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Передмова 
 
Збірник задач з фізики для 10 класу містить 510 завдань, серед яких 

теоретичні питання, поняття, які учні повинні знати, типові задачі, які 
учні повинні вміти розв’язувати в процесі вивчення кожної теми 
згідно діючої навчальної програми авторського колективу під 
керівництвом Локтєва В. М.   та задачі підвищеної складності.  
Пропонуються також якісні задачі життєвого характеру.  

Задачі у збірнику розташовані в порядку вивчення навчального 
матеріалу підручника. Кілька задач кожного розділу розв’язано, щоб 
можна було використовувати ці розв’язки як зразок.    

Наводиться також зразок розв’язку одного варіанта завдань для 
тематичного контролю і один варіант пропонується для самостійного 
розв’язку.  

До розрахункових задач наводяться відповіді, щоб учень міг 
проконтролювати свої розв’язки. 

В кінці збірника наводяться довідникові дані, які необхідні під час 
розв’язування задач. 
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Розділ 1. Механіка 
Рівномірний прямолінійний рух 

1. Автомобіль можна вважати матеріальною точкою, визначаючи... 
 а) ...тиск повітря в шинах;  б) ... діаметр колеса;  
 в) ...відстань, яку він проїхав від Рівного до Житомира.  
2. Чому дорівнює проекція на вісь Ох (мал. 1) вектора...    
 а) ...АВ? б) ...CD? в) ...EF?     г) ...MN? 
3. Тіло почало рух з точки А  

(мал. 2) і здійснило 
переміщення, проекція якого на 
координатну вісь становить...  

 а) ...60 м.  б) ...30 м.  
 в) ...–40 м. г) ...–200 м. 

Яка координата кінцевого 
положення тіла? 

4. Рух тіла задано рівнянням: 
 а) х =  6 + 4t. б) х = 8 + 2t.     

в) х =  4 – 8t.     г) х =  – 6t. 
 Визначити початкову координату та проекцію швидкості руху тіла. 
5. На малюнку 3 а,б зображено систему відліку, пов’язану з деревом. 

Визначити початкову координату автобуса. Записати рівняння 
руху автобуса, якщо швидкість його руху 20 м/с. Рух автобуса 
вважати рівномірним прямолінійним. 

6. На малюнку 4 а – в зображено графіки залежності координати 
двох велосипедистів, які рухаються уздовж однієї прямолінійної 
дороги від часу. Чи одночасно велосипедисти почали рух? На якій 
відстані від початку координат зустрічаються велосипедисти? 

Мал. 1 

Мал. 2 

Мал. 3 
а) б) 

а) 
Мал. 4 

б) в) 
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7. Використовуючи графіки залежності координати тіла від часу  
(мал. 5 а – в),  записати рівняння його руху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Визначити координату зустрічі двох тіл, рух яких задано 
рівняннями х1 = – 18 + t  і  х2 =  3 – 6t. В який момент часу вони 
зустрінуться?  

 
 
 
 
9. Рух двох тіл задано рівняннями х1 = 20 + 2t  і  х2 = 10 + 3t. 

Визначити координату другого тіла в момент часу, коли 
координата першого тіла 80 м.  

10. Рух двох тіл заданий рівняннями x1 = 20t і х2 = 250 – 5t. Знайти:  
а) координату і час зустрічі цих тіл; б) координату другого тіла у 
момент часу, коли координата першого тіла була рівною 100 м;  
в) у який момент часу відстань між тілами становила 125 м. 
Врахувати, що тіла почали рухатися одночасно.  

11. Відстань між містами  200 км. З цих міст почали одночасно 
рухатися назустріч один одному автомобіль зі швидкістю  
80 км/год і велосипедист зі швидкістю 20 км/год. Побудувати 
графіки руху транспортних засобів і за графіками визначити час 
зустрічі і відстані від місця зустрічі до кожного з міст.  

12. За течією річки рухається катер зі швидкістю 18 км/год відносно 
води. Яка швидкість течії річки, якщо човен відносно берега 
рухається з швидкістю 6 м/с?   

13. Велосипедист рухається зі швидкістю 5 м/с назустріч автомобілю, 
швидкість руху якого 72 км/год. Яка швидкість руху 
велосипедиста відносно автомобіля?  

