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Øàíîâí³ ñåìèêëàñíèêè!

Ви починаєте вивчати новий навчальний предмет – фізи-
ку. Фізика – одна з найдавніших наук про природу. Сьогодні 
вона дуже розвинена і є основою (фундаментом) для розвитку 
інших наук і техніки.

Знання з фізики допоможуть вам розуміти навколишній 
світ – як природний, так і штучний, створений людиною. 
Завдяки фізиці ви зрозумієте, що таке блискавка і грім, 
чому планети рухаються навколо Сонця, а всі тіла падають 
на Землю, як примусити воду і вітер працювати на користь 
людини. Ви зрозумієте також, як працює радіо і телебачен-
ня, чому важкий літак може літати у повітрі, як долетіти до 
інших планет та багато іншого.

Фізика потрібна чи не кожній людині: лікарю й інженеру, 
кос мо навту і досліднику водних глибин, селянину і робіт-
никові. Знання з фізики дають змогу пояснювати природні 
явища, передбачати їх, розуміти, як працюють різноманітні 
пристрої, та конструювати нові.

Як і будь-яка інша наука, фізика ґрунтується на наукових 
фактах. Тому ви будете самостійно проводити досліди і спосте-
реження. Фізика належить до точних наук, тому ви навчитесь 
робити вимірювання й обчислення за фізичними формулами, 
будувати графіки й розв’язувати фізичні задачі.

Фізика навчить вас бути спостережливими, кмітливими 
і винахідливими, розгадувати таємниці.

Ви будете вивчати фізику протягом трьох років: у сьо-
мому, восьмому, дев’ятому класах. Весь курс складається з 
п’яти частин:
 1) початок фізики (сьомий клас);
 2) механіка (восьмий клас);
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 3) теплові явища (восьмий клас);
 4) електромагнітні явища. Коливання і хвилі (дев’ятий 

клас);
 5) оптика, квантова фізика (дев’ятий клас).

Навчальний матеріал і різноманітні завдання в цьому під-
ручнику розділено на дві групи. До першої групи належить 
матеріал, засвоєння якого відповідає достатньому рівню знань 
учнів. Це основний матеріал, обов’язковий для засвоєння. 
Його надруковано на білому тлі. До другої групи належить 
матеріал додатковий – його позначено зірочкою і надрукова-
но н рожевому тлі. Засвоєння цього матеріалу необхідне для 
досягнення високого рівня у навчанні.

Бажаємо успіхів у вивченні цієї цікавої і скрізь потрібної 
науки!
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* Слово “природа” використовують у двох значеннях: першопричина (суть) 
і навколишній світ.

** Фантастичний – уявний, вигаданий.
*** Реальний – справжній, невигаданий.

§ 1. Ùî òàêå ô³çèêà?

1. Ùî îçíà÷àº ñëîâî “ô³çèêà”?

Слово “фізика” походить з грецької мови, 
де означає “природа (у розумінні походжен-
ня), єство (суть)”.

Цю назву ввів у науку стародавній грець-
кий учений Арістотель (ІV століття до нашої 
ери). Арістотель уявляв фізику як науку, 
яка може пояснити походження, суть кожної 
речі. Таке уявлення про фізику в загальних 
рисах збереглося й донині.

2. ßê âèíèêëà ô³çèêà?

З давніх-давен люди прагнули зрозуміти 
навколишній світ – те, що ми називаємо 
природою*. У них виникали різні запитання: 
“Що таке блискавка, грім, вогонь, тепло, 
звук? Чому змінюються пори року? Як легше 
перемістити вантаж?”, та багато інших. 

До таких запитань спонукала не лише цікавість, а й необхідність. 
Люди хотіли розуміти природні явища (див., наприклад, мал. 1), 
щоб їх передбачати, вчасно захищати себе від небезпеки (повені, 
грози, холоду), а також щоб мати певну користь (знаходити шлях, 
будувати житло, виробляти знаряддя тощо). 

Первісні уявлення про природу були хибними, здебільшого фан-
тастичними**. З такими уявленнями ми часто стикаємось у різнома-
нітних казках. Однак вигадки не могли задовольнити людину, 
по трібні були реальні*** знання, які можна було б застосувати для 
прак тичних потреб.

Арістотель –
давньогрецький учений 

(ІV ст. до н. е.)
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Мал. 1. Блискавка під час грози – природне явище

Деякі правильні знання люди навчились одержувати ще у стародав-
ньому світі (до нашої ери). Наприклад, у Стародавньому Єгипті і Ва-
вилоні мали початкові знання з арифметики, алгебри, геометрії, аст-
рономії. Ці знання були потрібні для вирішення практичних завдань; 
зок рема, арифметика і алгебра – для торгівлі, геометрія – для розпо ділу 
землі та будівництва. Під час будівництва застосовували різні ме ха-
нізми: котки, важелі, блоки, що також потребувало спеціальних знань.

Першою наукою, з якої почався розви ток 
природознавства, була астрономія. Завдя ки 
спостереженням за рухами небесних сві тил 
створені годинник і календар.

Особливо розвинулася наука у Старо-
давній Греції. Тут, на відміну від Стародав-
нього Єгипту і Вавилону, не лише хотіли 
з’ясувати, як (за яким рецептом) можна 
одержати результат, а й намагались поясни-
ти, довести свою думку. Учені Стародавньої 
Греції прагнули вийти за межі практичних 
потреб. Вони робили спроби об’єднати досі 
розрізнені наукові знання, намагаючись зро-
зуміти, як збудовано Всесвіт, які закони ним 
керують.

Це був великий крок уперед у розвитку 
науки. Сьогодні вважають, що зародки су-
часної науки з’явилися саме у Стародавній 

Архімед –
давньогрецький учений

(ІІІ ст. до н. е.)

§ 1. Ùî òàêå ô³çèêà
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Âñòóï

Галілео Галілей –
італійський фізик

і астроном (1564–1642)

Ісаак Ньютон –
англійський фізик

і математик (1643–1727)

Греції. Там працювали вчені, імена яких 
відомі й сьогодні: Піфагор, Архімед, Евклід 
та ін. Окремі їхні здобутки не втратили зна-
чення й донині.

Однак не всі пояснення стародавніх уче-
них були правильними, тому що дослідники у 
ті часи покладалися лише на спостереження 
і міркування. Згодом виявилося, що цього 
недостатньо.

Лише тоді, коли вчені почали проводи-
ти спеціальні досліди (експерименти), вони 
отримали змогу здобувати точніші, тобто 
наукові, знання. Наукові досліди започат-
кував італійський фізик Галілео Галілей 
(ХVІ–ХVІІ ст.). Його вважають батьком су-
часної фізики.

У давнину всі знання про природу мали не 
надто великий обсяг і були охоплені однією 
наукою, яку називали фізикою. Пізніше, з 
накопиченням наукових знань, єдина нау-
ка про природу поступово розділилась на 
декілька окремих: фізику, хімію, біологію, 
географію та ін. Цей поділ залишився й до-
нині. Вважають, що фізика стала окремою 
наукою у ХVІІ ст., коли видатний англій-
ський учений Ісаак Ньютон об’єднав усі 
відомі тоді знання з механіки, створивши 
наукову теорію*.

Ньютон з’ясував, що у створенні нау кової 
теорії важливу роль відіграє математика. 
Вона дає змогу одержати знання, які не-
можливо здобути лише за допомогою дослідів 
(експериментів). Фізики різних країн, які 
жили і творили після Ньютона, удосконалили 
його теорію. Сьогодні її використовують для 
розрахунків руху планет, польотів косміч-

* Наукова теорія не лише правильно описує 
явища, а й правильно їх пояснює, а також дає 
змо гу передбачати нові (ще невідомі) явища.
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§ 1. Ùî òàêå ô³çèêà

Мал. 2. Політ космічного 
корабля розраховують, ви-
користовуючи теорію, яку 
започаткував Ньютон

Мал. 3. Старовинний при-
стрій – куля, що обертаєть-
ся за допомогою нагрітої 
пари (тут одночасно відбува-
ються і теплові, і механічні 
явища)

них кораблів (мал. 2), для створення різних 
механізмів тощо.

Внесок у застосування теорії Ньютона 
для розрахунків польотів ракет і космічних 
кораблів зробили також і українські вчені: 
Олександр Засядько, Микола Кибальчич, 
Юрій Кондратюк та інші (читай про них у 
додатках, що в кінці підручника).

Отже, фізика виникла з людських по-
треб у пізнанні природних явищ і стала 
справжньою наукою (тобто такою, що дає 
правильні знання), відколи почали ставити 
досліди (експерименти) та створювати теорії 
для пояснення і передбачення природних 
явищ.

3. Ùî âèâ÷àº ô³çèêà?

Фізика вивчає різноманітні природні 
явища*, які прийнято називати фізичними. 
Ці явища можуть відбуватися як у самій при-
роді, так і в штучних (зроблених людиною) 
пристроях (мал. 3, 4).

До фізичних явищ належать: механіч-
ні, теплові, електричні й магнітні, світлові 
(оптичні), атомні та ядерні. Наведемо при-
клади фізичних явищ.
1. Механічні явища: рухи тіл** на Землі та 

біля її поверхні (автомобіля, спортсмена, 
літака, парашутиста); рухи тіл у косміч-
ному просторі (Місяця навколо Землі, 
Землі та інших планет навколо Сонця, 
космічного корабля, що мандрує у Все сві-
ті); рухи тіл у повітрі та воді (польоти 
пта хів, плавання риб, підводних човнів 
та багато іншого).

* Природне явище – це будь-яка зміна в природі.

** Тіло – це будь-який предмет незалежно від того, 
з чого він зроблений, якої форми, розмірів тощо.
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Âñòóï

Мал. 5. Біле світло, що пройшло 
крізь призму, утворює різнокольорові 
смужки

Мал. 6. Світло від свічки, що пройшло 
крізь лін зу, утво рило її перевернуте зо-
браження на ек рані

Мал. 4. Штучна блискав-
ка – електричний розряд, 
створений у лабораторії

2. Теплові явища: нагрівання й охолодження тіл, зміна розмірів 
тіл під час їхнього нагрівання або охолодження; випаровування, 
кипіння, замерзання води; танення льоду тощо.

3. Електричні й магнітні явища: виникнення блискавки під час 
грози, електричних іскор під час тертя, електричного струму, 
північного сяйва (дивовижного світіння неба на півночі), дія 
магніту на залізні предмети та інше.

4. Світлові (оптичні) явища: поширення світла у просторі, утво-
рення тіні від непрозорих предметів, проходження світла крізь 
прозорі тіла різної форми (мал. 5, 6), утворення веселки (мал. 7) 
та багато іншого. 

5. Атомні та ядерні явища – це явища, які виникають унаслідок 
змін, що відбу ваються з атомами та ядрами. Атоми – найменші 
частинки, з яких складають ся всі тіла, ядро – центральна частина 
атома.
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§ 1. Ùî òàêå ô³çèêà

Мал. 7. Веселка – природ не 
явище. Її можна створи ти 
са мо му

До ядерних явищ належить, зокрема, 
радіоактивність – утворення деякими речо-
винами* особливих променів, які називають 
радіоактивними. Радіоактивні промені гли-
боко проникають у тіла та згубно діють на 
людей і все живе, якщо немає потрібного 
захисту. Завдяки вивченню фізики ви ді-
знаєтесь, як можна захиститися від радіо-
активних променів.

Отже, фізика – це природнича наука, 
яка вивчає різноманітні явища, що можуть 
відбуватися з природними тілами. 

Серед усіх природничих наук фізика є 
найзагальнішою. Це означає, що вона вивчає 
всю природу і водночас лише найзагальніші 
властивості тіл, тобто те, що властиве усім 
без винятку природним тілам. 

* Речовина – це те, з чого складається тіло (залізо, скло, вода – приклади 
речовин). Таке пояснення дуже спрощене; точніше див. у розділі 4.

Ùî æ ñàìå âëàñòèâå óñ³ì áåç âèíÿòêó ïðèðîäíèì ò³ëàì? Ïî-ïåðøå, 
öå áóäîâà (êîæíå ò³ëî ç ÷îãîñü ñêëàäàºòüñÿ, ïåâíèì ÷èíîì çáóäîâàíå), 
ïî-äðóãå, ðóõ (óñ³ ò³ëà òàê ÷è ³íàêøå ðóõàþòüñÿ), ïî-òðåòº, âçàºìîä³ÿ 
(âèÿâëÿºòüñÿ, ùî âñ³ ò³ëà òàê ÷è ³íàêøå ä³þòü íà ³íø³ ò³ëà ³ çàçíàþòü 
âïëèâó ç áîêó ³íøèõ ò³ë). Ïðî âñå öå âè ä³çíàºòåñÿ äåòàëüí³øå, êîëè 
ïî÷íåòå âèâ÷àòè öþ ö³êàâó íàóêó. 

Îòæå, ô³çèêà – ïðèðîäíè÷à íàóêà, ÿêà âèâ÷àº íàéçàãàëüí³ø³ âëàñòè-
âîñò³ ò³ë, òîáòî áóäîâó, ðóõ ³ âçàºìîä³þ, âëàñòèâ³ óñ³ì ïðèðîäíèì ò³ëàì.

×îìó ìîæëèâå âèâ÷åííÿ ïðèðîäíèõ ÿâèù?

ßâèùà, ÿê³ âèâ÷àº ô³çèêà (òà é áóäü-ÿêà ³íøà íàóêà), – çàêîíîì³ðí³, 
òîáòî âîíè çàâæäè â³äáóâàþòüñÿ îäíàêîâî çà îäíàêîâèõ óìîâ. Âîíè 
ìîæóòü áóòè â³äòâîðåí³ ëþäèíîþ, ÿêùî ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè.

Íàâåäåìî äåê³ëüêà ïðèêëàä³â çàêîíîì³ðíèõ ÿâèù.
1. ßêùî â³äïóñòèòè ïðåäìåò íà äåÿê³é âèñîò³ íàä Çåìëåþ, òî â³í 

îáî â’ÿç êî âî âïàäå íà Çåìëþ (ìåõàí³÷íå ÿâèùå, ÿêå íàçèâàþòü 
â³ëüíèì ïàä³ííÿì).
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2. ßêùî ãàðÿ÷å ò³ëî ïîêëàñòè ó õîëîäíó âîäó, òî âîíî îáîâ’ÿçêîâî 
îõîëîíå, à âîäà íàãð³ºòüñÿ (òåïëîâå ÿâèùå, ÿêå íàçèâàþòü òåï-
ëîïåðåäàâàííÿì). 

3. ßêùî íà øëÿõó ñâ³òëîâèõ ïðîìåí³â ðîçì³ñòèòè íåïðîçîðèé ïðåä-
ìåò, à çà íèì – ïëîùèíó (åêðàí), òî íà ö³é ïëîùèí³ îáîâ’ÿçêîâî 
óòâîðèòüñÿ ò³íü â³ä ïðåäìåòà (îïòè÷íå ÿâèùå).

