
Тема: Узагальнення знань з теми «Механіка» 

Мета: показати, що фізика перебуває в постійному розвитку та 

розвивати інтерес до вивчення фізики. 

Хід уроку 

І. Дайте відповідь на запитання: 

1. Що називають імпульсом тіла? 

2. Як обчислюють імпульс тіла? 

3. Як обчислюють зміну імпульсу тіла? 

4. Як формулюють закон збереження імпульсу? 

5. За яких умов справедливий закон збереження імпульсу? 

6. Що називають кінетичною енергією тіла? 

7. Як обчислюють кінетичну енергію тіла? 

8. Що називають потенціальною енергією тіла? 

9. Як обчислюють потенціальну енергію тіла? 

10. Як формулюють закони збереження повної механічної енергії? 

11. За яких умов справедливий закон збереження повної механічної 

енергії? 

ІІ. Розв’язання задач 
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. 

ІІІ. Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи. 

§15-21. 

 


