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1. Електромагнітна індукція 

1 варіант 

1. Електромагнітною індукцією називають явище виникнення… 

А. магнітного поля навколо провідника під час проходження по ньому 

електричного струму.  

Б. електричного струму в провіднику, що пересікає магнітні силові лінії.  

В. електричного струму в провіднику. 

2.* За 2 с магнітний потік, що переходить через контур, рівномірно 

змінився з 8 до 20 В. Чому дорівнювало при цьому значення ЕРС індукції в 

контурі? 

А. 12 В.  Б. 5 В. В.  3 В. 

3.* Постійний магніт всувається в металеве кільце північним полюсом. Як 

поведе себе кільце? 

А. Буде притягуватись. Б. Буде відштовхуватись. В. Залишиться 

нерухомим. 

4.* Чи виникає струм в котушці, якщо її переміщувати разом із магнітом з 

однаковою швидкістю? 

А. Не виникає. Б. Виникає. В. Виникає, але не змінюється за величиною. 

5.* Число витків в трьох обмотках, а також довжина їх проводів однакові. 

Яка з цих обмоток має найбільшу індуктивність? 

 

 

 

 

6.**Постійний магніт висувається з металевого кільця південним 

полюсом. Притягується кільце до магніту чи відштовхується від нього? Який 

напрям 

має індукційний струм у кільці, якщо дивитись з боку магніту? 

А. Притягуються. Струм іде проти годинникової стрілки.  

Б. Відштовхуються. Струм іде проти годинникової стрілки.  

В. Притягується. Струм іде з годинниковою стрілкою. 

7.**Моток металевого дроту з розімкнутими кінцями вільно коливається у 

зазорі між полюсами магніту. Що відбудеться з коливанням, якщо кінці 

провідника замкнути? 

А. Підсиляться. Б. Припиняться. В. Не зміняться. 

8.**Коли і чому іскрять рубильники в момент замикання кола чи його 

розмикання? 

А. В момент замикання, тому що до замикання напруга більша, ніж 

напруга, яку споживають споживачі в замкнутому колі.  

Б. В момент розмикання кола, тому що на ЕРС джерела накладається ЕРС 

самоіндукції.  



В. В момент розмикання, тому що підігріте повітря стає кращим 

провідником електрики. 

9.**На скільки амперів за секунду повинен змінитися струм, щоб в 

обмотці електромагніту з індуктивністю 3.5 Гн збуджувалася ЕРС самоіндукції 

70 В? 

А. 20 А/с.  Б. 2 А/с.  В. 0.05 А/с.  

10.** В якому  напрямі протікатиме електричний струм через лампи1 і 2 

через малий інтервал часу після розмикання кола? 

А. через 1 і 2 – в тому самому напрямі, що й до 

розмикання.  

Б. Через 1 – такий самий, через 2 – протилежний.  

В. Через 1 – протилежний, через 2 – такий самий. 

11.***Визначте напрям індукційного струму в котушці 

під час введення с середину її іншої котушки. 

А. Проти годинникової стрілки, в тому напрямку, що й 

в котушці, яка вводиться. 

Б. За годинниковою стрілкою, в  тому ж напрямку, що й в котушці, яка 

вводиться.  

В. За годинниковою стрілкою, протилежно напрямку струму в котушці, 

що вводиться. 

12.***Чотири однакових котушки ввімкнено послідовно  в електричне 

коло постійного струму. Одна з котушок не має осердя, інші мають 

феромагнітне, діамагнітне і парамагнітне осердя. Магнітні потоки в котушках 

1,2,3,4  задовольняють нерівності Ф1<Ф2<Ф3<Ф4. В якій котушці знаходиться 

парамагнітне осердя. 

А. 1 Б. 2 В. 3 

13.*** У коротко замкнуту  котушку один раз швидко, а другий раз 

повільно вводять магніт. Який заряд проходить через котушку в обох випадках? 

Яку роботу проти електромагнітних сил треба виконати в обох випадках, 

вводячи магніт? 

А. В першому випадку заряд проходить більший і робота виконується 

більша.  

Б. В другому випадку заряд проходить більший і робота виконується 

більша.  

В. В обох випадках заряд і робота будуть однаковими. 

14.***До металевої дзиґи, що обертається, підносять полюс постійного 

магніту. Що буде з дзиґою? 

А. Вона не реагуватиме на магніт.  

Б. Відповідно закону Ленца вона притягуватиметься до магніта.  

В. Вона відштовхуватиметься від магніта. 



15.***Магнітний потік, що пронизує контур провідника, рівномірно 

змінився на 0.6 Вб так, що ЕРС індукції стала рівною 1.2 В. Визначити час 

зміни магнітного потоку силу індукційного струму, якщо опір провідника 

дорівнює 0.24 Ом. 

А. 0.2 с; 1 А.   Б. 5с; 0.5 А.   В. 0.5с; 5 А. 

 

2 варіант 

1.* Від яких величин залежить ЕРС індукції під час руху провідника в 

магнітному полі? 

А. Від швидкості зміни магнітного потоку, що перетинає провідник. 

Б. Від магнітної індукції поля і довжини провідника.  

В. Від Вvl  і sinα. 

2.* За 3 с  магнітний потік, що проходить через контур, рівномірно 

збільшиться з 3 до 9 Вб. Чому при цьому дорівнює значення ЕРС індукції в 

контурі?  

А. 18 В.  Б. 4 В.  В. 2 В. 

3.* Постійний магніт всувається в металеве кільце південним  полюсом. 

Як поведе себе кільце? 

А. Буде відштовхуватися. Б. Буде притягуватися. В. Залишиться 

нерухомим. 

4.* Чи зміниться струм в котушці, якщо в неї вставляти два магніти 

однойменними полюсами замість одного? Якщо зміниться, то як? 

А. Зменшиться. Б. Збільшиться. В. Не зміниться. 

5.* Три однакових котушки увімкнуто послідовно в електричне коло 

постійного струму; перша – без осердя, друга - з залізним осердям, третя – з 

мідним осердям (діамагнетик). В якій котушці магнітний потік найменший? 

А. 1. Б. 2. В. 3. 

6.** Постійний магніт засовується в металеве кільце північним полюсом. 

Притягується кільце до магніту, чи відштовхується від нього? Який напрям має 

індукції струм у кільці, якщо дивитися з боку магніту? 

А. Відштовхується. Струм іде проти годинникової стрілки.  

Б. Притягується. Струм іде за годинниковою стрілкою.  

В. Відштовхується. Струм іде за годинниковою стрілкою. 

7.** У дві однакових котушки, обмотка першої з яких розімкнута, а другої 

– замкнута, ввели з однакою швидкістю однакові магніти. Порівняйте виконані 

при цьому роботи. 

А. В першому випадку – більша.  

Б. Однакові.  

В. В другому випадку – більша. 

8.** Чому під час вмикання електромагніту в коло сила струму в ньому не 

відразу досягає свого максимального значення? 



А. Тому що струму властива інертність.  

Б. Тому, що під час зростання струму йому протидіє ЕРС самоіндукцією, 

що виникає в обмотці.  

В. Тому що струм змінюється за законом синуса. 

9.** Знайдіть індуктивність котушки, в якій рівномірна зміна сили струму 

на 0.8 А протягом 0.1 с, збуджує ЕРС самоіндукції 1.2 В. 

А.0.15 Гн. Б. 15·10-3 Гн. В. 1.5 Гн. 

10.** В якому напрямі протікатиме електричний струм через                                                                                                                            

малий інтервал часу після розмикання кола? 

А. через 1 і 2- в тому самому напрямі,що й до 

розмикання.                                       Б. через 1- такий самий, через 2- протилежний. В. Через 1 –                                                                                                                             протилежний, через 2 – такий самий. 

Б. через 1- такий самий, через 2 –протилежний.  

В. через 1 – протилежний, через 2 – такий самий. 

11.*** До котушки наближають іншу, що сполучена з першою                                                                                                                            

послідовно і розміщена так, що напрям її витків є протилежним напряму витків 

першої. Як змінюється при цьому індуктивність системи двох котушок? 

А. Зростає за рахунок взаємодії магнітних полів котушок.  

Б. зменшується за рахунок взаємодії магнітних полів, що мають 

протилежний напрямок.  

В. Не змінюється, оскільки форма і розміри котушок не міняються. 

12.*** Визначте напрямок індуктивного струму в котушці під                                                                                                                                        

час виведення середини її іншої котушки. 