4. Ï³ñëÿ äîùó çà óìîâ, êîëè ó ïîâ³òð³ º áàãàòî äð³áíèõ íåâèäèìèõ 
êðàïëèíîê âîäè (òóìàí) òà êîëè îäíî÷àñíî ñâ³òèòü Ñîíöå, ìè áà÷è-
ìî âåñåëêó (îïòè÷íå ÿâèùå) – äèâ. ìàë. 7. ¯¿ âèäíî ó íàïðÿì³, 
ïðîòèëåæíîìó äî íàïðÿìó íà Ñîíöå. Öå ÿâèùå º çàêîíîì³ðíèì: 
âîíî âèíèêàº çàâæ äè, êîëè º íåîáõ³äí³ äëÿ öüîãî óìîâè. Ìàëåíüêó 
âåñåëêó ìîæíà ñòâîðèòè ñàìîìó, ÿêùî ñòàòè ñïèíîþ äî Ñîíöÿ 
(àáî ÿñêðàâî¿ ëàìïè) ³ ðîçáðèçêàòè ïåðåä ñîáîþ âîäó ç ïóëü-
âåðèçàòîðà.
Óñ³ ö³ òà áàãàòî ³íøèõ ÿâèù ìè äîáðå çíàºìî ³ âæå çâèêëè äî íèõ ñàìå 

çàâäÿêè òîìó, ùî âîíè çàâæäè ïîâòîðþþòüñÿ îäíàêîâî çà îä íàêîâèõ 
óìîâ, òîáòî º çàêîíîì³ðíèìè. Áóäü-ÿêå ïîâòîðåííÿ çà íå çì³ííèõ 
óìîâ º çàêîíîì³ðí³ñòþ. Ëþäèíà ìîæå ³ñíóâàòè ó íàâ êîëèøíüîìó 
ñâ³ò³ òà âèâ÷àòè éîãî ñàìå òîìó, ùî ïðèðîäí³ ÿâèùà çàêîíîì³ðí³.

4. Äëÿ ÷îãî ïîòð³áíà ô³çèêà?

Завдяки фізиці різноманітні природні явища стають зрозуміли-
ми для людей, тому що ця наука завжди намагається відповісти на 
питання “чому?”: чому одні тіла плавають, а інші тонуть? одні тіла 
прозорі, а інші – ні? чому після дощу виникає веселка? 

Відомий такий вислів: “Фізика – це наука розуміти природу”. 
Людина, пізнаючи фізичні явища, опановує їх: вчиться керувати ними 

та використовувати для своїх по-
треб. Телевізори, холодильники, 
телефони, автомобілі, комп’ютери, 
штучні супутники Землі, космічні 
ракети, підводні човни та багато 
іншого – усе це збудовано завдяки 
знанням, які дає фізика.

Зокрема, завдяки пізнанню 
атомних і ядерних явищ люди 
одержують знання, необхідні для 
захисту від радіоактивного випро-
мінювання, для побудови атомних 

Мал. 8. Батискаф – підводний апарат для 
дослідження глибин морів і океанів
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§ 1. Ùî òàêå ô³çèêà

електростанцій, виготовлення ла-
зерів – дивовижних приладів, за 
допомогою яких створюють об’ємні 
(“живі”) зображення та роблять 
хворим безболісні операції. 

Фізика необхідна також для 
ліпшого розуміння інших природ-
ничих наук – хімії, біології, гео-
графії, геології*. Вона потрібна 
лі карю й інженеру, досліднику вод-
них глибин і космічного простору, 
тому що фізичні явища є скрізь, 
куди сягнула людська думка.

Ô³çèêà º îñíîâîþ (ôóíäàìåíòîì) ðîçóì³ííÿ ³íøèõ ïðèðîäíè÷èõ 
íà óê, à òàêîæ íåîáõ³äíîþ äëÿ ðîçâèòêó ïðèêëàäíèõ íàóê (àâòîìàòèêè, 
ðàä³îåëåêòðîí³êè, ìàòåð³àëîçíàâñòâà òà ³í.). Êð³ì òîãî, ô³çèêà äàº 
çíàííÿ, ïîòð³áí³ äëÿ ïðàâèëüíèõ óÿâëåíü ïðî Âñåñâ³ò – éîãî áóäîâó òà 
çàêîíè, ùî íèì êåðóþòü. Òîìó ô³çèêó íàçèâàþòü ôóíäàìåíòàëüíîþ 
íàóêîþ.

Ô³çèêà íàëåæèòü äî òî÷íèõ íàóê, îñê³ëüêè ó ô³çèö³ ïðîâ³äíó ðîëü 
â³ä³ãðàþòü âèì³ðþâàííÿ ³ ðîçðàõóíêè. Ùîá îïàíóâàòè ô³çèêó, íåîáõ³äíî 
âì³òè âèêîðèñòîâóâàòè âèì³ðþâàëüí³ ïðèëàäè ³ äîáðå çíàòè ìàòåìàòèêó. 
Â³äïîâ³äíî, ðîçâèòîê ô³çèêè ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ ìàòåìàòèêè.

Çàïèòàííÿ

1. Що означає слово “фізика”?
2. Які приклади природних явищ можете назвати?
3. Як виникла фізика?
4. Які ви знаєте науки про природу?
5. Кого вважають батьком сучасної фізики? Чому?
6. Коли фізика стала окремою наукою? Завдяки чому це від-

булося?

Мал. 9. Штучний супутник Землі

* Геологія – наука про склад, будову, походження і розвиток Землі.
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7. Які українські вчені зробили внесок у розвиток теорії про рух 
ракет і космічних кораблів? Що ви знаєте про цих учених?

8. Що вивчає фізика? Які природні явища належать до фізичних?
9. Які фізичні явища зображено на мал. 1, 3, 4, 6, 7?
10. Для чого потрібна фізика? Де застосовують фізичні знання?

11. Ùî â³äð³çíÿº ô³çèêó â³ä ³íøèõ ïðèðîäíè÷èõ íàóê?
12. ßê³ âëàñòèâîñò³ ò³ë º íàéçàãàëüí³ø³?
13. Ùî òàêå çàêîíîì³ðí³ñòü? Íàâåä³òü ïðèêëàäè çàêîíîì³ðíèõ ÿâèù.
14. ×îìó ô³çèêó íàçèâàþòü ôóíäàìåíòàëüíîþ íàóêîþ?
15. ×îìó ô³çèêà íàëåæèòü äî òî÷íèõ íàóê?

§ 2. Ìîâà ô³çèêè

Люди спілкуються між собою за допомогою мови. Ми не розумі-
ємо, про що йдеться, якщо не розуміємо мови, тобто не розуміємо 
змісту слів та речень. Також і фізику неможливо зрозуміти, якщо 
не розуміти її мови, а для цього, насамперед, необхідно знати зміст 
слів, які вона використовує.

Фізика, як і будь-яка інша наука, застосовує спеціальні слова – 
терміни, зміст яких є чітко визначеним. Їх називають фізичними по-
няттями. Наведемо приклади деяких загальних* фізичних понять.

Тіло (фізичне тіло) означає будь-який предмет незалежно від 
того, де він перебуває, якої форми, розмірів, з чого складається, 
якого кольору тощо (автомобіль, дерево, камінь, будинок, людина, 
Сонце, піщинка, вода у посудині тощо).

Явище (фізичне явище) – будь-яка зміна, що відбувається з 
фізичними тілами (наприклад, розширення тіл під час їхнього на-
грівання, утворення блискавки під час грози, веселки після дощу, 
падіння будь-якого тіла, кипіння води).

Фізична величина – це характеристика явища або властивості, 
яку можна виміряти за допомогою спеціальних засобів (наприклад, 
шлях – за допомогою вимірювальної стрічки, тривалість руху – за 
допомогою годинника, швидкість руху – за допомогою спідометра, 
температуру – за допомогою термометра тощо).

* Загальних – тобто таких, які використовують у фізиці скрізь, що б не ви-
вчали.
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Є ще багато інших фізичних понять, про які дізнаєтесь, вивча-
ючи фізику.

Під час дослідження якогось природного явища вчений-фізик 
завжди хоче дізнатися, що і як впливає на це явище, який є зв’язок 
між фізичними величинами. У фізиці зв’язки між величинами за-
писують формулами.

Формули дають змогу обчислити одні фізичні величини, якщо 
відомі інші. Наприклад, ми знаємо, що швидкість рівномірного руху 
тіла можна визначити, якщо пройдений шлях поділити на час руху. 
Це записують у вигляді формули:

де v означає швидкість тіла; S – шлях; t – час. Ця формула відобра-
жає зв’язок між швидкістю руху тіла, шляхом, який воно пройшло, 
і часом, протягом якого відбувався рух.

Завдяки формулам можна використовувати математику і, зрештою, 
одержувати такі результати, які неможливо отримати з досліду. 

Те, що потрібно знати, щоб розуміти фізику, і є її мовою. Отже, мо-
ву фізики утворюють фізичні поняття, фізичні формули і матема ти ка.

Çàïèòàííÿ

1. Що утворює мову фізики?
2. Що таке фізичне поняття?
3. Які ви знаєте загальні фізичні поняття? Поясніть, що вони 

означають. Наведіть приклади.
4. Які можливості надає використання формул у фізиці? Наведіть 

приклад фізичної формули.

§ 3. ßê çäîáóâàþòü ô³çè÷í³ çíàííÿ

Для того, щоб здобути фізичні знання, необхідно робити дослі-
дження – спеціально сплановані спостереження і досліди, під час 
яких, зазвичай, виконують ті чи інші вимірювання. Результати 
дослідів і спостережень обмірковують, намагаючись знайти пояснен-

§ 2. Ìîâà ô³çèêè

* Дроби також можна записувати у вигляді v = S/t.
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ня. Для правильних міркувань важливе значення має застосування 
математики.

1. Ùî òàêå íàóêîâå ñïîñòåðåæåííÿ?

Наукове спостереження за природними явищами відрізняється 
від звичайного споглядання тим, що воно має мету (те, чого свідомо 
прагнуть) і певний план (заздалегідь визначений порядок дій).

Крім того, під час спостережень часто використовують прилади, 
які розширюють можливості людських органів чуттів (мікроскоп, 
телескоп та ін.). Наприклад, люди віддавна спостерігали за зоряним 
небом, а на початку ХVІІ ст. почали застосовувати для спостережень 
телескоп, що його винайшов видатний італійський учений Галілео 
Галілей. За допомогою цього приладу було зроблено низку відкрит-
тів. Зокрема, на Місяці побачили гори і долини, у планети Юпітер 
виявили супутники, які обертаються навколо нього, як Місяць нав-
коло Землі, а на Сонці побачили темні плями.

Це справило надзвичайно сильне враження на тодішніх учених, 
оскільки в ті часи більшість з них ще вірили у систему Птоле мея*, 
згідно з якою Земля – нерухомий центр Всесвіту, а Сонце, зорі, 
планети обертаються навколо неї. Люди обробляли землю та буду-
вали міста і навіть гадки не мали про те, що Земля з величезною 
швидкістю летить у світовому просторі, обертаючись разом з іншими 
планетами навколо Сонця. 

Мал. 10. Планети Сонячної системи

Ñîíöå

Þï³òåð Ñàòóðí

Íåïòóí Óðàí

Ïëóòîí
³ Õàðîí

Ìåðêó
ð³é

Âåíåðà

Çåìëÿ
Ìàð

ñ

* Птолемей – давньогрецький учений.
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§ 3. ßê çäîáóâàþòü ô³çè÷í³ çíàííÿ

Припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, робили 
ще деякі стародавні вчені, однак уперше це проголосив і підтвердив 
математичними розрахунками у першій половині XVI ст. відомий 
польський учений Миколай Коперник (читай про нього в додатках 
у кінці підручника). Спостереження Галілея дали неспростовні до-
кази теорії Коперника.

2. Ùî òàêå äîñë³ä (åêñïåðèìåíò)?

Досліди відрізняються від спостережень за природними явищами 
тим, що дослідник відтворює, тобто сам створює таке ж, як у при-
роді явище, але в штучних умовах. Наприклад, у лабораторії він 
має змогу усунути різні побічні дії, які заважають дослідженню, і 
спостерігати за явищем стільки разів, скільки потрібно для його 
вивчення. Під час досліду вчений керує дослідженням. Усе це є не-
можливим під час спостережень у природних умовах.

Розглянемо приклад. Усім добре відоме явище вільного падіння: 
будь-яке тіло, коли його ніщо не втримує на тій чи іншій висоті, 
падає на Землю.

Перші досліди з вивчення вільного падіння провів у ХVІІ ст. 
Галілео Галілей. Для дослідів учений обрав нахилену вежу (див. 
мал. 11), яка й нині стоїть у місті Піза в 
Італії.

Галілей багато разів кидав з нахиленої 
вежі предмети однакової форми й однакового 
розміру, але різної ваги – хотів дізнатися, 
як са ме вага впливає на швидкість падін-
ня тіл*. Кож ного разу він вимірював час
падіння.

Досліди Галілея засвідчили, що швид-
кість падіння тіл у багатьох випадках не 
залежала від їхньої ваги, хоча до цього часу 
вважали, що легші тіла падають повільніше, 
ніж важчі.

* Вага залежить від маси, тому треба було поставити питання: чи залежить 
швидкість падіння від маси тіла? Проте у часи Галілея поняття маси не 
було, його ввів пізніше у науку І. Ньютон.

Мал. 11. Досліди Галілея 
на Пізанській вежі
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Пізніше вчені провели точніші досліди, 
які довели, що на тіла, які падають, впливає 
повітря. Вони спостерігали за падінням тіл 
у скляній трубці, з якої можна викачати по-
вітря (її називають трубкою Ньютона; див. 
мал. 12).

Якщо у трубці є повітря, то різні тіла – 
пір’їнка, корок і дробинка – падають по-
різному: найшвидше – дробинка, потім – 
корок і найповільніше рухається пір’їнка 
(мал. 12, а).

Коли всі тіла досягають нижнього кін-
ця трубки, повітря викачують (мал. 12, б) 
і трубку перевертають. Тепер тіла падають 
однаково (мал. 12, в) й одночасно досягають 
нижнього кінця трубки.

Мал. 12. Падіння тіл у труб-
ці Ньютона

Цей дослід остаточно переконав: саме вплив повітря створює по-
милкове уявлення, що різні тіла падають по-різному. Насправді ж 
усі тіла падають однаково.

Ùî º ìåòîþ äîñë³ä³â ³ ñïîñòåðåæåíü?

Ìåòîþ äîñë³ä³â ³ ñïîñòåðåæåíü º âèÿâëåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé. 
Âèÿâèòè çàêîíîì³ðí³ñòü – îçíà÷àº ç’ÿñóâàòè, ÿê êîæíîãî ðàçó â³äáó-
âàºòüñÿ ÿâèùå çà òèõ ñàìèõ óìîâ, ùî º ïðè÷èíîþ ÿâèùà, òà ùî íà 
íüîãî âïëèâàº. Íàïðèêëàä, ó äîñë³äàõ ç ïàä³ííÿì ò³ë ç’ÿñîâàíî, ùî 
íà øâèäê³ñòü ïàä³ííÿ âïëèâàº ïîâ³òðÿ ³ íå âïëèâàº âàãà ò³ëà. Äîñë³äè 
çàñòîñîâóþòü òàêîæ äëÿ âèì³ðþâàííÿ ô³çè÷íèõ âåëè÷èí.

