
Тема: Урок узагальнення і систематизації знань учнів з  теми: 

"Динаміка,  закони збереження" 

Мета: сприяти формуванню вмінь аналізувати фізичні явища, 

систематизувати знання учнів про закони динаміки, закони збереження 

імпульсу та енергії,  повторити ключові поняття,  одиниці вимірювання 

та позначення фізичних величин; систематизувати поняття з даної теми; 

визначити рівень знань учнів з теми "Динаміка,  закони збереження" 

виховувати в учнів інтерес до вивчення предмету, увагу, фізичне 

мовлення; розвивати логічне мислення і вміння аналізувати і 

співставляти. 

 

ХІД УРОКУ 

Бліц-опитування:  

1. Маса позначається m,  вимірюється в кг.  

2. Сила позначається F,  вимірюється в Н.  

3. Вага позначається Р,  вимірюється в Н.  

4. Швидкість позначається υ,  вимірюється в м/с.  

5. Прискорення позначається а,  вимірюється в м/с
2
.  

6. Робота позначається А,  вимірюється в Дж.  

7. Потужність позначається N,  вимірюється в  Вт.  

8. Енергія позначається Е,  вимірюється в Дж.  

9. Висота позначається h,  вимірюється в м.  

10. Прискорення вільного падіння позначається g,  вимірюється 

м/с
2
.  

11. Час позначається t,  вимірюється в с  

12. Коефіцієнт жорсткості пружини позначається k,  вимірюється в 

Н/м 

 

Наступна вправа на повторення визначень -  кросворд.   

  



 

КРОСВОРД  1 

 

Вчений, який відкрив закон плавання тіл 

 

1. Сила, з якою тіло діє на опору або на підвіс. 

2. Одиниця вимірювання маси в СІ. 

3. Розділ фізики, який вивчає різні механічні рухи та їхні 

закономірності.  

4. Енергія руху. 

5. Міра інертності тіл. 

6.  Векторна фізична величина, що дорівнює відношенню 

зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася така 

зміна. 

7. Вид рівноваги тіла, яке при малому відхиленні тіла від 

положення рівноваги рівнодійна сил, прикладених до тіла, віддаляє його 

від цього положення і встановлює в нове положення рівноваги. 
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Задачі для розв’язання 

1. Яка фізична величина позначається буквою ЕК? 
а) момент сили, 
б) швидкість, 
в) кінетична енергія, 
г) кінематика. 
2. Як в СІ позначається одиниця маси? 

а) м/с, 
б) кг, 
в) Н,   
г) гр. 
3. Імпульс сили –це… 

а) фізична величина, як постійно імпульсує; 
б) фізична величина, яка описує взаємодію тіл і дорівнює добутку 

сили на час її дії. 
в) фізична величина, яка дорівнює роботі сили руху; 
г) фізична величина, яка описує взаємодію руху і дорівнює силі 

руху. 
 

4. Футбольному м’ячу масою 450 г під час виконання пенальті 
надали швидкості 30 м/с. Якщо м’яч влучає в груди воротаря і відскакує 
назад із тією ж за модулем швидкістю, то удар триває 0,03 с. Якщо 
воротар приймає удар на руки, то через 0,06 с він гасить швидкість м’яча 
до нуля. Знайти середню силу удару в кожному випадку. 

5. Знайдіть потенціальну і кінетичну енергію каменя масою 4 кг, 
яке падає вільно з висоти 8 м, на відстані 2 м від поверхні землі. 

6. Автомобіль рухається вниз похилою площиною, кут нахилу якої 

45º. Коефіцієнт тертя 0,08. Визначити прискорення руху тіла. 

7. Автомобіль масою 2 т. загальмував, пройшов шлях 50 м і 
зупинився. Знайти роботу сили тертя і зміну кінетичної  енергії 
автомобіля, якщо дорога горизонтальна, а коефіцієнт тертя дорівнює 0,4.  



 


