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Група 26 

Фізика і астрономія 

Урок № 30 

Тема уроку: Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з'єднан-

ням провідників. 

Мета уроку:   

 навчальна – закріпити вміння розв’язувати задачі на змішане з’єднання про-

відників;  

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

застосовувати набуті знання на практиці; 

- виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку 

Задача 1. Ділянка кола містить три резистори, які з’єднані послідовно. Сила 

струму через перший резистор становить 0,5 А, напруга на другому резисторі — 6 В, 

загальна напруга на ділянці кола — 24 В. Обчисліть опір кожного з резисторів, якщо 

опір третього резистора більший за опір першого в 3 рази. 

 



Задача 2. Ділянку кола, що складається з двох паралельно з’єднаних резисторів, 

підключили до джерела струму. Сила струму через перший резистор дорівнює 400 мА, 

через другий — 1,2 А. Загальний опір ділянки кола становить 7,5 Ом. Визначте опір 

кожного резистора та напругу на цій ділянці кола. 

Задача 3. Ділянку кола, яка складається з чотирьох резисторів (див. рисунок), 

підключено до джерела з напругою 40 В. Обчисліть силу струму через резистори 1 і 2 

та напругу на резисторі 3. Опори резисторів R1 = 2,5 Ом, R2 = R3 = 10 Ом, R4 = 20 Ом. 



Перевірте себе 

1. Ділянка кола містить три резистори, які з’єднані послідовно. Сила струму через 

перший резистор становить 0,5 А, напруга на другому резисторі — 6 В, загальна 

напруга на ділянці кола — 24 В. Обчисліть опір кожного з резисторів, якщо опір 

третього резистора більший за опір першого в 3 рази.  

а)                          ; 

б)                          ; 

в)                          ; 

г)                            

 

2. Який загальний опір матиме ділянка кола з резисторами 2 Ом та 3 Ом при пара-

лельному з’єднанні? 

а) 1 Ом; 

б) 1,2 Ом; 

в) 6 Ом; 

г) 5 Ом. 

  

3. Ділянку кола, що складається з двох паралельно з’єднаних резисторів, 

підключили до джерела струму. Сила струму через перший резистор дорівнює 

400 мА, через другий — 1,2 А. Загальний опір ділянки кола становить 7,5 Ом. 

Визначте опір кожного резистора та напругу на цій ділянці кола. 

а)                        ; 

б)                         ; 

в)                         ; 

г)                         . 

 

 

Домашнє завдання 

 Написати конспект, виконати впр.13,18 с.79-80 підручника  

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
 

 

mailto:vitasergiivna1992@gmail.com

