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Група №14 

Фізика і астрономія  

Урок № 12 

Тема уроку: Практична робота №2 «Розв’язування задач за темою: 

«Рівноприскорений рух. Закон додавання швидкостей»». 

Мета уроку:  

Навчальна. Закріпити знання за темою «Рівноприскорений прямолінійний 

рух. Прискорення», продовжити формувати навички та вміння розв’язувати 

фізичні задачі, застосовуючи отримані знання. 

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати 

навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; пояснювати 

подібні матеріали; узагальнювати; систематизувати, встановлювати зв’язки 

нового з раніше вивченим; діяти за аналогією. 

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.  

! Під час вивчення фізики у цьому навчальному році використовуйте, будь 

ласка, підручник «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною 

програмою авторського колективу під керівництвом О.І.Ляшенка) підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти/авт. (Коршак, Ляшенко, 

Савченко).  

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/384-fzika-

korshaklyashenko-savchenko-10-klas.html  

Усі уроки, будь ласка, охайно конспектуйте у зошит. Не забувайте 

виконувати домашні завдання та надсилати їх у вигляді фото на електронну 

адресу alinaskubko@gmail.com 

https://pidruchnyk.com.ua/384-fzika-korshaklyashenko-savchenko-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/384-fzika-korshaklyashenko-savchenko-10-klas.html
mailto:alinaskubko@gmail.com


Матеріал до уроку 

  

Якісні задачі 

1. Під час їзди на автомобілі через кожну хвилину знімали покази спідометра. 

Чи можна за цими даними визначити середню швидкість руху автомобіля? 

(Ні. Середня швидкість визначається відношенням шляху, пройденого за 

певний час, до даного часу). 

2. Поїзд відходить від станції. Як направлене його прискорення? (В 

протилежний бік від станції, в напрямі руху поїзда). 

3. М’яч кинули вертикально вгору. Як направлені початкова швидкість м’яча 

і його прискорення? (Початкова швидкість напрямлений вгору, а 

прискорення - вниз). 

4. Чому тенісний м’ячик і сталева кулька однакових розмірів падають із 

різними прискореннями, хоча за законами вільного падіння вони мають 



падати з однаковими прискореннями? (Якщо вони рухаються повітрі, то їм 

заважає опір повітря. У вакуумі вони будуть падати з однаковими 

прискореннями – прискоренням вільного падіння). 

5. Прискорення тіла дорівнює 0,6 м/с2. Як це розуміти? (Це означає, що тіло 

за 1 секунду збільшує свою швидкість на 0,6 м, і так щосекунди). 

6. Поїзд починає гальмувати. Як спрямовані його швидкості і прискорення? 

(Швидкість напрямлена за напрямом руху поїзда, а прискорення в 

протилежну сторону, бо поїзд гальмує). 

Задачі на розрахунки величин 

Задача №1 

Гальмо легкового автомобіля є справним, якщо за швидкості 8 м/с 

гальмівний шлях автомобіля дорівнює 7,2 м. Визначити час гальмування та 

прискорення руху автомобіля. 

Дано 

𝑣0 = 8
м

с
 

𝑣 = 0 

𝑆 = 7,2 м 

𝑆 =
𝑣2−𝑣0

2

2𝑎
; 2𝑎𝑆 = 𝑣2 − 𝑣0

2; 𝑎 =
𝑣2−𝑣0

2

2𝑆
 

𝑎 =
02 − 82

2 × 7,2
= −4,44 (м

с2⁄ ) 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡; 𝑡 =
𝑣−𝑣0

𝑎
 

𝑡 =
0 − 8

−4,44
= 1,8(𝑐) 

Відповідь: 𝑡 = 1,8(𝑐); 𝑎 = −4,44 (м
с2⁄ ) 

𝑡−? 

𝑎−? 

 

Задача №2 

Літак у момент відривання від Землі має швидкість 240км/год і пробігає по 

бетонній доріжці відстань 790м. Скільки часу триває розбіг і з яким 

прискоренням рухався при цьому літак? 



Розв’язання: 

 

початкова швидкість -  , тоді  , звідки 

 

Для рівноприскореного руху  ,  ,  

 

Відповідь:  . 

 

Задача №3 

Вийшовши із стану спокою, тіло рухалося рівноприскорено протягом 4с, а 

потім наступні 6с стало рухатися рівномірно і пройшло 18м з тією 

швидкістю, якої воно набуло на кінець четвертої секунди. Визначити 

прискорення і шлях, пройдений тілом за весь час руху. 

Розв’язання: 

 



Шлях рівноприскореного руху  - , а шлях рівномірного руху 

-  . 

Врахувавши  , отримаємо  , звідки 

 

Шлях, який тіло пройшло за перші 4с, буде рівний  , 

 

Відповідь:  . 

 

Задача №4 

Переміщення тіла при рівноприскореному русі за перші два рівні послідовні 

інтервали часу по 2с кожен відповідно дорівнюють 12м і 32м. Знайти 

початкову швидкість і прискорення тіла. 

 Розв’язання:  

Кінцева швидкість, набута на проміжку  за час  , буде початковою на 

проміжку S2:  

Врахувавши  , отримаємо: 

 (1) 



 (2) 

 (3) 

Підставивши (3) в (2) , отримаємо: 

 . 

Звідки:  (4) 

Тепер підставимо (4) в (1): 

 

 , тоді  

 

Відповідь:  . 

 

Задача №5 

Потяг відійшов від станції і протягом 15с рухався рівноприскорено. Знайти 

шлях, пройдений потягом за цей час, і швидкість його в кінці цього шляху, 

якщо відомо, що за 15-ту секунду потяг пройшов шлях на 2м більше, ніж за 

попередню. 

 

Розв’язання: 

Рух рівномірний без початкової швидкості, тому пройдений шлях: 



 

Врахувавши, що при рівноприскореному русі шляхи, що проходить тіло за 

рівні послідовні проміжки часу, відносяться один одного, як рядок 

послідовних непарних чисел, можна записати: 

 звідки  

Врахувавши  ,отримаємо:  

 

Підставивши числові значення прискорення  і часу t у формулу для 

шляху  , отримаємо:  . Швидкість потягу в кінці 

15-ї секунди обчислюється: 

 

Відповідь: S=225м,  =30м/с 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання:   

1. Написати конспект.  

2. Запам'ятати формули.  

3. Розглянути якісні задачі. 