Мал. 5 
а) б) в) 

Розв’язання 
Оскільки тіла зустрілися, то їх координати стали рівними: х1=х2. 
Тоді tt 6318  . Звідси t  = 3 с. Тіла зустрілися в точці з 
координатою х1= – 18 + 3 = –15 (м). 
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14. Із станції вийшов товарний потяг, швидкість руху якого 54 км/год. 
Через одну годину в тому ж напрямку вийшов пасажирський 
потяг, який рухається з швидкістю 90 км/год. Визначити час, 
протягом якого пасажирський потяг наздожене товарний, якщо 
вони рухаються паралельними коліями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Гелікоптер рухається з швидкістю 180 км/год паралельно 

залізничному полотну і пролітає за 5 с над рухомим потягом, який 
рухається з швидкістю 72 км/год зустрічним курсом. Яка довжина 
потяга?  

16. Протягом якого часу пасажир, що сидить біля вікна потяга, що 
рухається з швидкістю 54 км/год, бачитиме зустрічний потяг 
довжиною 150 м, що рухається з швидкістю 36 км/год?  

17. Двома паралельними коліями в одному напрямку рухаються два 
потяги: товарний довжиною 630 м з швидкістю 48 км/год і 
електричка завдовжки 120 м з швидкістю 102 км/год. Протягом 
якого часу електричка обганятиме товарний потяг?   

18. З середини колони автомобілів, що рухаються з швидкістю  
30 км/год, з однаковими швидкостями одночасно виїжджають два 
мотоциклісти. Перший рухається в голову колони, а другий  у 
хвіст. З якою швидкістю рухалися мотоциклісти, якщо час руху 
першого мотоцикліста у голову колони виявився удвічі більшим, 
ніж час руху другого у хвіст?  

19. Катер пливе за течією річки з пункту А в пункт B 3 год, а рятівний 
круг цю відстань долає за 12 год. За який час катер повернеться 
назад з пункту B в пункт А? 

 
 
 

t  ? 
 
1 = 54 км/год  
2 = 90 км/год  
t1 =1 год  

Розв’язання 
За тіло відліку виберемо станцію, а за початок відліку часу 
виберемо момент, коли рушає пасажирський потяг. 
Товарний потяг вже рухатиметься 1 год і буде на відстані 
s=54 км від станції. Швидкість пасажирського потяга 
відносно товарного  = 2 – 1 = 36 км/год. 
Тоді час, за який пасажирський потяг наздожене товарний 

год5,1

год
км36

км54s



t . 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Моторний човен, рухаючись за течією річки, проходить відстань між 

двома пристанями за 4 год, а рухаючись у зворотному напрямку за  
6 год. Скільки часу затратять на рух між пристанями плоти?  

21. Першу половину шляху велосипедист проїхав з швидкістю 12 км/год. 
Надалі, половину часу руху, що залишився, він їхав з швидкістю  
8 км/год, а решту шляху йшов пішки з швидкістю 4 км/год. Визначити 
середню швидкість велосипедиста на всьому шляху.  

22. Швидкість потяга на підйомі 30 км/год, а на спуску  90 км/год. 
Визначити середню швидкість на вcьому шляху, якщо довжина 
спуску в два рази більша за довжину підйому.   

23. Ширина річки 160 м. Човен, тримаючи курс перпендикулярно до 
течії, досяг протилежного берега за 100 с. Швидкість течії річки  
1,2 м/с. Визначити швидкість і переміщення човна відносно берега. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t2  ? 
 
t1 = 3 год  
t = 12 год  

Розв’язання 
Нехай власна швидкість катера , а швидкість течії u. Тоді 
щвидкість катера за течією u1 (1), а швидкість проти 
течії u2 (2). Віднімемо від першого рівняння друге: 

212  u .  З іншого боку 
t
su  , 

1
1 t

s
 , 

2
2 t

s
 . Тоді 

21
2

t
s

t
s

t
s

  або 
21

112
ttt

 . Звідси 
tt
tt

t 



1

1

2

21 .  

 

год6
год32год12

год12год3
2 1

1
2 









tt
ttt . 

  ? s  ? 
 
l = 160 м 
t = 100 c  
1 = 1,2 м/с 

Розв’язання 
Рух човна складається з руху  
перпендикулярно до берега з швидкістю 2 
відносно води і руху  уздовж берега з 
швидкістю течії річки 1. Скористаємось 
принципом незалежності рухів, згідно 

якого час і одного, і іншого руху однаковий. Течія човен 
знесе і він попаде в точку С. Швидкість човна відносно води 

c
м6,1

c100
м160

2 
t
l . Швидкість човна відносно берега 

2
1

2
2   . 