Íàéâàæëèâ³ø³ çàêîíîì³ðíîñò³ íàçèâàþòü çàêîíàìè. Çàêîíè 
ôîðìóëþþòü ñëîâàìè, à òàêîæ çàïèñóþòü ó âèãëÿä³ ôîðìóë, ÿê³ â³äîáðà-
æàþòü, ÿê îäí³ ô³çè÷í³ âåëè÷èíè ïîâ’ÿçàí³ ç ³íøèìè.
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§ 3. ßê çäîáóâàþòü ô³çè÷í³ çíàííÿ

Çàïèòàííÿ

1. Якими способами здобувають фізичні знання?
2. Чим відрізняється наукове спостереження від споглядання?
3. Чим відрізняються досліди від спостережень за природними 

явищами?

4. ßê³ ÿâèùà íàçèâàþòü çàêîíîì³ðíèìè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè çàêîíîì³ð  íèõ 
ÿâèù.

5. Ùî º ìåòîþ ñïîñòåðåæåíü ³ äîñë³ä³â?
6. Ùî òàêå çàêîí? Ó ÿêîìó âèãëÿä³ éîãî ôîðìóëþþòü?
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Âñòóï

Óçàãàëüíåíà ñõåìà 1
äëÿ ïîâòîðåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü

ç³ “Âñòóïó”
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Âñòóï äî ðîçä³ëó

1. Ùî ðîçóì³þòü ï³ä ðîçì³ðàìè ò³ëà?

Кожне тіло займає якусь частину простору, отже, кожне тіло 
має розміри. Довжина стрижня або, наприклад, ширина, довжина і 
висота бруска, висота води, налитої у посудину, діаметр диска – усе 
це лінійні розміри тіл; площа поверхні та її окремих частин – це 
розміри поверхні; об’єм тіла та його частин – об’ємні розміри.

2. Äëÿ ÷îãî ïîòð³áíî çíàòè ðîçì³ðè ò³ë?

Розміри тіла потрібно знати для того, щоб передбачити, як від-
буватимуться фізичні явища. Від розмірів тіла залежить, як воно діє 
на інші тіла або як інші тіла діють на нього. Наприклад, від того, 
який об’єм рідини налито у посудину, залежить висота рідини в цій 
посудині, а від цього, який вона чинить тиск на дно посудини; від 
поперечних розмірів тіла залежить, якого опору воно зазнаватиме 
під час руху в середовищі (повітрі, воді тощо). 

Розміри тіла – фізичні величини. Їх можна виміряти.

3. Ùî òàêå âèì³ðþâàííÿ?

Вимірювання – це порівняння невідомого значення величини з 
відомим, що прийняте за одиницю. 

Зрозуміло, що порівнювати можна лише однорідні, тобто подібні 
між собою величини (наприклад, довжину, висоту або ширину – з 
одиницею довжини, масу – з одиницею маси тощо). Якщо ми каже-
мо, що Оля має зріст 1,5 метра, то це означає, що її зріст у 1,5 раза 
більший від одиниці довжини, яку називають метром (мал. 13).

Якщо ми купили 2 кілограми яблук, то це означає, що маса цих 
яблук у два рази більша від одиниці маси 1 кілограм.

Щоб виміряти фізичну величину, потрібно знати одиниці вимі-
рювання. Для кожної фізичної величини є свої одиниці. Наприклад, 
для вимірювання шляху використовують такі: 1 м, 1 км, 1 см і т. д.; 
для вимірювання швидкості – 1 м/с, 1 км/год і т. д.; для вимірю-
вання температури – 1 градус (1о) тощо.
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Крім одиниць, для вимірювань необхід-
ний засіб – те, за допомогою чого вимірюють. 
Кожен вимірювальний засіб розрахований 
на певні одиниці вимірювання. 

§ 4. Çàñîáè âèì³ðþâàíü

1. Ùî òàêå çàñ³á âèì³ðþâàííÿ?

Будь-яке тіло або пристрій, призначе-
ний для вимірювання, називають засобом 
вимірювання.

Найпростішими (за будовою) засобами 
вимірювання є міри. Міра – це зразок вели-
чини, яку вимірюють. Мірами є лінійки для 
вимірювання довжин, гирі для зважування 
тіл (мал. 14), мірні циліндри і мензурки 
для вимірювання об’ємів (мал. 15), папір у 
клітинку для вимірювання площ (мал. 16) 
та ін.

Мал. 13. Оля має зріст
1,5 м

Як бачимо, міра сама по собі має певне 
значення вимірюваної фізичної величини 
(або декілька значень). Наприклад, лінійка 
має власну довжину, мензурка – власний 
об’єм тощо.

Складнішими засобами вимірювань є вимірювальні прилади. 
Вимірювальний прилад сам по собі не має певного значення вимірю-
ваної величини. У ньому під час вимірювання відбувається фізичне 
явище, яке впливає на покази його покажчика або цифрового табла. 
Наприклад, у скляному термометрі відбувається явище зміни об’єму 
рідини за умов зміни її температури. Покажчиком у термометрі є 
стовпчик рідини у тоненькій трубочці, висота якого змінюється зі 
зміною температури. Швидкість автомобіля вимірюють спідометром, 
у якому покажчиком є стрілка (див. мал. 37). На годиннику, секун-
домірі є стрілка (мал. 17) або цифрове табло.

Термометр, спідометр, годинник, секундомір – вимірювальні 
прилади.

§ 4. Çàñîáè âèì³ðþâàííÿ
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

Мал. 16. Використання паперу у клі-
тинку для вимірювання площ

Â³äêîëè ëþäè âèêîðèñòîâóþòü ì³ðè?
ßê³ âèìîãè ñòàâëÿòü äî ì³ð?

Ëþäè íàâ÷èëèñü âèì³ðþâàòè ðîçì³ðè ò³ë äóæå äàâíî. Â ð³ç í³ ÷àñè 
ó ð³çíèõ íàðîä³â âèêîðèñòîâóâàëè ð³çí³ ì³ðè. Çîêðåìà, ó Êè¿âñüê³é Ðóñ³ 
ì³ðàìè äîâæèíè áóëè ë³êîòü (â³äñòàíü â³ä ë³êòÿ äî ê³íö³â ïàëüö³â âèòÿã-
íóòî¿ ðóêè äîðîñëî¿ ëþäèíè) ³ ñàæåíü (â³ä ä³ºñëîâà “ñÿãàòè”, ä³ñòàâàòè 
äî ÷îãî-íåáóäü – âèñîòà äîðîñëî¿ ëþäèíè ç âèòÿãíóòîþ äîãîðè ðóêîþ). 
Â Àíãë³¿ é äîñ³ âèêîðèñòîâóþòü ñòàðîäàâíþ ì³ðó – ôóò (äîâæèíó ñòóïí³ 
äîðîñëî¿ ëþäèíè).

Ðîçâèòîê òîðã³âë³ ïîñòàâèâ ïåðåä ì³ðàìè ïåâí³ âèìîãè: ì³ðè ïî-
âèíí³ áóòè äëÿ âñ³õ îäíàêîâèìè, íåçì³ííèìè, íå äóæå âåëèêèìè é íå 
äóæå ìàëèìè.

Ñòàðîâèíí³ äîêóìåíòè (ë³òîïèñè ³ êíÿç³âñüê³ óñòàíîâëåííÿ) ñâ³ä÷àòü, 
ùî ó Êè¿âñüê³é Ðóñ³ â X ñò. áóëà âæå íå ò³ëüêè ñèñòåìà ì³ð, à é ä³ÿâ 
äåðæàâíèé íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë âèì³ðþâàíü.

Íèí³ º îêðåìà íàóêà ïðî âèì³ðþâàííÿ – ìåòðîëîã³ÿ. Ââàæàþòü, 
ùî âîíà áåðå ïî÷àòîê ç ê³íöÿ ÕVIII ñò., êîëè 1793 ð. Íàö³îíàëüí³ çáîðè 

Мал. 14. Міри: лінійки і гирі

Мал. 15. Міри: мірний циліндр
і мензурка
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Ôðàíö³¿ çàïðîâàäèëè ìåòðè÷íó ñèñòåìó ì³ð, ÿêà îäåðæàëà íàçâó â³ä 
îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ äîâæèíè – ìåòðà. Öþ ñèñòåìó ïîñòóïîâî ïåðå-
éíÿëè âñ³ êðà¿íè ñâ³òó. 

Çã³äíî ç ïåðøèì îçíà÷åííÿì, 1 ìåòð – öå îäíà cîðîêàì³ëüéîííà 
÷àñòêà çåìíîãî ìåðèä³àíà. Ó ÕVIII ñò. ó Ôðàíö³¿ áóëî çðîáëåíî äóæå 
òî÷íèé íà ò³ ÷àñè çðàçîê – ì³æíàðîäíèé åòàëîí îäíîãî ìåòðà (äèâ. 
ìàë. 18), ÿêèé çáåð³ãàâñÿ ó Ì³æíàðîäíîìó áþðî ì³ð ³ âàãè ó ôðàí-
öóçüêîìó ì³ñò³ Ñåâð³ (ïîáëèçó Ïàðèæà). Ñüîãîäí³ ñòàðîâèííèé åòàëîí 
îäíîãî ìåòðà çàì³íåíèé òî÷í³øèì. Öå ñêëàäíèé ïðèñòð³é, çîâñ³ì íå 
ïîä³áíèé íà ïåðøèé çðàçîê.

2. Ùî òàêå åòàëîí?

Еталон – точно виготовлений зразок одиниці вимірюваної вели-
чини. Єдині для багатьох країн еталони одиниць різних фізичних 
величин (довжини, часу, маси та ін.) називають міжнародними. За 
домовленістю між різними країнами їх зберігають у Франції (Між-
народне бюро мір і ваги у м. Севр поблизу Парижа).

У різних країнах зберігають копії міжнародних еталонів – пер-
винні еталони. За ними виготовляють вторинні еталони, з якими 
зіставляють усі міри, призначені для вимірювань, – лінійки, вимі-
рювальні стрічки, гирі, різноважки тощо.

3. ßê³ îäèíèö³ º îñíîâíèìè, à ÿê³ – ïîõ³äíèìè?

Одиниці, для яких є еталони, називають основними. Одиниці 
довжини і одиниці часу є основними одиницями.

Мал. 18. Старовинний еталон одного 
метра

§ 4. Çàñîáè âèì³ðþâàííÿ

Мал. 17. Секундомір –
вимірювальний прилад
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

Сьогодні у світі прийнято метричну систему мір (ця назва по-
ходить від слова “метр”). Одиницею довжини у цій системі є 1 метр 
(скорочено позначають 1 м). Для вимірювання довжин, менших від 
1 метра, використовують частки метра: 0,1 м = 1 дециметр (1 дм); 
0,01 м = 1 сантиметр (1 см); 0,001 м = 1 міліметр (1 мм). Для вимі-
рювання довжин, більших від 1 метра, використовують одиниці, у 
тисячу разів більші: 1 000 м = 1 кілометр (1 км) та інші (див. також 
таблиці в кінці підручника).

Одиниці вимірювання площі й об’єму не є основними. Їх нази-
вають похідними, оскільки вони походять від одиниць довжини, 
які є основними.

Для вимірювання площі використовують папір у клітинку (див. 
мал. 16). Якщо порахувати кількість клітинок, які покривають 
вимірювану поверхню, то, знаючи площу однієї клітинки, можна 
визначити площу цілої поверхні. Одиницями площі є 1 м2, 1 см2, 
1 мм2, 1 км2 та ін.

Вимірювання об’ємів рідин і сипких тіл виконують за допомогою 
мірних циліндрів і мензурок (див. мал. 15).

Одиниці об’ємів у метричній системі такі: 

1 метр кубічний (1 м3), 1 см3, 1 мм3, 
1 літр (1 л = 1 000 см3) , 1 мілілітр (1 мл = 0,001 л = 1 см3)

(див. також таблиці в кінці підручника).

4. ßê³ º õàðàêòåðèñòèêè çàñîá³â âèì³ðþâàííÿ?

Розгляньте мал. 14, на якому зображено лінійки і гирі, та мал. 15 
із зображенням мірного циліндра і мензурки. На гирях зазначено 
їхню масу, а на лінійках та інших мірах є шкали. 

Шкала – це ряд позначок (рисочок). На різних шкалах можна 
побачити, що між довшими (первинними) позначками буває одна 
або декілька коротших (вторинних). Біля первинних позначок є чис-
ла – значення фізичної величини. 

Проміжок між двома сусідніми позначками називають поділкою 
шкали. Значення фізичної величини, що відповідає поділці, назива-
ють ціною поділки. Ціна поділки шкали – важлива характеристика 
засобу вимірювання.

Щоб визначити ціну поділ ки, необхідно різницю чисел, які є 
біля сусідніх первинних позначок, по ділити на кількість поділок 
між цими позначками. 
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Наприклад, ціна поділки на шкалі лінійки, що на мал. 14, дорів-
нює: а) 1 см : 5 = 0,2 см; б) 1 см : 10 = 0,1 см. Так само ви значають 
ціну поділки шкали будь-якого іншого засобу вимірювання, напри-
клад, мензурки, термометра тощо.

Ще однією важливою характеристикою засобу вимірювання є 
межі вимірювання: верхня межа – найбільше значення, і нижня 
межа – найменше значення величини, яке можна виміряти за до-
помогою цього засобу. Наприклад, мірний циліндр і мензурка, зо-
бражені на мал. 15, мають однакові межі (нижня дорівнює нулю, а 
верхня – 100 мл), хоча шкали на них різні.

Є також інші характеристики, з ними ознайомитесь пізніше.

5. ×îìó ö³íó ïîä³ëêè ââàæàþòü âàæëèâîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ çàñîáó âèì³ðþâàííÿ?

Ціна поділки визначає, на скільки найменше можуть відрізня-
тися два значення фізичної величини, виміряні конкретним засо-
бом вимірювання. Наприклад, лінійкою з міліметровими поділками 
можна виміряти довжини: 10 мм, 11 мм, 12 мм і так далі. Одержані 
значення можуть найменше відрізнятися на 1 мм. Вони не можуть 
відрізнятися, скажімо, на 0,1 мм, тому що на лінійці немає поділок 
з ціною 0,1 мм.

За ціною поділки оцінюють точність, з якою можна виконати 
вимірювання. Наприклад, лінійкою з сантиметровими поділками 
можна виміряти довжину з точністю до сантиметрів, лінійкою з мілі-
метровими поділками – з точністю до міліметрів (тобто точніше).

Çàïèòàííÿ

1. Що таке засіб вимірювання? Які ви знаєте засоби вимірюван ня?
2. Що називають мірою? Наведіть приклади мір.
3. Який засіб вимірювання називають вимірювальним приладом? 