А. Проти годинникової стрілки, в томуж напрямку, 

що й в котушці, яка виводиться.                                                                                                                             

Б. За годинниковою стрілкою, протилежно напрямку струму в котушці,                                                                                                                                       

що виводиться. 

 В. Проти годинникової стрілки, протилежно напрямку струму в котушці, 

що виводиться. 

13.*** Якщо паралельно до рубильника ввімкнути конденсатор, то іскріння 

під час розмикання кола припиниться. Чому? 

А. Конденсатор постійний струм не проводить.  

Б. ЕРС самоіндукції витрачається на зарядку конденсатора.  

В. Тому, що іскріння відбувається у конденсаторі. 

14.*** Змінний струм тече по багатожильному провіднику. Де утворюється 

більша ЕРС самоіндукції: в тих жилах, що розташовані ближче до поверхні чи 

до центру провідника? 

А. У жилах центральної частини провідника, бо їх охоплює більша 

кількість силових ліній.  

Б. У жилах поверхневої частини провідника, тому що струми течеть по 

поверхні провідника.  

В. ЕРС самоіндукції буде однаковою. 



15.*** Котушку, що має 10 витків, площу 5см2  і опір 100 Ом, внесено в 

однорідне магнітне поле. Протягом деякого часу індукція магнітного поля 

зменшилась від 0.8 Тл до 0.3 Тл. Який заряд індуковано в котушці за цей час? 

А. 0.25·10-3 Кл. Б. 2.5·10-3 Кл. В. 10-3 Кл.                                   

 

III варіант 

1.* Закон електромагнітної індукції має таке визначення: 

А. Зміна магнітного поля породжує електричне поле, а зміна 

електричного поля породжує магнітне поле.  

Б. ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює по модулю швидкості 

зміни магнітного потоку через поверхню, що обмежена цим контуром.  

В. індукційний струм, що виникає в замкнутому контурі, своїм магнітним 

полем протидіє тій дії магнітного потоку, яким він викликаний. 

2.* За 0.5 с магнітний потік, що проходить через контур, рівномірно 

збільшився з 1 до З Вб. Чому дорівнює при цьому значення ЕРС індукції в 

контурі?  

А. 8 В.    Б. 6 В.       В. 4 В. 

3.* Постійний магніт виймається з металевого кільця північним полюсом. 

Як поведе себе кільце. 

А. Буде притягуватись. Б. Буде відштовхуватись, В. Залишиться 

нерухомим. 

4.* Чи зміниться струм в котушці, якщо в неї вставляти два магніти 

різнойменними полюсами замість одного? Якщо зміниться, то як?  

А. Зменшиться. Б. Збільшиться. В. Не зміниться.  

5.* В якій з електричних ламп цієї схеми після замикання вимикача сила 

струму досягне максимального значення останнього?  

 

 

 

 

6.** Постійний магніт засовується у металеве кільце південним полюсом. 

Притягується кільце до магніту чи відштовхується? Який напрям має 

індукційний струм у кільці, якщо дивитися з боку магніту? 

А. Притягується. Проти годинникової стрілки. 

 Б. Відштовхується. За годинниковою стрілкою.  

В. Відштовхується. Проти годинникової стрілки. 

7.** Намагнічений стержень падає через отвір замкнутої котушки. Чи 

рухатиметься він всередині котушки з прискоренням вільного падіння? 

А. Рухатиметься, оскільки магнітне поле індукційного струму котушки 

дуже слабо впливає на його рух. 



 Б. Рухатиметься, оскільки на нього не діє ніяка сила, окрім сили земного 

тяжіння.  

В. Не рухатиметься, оскільки магнітне поле індукційного струму котушки 

протидіє його рухові. 

8." Усі розміри провідника збільшили втричі. Як змінилася при цьому 

індуктивність провідника? 

А. Збільшилась втричі. Б. Зменшилась втричі, В. Збільшилась в 9 разів. 

9.** Визначте індуктивність котушки, яка має 1000 витків, якщо 

внаслідок зміни сили струму в ній від 4 до 20 А потік магнітної індукції через її 

поперечний переріз змінюється на 2-Ю3 Вб. 

А. 0.125 Гн.   Б. 12.5 Гн.   В. 125Тн. 

10.** Через замкнуте металеве кільце падає постійний магніт. Як воно 

впливає на рух магніту? 

А. При наближенні і віддаленні відштовхує.  

Б. При наближенні відштовхує, при віддаленні притягує.  

В. При наближенні і віддаленні притягує. 

11.*** Визначте напрям індукційного струму в котушці під час введення 

в середину її іншої котушки.  

А. В тому ж напрямку, що й в котушці, яка 

вводиться.  

Б. Протилежно напрямку струму в котушці, що вводиться.  

В. індукційного струму в цьому випадку не виникає. 

12.*** Від котушки індуктивності віддаляють іншу, яка сполучена з 

першою послідовно і розміщена так, що напрям її витків є протилежним 

напрямку витків першої. Як змінюється при цьому індуктивність системи двох 

котушок? 

А. Не змінюється. Б. Зменшується. В. Зростає. 

13.*** Під час стерилізації скляні банки з фруктовим соком, не 

відкриваючи, вміщують у магнітне поле струму високої частоти. Чому сік 

нагрівається до високої температури швидше, ніж скло банки? 

А. В сокові виникають сильніші вихрові струми, ніж в склі.  

Б. Сік має кращу теплопровідність.  

В. В сокові виникають вихрові струми, а в склі не виникають, бо воно є 

ізолятором. Але скло нагрівається з деяким запізненням, отримуючи тепло від 

соку. 

14.*** Як слід розмикати коло потужних двигунів? Чому? 

А. Швидко, щоб дія струму самоіндукції була мінімальною за часом.  

Б. Плавно і поступово за допомогою реостата, щоб ЕРС самоіндукції і 

струм були мінімальними.  

В. Швидкість розмикання кола може бути довільною. 



15.*** До джерела струму з ЕРС 40 В і внутрішнім опором 1 Ом 

приєднали котушку з опором 3 Ом. Визначити індуктивність котушки, якщо 

при встановленні постійної сили струму енергія магнітного поля в котушці 

дорівнює 7.5 Дж, Яке середнє значення ЕРС самоіндукції буде в контурі під час 

розмикання кола за 1,5 • 10? с? 

А. 0.15 Гн; 100 В.    Б. 0.10 Гн; 70 В.     В. 0.30 Гн; 200 В. 

 

IV варіант 

1.* Правило Лєнца читається так: 

А. Індукційний струм, що виникає в замкнутому контурі, своїм магнітним 

полем протидіє тій зміні магнітного потоку, якою він викликаний.  

Б. ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює по модулю швидкості 

зміни магнітного потоку через поверхню, що обмежена цим контуром.  

В. Зміна магнітного поля породжує електричне поле, а зміна 

електричного поля породжує магнітне поле. 

2.* За 0.2 с магнітний потік, що проходить через контур, рівномірно 

зменшився з 3 до 1 Вб. Чому дорівнює при цьому значення ЕРС індукції в 

контурі?  

А. 20 В.     Б. 15 В.        В. 10 В. 

3.* Постійний магніт виймається з металевого кільця південним полюсом. 

Як поведе себе кільце? 

А. Залишиться нерухомим.  

Б. Буде притягуватись.  

В. Буде відштовхуватись.  

4.* В якому приладі визначальним є явище електромагнітної індукції? 

 А. В амперметрі. Б. В телефоні. В. В електродинамічному мікрофоні.  

5.* Як зміниться енергія магнітного поля контуру при збільшенні сили 

струму в ньому в 4 рази? 

А. Зросте в 16 разів. Б. Зросте в 4 рази. В. Зросте в 8 разів. 

6.** Постійний магніт висовується з металевого кільця північним 

полюсом. Притягується кільце до магніту чи відштовхується від нього? Який 

напрям має індукційний струм у кільці, якщо дивитися з боку магніту? 

А. Притягується. За годинниковою стрілкою. Б. Відштовхується. За 

годинниковою стрілкою. В. Притягується. Проти годинникової стрілки. 

7.** Виявити вихрові струми можна за їх... 

А. тепловою дією. Б. магнітною дією. В. тепловою і магнітною дією. 

8.** Чому під час розмикання кола електромагніту сила струму в ньому 

не відразу стає рівною нулю? 

А. Тому що струму властива інертність.  

Б. Тому що зменшенню сили струму протидіє ЕРС самоіндукції, що 

виникає в обмотці. 



 В. Тому що струм змінюється за законом синуса. 

