
 
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА і ТЕРМОДИНАМІКА 

Теорія викладена у Moodle-3 Розділ 6 
Агрегатні стани речовини 

Відповідність між назвами рівнянь та їхніми математичними виразами       
Теплота Q, необхідна для нагрівання речовини масою m з питомою 
теплоємністю c  від температури  1t  до  2t . 

( )12 ttcmQ −=  

Кількість теплоти Q , необхідна для перетворення рідини масою m у пару. 
Питома теплота пароутворення r. 

rmQ =  

При конденсації пари теплота, навпаки, виділяється. rmQ −=  
Кількість теплоти Q , необхідної для перетворення кристалічної речовини 
масою m з питомою теплотою плавлення λ  в рідину. 

mQ λ=  

При твердненні речовини теплота, навпаки, виділяється і передається 
навколишнім тілам. 

mQ λ−=  

Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива масою . m   qmQ =  
Сила поверхневого натягу. (довжина обмежуючої лінії  , 
α  – коефіцієнт поверхневого натягу рідини). 

α=F  

Висота h  підйому чи опускання рідини густиною ρ  в капілярі радіуса r . 
gr

h
ρ
α2

=  

Відносна вологість повітря. Парціальний тиск P  водяної пари, що міститься в 
повітрі при даній температурі (можна найти з рівняння Менделєєва-Клапейрона 
розділ 4), Р0 тиск насиченої пари води при тій же температурі. 
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Установіть відповідність між назвою речовини та її характеристикою 
Рідини Зберігають свій об’єм,  але не зберігають форму 
Монокристали Тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну гратку 
Полікристали Складаються з великої кількості хаотично розміщених маленьких кристалів, що 

зрослися між собою 
Аморфні тіла Тіло, для якого характерне неупорядковане розташування частинок у просторі 

 Установіть відповідність між назвою явища та фізичною сутністю процесу 
Броуновський рух Неупорядкований рух малих частинок, завислих у рідині або газі 
Дифузія Взаємне проникнення молекул однієї речовини в другу 
Кипіння Інтенсивний перехід рідини в пару при певній температурі 
Теплопровідність Передавання енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого 
Плавлення Перехід речовини з твердого стану в рідкий 
Випаровування Перехід речовини з рідкого стану у газоподібний 
Кристалізація Перехід речовини з рідкого стану у твердий 
Конденсація Перехід речовини з газоподібного стану у рідкий 
Сублімація Перехід речовини з твердого стану у газоподібний минаючи рідкий 

 
1). Перехід речовини із одного стану в інший відбувається при СТАЛІЙ температурі. 
2). Тільки при ВИПАРОВУВАННІ температура рідини зменшується (людина потіє, при цьому 
температура шкіри знижується). 
3). Стан, при якому кількість молекул, що переходять з рідини в пару і повертаються назад за той 
самий проміжок часу, стає однаковою, називається станом динамічної рівноваги.  
4). Пара, що знаходиться в стані динамічної рівноваги, називається насиченою. 
5). Температура, при якій ненасичена пара перетворюється в насичену називається точкою роси. 
(процес ізобарний). При охолодженні повітря до точки роси утворюється туман, випадає роса. 
6). 

Змочуюча рідина в скляному капілярі, піднімається, наприклад, вода  
(рис.  а), а рідина, що не змочує, наприклад, ртуть у тім же капілярі – 
опускається (рис. б) 

 

 



 
6. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ 

Задача 1 
Виберіть вірне твердження. На рисунку наведено графік залежності температури 
T речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася в 
кристалічному стані. Початку процесу плавлення відповідає точка 
1) точка 2  2) точка 3  3) точка 4  4) точка 5 

              Задача 2 
Виберіть вірне твердження. У кімнаті стоїть склянка з водою. Температура води така сама, як і 
температура навколишнього повітря. Через тривалий час температура води може бути нижчою за 
температуру повітря. Причиною зниження температури є 
1) теплопередача   2) конденсація води з повітря на стінки склянки 
3) випаровування води  4) втрата теплоти через випромінювання 

Задача 3 
На рисунку надані 3 посудини. Тиск рідини на дно буде 
1) більший на рис. 1 
2) більший на рис. 2; 
3) більший на рис 3; 
4) однаковий 
                     Задача 4 

Виберіть вірне твердження. Явище яке починається після того як тиск насиченої пари у 
бульбашках зрівнюється з зовнішнім тиском називається 
1) конденсацією  2) випаровуванням  3) кипінням  4) сублімацією 