с
м2

с
м1,2

с
м1,6

22














 . Модуль 

переміщення м200c100
c
м2  ts  . 
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24. Човен тримає курс під кутом 1500 до напрямку течії. Визначити 
час переправи, якщо відомо, що лінія, яка збігається з траєкторією 
човна, перпендикулярна до берегів. Швидкість човна відносно 
води 4 м/с, ширина річки 100 м.  

25. Вагон шириною 2,7 м був пробитий кулею, що летить 
перпендикулярно руху вагона. Зміщення отворів в стінках вагона  
один відносно одного становить 5 см. Чому дорівнює швидкість 
руху кулі всередині вагона, якщо вагон рухається з швидкістю  
36 км/год?  

26. Весляр переправляється на човні через річку шириною 400 м, 
тримаючи весь час човен перпендикулярно до  берегів. Швидкість 
човна відносно води 9 км/год, швидкість течії річки 5,4 км/год. 
Скільки часу займе переправа?  

27. Чому на склі вікон рухомого автобуса прямий дощ залишає косі 
сліди?  

 
Рівноприскорений рух 
(вважати g=10 м/с2) 

28. Швидкість автомобіля на шляху 150 м збільшилася з 18 км/год до 
36 км/год. Визначити прискорення руху автомобіля і час, 
протягом якого збільшувалася швидкість.  

29. Літак здійснює посадку зі швидкістю 576 км/год. Скільки часу він 
рухається до зупинки і який шлях пройде, якщо прискорення його 
руху 8 м/с2?  

30. Ділянку шляху довжиною 1 км мотоцикліст, рухаючись зі стану 
спокою, проходить з постійним прискоренням 0,8 м/с2. За який 
час пройдено цей шлях? Яка швидкість мотоцикліста в кінці цього 
шляху?  

31. Тіло, рухаючись рівноприскорено зі стану спокою, проходить за 
четверту секунду від початку руху 7 м. З яким прискоренням 
рухалось тіло? Який шлях воно пройшло за перші 10 с? Якої 
швидкості досягнуло в кінці десятої секунди?  

32. Тіло вільно падає зі стану спокою з висоти 980 м. Який шлях воно 
пройде за останню секунду свого падіння? Яка швидкість тіла в 
момент удару об землю?  

33. Тіло, яке вільно падає без початкової швидкості, в кінці першої 
половини шляху досягло швидкості 20 м/с. Якої швидкості 
досягло тіло в кінці падіння? Скільки часу воно падало? З якої 
висоти воно впало?  
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Приклад розв’язку завдань для тематичного контролю 
 Рівень А (початковий) 

1. Одиницею кутової швидкості є... 
 а) ...1 Гц;    б) ...1 рад/с;        в) ...1 м/с2;   г) ...1 м/с. 
2. Напрямлений вiдрiзок прямої, що з’єднує початкове положення тiла 

з кінцевим, називають… 
 а) ...переміщенням;     б) ...шляхом;  в) ...траєкторією; г) ...швидкістю. 
3. Під час рівномірного прямолінійного руху вектори швидкості і 

переміщення… 
 а) ...співнапрямлені;   б) ...протилежно напрямлені;   в) ...перпендикулярні. 

Рівень B (середній) 
1. Траєкторія руху каменя, кинутого 

горизонтально,  схематично зображена на 
малюнку 1. Порівняти значення проекції 
швидкості руху каменя на вертикальну вісь у 
зазначених на малюнку точках.  

 а) yA=yB=yC;      б)yA=0,yB<yC;     в) yA=0,yB>yC;  г) yA>yB>yC. 
2. Якщо протягом певного інтервалу часу напрям прискорення 

перпендикулярний до напрямку швидкості, то під час руху тіла 
модуль швидкості з часом… 

 а) ...зменшується; б) ...може як збільшуватися, так і зменшуватися; 
 в) ...збільшується; г) ...не змінюється.   
3. Колесо велосипеда має радіус 0,4 м. З якою 

швидкістю їде велосипедист, якщо обертова частота 
колеса 2,5 об/с? 

Рівень С (достатній) 
1. На малюнку 2 зображено графік залежності х(t) для 

руху тіла вздовж осі Ох. Визначити прискорення 
руху тіла та записати рівняння залежності sх(t). 

2. Тіло, яке кинули під кутом 300 до горизонту досягло максимальної 
висоти 11,25 м. Визначити початкову швидкість руху тіла.  