9.** На обмотці соленоїда тече струм силою 2 А. Магнітний потік, що 

пронизує поперечний переріз соленоїда, дорівнює 4 мкВб. Визначити 

індуктивність соленоїда, якщо він має 800 витків. 

А. 3.2-10'3 Гн.      Б. 1.6 мГн.     В. 1.6 · 103 мГн. 

10.** Три однакових котушки ввімкнуто послідовно в електричне коло 

постійного струму. В котушках є феромагнітне, діамагнітне і парамагнітне 

осердя. Магнітні потоки в котушках 1, 2 і 3 задовольняють нерівності 

Ф]>Ф2>Ф3. В якому порядку розташовані в котушках осердя? 

А. Парамагнітне, феромагнітне, діамагнітне. Б. Феромагнітне, 

парамагнітне, діамагнітне.  В. Парамагнітне, діамагнітне, феромагнітне. 

11.*** До котушки індуктивності наближають іншу, яка сполучена з 

першою послідовно й розміщена так, що напрям її витків збігається з напрямом 

витків першої. Як змінюється при цьому індуктивність системи котушок? 

А. Зростає. Б. Зменшується. В. Не змінюється. 

12.*** Визначте напрям індукційного струму в котушці під час виведення 

з її середини іншої котушки.  

А. Проти годинникової стрілки, в тому 

напрямку, що й в котушці, яка виводиться.  

Б. За годинниковою стрілкою, протилежно 

напрямку струму в котушці, що виводиться. В. За годинниковою стрілкою, в 

тому ж напрямку, що й в котушці, що виводиться. 

13.*** Чи можна вважати індуктивність соленоїда із залізним осердям 

величиною сталою для цього соленоїда? 

А. Так, оскільки осердя і обмотка залишаються незмінними. Б. Ні, 

оскільки при різній силі струму в обмотці магнітна проникність заліза буде 

різною. В. Так, оскільки і розміри і джерела його не міняються. 

14.*** Як змінюється сила струму в колі електромагніта під час його 

замикання? Чому? 

А. Сила струму зростає поступово, оскільки вона змінюється за законом 

синуса.  

Б. Сила струму зростає миттєво, оскільки швидкість поширення поля 

рівна 3-Ю8 м/с.  

В. Зростає поступово, тому що її зростанню протидіє ЕРС самоіндукції, 

що утворюється в обмотці електромагніта. 

15.*** Мідне кільце радіусом 20 см і опором 2 Ом, розміщене в 

магнітному полі перпендикулярно до вектора магнітної індукції в 4 Тл, 

витягують у складену пряму. Який індуктивний заряд проходить при цьому по 

кільцю? 

А. 0.25 Кл. Б. 4.9 Кл. В. 0.91 Кл. 

 



II. Електромагнітні коливання 

І варіант 

1.*Від чого і як залежить період власних коливань в коливальному 

контурі?  

А.Збільшується із збільшенням індуктивності в контурі.  

Б. Зменшується із збільшенням індуктивності і ємності контура  

В. Збільшується із збільшенням індуктивності і ємності контура. 

2.* Як зміниться період і частота вільних коливань в контурі, якщо його 

індуктивність збільшити в 2 рази, а ємність - в 4 рази? 

А. Період зросте в, √8 разів, а частота зменшиться в √8 разів. 

 Б. Період збільшиться, а частота зменшиться в 8 разів.  

В. Період збільшиться, а частота зменшиться в 2.8 рази. 

3.* Рамка із 100 витків дроту площею 1.5- 10-2 м2 рівномірно обертається 

в однорідному магнітному полі з індукцією 0.8 Тл. Рамка робить 2 Об/с. 

Визначити амплітуду ЕРС індукції в рамці. 

А. 20 В.      Б. 10 В.    В. 15 В. 

4.* Із збільшенням частоти змінного струму ємнісний опір... 

А. збільшується. Б. зменшується. В. ємнісний опір від частоти не 

залежить. 

5.* Коефіцієнтом трансформації називається... 

А. відношення сил струмів в первинній і вторинній обмотках. 

 Б. відношення діючих значень напруги U1, на первинній і U2 на 

вторинній обмотках.  

В. відношення U1 до U2 при розімкнутих обмотках. 

6.* Чи впливає на роботу коливального контура збільшення його 

активного опору? Як?  

А. Зменшує частоту коливання.  

Б. Не впливає ніяк. 

 В. Коливання швидше затухають.  

7.* Чи зміниться частота коливань у коливальному контурі, якщо з 

котушки вийняти залізне осердя? Якщо зміниться, то як? 

А. Зросте. Б. Зменшиться. В. Не зміниться. 

8.** Чи можна конденсатор, пробивна напруга якого дорівнює 250 В, 

вмикати в мережу змінного струму з діючою напругою 220 В? 

А. Можна. Б. Не можна. В. Можна вмикати на напругу, що нижче 250 В.  

9.** Який з наведених графіків виражає залежність активного опору в 

колі змінного струму від частоти? А. Б. В. 

 

 

 



 

10.** Під час вмикання активного опору в коло змінного струму напруги 

на його кінцях... 

А. відстають за фазою від коливань 0 сили струму на π/2.   

Б. збігаються за фазою з коливаннями струму.  

В. випереджують за фазою коливання струму на π/2. 

11.*** Що є аналогією носіїв кінетичної енергії в пружинному маятнику 

та коливному контурі? 

 А. Деформована пружина і магнітне поле котушки з струмом.  

Б. Тіло, що коливається і електричне поле конденсатора.  

В. Тіло, що коливається і магнітне поле котушки з 

струмом. 

12.*** Зазначити елемент схеми генератора, за 

допомогою якого регулюється надходження енергії від 2 

джерела постійного струму.  

А. 1. Б. 2. В. 3. 

13.*** Якими будуть значення напруги через 10 і 205 мс, якщо амплітуда 

напруги дорівнює 100 В, період 40 мс і, при t=0, напруга U0=0? 

А. 100 В; 0.     Б. 0; 100 В.      В. 50 В; 100 В. 

14.*** Чи зміниться розжарення електричної лампи, що ввімкнута в коло 

змінного струму послідовно з конденсатором, якщо наближати пластини 

конденсатора? Як? 

А. Розжарення лампи збільшиться. 

 Б. Розжарення лампи зменшиться.  

В. Розжарення лампи не зміниться. 

15.*** Коефіцієнт трансформації дорівнює 20. Якою має бути товщина 

проводів обмоток трансформатора? 

А. В первинній обмотці провід має бути товщим, оскільки сила струму в 

ній більша.  

Б. У вторинній обмотці провід має бути товщим, оскільки сила струму в 

ній більша.  

В. Товщина проводів значення не має, а лише кількість витків. 

 

II варіант 

1.* Від чого і як залежить частота власних коливань в коливальному 

контурі? 

А. Зменшується із збільшенням індуктивності і ємності контура.  

Б. Збільшиться із збільшенням ємності контура.  

В. Збільшиться із збільшенням індуктивності і ємності контура. 

2.* У коливальному контурі внаслідок енергетичних втрат при наявності 

омічного опору... 



А. Перезарядження конденсатора не відбувається. 

 Б. Коливання будуть затухаючими.  

В. Коливання не виникають. 

3." Сила струму не ділянці кола змінюється за законом 

і=8,55sin(100πt+0.651), Визначити амплітудне значення сили струму і частоту. 

А. 8.5 А; 100 Гц. Б. 8.5 А; 50 Гц. В. 8.5 А; 314 Гц. 

4.* Із зменшенням частоти змінного струму ємнісний опір... 

А. зменшується. Б. ємнісний опір від частоти не залежить. В. 

збільшується. 

5.* Первинна обмотка трансформатора має 600 витків. Скільки витків у 

вторинній обмотці, якщо трансформатор призначений для підвищення напруги 

з 220 до 380 В? 

А. 1140. Б. 420. В. 1500. 

6.** Що є аналогією носіїв потенціальної енергії в пружинному маятнику 

та коливальному контурі? 

А. Деформована пружина і електричне поле конденсатора. 

Б. Деформована пружина і магнітне поле конденсатора. 

В. Недеформована пружина і електричне поле конденсатора. 

7.** Чи зміниться частота коливань у коливальному контурі із 

збільшенням відстані між пластинами конденсатора? Як? 

А. Зменшиться. Б. Зросте. В. Не зміниться.  

8.** Графік залежності напруги на ділянці кола змінного струму від часу 

подано на малюнку. Чому дорівнює діюче значення напруги? 

А. 50 В.     Б. 50·√2.   В. 50/√2. 