Задача 5 
Установіть відповідність між способом зміни внутрішньої енергії та його проявом у природі або 
застосуванням у практичному житті людини 
1) конвекція;   2) теплопровідність;  3) механічна робота;  4) випромінювання. 
А  нагрівання шин автомобіля під час руху 
Б  існування жирового прошарку в тілі тварин 
В  обігрівання приміщення радіаторами системи опалення 
Г  нагрівання поверхні Землі сонячною енергією 
Д  нагрівання провідника при проходженні по ньому електричного струму 

Задача 6 
Зміст якого поняття розкриває визначення: кількість молекул, що вилітають з вільної поверхні 
рідини за одиницю часу, дорівнює кількості молекул, які повертаються в рідину за той самий час 
1) точка роси      2) відносна вологість повітря 
3) абсолютна вологість повітря   4) динамічна рівновага рідини і пари 

Задача 7 
Виберіть вірне твердження. Точкою роси називають температуру, при якій:  
1) ненасичена пара стає насиченою  2) припиняється перехід молекул із рідини в пару   
3) рідина закипає;     4) припиняється перехід молекул із пари в рідину 

Задача 8 
Виберіть вірне твердження. Для того щоб рівень води в скляному капілярі став вищим треба  
1) добавити у воду мила    2) збільшити температуру 
3) взяти ширшу посудину    4) взяти тонший капіляр 

Задача 9 
Виберіть вірне твердження. Із льоду, який знаходився при температурі -200, отримали воду, 
температура якої становила 200. Послідовність процесів була така 
1) плавлення льоду, нагрівання льоду, нагрівання води 
2) нагрівання льоду, нагрівання води, плавлення льоду 
3) нагрівання льоду, плавлення льоду, нагрівання води  

Задача 10 
Виберіть вірне твердження. Два тіла однакової маси зроблені з різних матеріалів знаходяться при 
температурах плавлення. Для плавлення їм необхідно надати кількість теплоти 
1) однакову     

 

 



 
2) більшу тілу з більшою питомою теплотою плавлення 
3) більшу тілу з меншою питомою теплотою плавлення 
4) меншу тілу з більшою питомою теплотою плавлення 

Задача 11 
Виберіть вірне твердження. Змочуюча рідина 
зображена на рисунку 

1) 4  2) 3  3)2  4) 1 

 
 
 
 
 

Задача 12 
Виберіть вірне твердження. У двох посудинах знаходяться керосин і вода однакової маси. Питома 
теплоємність – керосину с = 2100 Дж/(кг·К), води – с = 4200 Дж/(кг·К). Для того, щоб збільшити 
температури рідин на однакову величину, їм потрібно надати кількість теплоти 
1) однакову       2) воді більше у 2 рази   
3) керосину більше у 2 рази    4) воді більше у 4 рази 

Задача 13 
Виберіть вірне твердження. У пічці з ККД 50% плавлять сталь, яка знаходиться при температурі 
плавлення, (питома теплота плавлення сталі 82кДж/кг). При цьому спалюють 1 т вугілля (питома 
теплота згорання вугілля 29 МДж/кг). Маса сталі, що розплавили становить 
1) 29т    3) 82 т   3) 177 т  4) 340 т  

Задача 14 
Виберіть вірне твердження. На рисунку зображено графік залежності 
абсолютної температури T води масою m від часу t при здійснені 
теплопередачі з постійною потужністю N. На початку часу вода була 
у твердому стані. Виразом, за допомогою якого можна визначити 
питому теплоємність води в рідкому стані за результатами цього 
досвіду, є 
1) 11 / TmtNc ∆∆=    2) 22 / TmtNc ∆∆=  

    3) 23 / TmtNc ∆∆=        4) 35 / TmtNc ∆∆=  
Задача 15 

Виберіть вірне твердження. Питома теплота згоряння пшеничного хліба 9260 кДж/кг, а 
вершкового масла 32690 кДж/кг. Людина з’їдає бутерброд, який складається із 100 г хліба і 20 г 
масла. При цьому людина отримає енергію 
1) 1580 кДж   2) 2300 кДж  3) 23000 кДж  4) 41950 кДж 

Задача 16 
 

Для плавлення куска льоду при температурі 00С йому надано 3 кДж 
теплоти. Залежність температури льоду від часу надана на рисунку 
Середня потужність, що підводиться до льоду у процесі плавлення 
дорівнює 
1) 10 Вт  2) 6 Вт   3)5 Вт  4) 2 Вт 

