
 

12.10.2020   

Група №15 

Фізика і астрономія   

Урок № 7  

Тема уроку: Розв,язування задач з теми «Рівномірний і нерівномірний 

прямолінійний рух»   

Мета уроку:  

навчальна: навчити учнів розв’язувати задачі на пошук довжини, швидкості 

та часу, виробити навички переходу від одних одиниць вимірювання 

швидкості до інших; формувати вміння узагальнювати та конкретизувати, 

пояснювати суть поняття;  

розвиваюча: розвивати пам'ять та мислення, розвивати точність та уважність 

під час розрахунків;  

виховна: виховувати цікавість до фізики як до науки та формувати науковий 

світогляд учнів. 

Тип уроку: урок практичного застосування знань, навичок і вмінь. 

 

! 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 

1. Перевести одні одиниці вимірювання швидкості на інші: 

54 км/год=…(15м/с)    72 км/год=…(20м/с)      18км/год=…(5м/с) 

10м/с=…(36км/год)     25м/с=…(90км/год)      35м/с=…(126км/год) 

2. З Харкова в сторону Києва з інтервалом в Δt=10хв вийшли два 

електропотяги зі швидкістю 𝑣=54 км/год. З якою швидкістю u рухався 

зустрічний потяг, якщо він зустрів ці потяги через τ=6хв один після 

одного? 

Дано:                      СІ 

Δt=10хв                =
10

60
=

1

6
год 

𝑣=54 км/год 

τ=6хв                   =
6

60
=

1

10
год 

u - ? 

Відстань між електропотягами 𝑠=𝑣Δt. З другого боку, ця відстань при зустрічі 

потягів проходиться за час τ зі швидкістю 𝑣+u, де u – швидкість зустрічного 

потяга, тобто 𝑠=(𝑣+u)τ. Прирівнявши праві частини рівностей, дістанемо: 

𝑣Δt==(𝑣+u)τ. Звідси u=
𝑣(𝛥𝑡− 𝜏)

𝜏
. u=36 км/год. 

3. Два потяги рухаються назустріч один одному зі швидкостями 

𝑣1=72км/год і 𝑣2=54 км/год. Пасажир у вагоні першого потяга помічає, 

що другий потяг проходе повз нього за t=14с. яка довжина другого 

потяга? 

Дано:               СІ 

𝑣1=72км/год   =20м/с 

𝑣2=54 км/год   =15м/с 

t=14с 

L - ? 

Під час руху потягів назустріч одне одному зустрічний потяг відносно 

пасажира рухається зі швидкістю 𝑣1+𝑣2. Довжина цього потяга, очевидно, 

дорівнює L=( 𝑣1+𝑣2)t, або L=490м. 



 

4. По шосейній дорозі, яка йде паралельно залізниці, рухається 

велосипедист зі швидкістю 𝑣=8км/год. В певний момент часу його 

доганяє потяг довжиною L=120м, що рухається рівномірно, й обганяє 

його за t=6с. яка швидкість потяга? 

Дано: 

𝑣=8км/год 

L=120м 

t=6с 

u - ? 

Потяг відносно велосипедиста рухається зі швидкістю 𝑣п – 𝑣 і за час t обганяє 

велосипедиста, тобто проходить відстань L. Тоді можна записати рівняння L=( 

𝑣п – 𝑣)t, звідси 𝑣п=
𝐿

𝑡
+ 𝑣, або 𝑣п=80км/год. 

5. Дві електрички, довжиною L=200м кожна, рухаються назустріч одна 

одній. Швидкість однієї з них менша, ніж другої, і дорівнює 

𝑣1=40км/год. Відстань між місцем зустрічі перших вагонів і місцем 

розходження останніх вагонів d=40м. Визначити швидкість другої 

електрички. 

Дано: 

L=200м 

𝑣1=40км/год 

d=40м 

𝑣2 - ? 

Коли б електрички мали однакову швидкість, то точка зустрічі перших вагонів 

була б і точкою розходження останніх. Оскільки швидкість другої електрички 

𝑣2 більша, то вона за час t пройде більшу відстань і точка розходження 

зміститься на відстань d. Очевидно, за час від зустрічі електричок і до їх 

розходження перша електричка проходить відстань L – d, а друга L+d. 

Прирівняємо час руху електричок від моменту їх зустрічі і до розходження: 

𝐿 − 𝑑

𝑣1
=

𝐿 + 𝑑

𝑣2
, 𝑣2 = 𝑣1

𝐿 + 𝑑

𝐿 − 𝑑
= 60км/год 

Домашнє завдання:    



 

1. Написати конспект.   

2. Запам'ятати формули.   

3. Спробувати розв,язати задачі. 

1) Яка швидкість у потяга, якщо він за 35 хвилин пройде 130км? (відповідь: 

223км/год) 

2) З Полтави до Харкова з інтервалом 20хв вирушили два електропотяги зі 

швидкостями 30км/год. Назустріч їм рухався пасажирський потяг, який 

зустрів їх з інтервалом у 8хв. Визначте швидкість пасажирського потяга. 

Відповідь: 45км/год. 
 

 