9.** Який з наведених графіків виражає залежність 

індуктивного опору в колі від частоти? 

 

 

 

 

 

10.** Під час вмикання індуктивного опору в коло змінного струму 

коливання напруги на його кінцях... 

А. відстають від коливань сили струму на π/2. 

Б. збігаються за фазою з коливаннями струму.  

В. випереджують коливання сили струму на π/2- 

11.*** Під час гармонійних електричних коливань у коливальному контурі 

генератора коливань максимальне значення енергії електричного поля 

конденсатора дорівнює 50 Дж, максимальне значення енергії магнітного поля 



котушки - 50 Дж. Як змінюється з часом повна енергія електромагнітного 

поля'контура? 

А. Змінюється від 0 до 50 Дж. Б. Змінюється від 0 до 100 Дж. В. Не 

змінюється і дорівнює 50 Дж. 

12.*** Для визначення процентного вмісту залізної руди в породі 

конвейєр з породою поміщають під котушкою коливального контура, в якому 

генеруються електричні коливання. На чому ґрунтується дія приладу? 

А. На зміні частоти коливання завдяки зміні індуктивності контура. 

Б. На зміні амплітуди коливання в контурі.  

В. На зміні періоду коливання завдяки зміні ємності контура. 

13.***Якими будуть значення напругу через 5 і 10 мс, якщо амплітуда 

напруги дорівнює 50 В, період - 20 мс, і при t=0, U0=0? 

А.25В;50В.       Б. 50 В; 0.     В. 0; 50 В. 

14. ***Як зміниться розжарення електричної лампи в колі змінного струму, 

якщо в соленоїд, що увімкнений послідовно з нею, ввести залізне осердя? Як?  

А. Збільшиться. Б. Зменшиться. В. Не зміниться. 

15.***Первинну обмотку трансформатора, що розрахована на 120 В, 

помилково увімкнули в коло постійного струму з такою ж самою напругою. Чи 

вплине це якось на тепловий режим роботи трансформатора? 

А. Первинна обмотка перегріється і трансформатор вийде з ладу, оскільки 

енергія не буде трансформуватися.  

Б. Температура первинної обмотки буде нижчою, оскільки постійний 

струм не створює струмів Фуко.  

В. На тепловий режим роботи трансформатора це не вплине. 

                      

                                                III варіант 

І.* Від чого і як залежить період власних коливань в коливальному 

контурі? 

А. Зменшиться із зменшенням ємності контура.  

Б. Зменшиться із зменшенням індуктивності і ємності контура. 

В. Збільшиться із зменшенням індуктивності і ємності контура. 

2.* Дротяна прямокутна рамка обертається з сталою швидкістю в 

однорідному магнітному полі. Який з наведених графіків відповідає залежності 

сили струму в рамці від часу.  

 

 



3.* Із збільшенням частоти змінного струму індуктивний опір...  

А. збільшиться. Б. зменшиться. В. від частоти не залежить. 

4.*В індуктивних генераторах... 

А. магнітна енергія перетворюється в електричну.  

Б. механічна енергія перетворюється електричну.  

В. електрична енергія перетворюється в механічну. 

5.* Первинну обмотку трансформатора увімкнуто в мережу джерела 

струму, вторинні розімкнуто. Чи споживається енергія трансформатором у 

цьому випадку?  

А.Споживається дуже велика.  

Б. Споживаються, але дуже мала.  

В. Не споживається.  

6**Чи зміниться частота коливань у коливальному контурі, якщо в 

котушку ввести залізне осердя. Якщо зміниться, то як? 

А. Частота коливань зросте.   

Б. Частота коливань не зміниться.  

В. Частота коливань зменшиться. 

7.**Чи зміниться частота коливань у коливальному контурі із зменшенням 

відстані між пластинками конденсатора? Як? 

А. Зросте.  Б. Не зміниться.  В. Зменшиться. 

8.***Генератор змінного струму має шість пар магнітних полюсів і 

обертається з швидкістю 1000 об/хв. Якої частоти струм дає генератор?  

А. 6 Гц.  Б. 100 Гц.  В. 50 Ґц. 

9.***Зміну сили струму в залежності від часу задано рівнянням і=cos100πt . 

Знайдіть частоту і період коливань, амплітуду сили струму. 

А. 50 Гц; 2-10-2с; 20 А.   Б. 100 Гц; 0.11 с; 14 А.   В. 20 Гц; 5*10-2с; 20А.  

10.*** Під час проектування кіл змінного струму треба намагатися... 

А. збільшувати зсув фаз між І і U.  

Б. зменшувати зсув фаз між І і U.  

В. від зсуву фаз діюче значення сили змінного струму не залежить. 

11.***Під час гармонійних електричних коливань у коливальному контурі 

максимальне значення енергії електричного поля дорівнює 10 Дж. Чому 

дорівнює максимальне значення енергії магнітного поля котушки?  

А. 10 Дж.    Б.5 Дж.   В.20 Дж. 

12.***Як коливання здійснюють електрони в металевих провідниках в 

електричному колі (змінний струм)? 

А.Вільні.   Б. Автоколивання.   В. Вимушені. 

13.***Якими будуть значення напруги через 15 і 45 мс, якщо амплітуда 

напруги дорівнює 100 В, період - 30 мс і, при t=0, U0=0.? 

А. 0;0.         Б. 100 В, 100 В.        В. 50 В; 50 В. 



14.***Електроплитку можна живити і постійним і змінним струмом. Як це 

впливатиме на температуру розжарення спіралі, якщо напруга для обох 

напрямів однакова? Чому? 

А. Від змінного струму спіраль розжарюватиметься сильніше, тому ще 

амплітудне значення напруги його буде більше за напругу постійного струму. 

 Б. Від змінного струму спіраль розжарюється сильніше, оскільки цьому 

сприяє струм самоіндукції, що виникає в ній. 

В. Температура розжарення спіралі не зміниться. 

15. ***Який з графіків виражає залежність ємнісного опору конденсатора в 

колі змінного струму від частоти? 

 
 

 

                                                   ІV варіант 

1 .*Від чого і як залежить частота власних коливань в коливальному 

контурі? 

А. Зменшується із зменшенням індуктивності і ємності контура. 

Б. Збільшується ІЗ зменшенням індуктивності і ємності контура.  

В Збільшується із зменшенням індуктивності контура. 

2.*На малюнку подано графік залежності від часу сили 

струму через котушку коливального контура. Чому дорівнює 

період коливань сили струму? 

А. 0.1 с.       Б. 0.2 с.  В. 0.4 с. 

3.* Із зменшенням частоти змінного струму індуктивний опір. 

А. зменшується. Б. збільшується. В. від частоти не залежить. 

4. *Якщо до клеми АВ приєднати джерело постійного струму, тс… 

А. засвітяться обидві лампи.  

Б. жодна з ламп не засвітиться.  

В. засвітиться тільки лампа Л1. 

5.*Чи можна трансформувати постійний струм? 

А. Можна.  Б. Не можна.   В. Можна, якщо струм постійний лише за 

напрямом. 

6.**Чи впливає на роботу коливального контура зменшення його 

активного опору? Як? 

А. Збільшує частоту коливання. Б. Коливання менше затухають. В. Не 

впливає ніяк. 



7.** На що витрачається енергія в процесі електромагнітних коливань в 

контурі? 

А. На подолання опору в проводах та на випромінювання 

електромагнітних хвиль. Б. На подолання повного опору в котушці. В. Лише на 

утворення електромагнітних коливань. 

8.** Прямий провідник намотали на залізний стержень. Чи змінився його 

опір постійному і змінному струмові? 

А. Опір змінився і постійному і змінному струмові. Б.Опір не змінився. В. 

Опір змінився змінному струмові і не змінився постійному. 

9.**Генератор змінного струму має три пари магнітних полюсів і 

обертається з швидкістю 1000 об/хв. Якої частоти струм дає генератор? 

А. 100 Гц.   Б. 50 Гц.   В. 30 Гц. 

10.** У первинній обмотці підвищувального трансформатора є 80 витків 

дроту, у вторинній - 2000. Яка буде напруга на клемах вторинної обмотки, якщо 

ввімкнути трансформатор у мережу з напругою 220 В? Обчислити коефіцієнт 

трансформації. 

А. 5500 В; 0,04.    Б. 550 В; 0,4.    В. 11000; 0,004. 

11.*** Під час гармонійних електричних коливань у коливальному 

контурі максимальне значення енергії магнітного поля дорівнює 15 Дж. Чому 

дорівнює максимальне значення енергії електричного поля котушки? 

