
7 клас 

1.Вкажіть основну одиницю часу: 

а) секунда;           б) година;               в) доба;              г) рік.       

                                                                                  

2. Вкажіть рядок, у якому одиниці часу наведено в порядку зменшення: 

       а) година, секунда, хвилина;                в) століття, рік, доба; 

       б) доба, хвилина, година;                      г) рік, тиждень, місяць. 

 

3. Закінчить речення: «Молекула не може складатися з…» 

       а) сотень атомів;       б) кількох атомів;        в) одного атома;     г) половини атома. 

 

4. Вкажіть стан, у якому знаходиться речовина, якщо вона зберігає об’єм і легко змінює 

форму: 

      а) твердий;             б) рідкий;              в) газоподібний;          г) або рідкий, або твердий.  

 

5. Вкажіть рядок, у якому наведене фізичне явище, яке одночасно є електричним, 

тепловим, світловим, звуковим і магнітним: 

      а) полум’я свічки;     б) звучання музики;       в) блискавка    г) виверження вулкана;                                 

6. Порівняйте і вкажіть, що менше – 12 хв чи 700 с;  0,2 кг  чи  220 г: 

 

     а) 12 хв; 0,2 кг;         б) 700 с; 0,2 кг;        в) 700 с; 220 г;         г) 12 хв; 0,2 кг. 

 

7. Визначте площу поверхні куба з ребром 10 см: 

 

     а) 100 см2;         б) 6000 см2;         в) 400 см2;         г) 600 см2. 

 

8. Обчисліть об’єм куба з ребром 20 см: 

 

   а) 0,004 м3;          б) 0,008 м3;          в) 0,04 м3;          г) 0,08 м3. 

 

9. Визначте швидкість рівномірного прямолінійного руху електропоїзда, який за 2,5 хв 

пройшов шлях 3600 м: 

     а) 25 м/с;           б) 14,4 м/с;        в) 24 м/с;             г) 21 м/с. 

 

10. Період обертання свердла 0,01 с. Визначте частоту обертання свердла: 

 

     а) 100 с-1;          б) 50 с-1;              в) 10 с-1;           г) 0,5 с-1. 

 

11. Визначте, у скільки разів швидкість штучного супутника Землі 8 км/с більша, ніж 

швидкість кулі 500 м/с: 

а) 8 ;                б) 12;                  в) 15;                 г) 16. 

 

12. Пасажир сидить біля вікна поїзда, який рухається зі швидкістю 90 км/год. Назустріч 

рухається поїзд завдовжки 700 м зі швидкістю 36 км/год. Визначте час, протягом якого 

пасажир бачить зустрічний поїзд: 

       а) 20с;             б) 30с;              в) 40с;            г) 34 с. 



8 клас 

1. Виберіть агрегатний стан, у якому речовина має найкращу теплопровідність: 

      а) газ;                б) рідина;                   в) тверде тіло;              г) вакуум.  

 

2. Виберіть колір поверхні, що більше нагрівається сонячними променями: 

      а) чорний;         б) білий;                     в) сірий;                         г) червоний. 

 

3. Вкажіть, яку енергію називають енергією руху: 

     а) внутрішню;     б) повну механічну;     в) потенціальну;     г) кінетичну. 

 

4. Автомобіль загальмував і зупинився. Виберіть вид енергії, у який перетворилася 

кінетична енергія автомобіля: 

      а) потенціальну;         б) електричну;            в) внутрішню;           г) атомну. 

  

5. Визначте силу тяжіння, яка діє на тіло масою 300 г на поверхні Землі: 

 

     а) 2,94 Н;       б) 2,84 Н;       в) 2,74 Н;       г) 2,64 Н. 

 

6. Визначте силу, під дією якої пружина жорсткістю 400 Н/м подовжилася на 2 см: 

     а) 8 Н;         б) 80 Н;         в) 800 Н;         г) 8 кН. 

 

7. Ящик вагою 400 Н має площу основи 0,5 м2. Обчисліть тиск ящика на нерухому 

горизонтальну опору: 

     а) 200 Па;       б) 400 Па;       в) 600 Па;       г) 800 Па. 

