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07.02.2022 

Група 35 

Фізика і астрономія 

Урок № 32-33 

Тема уроку: Розв’язування задач з теми «Фотоефект. Рівняння фотоефекту» 

Узагальнення та систематизація знань. 

Мета уроку:  

навчальна –закріпити розуміння учнями вивченого матеріалу; навчити їх за-

стосовувати свої знання під час розв'язування конкретних задач. познайомити уч-

нів із практичним застосуванням явища фотоефекту; закріпити розуміння учнями 

вивченого матеріалу; навчити їх застосовувати свої знання під час розв'язування 

конкретних задач.  

розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вмін-

ня застосовувати набуті знання на практиці; 

виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Чи відбудеться фотоефект у разі опромінення цинкової пластинки 

ультрафіолетовим світлом довжиною хвилі 200 нм? Яку максимальну швидкість 

можуть мати фотоелектрони при цьому? Робота виходу електрона для цинку до-

рівнює  4,24 еВ. 
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Задача 2. Енергія фотона дорівнює кінетичній енергії електрона, що має по-

чаткову швидкість 10
6
 м/с і прискорена різницею потенціалів 4 В. Знайдіть довжи-

ну його хвилі. 

 

Задача 3. Найбільша довжина хвилі, за якої можливий фотоефект для вольф-

раму, становить 0,275 мкм. Знайдіть роботу виходу з металу; максимальну швид-

кість електронів, що вилітають з нього під дією світла з довжиною хвилі 0,18 мкм; 

їх енергію. 
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Задача 4. Довжина хвилі світла дорівнює 660 нм. Визначте, за якої швидкості 

електрон має такий самий за модулем імпульс, як і фотон цього світла. Вважайте, 

що маса електрона дорівнює 9 ∙ 10
-31

 кг, а стала Планка становить 6,6 ∙ 10
-31

 Дж ∙ с. 

Відповідь запишіть у кілометрах за секунду (км/с) і округліть до десятих. 

 

 

Задача 5. При фотоефекті з поверхні срібла затримуюча напруга виявилася 

рівною 1,2 В. Визначити частоту падаючого світла. 

Перевірте себе:   

1. Наведіть приклади застосування фотоефекту. 

2. Що таке фотоефект? 

3. Від чого залежить фотоефект? 

 

Домашнє завдання 

Написати конспект. Повторити параграфи № 16-24, підготуватися до контро-

льної роботи.  

Зворотній зв'язок: 

E-mail: vitasergiivna1992@gmail.com 
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