А. ЗО Дж.    Б. 7.5 Дж.    В. 15 Дж.  

12.***За графіком зміни ЕРС з часом визначте 

амплітуду, період і частоту зміни ЕРС. 

 А. 30 В; 0.5 с; 2 Гц.    Б. ЗО В; 0.25 с; 4 Гц.   

 В. 30 В; 1 с; 1 Гц. 

13.***Чи по різному нагріватиметься котушка із 

залізним осердям, якщо її живити постійним або 

змінним струмом однієї й тієї ж напруги? 

А. Нагріватиметься більше змінним струмом.  

Б. Нагріватиметься більше постійним струмом.  

В. Температура нагрівання буде однаковою. 

14.***Чи зміниться розжарення лампи, що ввімкнута послідовно з 

конденсатором у коло змінного струму, якщо розсувати пластини 

конденсатора? Як? 

А. Розжарення лампи збільшиться.  

Б. Розжарення лампи зменшиться.      

В. Розжарення лампи не зміниться. 

15.***Чим зміниться розжарення електричної лампи в колі змінного 

струму, якщо з соленоїда, що ввімкнутий послідовно з нею, вийняти залізне 

осердя? Як? 

А. Зменшиться.  Б. Збільшиться.  В Не зміниться.  



 

ΙΙΙ  Електромагнітні хвилі 

Ι Варіант 

1.*Електромагнітні хвилі розповсюджуються в вакуумі з швидкістю: 

А.v>С.    Б.v<С.    В. v=С. 

2.*Світловим променем називають... 

А. вузький світловий пучок.  

Б. лінію, вздовж якої розповсюджується світлова енергія.  

В. напрямок розповсюдження світла. 

3.*Яким повинен бути кут падіння світлового променя, щоб відбитий 

промінь утворював з падаючим кут 50° ? 

А. 50°.     Б. 100°.      В. 25°. 

4. *Чому розвиднюється раніше, ніж зійде Сонце? 

А. Промені Сонця відбиваються і розсіюються верхніми шарами 

атмосфери.  

Б. Промені огибають поверхню Землі.  

В. Це можливо за ясної погоди по причині Б) та за похмурої погоди по 

причині А).     

5.* Які випромінювання із зазначених мають більшу здатність до 

дифракції: 1 - видиме світло, 2 - радіохвилі, 3 рентгенівські промені, 4 - 

інфрачервоні промені. 

А. 2.    Б. 1, 4.    В. 3. 

6.** За допомогою якого елемента детекторного приймача здійснюється 

детектування приймача? 

А. 3.      Б. 4.      В. 5.  

7.** Під яким кутом до поверхні стола слід розміститись 

плоске дзеркало, щоб утворилося зображення предмета, який 

лежить на столі, у вертикальній площині?  

А. 60° .    Б 45° .    В. 90°  

8.** Під час переходу променя світла з першого середовища в друге кут 

падіння дорівнює 30°, а кут заломлення - 60°. Чому дорівнює відносний 

показник заломлення другого середовища відносно першого? 

А. 0.58.    Б. √3.     В. 1.4. 

9.** Чому для радіолокації застосовують коливання надвисокої частоти? 

А. Їх вдається направляти досить напрямленим пучком.  

Б. Вони дуже погано піддаються явищу дифракції.  

В. Вони проникають через іоносферу і добре відбиваються від предметів, 

які мають розміри більші за довжину їх хвилі. 

10.** Воду освітлили голубим світлом довжиною хвилі 0.47 мкм. Якою 

буде довжина хвилі у воді? Якого кольору світло побачить людина у воді? 

А. Коротшою. Голубого.  



Б. Коротшою. Синього.  

В. Довшою. Зеленого. 

11 .*** На яку довжину радіохвиль розрахований контур приймача, що 

складається з котушки індуктивністю 2 • 10-4Гн і конденсатора ємністю 450 

пФ? 

А. 565 м     Б. 0.005 м.    В. 565 • 103 м. 

12. ***Учень налаштував детекторний приймач на певну хвилю а потім 

вставив в котушку залізне осердя. Чи зміниться довжина хвилі налаштування? 

Як?  

А. Зменшиться.    Б. Збільшиться.    В. Не зміниться. 

13. ***В кабінеті є дифракційні ґратки, що мають 50 і 100 рисок на 1 мм. 

Яка з них дає на екрані більш широкий спектр за інших рівних умов? 

А. Перша.  

Б. Друга.  

В. Від кількості рисок на 1 мм ширина спектра не залежить. 

14. ***Чому в спеку обриси предметів над нагрітим ґрунтом ніби дрижать. 

А. Внаслідок нерівномірності нагрівання густина повітря безладно 

змінюється, разом з цим змінюється і показник заломлення, тому здається, що 

обриси предметів коливаються.  

Б. Хвилі повітря, що піднімаються, змінюють обриси предметів.  

В. Це є результат прояву явища дифракції світла, умови якого 

безперервно міняються. 

15.***Чому змінюється забарвлення крил деяких комах, якщо їх 

розглядати під різними кутами зору? 

А. За рахунок того, що промені різної частоти по-різному відбиваються 

від поверхні крил.  

Б Одні і ті ж промені залежно від кута падіння по-різному поглинаються 

поверхнею крил.  

В. В результаті інтерференції складових частин денного світла. 

 

II варіант 

1 * За допомогою якого елемента детекторного радіоприймача його 

налаштовують на певну радіостанцію? 

А. 2.    Б. 3.    В. 1. 

2.* Через який час повернетеся до радіолокатора 

відбитий від об'єкта сигнал, якщо об'єкт знаходиться на 

відстані 150 км від локатора? 

А. 1 мс.    Б. 1 · 10-4 с.    В. 5 • 10-4 с.  

3.*Чому блищить полірована поверхня? 

А. Тому що промені відбиваються від такої поверхні в певному напрямі, 

як в дзеркалі. 



Б. Тому що така ивати поверхня має хорошу здатність відбивати промені.  

В. Тому що така поверхня майже не поглинає променів. 

4* Дифракцією називають… 

А. Накладання хвиль, що приводить до встановлення в кожній точці 

простору постійної амплітуди коливання.  

Б. огинання хвилями перешкод, що веде до відхилення від поширення 

світла.  

В. Розклад білого світла на його складові частини. 

5.*Які частоти коливань відповідають крайнім червоним (λ=8·10-7м) і 

крайнім фіолетовим(λ=4·10-7м) променям видимої частини спектра? 

А. 3.75 • 1014 Гц; 7.5 • 1014 Гц.     

Б. 4 • 108 МГц: 8 • 108 МГц.  

В.2·1014 Гц; 7·1014 Гц. 

6.**Електричне і магнітне поля електромагнітної хвилі є...  

А. потенціальними і стаціонарними.  

Б. вихровими і стаціонарними.  

В. вихровими і змінними  

7.** Визначити відносний показник заломлення скла відносно води 

відносно скла, якщо швидкість жовтого світла у воді рівна 2.25 • 108 м/с, а в 

склі - 1.982 • 108 м/с.  

А. 1.195; 088.       Б. 0.88; 1.195.      В. 1.5; 0.7. 

8.**Під час переходу променя світла з першого середовища в друге кут 

падіння дорівнює 300, а кут заломлення – 450. Чому дорівнює відносний 

показник заломлення другого середовища відносно першого? 

А. 1,4.    Б. 0.7.   В. √3. 

9.** Різниця ходу двох когерентних хвиль дорівнює цілому числу довжин 

хвиль. Чому дорівнює амплітуда А результуючого коливання в точці, якщо 

амплітуда коливань у кожній хвилі дорівнює а? 

А. А=0.    Б. А=а.        В. А=2а. 

10.** Відомо, що сигналом, який забороняє рух є червоний сигнал. Чому 

саме червоний колір вибрано для цього? 

А.Електромагнітні хвилі червоного кольору мають найбільшу довжину і 

найменшу частоту, тому вони найбільш інтенсивні.  

Б. Світло червоного кольору найкраще видно вдень.  

В. Електромагнітні хвилі червоного кольору мають найбільшу довжину, 

тому вони найменше розсіюються і найдальше розповсюджуються. 

11.***На яку частоту розрахований контур приймача, що складається з 

котушки індуктивністю 4  • 10 -3 Гн і конденсатора ємністю 400 мкФ? 

 А. 4· 108 Гц.     Б. 4 • 10-8 Гц.    В. 1 · 104  Гц. 

12.*** Чому для радіозв'язку застосовують електромагнітні коливання 

високої частоти? 