 

8. Вкажіть у чому дає виграш рухомий блок і в скільки разів: 

     а) у роботі; в 2 рази;                    в) у силі;  в 2 рази; 

     б) у роботі; в 4 рази;                    г) у силі;  в 4 рази. 

 

9. Людина піднімає вантаж масою 20 кг на висоту 1,5 м з постійною швидкістю. Визначте 

роботу, яку виконує людина (вважайте g = 10 Н/кг): 

 

     а) 10 Дж;         б) 30 Дж;         в) 300 Дж;         г) 3000Дж. 

 

10. Потужність двигуна дорівнює 5 кВт. Визначте роботу, яку двигун виконує за 2 с: 

     а) 1кДж;          б) 10 кДж;          в) 2,5 кДж;       г) 5 кДж.    
 

 

11. Визначте масу окропу, яку треба долити до 2 кг води при 25оС, щоб температура 

зросла до 50 оС: 

     а) 2 кг;             б) 1 кг;            в) 3 кг;               г) 0,5 кг 

 

12. Поїзд завдовжки 260 м проходить зі швидкістю 54 км/год через тунель протяжністю 

190 м. Визначте час, протягом якого поїзд рухається в тунелі: 

      

    а) 5 с;                   б) 6 с;                 в) 15 с;                 г) 30 с 

 

 

 

 



9 клас 

1.  Вкажіть причину утворення тіні: 

         а) поширення світла у вакуумі;                                       

         б) заломлення світла на межі двох середовищ;      

 в) відбивання світла 

 г) прямолінійне поширення світла. 

2. Третя частина кута між відбитим і падаючим променями дорівнює 40о. 

Визначте кут падіння. 

        а) 40о;                    б) 50о;                    в) 60о;                    г) 30о. 

3. Сонячні промені утворюють кут 600 до горизонтальної поверхні. Визначте 

кут падіння: 

     а) 20о;       б) 30о;        в) 45о ;       г) 60о . 

4. Вкажіть, як змінюється внутрішня енергія речовини під час плавлення: 

     а) зменшується;                 в) спочатку збільшується, потім зменшується; 

     б) збільшується;                 г) не змінюється. 

 

5. Вкажіть такти двигуна внутрішнього згоряння, що відбуваються за 

інерцією: 

     а) впуск;        б) стиск;        в) робочий хід;        г) випуск. 

 

6. Автомобіль проїхав першу половину шляху зі швидкістю 90 км/год, а 

другу половину  - 70 км/год. Визначте середню швидкість руху автомобіля: 

     а) 78,75 км/год;    б) 78 км/ год;     в) 76,7 км/год;     г) 75,25 км/год. 

 

7. У повітрі тіло важить 75 Н, а у воді – 71 Н. Обчисліть архімедову силу: 

     а) 75 Н;     б) 71 Н;   в) 4 Н;     г) 146 Н. 

 

8. Заряди двох однакових кульок дорівнюють: -12,8 нКл  і  9,6 нКл. Визначте 

заряд кожної кульки після їх дотику: 

     а)  – 1,2 нКл;      б) – 1,4 нКл;       в) – 1,6 нКл;      г) – 1,8 нКл 

9. Обчисліть силу струму, яка протікає в провіднику опором 16 Ом при 

напрузі 4 В на його кінцях: 

      а) 4 А;                      б) 0,25 А;                в)  64 А;                    г) 0,5 А. 

 

10. Визначте, на скільки рівних частин потрібно розрізати провідник опором           

36 Ом, щоб при паралельному з’єднанні цих частин отримати опір 1 Ом: 

     а) 2;         б) 3;         в) 4;         г) 6. 

 

11. Вкажіть речовину, з якої не можна виготовляти корпус компаса: 

     а) пластмаса;     б) залізо;     в) дерево;     г) алюміній. 

 

12. Визначте силу, що діє на провідник завдовжки 10 см зі струмом 0,2 А, 

розміщений під кутом 45о до ліній однорідного поля з індукцією 8 мТл: 

     а) 0,1 мН;     б) 0,2 мН;     в) 0,3 мН;     г) 0,4 мН. 