Наведіть приклади.
4. Що таке еталон?
5. Які одиниці називають основними, а які – похідними? Наве діть 

приклади. Які одиниці у метричній системі мір є ос новни ми?
6. Які головні характеристики засобів вимірювання? Що вони 

означають?
7. Як визначити ціну поділки шкали?

§ 4. Çàñîáè âèì³ðþâàííÿ
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

8. ßê³ âè çíàºòå ñòàðîäàâí³ ì³ðè äîâæèíè? Ùî âîíè îçíà÷àþòü?
9. ßê³ âèìîãè ñòàâëÿòü äî ì³ð?
10. Ùî òàêå ìåòðîëîã³ÿ?
11. ßê óïåðøå (ó ÕVIII ñò.) áóâ îçíà÷åíèé 1 ìåòð?
12. ßê çà øêàëîþ çàñîáó âèì³ðþâàííÿ âèçíà÷èòè òî÷í³ñòü, ç ÿêîþ íèì 

ìîæíà âè ì³ðÿòè ô³çè÷íó âåëè÷èíó?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. Виразіть у метрах: 4 см; 5 дм; 7,3 см; 23 мм; 125 см; 150 мм. 
Запишіть значення довжин у порядку зростання.

2. Виразіть у квадратних метрах: 3 дм2; 55 см2; 8,7 мм2; 123 см2; 
70 дм2. Запишіть значення площ у порядку зростання.

3. Знайдіть площу письмового стола, розміри якого 55×130 см. 
Виразіть її у квадратних метрах.

4. Площа прямокутної підлоги у кімнаті 22 м2. Довжина кімнати 
5 м. Визначте ширину кімнати.

5. Виразіть в кубічних метрах: 10 л; 420 см3; 175 мл; 79 л; 
1 500 мм3; 1325 мл. Запишіть значення об’ємів у порядку спа-
дання.

6. Площа прямокутної стелі у кімнаті 20 м2. Висота кімнати 2,5 м. 
Який об’єм повітря у порожній кімнаті?

7. Об’єм води у прямокутному басейні 1 000 м3.
 
Визначте площу 

дна басейну, якщо висота рівня води у ньому 2,5 м.
8. Знайдіть ціну поділки шкали кожного з мірних циліндрів кож-

ної з мензурок, зображених на мал. 15 і 19. Визначте межі 
вимірю вання кожної з мір.

9. Знайдіть ціну поділки термометра, зображеного на мал. 20.

10. ßêîþ ç ì³ð, çîáðàæåíèõ íà ìàë. 19, ìîæíà òî÷í³øå âèì³ðÿòè îá’ºì? ×î ìó?
11. Âèçíà÷òå ö³íó ïîä³ëêè ë³í³éêè, ÿêùî ì³æ ðèñêàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü 

çíà÷åííÿì 10 ñì ³ 11 ñì, º ùå ÷îòèðè ðèñêè.
12. ßê ìîæíà ï³ä ÷àñ âèì³ðþâàíü êîðèñòóâàòèñü ë³í³éêîþ ç îáëàìàíèì 

á³ëÿ íóëüîâî¿ ïîçíà÷êè ê³íöåì?
14. Ïëîùà äíà ïðÿìîêóòíîãî àêâàð³óìà 1 200 ñì2, âèñîòà 50 ñì. ßêèé 

îá’ºì âîäè â àêâàð³óì³, ÿêùî àêâàð³óì çàïîâíåíèé íà 4/5 âèñîòè?
15. Âèçíà÷òå ïëîùó äíà ïðÿìîêóòíîãî áàñåéíó, ÿêùî â ðàç³ çàíóðåííÿ ó 

íüîãî áåòîííîãî áëîêà ðîçì³ðàìè 1,2×1,8×1,6 ì ð³âåíü âîäè ï³äí³ìà-
ºòüñÿ íà 10 ñì.
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Çàâäàííÿ

1. Âèçíà÷òå çà äîïîìîãîþ ë³í³éêè, ñê³ëüêîì ìåòðàì ïðèáëèçíî äîð³âíþ-
þòü ñòàðîâèíí³ îäèíèö³ äîâæèíè 1 ë³êîòü, 1 ñàæåíü.

2. Âèì³ðÿéòå êðîêàìè äîâæèíó áóäèíêó, â ÿêîìó âè æèâåòå, ³ âèðàç³òü öþ 
â³äñòàíü ó ìåòðàõ. Äëÿ öüîãî ê³ëüêà ðàç³â âèì³ðÿéòå äîâæèíó áóäèíêó 
êðîêàìè, ç îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â çíàéä³òü ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå òà âè-
çíà÷òå ñåðåäíþ äîâæèíó âàøîãî êðîêó (ïðîéä³òü äåñÿòü êðîê³â ïî ïðÿì³é 
ë³í³¿, âèì³ðÿéòå öþ â³äñòàíü ó ìåòðàõ òà ïîä³ë³òü ¿¿ íà ê³ëüê³ñòü êðîê³â).

§ 5. Âèì³ðþâàííÿ ðîçì³ð³â ò³ë

Під час вимірювань необхідно дотримуватись певних правил, 
інакше результати будуть неточними.

1. ßê âèì³ðÿòè ë³í³éí³ ðîçì³ðè ò³ëà?

Для того, щоб виміряти, наприклад, довжину бруска, лінійку 
прикладають уздовж нього так, щоб нульова позначка збіглася з од-
ним його краєм – назвемо його умовно початком (див. мал. 21, 22). 
Після цього знімають покази: виявляють, яка позначка на шкалі є 
найближчою до іншого краю (кінця) бруска, і записують число, що 
відповідає цій позначці (див. мал. 23). Під час вимірювання око по-
трібно розташувати якомога точніше навпроти одного краю бруска, 
потім так само навпроти іншого.

Результат вимірювання є округленим, оскільки лінійкою не 
можна визначити розміри точніше, ніж до ціни поділки її шкали. 

§ 5. Âèì³ðþâàííÿ ðîçì³ð³â ò³ë

Мал. 20Мал. 19
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

* Не треба плутати похибку з помилкою. Помилка виникає внаслідок непра-
вильних дій – її можна усунути, якщо дії виконувати правильно. Похибку 
усунути неможливо – її можна лише зменшити, виконуючи вимірювання 
точніше.

Наприклад, якщо вимірюють лінійкою з міліметровими поділками, 
то округлення є до міліметрів, якщо з сантиметровими, то округлен-
ня є до сантиметрів і т. д.

2. ßê âèì³ðÿòè îá’ºì ð³äèíè ³ òâåðäîãî ò³ëà?

Об’єм рідини можна виміряти за допомогою мірного циліндра 
або мензурки. Під час вимірювань необхідно дотримуватись таких 
правил: знімаючи покази, дивитися якнайточніше в площині поверх-
ні рідини (див. мал. 24) та округлювати результат до найближчої 
позначки шкали, яка збігається з поверхнею рідини.

Об’єм твердого тіла будь-якої форми можна виміряти за допо-
могою мірного циліндра або мензурки. Для цього досліджуване тіло 
занурюють у рідину відомого об’єму. Ви зрозумієте як це зробити, 
коли уважно розглянете мал. 25.

Якщо тіло не вміщається у мірний циліндр або мензурку, то для 
вимірювання його об’єму використовують відливну посудину (див. 
мал. 26). Подумайте, як це зробити.

3. Íàñê³ëüêè òî÷íî ìîæíà âèì³ðÿòè ô³çè÷íó âåëè÷èíó?

Жодні вимірювання не можна виконати абсолютно точно. Під 
час вимірювань завжди виникають неточності, яких неможливо 
уникнути. Їх називають похибками*. Є такі види похибок:

Мал. 22. Правильне (а) і неправиль-
не (б) положення лінійки під час 
вимірювання довжини бруска

Мал. 21. Вимірювання дов жини бруска
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§ 5. Âèì³ðþâàííÿ ðîçì³ð³â ò³ë

1) похибка округлення (відлічування) – виникає під час зняття 
показів, коли результат округлюють до найближчої позначки 
шкали; 

2) похибка засобу вимірювання (її називають також інструмен-
тальною похибкою, або похибкою приладу) – виникає через не-
точності засобу вимірювання (лінійки, термометра тощо); 

3) випадкова похибка – виникає внаслідок впливу різних випадкових 
чинників (тертя, вібрації, неточності самої величини, наприклад, 
діаметра круга, коли круг не є зовсім правильним, тощо).

Мал. 26. Вимірювання об’єму твер-
дого тіла за допомогою відливної 
посудини

Мал. 25. Вимірювання об’єму твердого 
тіла за допомогою мірного циліндра

Мал. 23. Вимірювання дов жини бруска 
лінійкою з сантиметровими поділками 
(угорі в кружечках зображено збіг країв 
бруска з познач ками шкали лінійки)

Мал. 24. Вимірювання об’єму рідини
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

Усі похибки можна обчислити. Загальна (сумарна) похибка 
складається з трьох видів похибок: похибки округлення, похибки 
засобу вимірювання та випадкової похибки.

Ми будемо обчислювати похибки під час виконання лаборатор-
них робіт.

4. ×îìó âèíèêàº ïîõèáêà îêðóãëåííÿ ³ ÿê ¿¿ âèçíà÷èòè? 

Під час зняття показів засобу вимірювання результат округлю-
ють до найближчої позначки шкали. Внаслідок округлення вини-
кає неточність – похибка округлення. Вона не може перевищувати 
половини ціни поділки шкали. Це легко зрозуміти, якщо уважно 
розглянути мал. 27.

У випадку а, коли кінець бруска точно збігається з позначкою на 
шкалі, що похибка округлення дорівнює нулю. Коли кінець бруска 
посередині між двома позначками (випадок б), похибка округлення 
дорівнює половині ціни поділки. Коли ж кінець ближчий до якоїсь 
позначки на шкалі (випадки в і г), то похибка округлення є меншою 
від половини ціни поділки. Отже, половина ціни поділки – це межа 
похибки округлення. Чим менша ціна поділки, тим меншою є по-
хибка округлення, тим точніше можна виконати вимірювання.

Мал. 27. Вимірювання дов жин брусків з точністю до 1 см. У кожному випадку 
справжні покази відрізняються від округленого результату не більше, ніж на пів-
ціни поділки
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×îìó âèíèêàº ïîõèáêà çàñîáó âèì³ðþâàííÿ
³ ÿê ¿¿ âèçíà÷èòè?

Æîäåí çàñ³á âèì³ðþâàííÿ íå ìîæå áóòè àáñîëþòíî òî÷íèì, îñê³ëü-
êè ï³ä ÷àñ éîãî âèãî òîâëåííÿ íà íüîãî âïëèâàþòü ð³çí³ âèïàäêîâ³ 
÷èííèêè, ÿê³ íåìîæëèâî óñóíóòè (íåïîì³òíå â³áðóâàííÿ ñòàíêà, íà 
ÿêîìó âèãîòîâëÿþòü äåòàë³ äî ïðèëàäó, íå ³äåàëüíî òî÷íå ¿õ ïðèïà-
ñóâàííÿ òîùî). 

Çàñîáè âèì³ðþâàííÿ âèãîòîâëÿþòü ç ð³çíîþ òî÷í³ñòþ çàëåæíî 
â³ä ïîòðåáè. ×èì òî÷í³øèì ìàº áóòè ïðèëàä (òîáòî ÷èì ìåíøîþ ìàº 
áóòè ïîõèáêà), òèì òî÷í³øå é äîðîæ÷å îáëàäíàííÿ ïîòð³áíå äëÿ éîãî 
âèãîòîâëåííÿ, îòæå, òèì äîðîæ÷èì º ñàì ïðèëàä.

Ìàêñèìàëüíó íåòî÷í³ñòü, ÿêó ìîæå äàòè çàñ³á âèì³ðþâàííÿ, 
íàçèâàþòü ïîõèáêîþ çàñîáó âèì³ðþâàííÿ (³íñòðóìåíòàëüíîþ ïî-
õèáêîþ, ïîõèáêîþ ïðèëàäó). ̄ ¿ çàçíà÷àº ï³äïðèºìñòâî ó ïàñïîðò³ (àáî 
ó ñïåö³àëüíèõ òàáëèöÿõ) äî ïðèëàäó ÷è ì³ðè. Îòæå, ùîá âèçíà÷èòè 
ïîõèáêó çàñîáó âèì³ðþâàííÿ, òðåáà ïîäèâèòèñü ó éîãî ïàñïîðò àáî 
ñïåö³àëüí³ òàáëèö³.

×îìó âèíèêàþòü âèïàäêîâ³ ïîõèáêè ³ ÿê ¿õ îá÷èñëèòè?

Âèïàäêîâ³ ïîõèáêè âèíèêàþòü óíàñë³äîê ð³çíèõ âèïàäêîâèõ ÷èí-
íèê³â, ÿê³ òðàïëÿþòüñÿ ï³ä ÷àñ âèì³ðþâàííÿ – íåïîì³òíèõ ïîøòîâõ³â, 
òåðòÿ (íàïðèêëàä, ó òåðåçàõ), íåîäíàêîâîãî íàòÿãó (íàïðèêëàä, âè-
ì³ðþâàëüíî¿ ñòð³÷êè) òà ³í.

Êð³ì òîãî, âèïàäêîâ³ ïîõèáêè âèíèêàþòü óíàñë³äîê íåòî÷íîñò³ 
ñàìî¿ âèì³ðþâàíî¿ âåëè÷èíè. ßêùî, íàïðèêëàä, ïîâåðõíÿ ñòîëà 
íå º ïðàâèëü íèì ïðÿìîêóòíèêîì, òî äîâæèíà ñòîëà íå º òî÷íîþ 
âåëè÷èíîþ. Ï³ä ÷àñ ïîâòîðíèõ âèì³ðþâàíü äîâæèíè â ð³çíèõ ì³ñöÿõ 
ðåçóëüòàòè äåùî â³äð³çíÿòèìóòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî. ßêùî îòâ³ð íå º 
ïðàâèëüíèì êðóãîì, òî éîãî ä³ àìåòð òàêîæ íå º òî÷íîþ âåëè÷èíîþ. 
Ï³ä ÷àñ ïîâòîðíèõ âèì³ðþâàíü ä³àìåòðà ó ð³çíèõ íàïðÿìàõ ðåçóëüòàòè 
òàêîæ äåùî â³äð³çíÿòèìóòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî (äèâ. ìàë. 28).

×èì òî÷í³øå âèãîòîâëåíî ïðåäìåò, òèì ìåíøå â³äð³çíÿþòüñÿ 
ðåçóëüòàòè ïîâòîðíèõ âèì³ðþâàíü. Áóâàº, ùî âîíè çá³ãàþòüñÿ. Ïðîòå 
ÿêùî âçÿòè òî÷í³øèé çàñ³á âèì³ðþâàííÿ, òî ðåçóëüòàòè âæå áóäóòü 
äåùî â³äð³çíÿòèñÿ.

ßêùî ðåçóëüòàòè ïîâòîðíèõ âèì³ðþ âàíü íå çá³ãàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, 
òî ðîçðàõîâóþòü ¿õíº ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå – öå íàéòî÷í³øå çíà-
÷åííÿ âèì³ðÿíî¿ ô³çè÷íî¿ âåëè÷èíè.