А. Забезпечують надійний зв’язок завдяки слабкому поглинанню.  

Б. Забезпечують надійний зв'язок завдяки багаторазовому відбиванню від 

іоносфери.  

В. Забезпечують надійний зв'язок завдяки прямолінійному 

розповсюдженню. 

13. ***В лабораторії є дифракційні гратки, що мають 200, 100 і 50 рисок на 

1 мм. Яка з них дає на екрані більш широкий спектр за інших рівних умов? 

А. Перша.   Б. Друга.    В. Третя. 

14. ***Довжина хвилі червоного світла у воді дорівнює довжині хвилі 

зеленого світла в повітрі. Воду освітлюють червоним світлом. Які зміни 

відбуваються з червоним світлом. 

А. Колір зміниться, довжина хвилі зменшиться.  

Б. Колір не зміниться! довжина хвилі зменшиться, частота зросте.  

В. Колір не зміниться, довжина хвилі зменшиться. 

15. ***Скло, через яке ми дивимось на електричну лампу, має червоний 

колір. Який колір буде мати скло, якщо крізь нього в темноті дивитись на 

джерело світла синього кольору? 

А. Синій.     5. Червоний.     В. Чорний. 

 

III варіант 

1." За допомогою якого елемента детекторного радіоприймача 

уловлюються радіохвилі? 

 А. 1.      Б. 6.       В. 5. 

2.* Через який час повернеться до радіолокатора 

сигнал, що відбився від об'єкта, якщо об'єкт знаходиться 

на відстані 450 км? 

А, 5 • 10-4 с     Б. 4.5  • 104 с.     В. 1.5 • 10-3 с.  

3.* Як зміниться відстань між предметом і його зображенням у плоскому 

дзеркалі, якщо дзеркало перемістити в те місце, де було зображення? 

А. Збільшиться в 4 рази.     

Б. Зменшиться в 2 рази.  

В. Збільшиться в 2 рази. 

4.*Хвилі від двох когерентних джерел приходять в дану точку в 

однаковій фазі. Чому дорівнює амплітуда А результуючого коливання в цій 

точці, якщо амплітуда коливань у кожній хвилі дорівнює а? 

А. 0.      Б. А=2а.       В. А=а. 

5.*Які випромінювання із зазначених мають найменшу здатність до 

дифракції: 1 - видиме світло; 2 - радіохвилі; 3 -рентренівські промені; 4 - 

інфрачервоні промені? 

 А. 2.     Б. 3.     В. 4. 



6.** Який період і частота коливань в контурі, що випромінює 

електромагнітні хвилі довжиною 1500 м? 

А. 3 • 107с; 330 кГц.     

Б. 5 • 10-3 с; 200 Гц.     

В. 5- 10-6 с; 200 кГц. 

7.** При переході променя світла з першого середовище в друге кут 

падіння дорівнює 60°, а кут заломлення 30°. Чому дорівнює відносний показник 

заломлення другого середовища відносно першого? 

А. 0.5.     Б. 2.       В. √3 

8.**Як зміниться густина потоку випромінювання електромагнітних 

хвиль, якщо частоту електричного вібратора зменшити вдвічі? 

А. Зменшиться в 8 разів.  

Б. Зменшиться в 16 разів.  

В. Збільшиться в 16 разів. 

9.**Воду освітили зеленим світлом довжиною хвилі 0.5 мкм. Якою буде 

довжина хвилі у воді? Якого кольору світло побачить людина у воді? 

А. Коротшою. Голубого.  

 Б. Коротшою. Зеленого.     

В. Довшою. Зеленого. 

10.**Розчин барвника пропускає світло, якому відповідають довжини 

хвиль 0.65-0.67 мкм. Решта випромінювання поглинається. Який колір має 

розчин? 

А. Червоний.     Б. Жовтий.     В. Синій. 

11.***Як зміниться потужність випромінювання електромагнітних хвиль, 

якщо частоту електричного вібратора зменшити вдвічі? 

А. Зменшиться вдвічі.  

Б. Зменшиться у 8 разів.  

 В. Зменшиться в 16 разів.  

12.***Чому розвідку косяків риби краще робити з літака? 

А. Більше поле огляду.  

Б. Кут падіння променів з літака буде меншим. А чим менший кут 

падіння, тим менше інтенсивність променів, що відбиваються від води і 

сліплять спостерігача.  

В. Є можливість швидше і ефективніше робити розвідку на великих 

просторах. 

13. ***Частота коливань монохроматичного світла дорівнює 5 • 1014 Гц. 

Яка довжина хвилі цього світла: а) у вакуумі; б) у склі (n=1.5)? 

А. а)6 • 10-7м; б)4 • 10-7м.   

Б. а)4 • 10-7м; б)6 • 10-7м.  

В. а)6•104м; б)4•104 м. 



14.***Дифракційна гратка освітлюється жовтим світлом. Як зміниться 

картина дифракційного спектра, якщо освітити гратку синім світлом? 

А. Максимуми освітленості будуть розташовані вужче.  

Б. Максимуми освітленості будуть розташовані ширше.  

В. Дифракційний спектр буде відрізнятись лише кольором. 

15.***Два когерентних пучка світла з довжиною хвилі 400 нм 

перетинаються. Яка інтерференційна картина спостерігається в точці перетину, 

для якої різниця ходу хвиль дорівнює 0.5 мм? 

А. Мінімум.     

Б. Не має місця ні посилення, ні послаблення.    

В. Максимум. 

 

 

ІV варіант 

1.*В якому елементі детекторного радіоприймача електромагнітні 

коливання перетворюються в звукові? 

А. 1.     Б. 3.    В. 5.  

2.* Через який час повернеться до радіолокатора 

відбитий від об'єкта сигнал, якщо об'єкт знаходиться на 

відстані 90 км? 

А. 3 • 10-4 с.     Б. 2.7 • 103 с.   В. З мс.  

3.* Визначити швидкість світла у воді, якщо показник заломлення води 

дорівнює 1.33.  

А. 300000 км/с.    Б. 3 • 108 м/с.     В. 225500 км/с. 

4.* Дисперсією світла називається...  

А. залежність показника заломлення світла від його кольору.  

Б. залежність показника заломлення світла від довжини хвилі (або 

частоти коливання).  

В. розклад білого світла на його складові. 

5.*Якого кольору папір швидше загориться (синій, червоний, чорний) від 

сфокусованих на нього сонячних променіє? 

А. Червоний.    Б. Чорний.    В. Синій. 

6.** Якщо вмикати і вимикати світло в кімнаті, де працює радіоприймач, 

то в його гучномовці чути потріскування. Як це пояснити? 

А. Звукова хвиля діє на динамік приймача, збуджуючи його коливання.  

Б. Світлова хвиля збуджує коливання дифузора приймача.  

В. Між контактами вимикача проскакує іскра, яка є джерелом 

електромагнітних коливань звукової частоти. 

7.** Під час переходу променя світла з першого середовища в друге кут 

падіння дорівнює 45°, а кут заломлення 30°. Чому дорівнює відносний показник 

заломлення другого середовища відносно першого? 



А. 1.41.    Б. 0.7.     В. √3 

8.**Як зміниться густина потоку випромінювання електромагнітних 

хвиль, якщо частоту електричного вібратора збільшити вдвічі? 

А. Зменшиться у 8 разів.  

Б. Збільшиться в 16 разів.  

В. Збільшиться у 8 разів. 

9.** Різниця ходу двох когерентних хвиль дорівнює непарному числу 

півхвиль. Чому дорівнює амплітуда результуючого коливання в точці, якщо 

амплітуда коливань у кожній хвилі дорівнює а? 

А. А=а.     Б. А=0.     В. А=2а. 

10.**Чому за допомогою мікроскопа не можна побачити атом? 

А. Тому що атоми погано відбивають електромагнітні хвилі.  

Б. Тому що довжина світлових хвиль значно більша розмірів самих 

великих атомів, і вони їх обминають.  

В. Рівень технології не дозволяє збудувати такий мікроскоп. 

11.***Як зміниться потужність випромінювання електромагнітних хвиль, 

якщо частоту електричного вібратора збільшити втричі? 

А. Збільшиться в 9 разів.  Б. Зменшиться в 9 разів.  В. Зросте в 81 раз. 

12.***Скільки зображень предмета можна дістати в двох дзеркалах, що 

поставлені під кутом 90° одне до одного? 

А. 3.      Б. 4.     В. Безліч. 