Задача 17 
Виберіть вірне твердження. У три посудині з холодною водою 
однакової температури опускали бруски однакової маси виготовлені з 

різних матеріалів 1, 2 і 3. Бруски були нагріті до однакової температури вище температури води. У 
посудині з бруском 1 встановилася температура 550 С, з бруском 2 – 500, з бруском 3 – 450. 
Теплоємності брусків  
1) бруска 1- найбільша, бруска 3 – найменша 
2) усіх однакові 

 

 

 



 
3) бруска 3- найбільша, бруска 1 – найменша 
4) бруска 2 найбільша, брусків 1 і 3 однакові 

Задача 18 
Виберіть вірне твердження. В двох однакових капілярах на однаковій висоті знаходяться різні 
рідини. Густина першої рідини у 2 рази більша ніж другої. Коефіцієнт поверхневого натягу  
1) першої рідини дорівнює коефіцієнту поверхневого натягу другої рідини 
2) першої рідини у 2 рази більше ніж у другої 
3) першої рідини у 2 рази менше ніж у другої 
4) другої рідини у 2 рази більше ніж у першої 

Задача 19 
На яку висоту підіймається вода в скляній трубці, радіус якої 1,5 мм? Змочування вважати повним. 
Коефіцієнт поверхневого натягу 7,5∙10-2 Н/м. ( 3

3

м
кг101 ⋅=водиρ ). 

1)  10 мм;              2)  20 мм;              3)  25 мм;             4)  40 мм. 
 

Задача 20 
При падінні молота масою 9 т з висоти 2 м на залізну деталь масою 220 кг деталь нагрівається 
(питома теплоємність заліза 460 Дж/кг⋅К). На нагрівання деталі йде 50% механічної енергії 
молота. Для нагрівання деталі на 500 молот повинен впасти на деталь 
1) 46 раз  2) 50 раз  3) 58 раз  4) 65 раз 

Задача 21 
Виберіть вірне твердження. При підніманні вверх поршня у циліндрі насосу вода підіймається 
вслід за ним тому, що 
1) атмосферний тиск  зовні більше тиску повітря у насосі 
2) вода у насосі розширюється і заповнює пустоту під поршнем 
3) атмосферний тиск зовні менше тиску повітря у насосі 
4) порожній сосуд втягує воду 

 
ВІДПОВІДІ на розділ 6 

 
Задача 1 – 1) точка 2 
Задача 2 – 3) випаровування води 
Задача 3 – 4) однаковий  ( )hgP ρ= . 
Задача 4 – 3) кипінням 
Задача 5 –  1) конвекція – В  обігрівання приміщення радіаторами системи опалення 
;   2) теплопровідність – Б  існування жирового прошарку в тілі тварин 
  3) механічна робота – А  нагрівання шин автомобіля під час руху 
  4) випромінювання – Г  нагрівання поверхні Землі сонячною енергією 
Задача 6 – 4) динамічна рівновага рідини і пари. 
Задача 7 – 1) ненасичена пара стає насиченою. 

Задача 8 – 4) взяти тонший капіляр 
gr

h
ρ
α2

= . 

Задача 9 – 3) нагрівання льоду, плавлення льоду, нагрівання води  
Задача10 – 2) більшу тілу з більшою питомою теплотою плавлення 
Задача 11 – 4) 1 
Задача 12 – 2) воді більше у 2 рази 
Задача 13 – 3) 177 т 
Задача 14 – 3) 23 / TmtNc ∆∆=  ( Перехід з твердого стану у рідкий це горизонтальна лінія протягом часу 2t∆ . При 

нагріванні води протягом часу 3t∆  треба їй надати кількість теплоти 2TcmQ ∆=  для цього треба затратити енергію 

(виконати роботу) N⋅ 3t∆ ) 

Задача 15 – 1) 1580 кДж 
Задача 16 – 3)5 Вт  
Задача17  – 1) бруска 1- найбільша, бруска 3 – найменша 



 
Задача 18 – 2) першої рідини у 2 рази більше ніж у другої 
Задача 19 – 1) 10 мм (дивись формулу попередньої задачі) 
Задача 20 – 3) 58 раз 
Задача 21 – 1) атмосферний тиск  зовні більше тиску повітря у насосі (різниця тисків «вдавлює» воду у 
циліндр) 
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