищі та прикладом його 

використання: 

А) струм у металах 1) лампа денного світла 

Б) струм у газах 2) гальваностегія 

В) струм у напівпровідниках 3) фоторезистор 

Г) струм у електролітах 4) електричний паяльник 

 5) магнітна стрілка 

 

II) Завдання 10, 11, 12 передбачає наведення вами повного розв’язку 

10. (2 б) Визначити який ізотоп утвориться з радіоактивного ізотопу радію Ra226

88
після двох  

α-розпадів. Обчисліть заряд ядра (в Кулонах) нового ізотопу. 

11. (2 б) При електролізі розчину сульфатної кислоти за 50 хв виділилось 0,3 г водню  

(к = 0,01 мг/Кл). Визначте потужність, що витрачається для нагрівання електроліту якщо його опір 

0,4 Ом. 

12. (2 б) Один із провідників при напрузі 220 В і силі струму 5 А був увімкнений протягом 30 с, а 

другий, опір якого 22 Ом при тій самій напрузі був увімкнений протягом 1 хв. Визначте у якому із 

провідників виділилось більше теплоти і в скільки разів. 

 