Рівень D (високий) 
1. Падаючи вертикально, краплі дощу залишають на вікні потяга, що 

рухається рівномірно з швидкістю 45 км/год, сліди під кутом 600 до 
вертикалі. Визначити швидкість руху крапель.  

2. Під час рівноприскореного руху зі стану спокою тіло за десяту 
секунду пройшло відстань 19 м. Яку відстань пройде тіло за 
двадцяту секунду?  

 

Мал. 2 

Мал. 1 
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Рівень А (початковий) 
1. б     2. а   3. а 
Рівень B (середній) 
1. б     2. г    
3.  
 
 
 
 
 
 
 
Рівень С (достатній) 
1.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ? 
  
r = 0,4 м 
n  = 2,5 об/с 

 

Розв’язання 
Один з виразів, за яким можна обчислити швидкість під час 
рівномірного рух по колу, rnπ2 . Після підстановки 

с
м6,28

с
об2,5м4,014,32  . 

Розв’язання 

З графіка визначаємо прискорення руху: 
t

a xx
x

0 
  .  

с
м5,20 x , 

с
м10x , t = 12,5 c. Тоді 2с

м0,6
с12,5

с
м2,5

с
м10




xa . 

Рівняння залежності sх(t): 2

2

0
tats x

xx  .   23,05,2 ttsx  . 

0  ? 
  
 = 300 

h  = 11,25 м 

 

Розв’язання 
Коли початкова швидкість напрямлена під кутом до 
горизонту, тіло рухається по параболі, причому у 
вертикальному напрямку рух рівноприскорений. Якщо вісь 
Оy напрямити вгору, то проекція початкової швидкості на 
вісь Оy: αsin00  y . У точці найбільшого підйому y=0.   

Висота підйому 
gg

h y

2
αsin0

2
0 22

0
2
0











. Звідси 

αsin
2

20
gh

 . Після підстановки 

с
м30

0,25

м11,25
с
м9,82 2

0 


 . 
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Відповіді до задач 
9. 80 м. 
10. а) 200 м;10 с; б) 225 м; в) 15 с. 
11. 2 год; 160 км; 40 км. 
12. 1 м/с. 
13 25 м/с. 
15. 350 м. 
16. 6 с. 
17. 50 с. 
18. 90 км/год. 
20. 24 год. 
21. 8 км/год. 
22. 54 км/год. 
24. 50 с. 
25 540 м/с.  
26. 200 с. 
28. 0,25 м/с2; 20 с. 
29. 20 с; 1600 м. 
30. 50 с; 40 м/с. 
31. 2 м/с2; 100 м; 20 м/с. 
32. 135 м; 140 м/с. 
33. 28 м/с; 2,8 с; 40 м. 
34. 20 м; 4 с. 
35. 20 м/с; 1 с. 
36. 30 м/с. 
37. 1,3 с; 2 м; 4,6 м. 
38. 1 с. 
39. а)1 м/с2; 25,05,2 ttsx  .  

б) 1,2 м/с2; 26,014 ttsx  . 
41. 2 м/с2; tx 26  . 
42. 2 м/с2;  tx 2 . 
43. 2 м; першого: 4 м/с; 0; 

другого 5 м/с; 4 м/с2. 
44. 1 м; першого: 2 м/с; 0; 

другого 2 м/с; 3 м/с2. 
46. 2 м. 
48. 20 м; 25 м/с. 

49. 1,5 с. 
50. 70,5 м/с, 50 м/с. 
53. 60 с; 30,6 км. 
54. 7,2 м. 
55. 5 м. 

56. 0,1 с; 1,9 с. 
57. 3 с. 
58. tg=4.  
61. 0,5 об/с; 2 с. 
62. 6,28 м/с. 
63. 0,6 об/с. 
64. 125,6 рад/с; 18,8 м/с. 
65. 1,6. 
66. 10 м/с2. 
67. 0,13 м/с2. 
69.  а) а1=2а2; б) а1=0,5а2. 
70.  20. 
71. 20. 
72. 230 м/с; 16,610-3 м/с2.  
73.  464 м/с, на захід. 
76. 1,2108 кг.  
78. 355 кг.   
79. 6745 с. 
80. 42240 км; 3,1 км/с.  
81. 4 м/с2. 
82. 0,111 м/с2. 
83. Зменшився у 3 рази.  
84. 1,7 км/с. 
91. 40 м.  
92. 25 с.  
93. 0,8 м/с2; 8 м/с; 40 с; 200 м. 
94. 2 м/с2.  
95. 2 м/с2; вгору.  
96. 70 кг. 
97. 0,9 кг. 
98. 0,28. 
99. Вліво у 2 рази. 
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441. 1610-5 Н. 
442. 1,5510-6 Н. 
444. 410-7 Кл. 
445. 0,5 м. 
454. 310-7 Кл. 
455. 1000 В/м.  