13.***Частота коливань монохроматичного світла дорівнює 6 •1014 Гц. Яка 

довжина хвиль цього світла: а) у вакуумі; б) в органічному склі (n=1.5)? 

А. а) 5 • 10-7 м; б) 3.3 • 10-7 м.      

Б. а) 5 • 10-7 м; б) 3.3 • 107 м.     

В. а) 3.3 • 107 м; б) 5 • 10 -7 м. 

14.*** Дифракційна гратка освітлюється зеленим світлом. Як зміниться 

картина дифракційного спектра, якщо освітлити гратку червоним світлом? 

А. Максимуми освітленості будуть розташовані вужче.  

Б. Картина дифракційного спектра буде відрізнятись лише кольором.  

В. Максимуми освітленості будуть розташовані ширше. 

15.*** Предмет при денному освітленні має червоний колір. Яким буде 

колір цього предмета, якщо його освітити в темноті голубим промінням?' 

А. Голубим.    

Б. Чорним     

В. Червоним. 

 

 

 

 

 



IV. Квантова і ядерна фізика 

І варіант 

1.*Які з зазначених явищ вперше були пояснені на основі квантової теорії 

світла: 1 -інтерференція, 2 - дифракція, 3 - фотоефект, 4 - поляризація.  

А. 3.     Б. 1,2,3,4.      В. 1. 

2.*Негативно заряджена металева пластинка, що ізольована від інших тіл, 

освітлюється ультрафіолетовими променями. Що станеться з зарядом 

пластинки? 

 А. Буде зменшуватися.      

Б. Буде збільшуватися.     

В. Не зміниться.  

3.* Лінійчаті спектри випромінюють речовини, що знаходяться в...  

А. твердому стані.  

Б. твердому і рідкому стані.  

В. газоподібному стані.  

4.* Визначити нуклоновий склад ядра атома берилію 4
9Ве. 

А. 4 протони, 9 нейтронів.    

Б. 4 протони, 5 нейтронів.     

В. 4 нейтрона, 9 протонів.  

5.*Скільки радіоактивної речовини залишиться через 24 доби, якщо 

спочатку її було 480 г? Період напіврозпаду речовини становить 24 доби.  

А. 240 г.   Б. 360 г.   В. 120 г. 

6.**Закономірності яких з наведених явищ свідчать про хвильову 

природу світла: 1 - райдужне переливання кольорів в тонких плівках; 2 - 

виникнення світлової плями в центрі тіні; З - виривання електронів з поверхні 

металів при освітленні. 

А. 1,,2.     Б. 3.      В. 1. 

7.**Робота виходу електронів з цинку дорівнює 5,6 • 10-19 Дж. Чи 

відбудеться фотоефект, якщо на цинк падатимуть світлові промені з довжиною 

хвилі 4.5 • 10-7 м? 

А. Не відбудеться, оскільки hv
=А    

Б. Відбудеться.     

В. Не відбудеться, оскільки hv<A. 

8.**Який з графіків відображає залежність фотоструму від напруги на 

фотоелементі? 

 

 

 

 

 



9.** Який порядковий номер елемента в таблиці Менделєєва, якщо він 

утворився в результаті β-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z? 

A.Z.      Б. Z-1.      В. Z+1. 

10.** Як зміниться маса системи з одного вільного протона і одного 

нейтрона після з'єднання їх в атомне ядро? 

А. Не зміниться.    Б. Збільшиться.   В. Зменшиться. 

11.***Металева пластинка, що освітлена електричною дугою, в результаті 

фотоефекту втрачає свій негативний заряд. Як зміниться швидкість втрачання 

електричного заряду пластинкою та енергія електронів, що вириваються, якщо 

збільшити інтенсивність освітлення? 

А. Швидкість втрачання електричного заряду і енергія електронів 

збільшиться.  

Б. Швидкість зростання електричного заряду зросте, енергія електронів 

не зміниться.  

В. Швидкість втрачання електричного заряду не зміниться, енергія 

електронів зросте. 

12.***Чому високо в горах легко дістати опіки сонячним промінням? 

А. Кванти ультрафіолетових та інфрачервоних променів мають високу 

інтенсивність, оскільки проходять лише верхні шари атмосфери.  

Б. У верхніх шарах атмосфери більше складових частин 

ультрафіолетових променів, що викликають опіки.  

В. У верхніх шарах більше складових частин інфрачервоних променів, що 

викликають опіки. 

13.***Під час переходу електрону в атомі водню з третьої стаціонарної 

орбіти на другу випромінюється фотон світла, якому відповідає довжина хвилі 

0.652 мкм. На скільки зменшилась енергія атома водню? 

А. 3 • 10-35 Дж.    Б. 3.5 • 10-26Дж.    В. 3 • 10-19 Дж. 

14.*** Що таке γ-випромінювання? 

А. Потік квантів електромагнітного випромінювання, що випускаються 

атомними ядрами.  

Б. Потік квантів електромагнітного випромінювання, що випускається під 

час гальмування швидких електронів в речовині.  

В. Потік позитронів. 

15.*** Який ізотоп утворюється з радіоактивного ізотопу літію 
3
8Li після 

одного β-розпаду і одного α-розпаду? u 

A. 2
4He; 3.2 • 10-19 Кл.       

Б. 49Be;  6.4 • 10-19 Кл.      

В.24He; 1.6 • 10-19 Кл. 

 

 

 



II варіант 

1. * Фотоефектом називається... 

А. виривання електронів з речовини під дією світла.  

Б. виривання заряджених частинок з речовини світлом.  

В. випромінювання заряджених частинок речовиною. .    

2.* Робота виходу електронів з натрію дорівнює 3.32- 10 14 Дж. Визначити 

червону межу фотоефекту для натрію. 

А. 0,5•-10-15'  Гц.     Б. 2 • 10 -15 Гц.     В. 0.5 • 1015 Гц. .  

3.* Яке з трьох видів випромінювання а-,β-, чи  γ-випромінювання має 

найбільшу проникну здатність? 

А. а    Б.β   В.γ 

4.* Скільки електронів міститься в електронній оболонці нейтрального 

атома, в атомному ядрі якого є 16 протонів і 15 нейтронів?  

А. 15.     Б. 16.    В. 31. 

5.* Який порядковий номер в таблиці Менделєєва має елемент, що 

утворюється в результаті α- розпаду ядра елемента з порядковим номером Z? 

А. Z +2.    Б. Z -4.    В. Z -2. 

6.* Під час освітлювання катода вакуумного фотоелемента потоком 

монохроматичного світла відбувається виривання фотоелектронів. Як зміниться 

максимальна кінетична енергія фотоелектронів при збільшенні частоти світла в 

2 рази? 

А. Збільшиться в 2 рази.     

Б. Збільшиться менше, ніж у 2 рази.    

В. Зменшиться в 2 рази 

7.** Як змінюється кількість і кінетична енергія фотоелектронів із зміною 

інтенсивності світла, що падає на метал? 

А. Кінетична енергія і кількість електронів зростає з ростом інтенсивності 

світла.  

Б. Кінетична енергія зростає, а кількість електронів залишається сталою.  

В. Кінетична енергія не залежить від інтенсивності світла, а кількість 

електронів зростає із збільшенням інтенсивності світла. 

8. ** Скільки квантів різної енергії може випромінювати атом водню, 

якщо його електрон міститься на третій орбіті? 

А. 4.     Б. 6.     В. 2.  

9.** Стрілкою з якою цифрою на діаграмі енергетичних рівнів атома 

позначено перехід з поглинанням фотона, найменшої 

частоти?  

А. 1.      Б. 5.     В. 4.  

10.** Повний заряд ядра атома елемента дорівнює , 

4.8•10 -18 Кл. Визначити номер елемента. Скільки електронів є в електронній 

оболонці цього атома? 



А. 3; 3.      Б. 30; 30.      В. 30; 15. 

11.*** Чому катод фотоелемента найчастіше покривають натрієм, калієм 

або цезієм? 

А. Ці речовини мають малу роботу виходу.  

Б. Для зменшення емісії електронів і продовження строку служби 

фотоелемента.  

В. Щоб запобігти окисленню поверхні електрода. 

12.*** Під час освітлення катода вакуумного фотоелемента потоком 

монохроматичного світла відбувається виривання електронів. Як зміниться 

кількість фотоелектронів, що вириває світло за 1 с, якщо інтенсивність світла 

зменшиться в 4 рази? 

А. Зменшиться вдвічі.    

Б. Зменшиться в 16 разів.    

В. Зменшиться в 4 рази. 

