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1. Показники заломлення відносно повітря для води, скла і алмазу відповідно 
дорівнюють 1,33; 1,5; 2,42. В якій з цих речовин граничний кут повного 
відбивання при виході у повітря має найбільше значення?   
 а) у  воді;                       б)  у  склі;                    
 в) в  алмазі;    г)   в  усіх трьох речовинах однакове;  
 
2. Сталевий дріт має опір у 2 рази більше за мідний. Дроти з’єднані між 
собою спочатку послідовно, потім паралельно. 
 Виберіть вірне твердження. Кількість тепла буде виділятися: 
 а) при послідовному з’єднані більше в сталевому дроті, при 
паралельному – у мідному; 
 б) при послідовному з’єднані більше в мідному дроті, при 
паралельному – у сталевому; 
 в) при паралельному з’єднані однакова кількість теплоти, при 
послідовному – у сталевому; 
 г) при паралельному з’єднані однакова кількість теплоти, при 
послідовному – у мідному. 
 
3. Важке тіло зсковзує без тертя з тригранної призми. Призма лежить на 
горизонтальній поверхні і може переміщуватися по ній без тертя. Розглянемо 
два випадки: 1) призма закріплена нерухомо; 2) призма вільна і може 
переміщуватися. Тіло в обох випадках зсковзує з однакової висоти. 
 Виберіть вірне твердження:  

а) швидкість тіла у першому випадку буде більша ніж у другому; 
б) швидкість тіла у першому випадку буде менша ніж у другому; 
в) швидкості тіла будуть однакові в обох випадках; 
г) швидкість тіла у першому випадку може бути і більша і менша ніж у 

другому випадках в залежності від кута у основи призми.  
 
4. Відстань між обкладинками зарядженого і відключеного від джерела 
конденсатора d = 5 см, напруженість поля E  = 3 В/м. В конденсатор 
паралельно обкладинкам вводять металеву незаряджену пластинку 



товщиною a  = 1 см. Визначте різницю потенціалів між обкладинками 
конденсатора до 1U  і після 2U введення пластинки.  

УВАГА! ВІДПОВІДЬ НАДАТИ У ВОЛЬТАХ. 

 
5. Стакан з водою був урівноважений на важільних вагах. В нього опустили 
підвішену на нитці кульку масою M  = 400 г, так щоб вона не доторкалася 
дна. Визначте масу гирьки m , за допомогою якої можна урівноважити ваги. 
Густина кульки ρ = 8,55⋅103 кг/м3, густина води =вρ 103 кг/м3. 
УВАГА!   ВІДПОВІДЬ НАДАТИ УСІ У ВИГЛЯДІ Х,ХХХ. 
 