§ 5. Âèì³ðþâàííÿ ðîçì³ð³â ò³ë
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

Íåòî÷í³ñòü ïîð³âíÿíî ç ñåðåäí³ì àðèôìåòè÷íèì, äîïóùåíó 
ï³ä ÷àñ êîæíîãî îêðåìîãî âèì³ðþâàííÿ*, íàçèâàþòü âèïàäêîâîþ 
ïîõèáêîþ. Ó êîæíîìó îêðåìîìó âèì³ðþâàíí³ ¿¿ îá÷èñëþþòü, â³äí³-
ìàþ÷è â³ä îäåðæàíîãî çíà÷åííÿ ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå. Ï³ñëÿ öüîãî 
çíàõîäÿòü ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå ìîäóë³â óñ³õ âèïàäêîâèõ ïîõèáîê, 
ÿêå º ñåðåäíüîþ âèïàäêîâîþ ïîõèáêîþ.

Íàïðèêëàä, âèì³ðÿëè äîâæèíó ñòîëà òðè÷³ (ïî êðàÿõ ³ ïîñåðåäèí³) 
ë³í³éêîþ ç ì³ë³ìåòðîâèìè ïîä³ëêàìè é îäåðæàëè òàê³ çíà÷åííÿ: 1,112 ì, 
1,110 ì ³ 1,109 ì. Çíàéäåìî ¿õíº ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå:

Âèïàäêîâ³ ïîõèáêè ï³ä ÷àñ êîæíîãî âèì³ðþâàííÿ:

1) Δ
1
l** = 1,112 ì – 1,1103 ì = + 0,0017 ì;

2) Δ
2
l = 1,110 ì – 1,1103 ì = – 0,0003 ì;

3) Δ
3
l = 1,109 ì – 1,1103 ì = – 0,0013 ì.

Ñåðåäíÿ âèïàäêîâà ïîõèáêà:

* Мають на увазі неточність за умови, що вимірювання зроблено за прави-
лами. Крім похибок, бувають промахи, коли під час вимірювань порушено 
правила або допущено помилку, яку можна виправити. Результати вимі-
рювань з промахами відкидають.

** Запис Δ
1
l читають так: “дельта один ель” (Δ – грецька буква “дельта”).

Мал. 28. Довжина стола, діаметр отвору або будь-який інший розмір не мо-
жуть бути ідеально точними

1,112 ì + 1,110 ì + 1,109 ì

3
= 1,1103 ì.l =

0,0017 ì + 0,0003 ì + 0,013 ì

3
= 0,0011 ì.Δ

ñåð
l =
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Ïðî íåòî÷íîñò³ ó ïðèðîä³

Íå ëèøå ëþäè äîïóñêàþòü íåòî÷íîñò³ ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ ïðåä-
ìåò³â. Ïðèðîäà òàêîæ íå º àáñîëþòíî òî÷íîþ, îñê³ëüêè ó ïðèðîäíèõ 
óìî âàõ êîæåí îá’ºêò çàçíàº ð³çíèõ âèïàäêîâèõ âïëèâ³â ç áîêó íà-
âêîëèøí³õ ò³ë. Òîìó ìè ïðàêòè÷íî í³êîëè íå áà÷èìî ïðèðîäíèõ ò³ë 
ïðàâèëüíî¿ ôîðìè (êóë³, ïàðàëåëåï³ïåäà òîùî). Õî÷à çà äåÿêèõ óìîâ öå 
ìîæëèâî. Íàïðèêëàä, ïðàâèëüíó (ñèìåòðè÷íó) ôîðìó ìàþòü ñí³æèíêè, 
êðèñòàëè (ìàë. 29) òîùî. Ïðîòå çà óâàæí³øîãî ðîçãëÿäó âèÿâëÿºòüñÿ, 
ùî öÿ ïðàâèëüí³ñòü íå º ³äåàëüíî òî÷íîþ (òîáòî çàâæäè º á³ëüø³ ÷è 
ìåíø³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâèëüíî¿ ãåîìåòðè÷íî¿ ôîðìè).

а                                   б                                      в
Мал. 29. Природні тіла правильної форми: а – сніжинки хоча й симетричні, 
проте їхня симетрія має неточності; б – кристал кухонної солі має кубічну 
форму, проте не ідеально точну; в – сукупність кристалів кухонної солі

§ 5. Âèì³ðþâàííÿ ðîçì³ð³â ò³ë

Çàïèòàííÿ

1. Які правила вимірювання розмірів тіл лінійкою?
2. Які правила вимірювання об’єму рідини мензуркою? 
3. Як визначити об’єм твердого тіла за допомогою мензурки? 
4. Як визначити об’єм тіла, яке не поміщається у мензурку? 
5. Що таке похибки вимірювань? Чим вони зумовлені? 
6. З яких видів похибок складається загальна похибка вимірю-

вання?
7. Ùî òàêå ïîõèáêà îêðóãëåííÿ? ßêà ¿¿ ìåæà? Â ÿêîìó âèïàäêó ïîõèáêà 

îêðóã ëåííÿ äîð³âíþº íóëþ? 
8. Ùî íàçèâàþòü ïîõèáêîþ çàñîáó âèì³ðþâàííÿ? ßê³ ïðè÷èíè ¿¿ âèíèêíåí-

íÿ? ßê ä³çíàòèñÿ, ÷îìó äîð³âíþº ïîõèáêà çàñîáó âèì³ðþâàííÿ?
9. Ùî íàçèâàþòü âèïàäêîâèìè ïîõèáêàìè? ßê³ ìîæóòü áóòè ïðè÷èíè ¿õ 

âèíèêíåííÿ?
10. ßê îá÷èñëþþòü âèïàäêîâó ïîõèáêó?
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

Çàâäàííÿ

1. Розгляньте уважно мал. 30 і без вимірювань дайте відповідь: 
що більше – відрізок а чи відрізок б? Перевірте вимірюванням. 
Зробіть висновок (чи завжди можна “на око” порівняти роз-
міри?).

2. Визначте на око лінійні розміри стола, зошита. Результати за-
пишіть, а потім виміряйте ці предмети лінійкою. Порівняйте 
результати обох вимірювань. 

3. Визначте площу й об’єм кімнати, в якій ви живете.
4. Âèì³ðÿéòå ë³í³éêîþ ç ì³ë³ìåòðîâèìè ïîä³ëêàìè ë³í³éí³ ðîçì³ðè (ä³àìåò-

ðè) ïëàíåò, çîáðàæåíèõ íà ìàë. 10. Âèçíà÷òå ñïðàâæí³ ðîçì³ðè ïëàíåò, 
ÿêùî â³äîìî: ðîçì³ðè Çåìë³ äîð³âíþþòü ïðèáëèçíî 13 000 êì.

5. Âîäà âèò³êàº êðàïëÿìè ç íåñïðàâíîãî êðàíà. Ïðèäóìàéòå, ÿê âèçíà÷èòè 
îá’ºì âîäè, ùî âèò³êàº ç êðàíà çà äîáó, ìàþ÷è ìåíçóðêó ³ ãîäèííèê?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 1

ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß Ë²Í²ÉÍÈÕ ÐÎÇÌ²Ð²Â Ò²Ë

Мета: ознайомитись із засобами вимірювання лінійних розмірів 
тіл, з’ясувати характеристики засобів вимірювання та виконати 
вимірювання. 

Обладнання: 1) предмети правильної форми (бруски, цилінд ри 
та ін.); 2) лінійки з міліметровими поділками різних типів (ме-
талева, дерев’яна, пластмасова), вимірювальна стрічка тощо; 
3) штан генцир куль (для додаткового завдання).

Çàâäàííÿ

Підготовчий етап

1. Прикладіть дерев’яну, пластмасову лінійку або вимірювальну 
стрічку до металевої лінійки, сумістивши їхні нульові по знач-
ки. Зіставте шкали лінійок – чи вони збігаються? Зверніть 
ува гу, у якому місці шкали розходження є найбільшим.

Мал. 30
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2. Оскільки металеві лінійки виготовляють найточніше, то їх 
можна брати за зразок (еталон). Визначте похибку кожного 
засобу вимірювання під час вимірювання різних довжин (напри-
клад, довжини 10 см (100 мм), 20 см (200 мм), 30 см (300 мм)). 
Результати запишіть у таблицю за зразком 1 (у цій таблиці 
наведено приклади характеристик засобів вимірювання, а у 
вас можуть бути інші значення).

Зразок таблиці 1

Н
о м

ер
 з

/п Засіб
вимірювання

Характеристики засобів вимірювання, мм
ве

р
х
н
я

м
е ж

а 
ви

 м
і-

р
ю

 ва
н
ь

ц
ін

а
п
од

іл
 к
и

похибка засобу 
вимірювання за довжини:

100 мм 200 мм 300 мм

1 Металева лінійка 300 1 – – –

2 Дерев’яна лінійка 300 1 0 0,5 0,5

3 Вимірювальна стрічка 1500 1 0,5 1 1,5

Вимірювання

Виміряйте довжину тіла у трьох різних місцях (біля країв і по-
середині). Результат запишіть у таблицю за зразком 2. Обчисліть 
середнє арифметичне значення довжини.

Обчислення похибок

1. Обчисліть випадкову похибку кожного вимірювання, відняв-
ши від результату кожного вимірювання середнє арифметичне 
значення, і все запишіть у таблицю за зразком 2 (у таблиці 
наведено приклад результатів вимірювань і розрахунків, а ваші 
результати можуть бути іншими).

Зразок таблиці 2

Номер з/п Довжина, мм Випадкова похибка, мм

1 31 – 0,3

2 32 + 0,7

3 31 – 0,3

Cереднє 31,3 0,5

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 1. Âèì³ðþâàííÿ ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â ò³ë
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Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

2. Обчисліть середню випадкову похибку (яка дорівнює серед-
ньому арифметичному модулів випадкових похибок) і окру-
гліть її згідно з правилом: похибки округлюють завжди у бік 
збільшення. Наприклад: 0,043 см ≈ 0,05 см. Запишіть середню 
випадкову похибку в табл. 2.

3. Обчисліть загальну похибку: додайте три види похибок* – округ-
лення (півціни поділки), засобу вимірювання (за табл. 1) і 
се редню випадкову (за табл. 2). У нашому прикладі (коли ви-
мірювали дерев’яною лінійкою з міліметровими поділками) 
загальна похибка

Δl = 0,5 мм + 0 мм + 0,5 мм = 1,0 мм**.

ßêèõ ïðàâèë òðåáà äîòðèìóâàòèñü ï³ä ÷àñ îá÷èñëåíü?

Під час обчислень потрібно дотримуватися правил дій з набли-
женими числами. Результати вимірювань фізичних величин є 
наближеними числами (на відміну від кількості неподільних тіл 
або частин, які є точними числами, наприклад, кількості столів, 
склянок, цифр у числі тощо).

Усі цифри, якими записане число (одержане в результаті ви-
мірювання), крім нулів зліва, називають значущими. Наприклад, 
число 0,025 має дві значущі цифри, 1,27 – три значущі цифри, 
0,230 – також три (нуль праворуч – значуща цифра, нуль ліво-
руч – ні). Чим більше у наближеному числі значущих цифр, тим 
воно точніше.

Ïðàâèëà îêðóãëåííÿ ðåçóëüòàò³â àðèôìåòè÷íèõ ä³é
ç íàáëèæåíèìè ÷èñëàìè

1. Результат додавання й віднімання наближених чисел округ-
люють до такого найменшого розряду, який є в усіх заданих 
числах. Наприклад, 1,343 + 0,25 = 1,593 ≈ 1,59.

2. Результат множення і ділення наближених чисел округлюють 
до стількох значущих цифр, скільки їх має задане число з 
найменшою кількістю значущих цифр. Наприклад, 0,11•0,3 =
= 0,033 ≈ 0,03.

* Скрізь мають на увазі межі похибок.

** Вираз Δl = 1,0 мм читають так: “дельта ель дорівнює одна ціла нуль деся-
тих мі ліметра”.
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3. У результатах проміжних дій треба залишати запасну цифру, 
тобто на одну цифру більше, ніж за правилами округлення 
окре мих дій.

Ïðèì³òêè

1. Якщо нулі, які стоять у числі праворуч, не є результатом ви-
мірювання, а виникли внаслідок округлення, то ці нулі не є 
значущими цифрами. Для зручності значущі цифри можна 
підкреслити. Наприклад 1588≈1600 (результат округлено до 
двох значущих цифр). 

2. Çàïèñàíå ÷èñëî ÷³òêî â³äîáðàæàº ê³ëüê³ñòü çíà÷óùèõ öèôð, êîëè âèêî-
ðèñòîâóþòü ñòàíäàðòíó ôîðìó éîãî çàïèñó. Íàïðèêëàä, 1588 ≈ 1600 =
= 1,6·103, àáî 36000 = 3,60 · 104.

Çàâäàííÿ

Îá÷èñë³òü â³äíîñíó ïîõèáêó. Âîíà º õàðàêòåðèñòèêîþ òî÷íîñò³ âè-
ì³ðþâàííÿ ³ äîð³âíþº â³äíîøåííþ çàãàëüíî¿ ïîõèáêè äî ñåðåäíüîãî 
çíà÷åííÿ ðåçóëüòàòó âèì³ðþâàííÿ. Â³äíîñíà ïîõèáêà â³äîáðàæàº, ÿêó 
÷àñòêó â³ä ðåçóëüòàòó ñòàíîâèòü çàãàëüíà ïîõèáêà âèì³ðþâàíü. Öþ ïî-
õèáêó ïðèéíÿòî âèðàæàòè ó â³äñîòêàõ (ïðîöåíòàõ), òîìó îäåðæàíó ÷àñòêó 
äîìíîæóþòü íà 100 %. 
Â³äíîñíó ïîõèáêó ïîçíà÷àþòü ãðåöüêîþ áóêâîþ ε (“åïñèëîí”), äîâæè-
íó – ëàòèíñüêîþ áóêâîþ l (“åëü”), çàãàëüíó ïîõèáêó – ãðåöüêîþ áóêâîþ Δ 
(“äåëüòà”), àëå ùîá áóëî çðîçóì³ëî, ùî öå ïîõèáêà äîâæèíè, ¿¿ ïîçíà÷àþòü 
Δ l (“äåëüòà åëü”). Îòæå, â³äíîñíó ïîõèáêó îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ

Îö³í³òü (òîáòî îá÷èñë³òü ïðèáëèçíî) â³äíîñíó ïîõèáêó, âçÿâøè çàì³ñòü 
çàãàëüíî¿ ïîõèáêè ó ÷èñåëüíèêó ö³íó ïîä³ëêè øêàëè ë³í³éêè, ÿêîþ âè âè-
ì³ðþâàëè äîâæèíó. Çàïèø³òü ðåçóëüòàò: ε ≈ … .