13.*** Електрон в атомі вольфраму після поглинання кванта з довжиною 

хвилі 1.45• 1010  м переходить з однієї орбіти на іншу. Як і на скільки змінилась 

енергія атома? 

А. Зменшилась на 8.7•103 еВ.  

Б. Збільшилась на 8.7•103 еВ.  

В. Збільшилась на 2.1 • 10'° еВ. 

14.*** Радіоактивний азот 7
13 N , розкладаючись, перетворюється в ізотоп 

вуглецю   6
12

 C. Яка частина при цьому випромінюється і яким залишається 

нуклонний заряд вуглецю? 

А. Протон; 6 протонів і 6 нейтронів.  

Б. Протон; 6 протонів і 13 нейтронів.  

В. Нейтрон; 6 протонів і 7 нейтронів. 

15.*** Яке співвідношення між масою mя атомного ядра і сумою мас 

вільних нейтронів Nmn, з яких утворене ядро? 

А. mя<Zmp+Nmn, 

Б. mя=Zmp+Nmn, 

В.mя>Zmp+ Nmn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV варіант 

1.* Незаряджена металева пластинка, що ізольована від інших тіл, 

освітлюється ультрафіолетовими променями. Заряд якого знаку вона матиме в 

результаті фотоефекту?  

А. Позитивний.  

Б. Негативний.  

В. Залишиться нейтральною. 

2.* Червона межа фотоефекту для натрію дорівнює 5 • 1014 Гц. Визначити 

роботу виходу електронів з натрію. 

А. 3.32 • 1015 Дж.  

Б. 3.32 • 10-19 Дж.  

В. 1.5• 10 19 Дж. 

3.* Суцільні спектри випромінюють тільки речовини, що знаходяться в...  

А. твердому стані.     

Б. твердому і рідкому стані.    

В. газоподібному стані. 

4.* Радіоактивний натрій 11
12Na розпадаючись, випромінює електрон. 

Який новий елемент утворюється при цьому? 

А. 10
24 Ne (неон).     Б.13 

27АІ (алюміній).     В. 24
12Мg (магній). 

5.* В якому з наведених прикладів для реєстрації ядерних випромінювань 

проходження зарядженої частинки зумовлює появу сліду крапель в газі? 

А. Лічильник  Гейгера.      

Б. Бульбашкова камера.     

В. Камера Вільсона. 

6.** Металева пластинка, що освітлена електричною дугою і має 

електричний заряд (-), в результаті фотоефекту поступово втрачає свій заряд. 

Як зміниться швидкість втрачання електричного заряду пластинкою, якщо на 

шляху світла поставити фільтр, який затримує інфрачервоні промені? 

А. Збільшиться.     Б. Не зміниться.     В. Зменшиться. 

7.** Під час освітлення катода вакуумного фотоелемента потоком 

монохроматичного світла відбувається виривання фотоелектронів. Як зміниться 

максимальна кінетична енергія фотоелектронів, якщо збільшити частоту світла 

вдвічі? 

А. Збільшиться вдвічі.     

Б. Збільшиться менше, ніж вдвічі.     

В. Зменшиться вдвічі. 

8.** Які основні перетворення енергії відбуваються в телевізорі? 

А. Електрична енергія перетворюється в теплову.  

Б. Електрична енергія перетворюється в звукову.  

В. Електрична енергія перетворюється в енергію люмінесцентного 

свічення. 



9.** Чому дорівнює частота фотона, який випромінюється при переході 

атома із збудженого стану з енергією Е1 в основний стан Е0 ? 

А. (Е0-Е1)/h     Б. (Е1-Е0)/h       В. Е1/h. 

10.** Визначити нуклонний склад ядра цинку65
30Zп. 

А. 30 протонів, 35 нейтронів.    

Б. 30 протонів, 65 нейтронів.    

В. 30 нейтронів, 35 протонів.  

11.*** Перша з двох однакових металевих пластин має позитивний 

електричний заряд, друга - негативний. Яка з них швидше розряджається під 

час освітлення електричною дугою?  

А. Перша.     Б. Друга.    В. Обидві однаково. 

12.*** Чи залежить тиск світлових променів від того, на яку поверхню - 

чорну чи білу - падає світло? Як? 

А. Не залежить. Залежить лише від площі поверхні.  

Б. Залежить. На чорну поверхню тиск буде більший, оскільки вона добре 

поглинає промені.  

В. Залежить. На білу поверхню тиск буде більший, оскільки промені 

переважно відбиваються. 

13.*** Під час переходу іонізованого атома водню до нормального стану 

випромінюється фотон із частотою хвилі 3.3 • 1015 Гц. Визначити енергію цього 

фотону. 

А. 2.2 • 1018 Дж.      Б. 1 • 10-18Дж.      В. 2.2 • 10-18 Дж. 

14.*** Який ізотоп утворюється із радіоактивного торію 90
232T в 

результаті чотирьох а — і двох β — розпадів? 

А. 84
216Ро (Полоній).     Б. 88

228Ra (Радій).       В. 86
226Rn(Радон). 

15.*** Потік нейтронів проникає через шар свинцю, парафіну або води 

однакової товщини. Чи однаково ці частини впливають на інтенсивність 

потоку? 

А. Однаково, тому що нейтрони мають високу проникну здатність.  

Б. Сильніше впливає на потік шар свинцю, оскільки ядра в ньому масивні 

і ближче розташовані одне до одного.  

. Сильніше впливають парафін і вода, оскільки нейтрони, зіткнувшись з 

ядрами водню, втрачають енергію, тоді як після зіткнення з ядрами свинцю 

вони лише відскакують, майже не втрачаючи енергії.  

 

 

 

 

 

 

 



Дані завдання складені відповідно до програми з фізики для студентів 2 

курсу і мають на меті допоїти викладачу у здійсненні об’єктивного контролю 

знань студентів, зменшивши витрати часу на це. Завдання розроблені з кожної 

із чотирьох тем курсу, повністю охоплюючи кожну із них. Їх можна 

використовувати як для тематичного контролю знань у вигляді залікової 

роботи, так і для самоконтролю знань студентів. З метою врахування 

індивідуальних навчальних можливостей студентів завдання підготовлені в 

трьох рівнях знань. В кожному із чотирьох варіантів перші п’ять завдань  

відносяться до нищого рівня, другі п’ять – до середнього, треті п’ять – до 

вищого. Вірна відповідь на кожне із завдань оцінюється відповідно одним, 

двома і трьома балами. Пропонується така шкала переводу результатів 

перевірки знань учнів в оцінки: 

 

Кількість балів                           Оцінка 

0-9     2 

10-12     3 

13-14     4 

15-16     5 

17-18     6 

19-20     7 

21-22     8 

23-24     9 

25-26     10 

27-28     11 

29-30     12 

 

Для полегшення процесу перевірки результатів виконання завдань 

студентам можна рекомендувати робити записи відповідей в стандартній 

формі. Це може бути смужка паперу, на яку заносять цифри від 1 до 15, а під 

ними розміщують пусті клітинки в які студент вписує код відповіді. Під час 

перевірки смужку паперу з кодом вірних відповідей розташовують поряд зі 

смужкою, що заповнена студентом, і роблять порівняння. Виконання роботи 

регламентується в часі. 

 

 



Варіанти відповідей 

 

1. Електромагнітна індукція 

№ завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Варіант 

І Б В Б А В А Б Б А В Б В А Б В 

ІІ А В А Б В А В Б А Б Б В Б А А 

ІІІ Б В А А Б Б В А А Б Б В В Б А 

ІV А В Б В А А В Б А Б А А Б В А 

 

2. Електромагнітні коливання 

№ завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Варіант 

І В А В Б Б В А Б Б Б В Б А А Б 

ІІ А Б Б В А А Б В Б В В А Б Б А 

ІІІ Б В А Б Б В В Б А Б А В А Б Б 

ІV Б Б А В В Б А В Б А В В А Б Б 

 

3. Електромагнітні хвилі 

№ завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Варіант 

І В Б В А А А Б А В А А Б Б А В 

ІІ А В А Б А В А Б В В А Б А В В 

ІІІ А В В Б Б В В Б Б Б В Б А А В 

ІV В А В Б Б В А Б Б Б В А А В Б 

 

4. Квантова і ядерна фізика 

№ завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Варіант 

І А Б В Б А А В А В В Б А В А А 

ІІ А В В Б В А В Б Б А А В Б А А 

ІІІ Б А А В В Б А А В Б Б А А В В 

ІV А Б А В В Б А В Б А Б В В А В 
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