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Група 31 

Фізика і астрономія 

Урок 43-44 

Тема: Самостійна робота 

 

Завдання самостійної роботи 

Частина 1. 

1.  Сполучити назви величин з їхніми позначеннями 

а) Стала Планка                         1) А 

б)Енергія спокою                        2) ν 

в)Частота світла                      3) Е0    

 

2.  За якою формулою розраховують імпульс фотона 

а) p=m0c ;   б)p=
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;    в)р=
c

hv
;   г)Е=hv 

 

3. Чи може тіло рухатись відносно деякої системи відліку зі швидкістю, яка 

перевищує швидкість світла у вакуумі ? 

а) так;                       б) ні;                              в) залежно  від тіла. 

 

4.   Незаряджену цинкову пластину освітлюють світлом електричної дуги. Яким 

буде результат досліду ? 

 а) пластина залишиться електронейтральною; 

б)  пластина зарядиться позитивним зарядом; 

в) пластина зарядиться негативним зарядом . 

 

5.   Що таке червона межа фотоефекту ? 

а) це найбільша довжина світлової хвилі, за якої фотоефект відбувається, але 

вибитим електронам кінетична енергія не надається; 

б) це найбільша частота світла, за якої фотоефект ще відбувається, але 

вибитим електронам кінетична енергія не надається; 

в) це найменша енергія фотона, здатного викликати явище фотоефекту; 

г) інша відповідь. 

 

6.   Який вигляд має рівняння Ейнштейна для фотоефекту ? 

а) hv=
2

2m
+ A ;  б)А= hv;   в) Е0 = m0 c

2
 ;   г) Е= hv 

 

7.  Фотони якого електромагнітного випромінювання мають найбільшу енергію ? 

а) видимого світла;                             б) ультрафіолетового; 

в) рентгенівського;                             в) гамма-променів. 

 

8.  Чому дорівнює маса спокою фотона ? 

а) 0;          б) 9,11 · 10
-31

 кг;             в) 1,67 · 10
-27

 кг;        г) інша відповідь. 



9.  За якою формулою розраховують енергію спокою тіла ? 

а) E= hv;       б) E0= m0 c
2
 ;         в)   Е=
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10.  На що витрачається енергія фотона, коли він під час фотоефекту вириває 

електрон із металу ? 

а) тільки на виконання роботи по вириванню електрона з металу; 

б) на виконання роботи виходу і на надання електрону кінетичної енергії; 

в) тільки на надання електрону швидкості; 

г) тільки на надання електрону кінетичної енергії. 

 

11. Фотон – це… 

а) електромагнітна хвиля;                                  б) частинка; 

в) і частинка, і хвиля водночас;                         г) інша відповідь. 

 

1. Яке явище лежить в основі дії вакуумного фотоелемента ? 

 а) внутрішній фотоефект;                                 б) зовнішній фотоефект; 

 в) дисперсія;                                                       г) інтерференція. 

 

12. Як впливає освітленість поверхні металу на явище фотоефекту ? 

 а) при збільшенні освітленості зростає кількість вибитих електронів; 

б)  При збільшенні освітленості збільшується швидкість вибитих електронів; 

в) при збільшенні освітленості зростає кінетична енергія фотоелектронів; 

г) при зміні освітленості кількість вибитих електронів не змінюється. 

 

13. Визначити червону межу фотоефекту  ( за частотою) для цинку, якщо робота 

виходу електронів з цього металу 3,9 еВ. 

а) 5,89 · 10
33

 Гц;          б) 9,43 · 10
14

 Гц;        в) 9,29 · 10
15

 Гц;        г) 2,44 · 10
14

 Гц. 

 

14. Де використовується внутрішній фотоефект ? Вказати неправильну відповідь. 

    а) у фото резисторах; 

    б) У напівпровідникових фотоелементах; 

   в) у вакуумних фотоелементах; 

   г) у сонячних батареях. 

 

15. Провели три досліди з фотоефекту, освітлюючи цинкову пластину: 

    1) білим світлом;    2) ультрафіолетовими променями;      3) рентгенівськими 

променями. У якому з дослідів швидкість вибитих електронів буде найбільшою ? 

    а) 1;              б) 2;             в) 3;            г) однакова в усіх дослідах. 

 

Частина 2 

16. Термоядерні реакції – це:  

а) реакції поділу важких ядер; 

б) завжди йдуть з поглинанням енергії; 

в) реакції синтезу між легкими ядрами; 

г) відбуваються тільки в штучно створених установках. 



17. Як називають частинки, з яких складаються протони та нейтрони:  

    а) позитрони;                                                            б) нейтрино; 

    в) електрони;                                                             г) нуклони.    

 

18. До складу ядра входять:  

    а) протони;                                                                б) нейтрони; 

    в) протони й електрони;                                           г) протони й нейтрони. 

 

19. Число протонів у ядрі ізотопів є:  

    а) однаковим;                                                             б) різним. 

 

20. Який порядковий номер елемента в таблиці Менделєєва,якщо його отримали в 

результаті β-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z: 

    а) Z+2;                                                                б) Z-2; 

    в) Z+1;                                                                г) Z-1. 

 

21. У ядрі Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Якою є кількість електронів у цьому 

атомі:  

    а) 2;                                                                б) 18; 

    в) 22;                                                              г) 40. 

 

22. Планетарну модель атома запропонував.  

    а) Максвелл     б) Томсон          в) Бор         г) Резерфорд 

 

23. В атомі Гідрогену електрон перейшов з першої орбіти на третю, а потім – з 

третьої на другу. Як змінювалась під час цих переходів повна енергія атома?  

   а) Тільки збільшувалася              

   б) Спочатку збільшувалася, потім зменшувалася 

   в) Тільки зменшувалася               

   г) Спочатку зменшувалася, потім збільшувалася 

 

24. Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента, мають 

максимальну швидкість?  

   а) α-частинки     б) Електрони     в) Позитрони        г) γ-кванти 

 

 

Домашнє завдання: виконати с/р та надіслати до 30.11 

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  
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