Âèì³ðþâàííÿ ðîçì³ð³â ò³ë øòàíãåíöèðêóëåì

Øòàíãåíöèðêóëü âèêîðèñòîâóþòü, êîëè òðåáà âèì³ðÿòè ðîçì³ðè 
ç òî÷í³ñòþ äî äåñÿòèõ àáî ñîòèõ ÷àñòîê ì³ë³ìåòðà (³ñíóþòü øòàí-
ãåíöèðêóë³ äëÿ âèì³ðþâàíü ç ð³çíîþ òî÷í³ñòþ). Ðîçãëÿíåìî áóäîâó 
øòàíãåíöèðêóëÿ, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ âèì³ðþâàíü ç òî÷í³ñòþ äî äâîõ 
ñîòèõ ì³ë³ìåòðà. Â³í ìàº âèãëÿä ë³í³éêè ç íàñàäæåíîþ íà íå¿ ïåðå-
ñóâíîþ ðàìêîþ (äèâ. ìàë. 31).

Íà ë³í³éö³ º çâè÷àéíà øêàëà ç ì³ë³ìåòðîâèìè ïîä³ëêàìè, à íà 
ïåðåñóâí³é ðàìö³ – ³íøà øêàëà, ÿêó íàçèâàþòü íîí³óñ. ßêùî â³ä-
ñòàíü ì³æ çóáöÿìè øòàíãåíöèðêóëÿ äîð³âíþº ö³ëîìó ÷èñëó ì³ë³ìåòð³â, 

ε = Δ l 100%
      l

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 1. Âèì³ðþâàííÿ ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â ò³ë



40

Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

òî íóëüîâà ïîçíà÷êà íà íîí³óñ³ 
òî÷íî çá³ãàºòüñÿ ç ïîçíà÷êîþ íà 
îñíîâí³é øêàë³, ÿêà ïîêàçóº ö³ëó 
ê³ëüê³ñòü ì³ë³ìåòð³â.

Ö³íà ïîä³ëêè íà íîí³óñ³ –
0,98 ìì, òîáòî ìåíøà, í³æ íà 
îñíîâí³é øêàë³, íà 0,02 ìì. Ç³ 
çá³ëüøåííÿì â³äñòàí³ íà 0,02 ìì 
ïåðøà ïîçíà÷ êà íà íîí³óñ³ òî÷-
íî çá³ãàòèìåòüñÿ ç ïîçíà÷êîþ 
îñíîâíî¿ øêàëè. Ç³ çá³ëüøåííÿì 
â³äñòàí³ ùå íà 0,02 ìì (òîáòî 
ðàçîì íà 0,04 ìì) äðóãà ïîçíà-
÷êà çá³ãàòèìåòüñÿ ç íàñòóïíîþ 

ïîçíà÷êîþ îñíîâ íî¿ øêàëè, ç³ çá³ëüøåííÿì â³äñòàí³ íà 0,10 ìì (òîáòî 
ï’ÿòü ðàç³â ïî 0,02 ìì) – ï’ÿòà ïî çíà÷êà ³ ò.ä. Îòæå, íîìåð ïîçíà-
÷êè íà íîí³óñ³, ùî çá³ãàºòüñÿ ç ïî çíà÷êîþ âåðõíüî¿ øêàëè, îçíà÷àº, 
ñê³ëüêè ðàç³â ïî 0,02 ìì òðåáà äîäà òè äî ö³ëîãî ÷èñëà ì³ë³ìåòð³â, ùîá 
âèçíà÷èòè â³äñòàíü ì³æ çóáöÿìè øòàíãåíöèðêóëÿ (òîáòî ðîçì³ð ò³ëà, 
êîëè éîãî çàòèñíóòî ì³æ çóáöÿìè). Äëÿ òîãî, ùîá ëåãêî áóëî çí³ìàòè 
ïîêàçè ç³ øòàíãåíöèðêóëÿ, íà éîãî íîí³óñ³ íàíåñåíî öèôðè, ÿê³ îçíà-
÷àþòü ê³ëüê³ñòü äåñÿòèõ ÷àñòîê ì³ë³ìåòðà.

Çàâäàííÿ

Âèì³ðÿéòå òðè÷³ äîâæèíó ò³ëà (òîãî ñàìîãî, ÿêå âè âèì³ðþâàëè ë³í³éêîþ) çà 
äîïîìîãîþ øòàíãåíöèðêóëÿ. Äëÿ öüîãî ò³ëî çàòèñí³òü ì³æ çóáöÿìè øòàí-
ãåíöèðêóëÿ. Çí³ì³òü ïîêàçè ö³ëèõ ì³ë³ìåòð³â íà îñíîâí³é øêàë³ íàâïðîòè 
íóëüîâî¿ ïîçíà÷êè íîí³óñà, à òàêîæ äåñÿòèõ ³ ñîòèõ ÷àñòîê ì³ë³ìåòðà çà 
ïîçíà÷êîþ íà íîí³óñ³, ùî òî÷íî çá³ãëàñÿ ç ïîçíà÷êîþ âåðõíüî¿ øêàëè. 
Ðåçóëüòàòè çàïèø³òü ó òàáëèöþ, ïîä³áíó äî ïîïåðåäíüî¿. Îá÷èñë³òü ñå-
ðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ äîâæèíè ò³ëà. Ïîð³âíÿéòå ðåçóëüòàò ç òèì, 
ÿêèé âè îäåðæàëè çà äîïîìîãîþ ë³í³éêè. Çðîá³òü âèñíîâîê, ÿêèé ç öèõ 
äâîõ ðåçóëüòàò³â º òî÷í³øèì. Ñê³ëüêîìà çíà÷óùèìè öèôðàìè çàïèñàíî 
ðåçóëüòàò ó ïåðøîìó ³ äðóãîìó âèïàäêàõ?

Çàïèòàííÿ

1. Яким способом можна виявити похибку засобу вимірювання?
2. Як обчислюють випадкову похибку окремого вимірювання?
3. Як обчислюють середню випадкову похибку?
4. Як обчислюють похибку округлення?
5. Як обчислюють загальну похибку?
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6. Яке правило округлення похибок?
7. Яке правило округлення результату додавання і віднімання 

наближених чисел?
8. Яке правило округлення результату множення і ділення на-

ближених чисел?
9. Ùî º õàðàêòåðèñòèêîþ òî÷íîñò³ âèì³ðþâàííÿ ô³çè÷íî¿ âåëè÷èíè?
10. ßêèé çì³ñò â³äíîñíî¿ ïîõèáêè? Çà ÿêîþ ôîðìóëîþ ¿¿ îá÷èñëþþòü?
11. ßê ìîæíà îö³íèòè òî÷í³ñòü âèì³ðþâàííÿ?

Âïðàâè

1. Чим відрізняються результати вимірювань розмірів одно го і 
того ж предмета, якщо вони записані так: 12 мм, 12,0 мм і 
12,00 мм? Поясніть.

2. Рулеткою виміряли висоту кімнати і ширину стола. Вони ви-
явились, відповідно, такими: 2,75 м і 0,85 м. Чи є ці резуль-
тати точними числами? Яке з двох чисел має більше значущих 
цифр? У якому випад ку вимірювання виконано точніше?

3. Äåÿêà äîâæèíà âèì³ðÿíà ñïî÷àòêó ç òî÷í³ñòþ äî 0,01 ìì, à ïîò³ì ç 
òî÷í³ñòþ äî 0,001 äì. ßêèé ðåçóëü òàò ìàº á³ëüøå çíà÷óùèõ öèôð? 
ßêèé ðåçóëüòàò òî÷í³øèé?

4. Ó ÿêîìó âèïàäêó âèì³ðþâàííÿ áóäóòü çðîáëåí³ òî÷í³øå: êîëè âèì³ðþâàòè 
â³äñòàíü 500 ì ìåòðîâîþ ë³í³éêîþ áåç ïîä³ëîê ÷è äîâæèíó ê³ìíàòè 5 ì 
ë³í³éêîþ ç ñàí òèìåòðîâèìè ïîä³ëêàìè?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 2

ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß ÌÀËÈÕ Ë²Í²ÉÍÈÕ ÐÎÇÌ²Ð²Â Ò²Ë

Мета: навчитись використовувати спосіб ряду для визначення 
малих лінійних розмірів тіл.

Обладнання: 1) дротина завдовжки до 1 м; 2) циліндричний стри-
жень для намотування дротини; 3) лінійка з міліметровими 
поділками; 4) штангенциркуль (для додаткового завдання).

Ïðî âèì³ðþâàííÿ ìàëèõ ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â
ñïîñîáîì ðÿäó

Якщо тіло має розміри, менші від ціни поділки засобу ви-
мірювання, то виникає проблема: як їх виміряти? Для цього ви-
користовують спосіб ряду, який полягає у тому, що однакові тіла 

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 2. Âèì³ðþâàííÿ ìàëèõ ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â ò³ë
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(або однакові частини тіла) розміщують щільно одне до одного в 
ряд і вимірюють лінійкою довжину ряду. Потім ділять довжину 
ряду на кількість тіл (або частин) і одержують лінійні розміри 
одного тіла (частини тіла). Спосіб ряду дає змогу збільшити точ-
ність вимірювань.

Таким способом, зокрема, можна визначити з потрібною точністю 
(наприклад, до десятих або сотих часток міліметра) діаметр дротини 
за допомогою звичайної лінійки з міліметровими поділками.

Çàâäàííÿ

Попередній етап

Спробуйте виміряти діаметр дротини лінійкою з міліметровими 
поділками. Визначте його приблизно (на око) і запишіть резуль-
тат однією-двома цифрами, наприклад, d ≈ 1 мм, d ≈ 0,5 мм, d ≈ 
≈ 1,5 мм тощо.

Вимірювання

1. Щоб визначити діаметр з точністю до двох значущих цифр, 
намотайте дротину щільно на циліндричний стрижень так, 
щоб довжина обмотки у міліметрах дорівнювала цілому дво-
значному числу (див. мал. 32). Порахуйте кількість витків в 
обмотці і виміряйте довжину обмотки лі нійкою. 

2. Домотайте ще декілька витків і повторіть вимірювання. 
3. Повторіть дослід утретє. Результати вимірювань запишіть у 

таб лицю за зразком 3. 
Зразок таблиці 3

Номер
з/п

Кількість 
витків

Довжина 
обмотки, мм

Діаметр 
дротини, мм

Випадкова 
похибка, мм

1
2
3

Середнє – –

Мал. 32. Вимірювання 
дов жини обмотки спо-
собом ряду
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Обчислення

1. Обчисліть у кожному випадку діаметр дротини. Знайдіть се-
реднє арифметичне значення діаметра дротини. Результати 
запишіть у таблицю.

2. Обчисліть випадкові похибки окремих вимірювань діаметра 
дротини і знайдіть їхнє середнє арифметичне – середню ви-
падкову похибку. Результати обчислень запишіть у таблицю.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

1. Âèì³ðÿéòå äîâæèíó îáìîòêè øòàíãåíöèðêóëåì ³ âèçíà÷òå ä³àìåòð 
äðîòèíè. Ç³ñòàâòå éîãî ç ïîïåðåäí³ì ðåçóëüòàòîì.

2. Âèì³ðÿéòå ä³àìåòð äðîòèíè øòàíãåíöèðêóëåì.
3. Ç³ñòàâòå ðåçóëüòàòè, îäåðæàí³ òðüîìà ñïîñîáàìè. Çðîá³òü âèñíîâîê, 

ÿêèé ðåçóëüòàò º íàéòî÷í³øèì.

Çàïèòàííÿ

1. У яких випадках для вимірювання розмірів тіл використовують 
спосіб ряду?

2. У чому полягає спосіб ряду? Як його використати для визна-
чення товщини аркуша вашого зошита?

3. Для чого дротину намотують на стрижень так, щоб довжина 
обмотки дорівнювала цілому двозначному числу в міліметрах? 
Чому дорівнює похибка округлення у ваших вимірюваннях?

4. Яка точність результату, одержаного вами під час вимірювання 
способом ряду? (Визначте, з точністю до скількох значущих 
цифр та до яких часток міліметра одержано результат).

5. Âèçíà÷òå â³äíîñíó ïîõèáêó (òîáòî âèçíà÷òå, ç òî÷í³ñòþ äî ñê³ëüêîõ 
â³äñîòê³â îäåðæàíî ðåçóëüòàò).

6. Ïîÿñí³òü, äå âè ï³ä ÷àñ îá÷èñëåíü âèêîðèñòàëè ïðàâèëà ä³é ç íàáëè-
æåíèìè ÷èñëàìè.

7. ×è ò³ëüêè äëÿ âèì³ðþ âàííÿ ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â ïðèäàòíèé ñïîñ³á ðÿäó? 
Íàâåä³òü ïðèêëàä, äå ìîæíà ùå âèêîðèñòàòè ³äåþ ñïîñîáó ðÿäó. (Ñëîâî 
“³äåÿ” îçíà÷àº íàéãîëîâí³øå, ñóòü, âèðàæåíó ÿêíàéêîðîòøå). 

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 2. Âèì³ðþâàííÿ ìàëèõ ë³í³éíèõ ðîçì³ð³â ò³ë
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Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 3

ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß ÎÁ’ªÌÓ Ò²ËÀ

Мета: навчитися вимірювати об’єм тіла неправильної форми різ-
ними способами.

Обладнання: 1) мірний циліндр, мензурка; 2) тіло, об’єм якого 
треба визначити; 3) посудина з водою; 4) відливна посудина; 
5) де кілька однакових невеликих тіл.

Ïðî çàñîáè âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó ò³ëà

У цій роботі засобами вимірювання є мірний циліндр і мен-
зурка. Мірні циліндри мають рівномірну шкалу (поділки скрізь 
однакові), а мензурки – нерівномірну (розміри поділок з висотою 
зменшуються).

Результат вимірювання об’єму не є абсолютно точним, оскільки 
і мірні циліндри, і мензурки виготовлені на заводі з певними по-
хибками. Межі похибок засобів вимірювання – мірних циліндрів 
і мензурок – наведені у табл. 4 в кінці підручника (додаток 2).

Çàâäàííÿ

Попередній етап 

Розгляньте шкали мірного циліндра і мензурки, визначте їхні 
характеристики: межі вимірювання, ціну поділки, а також, корис-
туючись таблицею, межу похибки кожного засобу вимірювання.

Усі характеристики запишіть у таблицю за зразком 1.

Зразок таблиці 1 

Засіб
вимірювання

Верхня межа 
вимірювання,

мл (см3)

Ціна поділки, 
мл (см3)

Межа похибки
засобу вимірювання,

мл (см3)

Мензурка

Мірний циліндр

Вимірювання

1. Налийте у мірний циліндр води та виміряйте її об’єм (по-
чатковий об’єм V

1
). Занурте тіло у мірний циліндр з водою та 

виміряйте об’єм води разом з тілом (кінцевий об’єм V
2
).
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2. Визначте об’єм тіла V, віднявши від кінцевого об’єму початко-
вий (V = V

2
 – V

1
). Результати вимірювань запи шіть у таблицю 

за зразком 2.
Зразок таблиці 2

Номер 
з/п Вимірювана величина Значення вимірюваної величини, мл (см3)

1 V
1

2 V
2

3 V

4. Виміряйте об’єм тіла неправильної форми, яке не вміщається у 
мірний циліндр (див. мал. 26). Запишіть результат у зошит.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

1. Îá÷èñë³òü çàãàëüíó ïîõèáêó âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó V
1
 (ïîõèáêà V

2 
òàêà 

ñàìà), äîäàâøè äî ïîõèáêè çàñîáó âèì³ðþâàííÿ ïîõèáêó îêðóãëåííÿ*. 
ßêèé âîíà ñòàíîâèòü â³äñîòîê â³ä ðåçóëüòàòó âèì³ðþâàííÿ (òîáòî ÷îìó 
äîð³âíþº â³äíîñíà ïîõèáêà)?