456. 2,2510-9 Кл. 
457. 100 кВ/м . 
459. 10 В/м. 
460. 30 м/с2. 
461. 5 м/с2. 
462. 900 В/м. 
463. 210-8 Кл. 
464. 450. 
465. Між зарядами на відстані  

10 см від першого заряду. 
466. 45 см від першого заряду і 

90 см від другого. 
467. 28,08104  В/м. 
469. 17280 В/м. 
470. 1,15104 В/м. 
471.  4,6104 В/м. 
477. 1,510-11 Кл. 
478. 45 В. 
479. 0,2 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480. 310-5 Дж; 300 В. 
481. 510-6 Дж. 
483. 1,25105 В. 
484. 4,4104 м/с. 
485. 1,41015 м/с2;  5,7 мм. 
486. 1,91010 м/с2; 0,210-5 с. 
487. 104 В. 
488. 510-12 кг; верхньої. 
495. 24 мкФ. 
496. 41 мкФ. 
497. 2 мкФ; 1,2 мкФ. 
498. 310-4 Кл; 100 В. 
499. q1=90 мкКл, U1=90 В; q2=30 

мкКл, U1=30 В; q3=60 мкКл, 
U3=30 В. 

500. 5 мкФ; 1,1 мКл. 
502. 410-4 Кл; 1210-4 Кл. 
503. 80 В; 40 В. 
504. 2,124 мкКл. 
505. 94 см2. 
506. 8,610-7 Дж. 
507. 0,910-3 Дж. 
508. 2 см. 
509. 35,3 кВ/м. 
510. 0,24 Дж. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фізичний довідник 
Швидкість світла у вакуумі    3108 м/с.     Радіус Землі   6400 км. 

Гравітаційна стала   6,6710-11
2

2

кг
мН  .        Маса Землі  61024 кг. 

Стала Авогадро  6,02 1023 моль-1.              Стала Больцмана 1,3810-23 
К

Дж  .          

Універсальна газова стала  8,31 
Кмоль

Дж


.     

Нормальний атмосферний тиск – 105 Па.   1 мм.рт.ст.  133,3 Па. 
Маса електрона – 9,1 10-31 кг.                      Маса протона  1,672610-27 кг. 

Елементарний заряд   1,610-19 Кл.           Електрична стала   8,8510-12 
м
Ф . 
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Залежність тиску p та густини   насиченої водяної пари  
від температури t 

t, 0C p, кПа , г/м3 t, 0C p, кПа , г/м3 

0 0,61 4,85 16 1,81 13,65 
1 0,65 5,20 17 1,93 14,50 
2 0,71 5,57 18 2,07 15,39 
3 0,76 5,95 19 2,20 16,32 
4 0,81 6,37 20 2,33 17,32 
5 0,88 6,80 21 2,48 18,35 
6 0,93 7,27 22 2,64 19,44 
7 1,0 7,70 23 2,80 20,60 
8 1,06 8,28 24 2,98 21,81 
9 1,14 8,83 25 3,16 23,07 
10 1,23 9,41 26 3,36 24,40 
11 1,33 10,02 27 3,56 25,79 
12 1,40 10,67 28 3,78 27,26 
13 1,49 11,36 29 4,00 28,7 
14 1,60 12,08 30 4,24 30,3 
15 1,71 12,84    

Густина речовин ( 3см
г  або 103 3м

кг ) 

Вода 1,0 Ртуть 13,6 
Олія 0,9 Спирт 0,8 
Мідь  8,9 Алюміній 2,7 
Сталь 7,8   

 

Поверхневий натяг рідин при 20 0С (
м

мН або 10-3 
м
Н ) 

Вода 73 Ртуть 472 
Мильний розчин 40 Спирт 22 

 
Модуль пружності (модуль Юнга) (109 Па) 

Алюміній 70 Мідь 110 
Залізо 200 Сталь 200 

 
Границя міцності (106 Па) 

Алюміній* 100 Мідь 400 
 

Діелектрична проникність речовин 
Парафін* 2 Слюда* 6 
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Періодична система хімічних елементів Д.І.Менеделєєва 
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