
Урок 63 

 Тема: Газові закони. Ізопроцеси. Розв’язування задач  

Мета: систематизація знань про ізопроцеси та газові закони; 

продовження формування навичок і умінь розв’язувати типові фізичні задачі, 

застосовуючі набуті знання.  

Хід уроку 

 1. Який процес називається ізотермічним, ізобарним, ізохорним?  

2. Сформулюйте закон Бойля-Маріотта, наведіть його математичний 

запис. 

 3. Сформулюйте закон Гей-Люссака, наведіть його математичний 

запис.  

4. Сформулюйте закон Шарля, наведіть його математичний запис. 

 5. Які межі застосування газових законів? 

Задачі 

1. Скляна колба об'ємом 10 3cм з вузькою шийкою була нагріта до 114°С, 

потім шийку колби опустили у ртуть. При охолодженні повітря в колбу 

увійшло 36 г ртуті. До якої температури охолодилося повітря? Густина 

ртуті рівна 13,6* 33 /10 мкг . 

2. Температура на вулиці -13°С, у приміщенні 22°С. На скільки зміниться 

тиск в газовому балоні, якщо балон занести до приміщення. У 

приміщенні манометр на балоні показав 1,50МПа. 

3. У балоні об’єм якого 100 літрів за нормальних умов міститься 8,9х10-3 

кг газу. Визначити молярну масу цього газу. 

4. Газ стиснули ізотермічно від об’єму V1=8л до об’єму V2=6л. Тиск під 

час цього збільшився на Δр=4кПа. Яким був початковий тиск р1? 

5. Газопровідною трубою перетином 5см2 проходить вуглекислий газ при 

тиску 3,9х105 Па і температурі 7°С. Яка швидкість руху газу в трубі, 

якщо за 10 хвилин протікає 2 кг вуглекислого газу?  

Самостійна робота 
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відповідає ізохорному процесу в ідеальному газі? 

2. У циліндрі під поршнем міститься 3106   м 3  газу за температури 323 

К. До якого об’єму необхідно ізобарно стиснути цей газ, щоб його 

температура знизилася до 220 К? 

3. Як зміниться тиск газу в циліндрі, якщо поршень повільно опустити 

на 1/3 висоти циліндра? 

4. У вертикально поставлений циліндр із площею основи 40 см3 

уставлений поршень, під яким міститься стовп повітря висотою 60 см. 

На скільки опуститься поршень, якщо на нього поставити гирю масою 

10 кг? Маса поршня 2 кг, атмосферний тиск 100 кПа. 
Домашнє завдання. Підсумок уроку. Прочитати § 16 впр. 18 (с.175) 3,6, 8,12,15. 