2. Âèì³ðÿéòå îá’ºì íåâåëèêîãî ò³ëà äâîìà ñïîñîáàìè: çà äîïîìîãîþ 
ì³ðíîãî öèë³íäðà òà ñïîñîáîì, ïîä³áíèì äî ñïîñîáó ðÿäó**. Ðåçóëüòàòè 
çàïèø³òü ó òàáëèöþ (ôîðìó òàáëèö³ ïðèäóìàéòå ñàì³). ßêèì ñïîñîáîì 
îá’ºì ò³ëà âèì³ðÿíî òî÷í³øå? Âèñíîâîê çàïèø³òü ó çîøèò.

Çàïèòàííÿ

1. Яка з мензурок, зазначених у табл. 4 (див. додаток 2), має 
най меншу похибку? найбільшу похибку?

2. Який з мірних циліндрів, зазначених у табл. 4 (див. додаток 
2), має найменшу похибку? найбільшу похибку?

3. Чому дорівнює похибка округлення у ваших вимірюваннях?
4. Яким засобом – мензуркою чи вимірювальним циліндром –

мож на точніше виміряти об’єм рідини? 
5. ×îìó ðîçì³ðè ïîä³ëîê íà øêàë³ ìåíçóðêè ç âèñîòîþ çìåíøóþòüñÿ?
6. Ó ÷îìó ïîëÿãàº “ñïîñ³á ðÿäó” äëÿ âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó íåâåëèêîãî ò³ëà?
7. ×îìó äëÿ âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó ò³ëà “ñïîñîáîì ðÿäó” ïîòð³áíî áðàòè 

ñò³ëüêè îäíàêîâèõ ò³ë, ùîá ð³çíèöÿ ì³æ ê³íöåâèì ³ ïî÷àòêîâèì îá’ºìàìè 
äîð³âíþâàëà ö³ëîìó äâîçíà÷íîìó ÷èñëó? 

8. ßê âèçíà÷èòè îá’ºì âîäè ó â³äð³ çà äîïîìîãîþ ìåíçóðêè?

* Скрізь маємо на увазі межі похибок.
** Тіл треба брати стільки, щоб різниця між кінцевим і початковим об’ємами 

дорівнювала цілому двозначному числу.

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 3. Âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó ò³ëà
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Óçàãàëüíåíà ñõåìà 2
äëÿ ïîâòîðåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü

ç ðîçä³ëó 1 “Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ”
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Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ ç ðîçä³ëó 1

1. Які величини є лінійними розмірами тіла?
А. Довжина кола, площа круга.
Б. Довжина кола, діаметр кола.
В. Площа круга, об’єм паралелепіпеда.

2. Які одиниці використовують для вимірювання лінійних розмірів тіл?
А. м2, см2. Б. м3, см3. В. м, см.

3. Які одиниці використовують для вимірювання площі поверхні?
А. см2 , см3 . Б. м2, м3. В. см2 , м2 .

4. Які одиниці використовують для вимірювання об’єму тіла?
А. см2 , см3. Б. м3, см3. В. м2, м3.

5. Чим вимірюють лінійні розміри тіл?
А. Вимірювальною стрічкою. Б. Циркулем. В. Транспортиром.

6. Чим вимірюють об’єм рідини?
А. Вимірювальним циліндром. Б. Терезами. 
В. Вимірювальною стрічкою.

7. Яка з рівностей є неправильною?
А. 1 м = 0,001 км. Б. 1 см = 10 мм. В. 1 мм = 0,01 м.
Г. 1 м = 1 000 мм.

8. Яка площа підлоги у кімнаті довжиною 5,0 м і шириною 4,0 м?
А. 9,0 м2. Б. 18 м2. В. 20 м2.

9. Визначити об’єм кімнати, якщо площа її підлоги 24 м2, а висо-
та – 3,0 м.
А. 72 м3. Б. 27 м3. В. 8 м3.

10. Визначити ціну поділки лінійки.
А. 2 см. Б. 1 см. В. 0,5 см.

11. Визначити ціну поділки шкали вимірювального 
циліндра.
А. 5 мл. Б. 10 мл. В. 20 мл. Г. 40 мл.

12. Визначити межі вимірювання вимірювального ци-
ліндра.
А. 0–10 мл. Б. 0–40 мл. В. 10–40 мл.

13. Визначити межу похибки округлення під час ви-
мірювання вимірю вальним циліндром.
А. 2,5 мл. Б. 5,0 мл. В. 10 мл.

Ðîçä³ë 1. Ðîçì³ðè ò³ë òà ¿õ âèì³ðþâàííÿ

0          2          4          6       см
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14. Яка площа дна акваріума, у який налито 40 л води до висоти 
40 см?
А. 100 см3. Б. 1 000 см2. В. 1600 см2.

15. Округлити результат вимірювання довжини 1,257 м до двох зна-
чущих цифр.
А. 1,2 м. Б. 1,26 м. В. 1,3 м.

16. Похибка результату вимірювання довжини дорівнює 0,033 м. Округ-
лити цю похибку.
А. 0,03 м. Б. 0,04 м. В. 0,034 м.

17. Довжину стола виміряли тричі й одержали такі результати: 1,115 м; 
1,116 м; 1,119 м. Знайти середнє арифметичне цих значень, округ-
ливши результат згідно з правилами дій з наближеними числами.
А. 1,117. Б. 1,12. В. 1,1167.

18. Знайти периметр прямокутника довжиною 1,243 м і шириною
0,51 м. Результат округлити згідно з правилами дій з наближеними 
чис ла ми.
А. 3,506 м. Б. 3,5 м. В. 3,51 м.

19. Результат вимірювання довжини бруска записали різними спосо-
бами: 20 мм; 20,0 мм; 20,00 мм; 2,0 см. Які з цих значень записано 
з однаковою точністю?
А. 20 мм і 2,0 см. Б. 20,0 мм і 20,00 мм. В. 20,0 мм і 2,0 см.

20. Об’єм мірного циліндра 250 мл. На шкалі 50 поділок. Межа по-
хибки мензурки дорівнює 0,2 ціни поділки. З точністю до скількох 
сантиметрів кубічних можна визначити об’єм рідини цим мірним 
циліндром?
А. 1 см3. Б. 2,5 см3. В. 3,5 см3. 

21. Тіло занурили у мензурку з водою, унаслідок чого рівень води під-
нявся на три поділки. Визначити об’єм тіла, якщо об’єм мензур-
ки – 500 мл, а на шкалі є 20 поділок.
А. 25 см3. Б. 60 см3. В. 75 см3.

22. Довжину олівця виміряли тричі й одержали такі результати: 162 мм; 
163 мм; 163 мм. Визначити випадкову похибку результату вимірю-
вання довжини олівця.
А. 0,4 мм Б. 0,43 мм. В. 0,5 мм.
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Âñòóï äî ðîçä³ëó

Усе, що ми бачимо навколо себе, рухається: люди, тварини, 
автомобілі, гілки дерев, вода в річці тощо. Нерухомі, на перший 
погляд, тіла (будинки, гори) зазнають непомітних рухів із-за коли-
вань ґрунту, яких ми не помічаємо. З іншого боку, гори, будинки 
та інші тіла, які здаються нам нерухомими, обертаються разом із 
Землею навколо Сонця. Отже, усе навколо перебуває в русі, і про 
спокій можна говорити лише умовно.

У житті ми часто відчуваємо необхідність передбачати – де бу-
дуть тіла через деякий час їхнього руху. Наприклад, ми повинні 
передбачити, чи встигнемо перейти вулицю, доки над’їде машина, 
чи встигнемо на футбольному полі добігти до рухомого м’яча, щоб 
ударити по ньому. У таких випадках ми покладаємось на відчуття. 
Однак неможливо, покладаючись лише на відчуття, передбачи-
ти, о котрій годині приїде поїзд у місце призначення, чи потра-
пить на Місяць космічна ракета, яка стартувала з Землі, та багато
іншого. 

Щоб навчитись передбачати рухи, насамперед потрібно знати, 
що таке механічний рух, як можуть рухатись різні тіла і як можна 
дослідити рухи.

§ 6. Ùî òàêå ìåõàí³÷íèé ðóõ?

Ми вважаємо, що тіло рухається, якщо воно з часом змінює своє 
положення у просторі. Таке уявлення правильне, проте не повне. 
Треба з’ясувати, що ми розуміємо під положенням тіла у просторі. 
Як ми його визначаємо? 

Щоб визначити положення тіла, ми дивимось, де перебуває тіло 
відносно інших тіл. Наприклад, положення міста чи селища визна-
чаємо відносно річок, гір та інших населених пунктів, положення 
людини – відносно землі, дороги, навколишніх будинків тощо. 

Якщо положення тіла відносно інших тіл з часом змінюється, 
то це сприймають як рух. Людина, що йде по дорозі, змінює своє 
положення відносно дороги, будинку тощо, вода у річці – відносно 
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берега, крило птаха під час польоту – відносно його тіла, відносно 
землі і т.д. (мал. 33).

Механічним рухом називають зміну з часом положення тіла 
відносно інших тіл. 

Щоб міркувати про рух, треба зазначити, відносно якого тіла 
його розглядають.

Інколи стається так, що неможливо побачити тіло, відносно яко-
го можна розглядати рух. Наприклад, якщо корабель пере буває в 
густому тумані, то людина на кораблі не може нічого з’ясувати про 
його рух (тобто не може визначити, рухається корабель чи ні, якщо 
рухається, то в якому напрямі, як швидко). Так само людина, яка 
сидить у вагоні з заслоненими вікнами, не може нічого з’ясувати 
про рух поїзда. 

Рух відрізняють від спокою. Якщо тіло не змінює з часом свого 
положення відносно якогось іншого тіла, то воно перебуває у спокої 
відносно цього тіла.

1. ßê ðîçóì³òè â³äíîñí³ñòü ðóõó ³ ñïîêîþ? â³äíîñí³ñòü 
ðóõó?

Людина, яка пливе у човні по річці (тобто рухається відносно бе-
рега), може перебувати у спокої відносно човна. Людина, яка сидить 
в автомобілі, що їде по дорозі, є нерухомою відносно автомо біля, а 
відносно дороги рухається разом з автомобілем; будинок, який є 
не рухомим відносно Землі, рухається разом з нею навколо Сон ця 
і т. д. (див. також мал. 34).

Мал. 33. Механічні рухи різних тіл

§ 6. Ùî òàêå ìåõàí³÷íèé ðóõ
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Отже, тіло, яке рухається відносно од-
них тіл, відносно інших може перебувати 
у спокої. І навпаки, тіло, яке є нерухомим 
від носно одних тіл, відносно інших може 
ру хатись. Тому кажуть, що рух і спокій є 
від носними.

Також сам по собі рух є відносним, тому 
що відносно різних тіл рух того самого тіла 
може виглядати по-різному. Наприклад, ми 
стоїмо неподалік колії і спостерігаємо за тим, 
що відбувається у вагоні поїзда, який мчить 
мимо нас. Якщо ми бачимо, що по вагону 
поїзда йде людина, то зауважуємо, що від-
носно землі вона рухається значно швидше, 
ніж відносно вагона.

2. ßê³ º õàðàêòåðèñòèêè ðóõó?

Рухи різних тіл відрізняються між собою. Те, чим один рух може 
відрізнятися від іншого, називають характеристикою руху. Характе-
ристиками руху є траєкторія, шлях, швидкість, тривалість та ін.

1. Траєкторією називають лінію, по якій рухається тіло. У біль-
шості випадків ми не бачимо траєкторії (наприклад, траєкторії 
каменя, що летить, траєкторії людини, яка йде, або автомобіля, 
що їде).
Інколи траєкторія може бути видимою. Наприклад, кінчик 

олівця під час руху по папері або крейда по дошці залишають ви-
димий слід – траєкторію. Надзвуковий літак (або ракета) високо в 
небі залишає слід (туманний шлейф) – це частина траєкторії руху
літака.

За формою траєкторії механічні рухи поділяють на прямолінійні 
і криволінійні. Якщо траєкторія – пряма лінія, то рух називають 
прямолінійним, а якщо крива, – то криволінійним. Розгляньте 
мал. 35: якими є рухи літаків? А на мал. 34 яким є рух тіла, що 
лежить на обертовому диску, відносно стола?

2. Шлях – довжина траєкторії, по якій рухається тіло протягом 
певного проміжку часу. Різні тіла під час рухів проходять різні 
шляхи. Шлях можна виміряти лінійкою, вимірювальною стріч-
кою, спеціальним пристроєм, який називають курвіметром, та ін.

Мал. 34. Тіло, що лежить 
на обертовому диску, пе-
ребуває у спокої відносно 
диска і рухається по колу 
відносно стола



53

3. Швидкість. З двох тіл більшу швидкість має те, яке проходить 
більший шлях за той самий час. Наприклад, автомобіль по шосе 
рухається з більшою швидкістю, ніж людина, тому що за одну 
секунду він проїжджає більший шлях.

4. Тривалість руху – це час, протягом якого тіло рухається.
Шлях, швидкість і тривалість – фізичні величини, які характе-

ризують рух (їх можна виміряти). Шлях вимірюють так само, як і 
довжину, у метрах, сантиметрах, кілометрах та інших одиницях. 
Тривалість вимірюють у секундах, хвилинах, годинах тощо. Вимі-
рювання швидкості описано у наступних параграфах.

* Сумірні – не набагато більші або менші.

§ 6. Ùî òàêå ìåõàí³÷íèé ðóõ

Мал. 35. Траєкторії ру-
хів літаків на великій 
висоті над Землею

×è ³ñíóþòü ³íø³ âèäè ðóõ³â, êð³ì ìåõàí³÷íîãî?

ª ùå é ³íø³ âèäè ðóõ³â, õàðàêòåðèñòèêàìè ÿêèõ íå ìîæóòü áóòè 
àí³ òðàºêòîð³ÿ, àí³ øëÿõ, àí³ øâèäê³ñòü. Ïîñòàº ïèòàííÿ: õ³áà ìîæíà 
óÿâèòè ñîá³ òàêèé ðóõ, êîëè ò³ëî ðóõàºòüñÿ “í³ ïî ÿê³é òðàºêòîð³¿”, íå 
ïðîõîäèòü “í³ÿêîãî øëÿõó” ³ íå ìàº “í³ÿêî¿ øâèäêîñò³”? Ùî æ öå çà 
òàêèé äèâíèé ðóõ? Äå º ò³ëà, ùî òàê íåçâè÷àéíî ðóõàþòüñÿ? 

Êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî ìåõàí³÷íèé ðóõ, òî, ïåðåäóñ³ì, ìàºìî íà óâàç³ 
ðóõè çâè÷àéíèõ (ìàêðîñêîï³÷íèõ) ò³ë, ÿê³ ìè áà÷èìî íàâêîëî ñåáå.

Ìàêðîñêîï³÷íèìè íàçèâàþòü ò³ëà, ÿê³ ìè ìîæåìî áà÷èòè îçáðîº-
íèì ³ íåîçáðîºíèì îêîì. Òàêèìè ò³ëàìè ìîæóòü áóòè äóæå âåëèê³ 
(ïëàíåòè, çîð³), ñóì³ðí³* ç íàìè (áóäèíêè, äåðåâà, òâàðèíè), à òàêîæ 
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çíà÷íî ìåíø³ â³ä íàñ (êîìàõè, ï³ùèíêè). Çäàºòüñÿ äèâíèì, àëå ó ô³çèö³ 
äî ìàêðîñêîï³÷íèõ çàðàõîâóþòü òàêîæ òàê³ ìàë³ ò³ëà, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü 
â îïòè÷íèé ì³êðîñêîï.

Ò³ëà, ðîçì³ðè ÿêèõ º ìåíøèìè â³ä îäí³º¿ ñòîòèñÿ÷íî¿ ì³ë³ìåòðà 
(¿õ íå ìîæíà ïîáà÷èòè íàâ³òü â îïòè÷íèé ì³êðîñêîï), íàçèâàþòü ì³-
êðîñêîï³÷íèìè. Â³äñòàí³, ìåíø³ â³ä 1/100 000 ìì, òàêîæ óâàæàþòü 
ì³êðîñêîï³÷íèìè. Ó á³îëîã³¿, íà â³äì³íó â³ä ô³çèêè, ì³êðîñêîï³÷íèìè 
ââàæàþòü îá’ºêòè çíà÷íî á³ëüøèõ ðîçì³ð³â, í³æ 1/100 000 ìì, çîêðåìà 
òàê³, ÿê³ ìîæíà ïîáà÷èòè â îïòè÷íèé ì³êðîñêîï (íàïðèêëàä, ì³êðîá, 
ùî ìàº ðîçì³ðè 0,001 ìì).

Îòæå, ì³êðîñâ³ò ó ô³çèö³ – öå ä³ëÿíêè ïðîñòîðó ³ ô³çè÷í³ ò³ëà, 
ðîçì³ðè ÿêèõ º ìåíøèìè â³ä îäí³º¿ ñòîòèñÿ÷íî¿ ì³ë³ìåòðà. Òàêó 
ìåæó ì³æ ìàêðî- ³ ì³êðîñâ³òîì âèçíà÷åíî íå âèïàäêîâî. Ó òàêèõ 
ìàëèõ ä³ëÿíêàõ ïðîñòîðó ðóõ ÷àñòèíîê óæå íå º ìåõàí³÷íèì. Â³í 
äèâíèé ³ íåçâè÷àéíèé ç ïîãëÿäó íàøèõ ïîâñÿêäåííèõ óÿâëåíü. Ñàìå 
ó ì³êðîñâ³ò³ ÷àñòèíêè ðóõàþòüñÿ “í³ ïî ÿê³é òðàºêòîð³¿”, íå ïðîõîäÿòü 
“í³ÿêîãî øëÿõó” ³ íå ìàþòü “í³ÿêî¿ øâèäêîñò³”. Öåé ðóõ âèâ÷àº êâàí-
òîâà ìåõàí³êà.

ª òàêîæ ðóõ ó ìàêðîñêîï³÷íîìó ñâ³ò³, ÿêèé, ïðîòå, íå ìîæíà íàçâà-
òè ìåõàí³÷íèì – öå ïîøèðåííÿ ñâ³òëà ó ïðîñòîð³. Îäíàê ïðî âñå öå –
ï³çí³øå. 

Çàïèòàííÿ

1. Що називають механічним рухом? Наведіть приклади механіч-
них рухів.

2. Чому кажуть, що спокій є відносним? механічний рух є віднос ним?
3. Що розуміють під характеристикою руху? Назвіть характе-

ристики руху?
4. Що називають траєкторією руху?
5. Що називають шляхом? У яких одиницях вимірюють шлях? 

час?
6. Як зіставити швидкості руху двох тіл?
7. ×îìó ðóõè ò³ë íå ðîçãëÿäàþòü â³äíîñíî òóìàíó? ßê³ âëàñòèâîñò³, íà 

âàøó äóìêó, ïîâèííî ìàòè ò³ëî, â³äíîñíî ÿêîãî çðó÷íî ðîçãëÿäàòè ðóõè 
³íøèõ ò³ë? 

8. ×è âñ³ õàðàêòåðèñòèêè ðóõó º ô³çè÷íèìè âåëè÷èíàìè? Ïîÿñí³òü.
9. Ùî ðîçóì³þòü ï³ä ìàêðîñâ³òîì ³ ì³êðîñâ³òîì ó ô³çèö³? Ó ÿêîìó ç öèõ 

ñâ³ò³â ìîæå â³äáóâàòèñÿ ìåõàí³÷íèé ðóõ?
10. Íàâåä³òü ïðèêëàä íåìåõàí³÷íîãî ðóõó.
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Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. По дорозі рухається колона автомобілів. Відстань між ними 
зберігається сталою. У спокої чи в русі перебувають автомобілі 
один відносно одного? відносно дороги?

2. На столі у вагоні рухомого залізничного поїзда лежить книга. 
У русі чи у спокої перебуває книга відносно: а) столика; б) ре-
йок; в) моста через річку;

 ã) âîäè ó ö³é ð³÷ö³? (Ó âèïàäêó ã ðîçãëÿíüòå ð³çí³ âàð³àíòè).
Якими будуть відповіді на ці питання, якщо поїзд стоятиме 
на станції?

3. Прямолінійними чи криволінійними є рухи: а) дощових кра-
пель у безвітряну погоду? б) Землі навколо Сонця? з) кабіни 
ліфта? г) кінчика олівця, коли ним пишуть? д) кінця стрілки 
годинника?

4. По якій траєкторії відносно землі – прямолінійній чи криво-
лінійній – рухається вісь коле са, яке котиться по рівній дорозі? 
По якій траєкторії відносно цієї осі рухається точка на ободі 
колеса?

5. Яка тривалість одного оберту секундної стрілки годинника? 
хвилинної стрілки годинника?

6. Яка тривалість одного оберту Землі: а) навколо своєї осі? б) нав-
коло Сонця?

7. Автобус за деякий час проїхав 100 км, а велосипедист за такий 
самий час – 20 км. Який транспорт рухався швидше?

8. Два велосипедисти почали рухатися одночасно з одного місця 
у протилежних напрямах. Один за деякий час проїхав шлях 
120 м, а інший за той самий час – 150 м. Який велосипедист 
рухався швидше? Якою стала відстань між велосипедистами? 
Розв’яжіть цю задачу, якщо велосипедисти рухаються в одно-
му напрямі.

9. Відстань між двома човнами, коли вони почали рух на зустріч 
один одному, дорівнювала 500 м. За деякий час один човен 
проплив шлях 100 м, а інший за цей же час – 130 м. Який 
човен рухався швидше? Якою стала відстань між човнами?

10. Àâòîáóñ ïðî¿õàâ äåÿêèé øëÿõ çà 2,0 ãîä, à ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü òàêèé 
ñàìèé øëÿõ – çà 1,5 ãîä. ßêèé òðàíñïîðò ðóõàâñÿ øâèäøå? ßê âè 
ì³ðêóâàëè?

11. Âåëîñèïåäèñò ¿äå ïî äîðîç³. Ó ñïîêî¿ ÷è ó ðóñ³ ïåðåáóâàº: â³ñü êîëåñà 
â³äíîñíî ðàìè âåëîñèïåäà? â³äíîñíî äîðîãè? òî÷êà íà îáîä³ êîëåñà 
â³äíîñíî ðàìè? â³äíîñíî äîðîãè?

§ 6. Ùî òàêå ìåõàí³÷íèé ðóõ



56

Ðîçä³ë 2. Ìåõàí³÷íèé ðóõ

12. Ïî äîðîç³ ðóõàºòüñÿ ãóñåíè÷íèé òðàêòîð. Ó ñïîêî¿ ÷è â ðóñ³ ïåðåáóâàº 
÷àñòèíà ãóñåíèö³, ùî ñòèêàºòüñÿ ç çåìëåþ, â³äíîñíî çåìë³? â³äíîñíî 
òðàêòîðà?

13. Òðè ïàñàæèðè ñèäÿòü â îäíîìó âàãîí³. Îäèí ïàñàæèð ñòâåðäæóº, ùî 
ïî¿çä ¿äå íà ï³âäåíü, ³íøèé – íà ï³âí³÷, à ùå ³íøèé – ùî ïî¿çä ñòî¿òü. 
Íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ïàñàæèðè ìîãëè çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè?

Çàâäàííÿ

 Ïîáóäóéòå òðàºêòîð³þ ðóõó òî÷êè íà îáîä³ êîëåñà, ÿêå êîòèòüñÿ ïî ð³âí³é 
äîðîç³, â³äíîñíî äîðîãè. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòàéòå çàì³ñòü êîëåñà áóäü-ÿêèé 
êðóãëèé ïðåäìåò (íàïðèêëàä, ìîíåòó) ³ ë³í³éêó. Ïîçíà÷òå íà îáîä³ âàøîãî 
“êîëåñà” òî÷êó, çà ÿêîþ áóäåòå ñïîñòåð³ãàòè ï³ä ÷àñ éîãî êî÷åííÿ. Ïîêëàä³òü 
íà ïàï³ð ë³í³éêó ³ “êîëåñî” òàê, ùîá ïîçíà÷åíà âàìè òî÷êà çá³ãëàñÿ ç íóëüîâîþ 
ïîçíà÷êîþ ë³í³éêè. Öå – ïî÷àòîê òðàºêòîð³¿.

 Ïîêîò³òü “êîëåñî” ïî ë³í³éö³ ³ ñïîñòåð³ãàéòå çà ðóõîì òî÷êè â³äíîñíî ïàïåðó. 
Çíîâó ïîì³ñò³òü “êîëåñî” ó ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ ³ ïîáóäóéòå òðàºêòîð³þ òî÷êè 
ï³ä ÷àñ éîãî êî÷åííÿ, çàçíà÷àþ÷è ïîëîæåííÿ òî÷êè íà ïàïåð³.

§ 7. Ð³âíîì³ðíèé ðóõ

1. ßêèé ðóõ íàçèâàþòü ð³âíîì³ðíèì?

Розглянемо таблицю, у якій наведено результати вимірювань 
шляху (у метрах) через кожну секунду руху тіла. З таблиці видно, 
що кожної секунди пройдений шлях збільшується на 5 м, тобто 
кожної секунди тіло проходить по 5 м.

Таблиця залежності шляху від часу

Час руху, с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 100

Шлях, пройдений 
за цей час, м 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ... 500

Рівномірним називають такий рух, під час якого за будь-які од-
накові малі проміжки часу тіло проходить однаковий шлях. Слово 
“будь-які” означає, що малі проміжки часу, за які визначають шлях, 
можна вибирати довільно. Наприклад, можна визначати шлях, який 
пройшло тіло за кожні півсекунди або за кожну десяту частку се-
кунди. Головне, щоб вибрані однакові проміжки часу були значно 
меншими від загального часу руху, а шлях за кожен проміжок був 
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однаковий. Саме за таких ознак можна стверджувати, що рух тіла 
є рівномірним.

Якщо ж виявиться, що тіло проходить однаковий шлях за од-
накові, але досить великі проміжки часу, то ми не можемо ствер-
джувати, що рух є рівномірним. Наприклад, поїзд кожної години 
проходить шлях 60 км. Однак за першу половину кожної години 
він проходить шлях 20 км, а за другу – 40 км. Отже, за однакові 
великі проміжки часу поїзд проходить однаковий шлях, проте за 
менші однакові проміжки часу він проходить неоднаковий шлях. 
Отже, рух поїзда не є рівномірним.

З таблиці видно: за 1 с тіло проходить шлях 5 м, за 2 с – 10 м, 
за 3 с – 15 м, за 4 с – 20 м і так далі, тобто у скільки разів збіль-
шується час руху, у стільки ж разів збільшується пройдений тілом 
шлях. Для рівномірного руху діє також обернене правило: у скільки 
разів меншим є час руху, у стільки ж разів меншим є пройдений 
тілом шлях.

2. Ùî òàêå øâèäê³ñòü ð³âíîì³ðíîãî ðóõó?

Ми вже знаємо, що чим більший шлях проходить тіло за одна-
кові проміжки часу, тим більша його швидкість.

Швидкість можна виміряти. Отже, швидкість – фізична величина. 
Для того, щоб виміряти швидкість, необхідно спершу дати їй озна-
чення, тобто сказати, що називають швидкістю.

Швидкістю рівномірного руху називають фізичну величину, що 
чисельно дорівнює відношенню шляху до часу, за який тіло про-
йшло цей шлях:

Швидкість позначають буквою v, шлях – S, час – t. Отже, 

Це означувальна формула швидкості рівномірного руху. 

ßê ç³ñòàâèòè øâèäêîñò³ äâîõ ò³ë çà øëÿõîì ³ çà ÷àñîì?

Поміркуймо над формулою швидкості. Насамперед зазначимо, що 
час стоїть у знаменнику, а шлях – у чисельнику. Згадаймо з математики: 

§ 7. Ð³âíîì³ðíèé ðóõ
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якщо знаменник у двох дробах однаковий, то у скільки разів більший 

чисельник, у стільки ж разів більший дріб (і навпаки). Якщо ж чисельник 

у двох дробах однаковий, то у скільки разів більший знаменник, у стільки 
ж разів менший дріб (і навпаки). 

 Звідси випливає таке: 1) коли час руху двох тіл однаковий, то у 
скільки разів більший (чи менший) шлях проходить перше тіло, ніж друге, 
у стільки ж разів більша (чи менша) його швидкість; 2) коли шлях одна-

ковий, то у скільки разів час руху першого тіла, більший (чи менший), ніж 
другого, у стільки ж разів швидкість першого тіла є меншою (чи більшою), 
ніж другого.

3. Ó ÿêèõ îäèíèöÿõ âèì³ðþþòü øâèäê³ñòü?

Одиницями вимірювання швидкості є: 
■ метр за секунду (1 м/с) – це швидкість, рухаючись з якою рівно-

мірно, тіло кожної секунди проходить шлях 1 м (з такою швид-
кістю, наприклад, людина йде спокійним кроком); 

■ кілометр за годину (1 км/год) – це швидкість, рухаючись з якою 
рівномірно, тіло за кожну годину проходить 1 км.
Також використовують сантиметр за секунду (1 см/с), метр за 

хвилину (1 м/хв) та ін. 
Отже, швидкість 30 м/с означає, що, рухаючись рівномірно, 

тіло кожної секунди проходить шлях 30 м, а швидкість 5 км/год 
означає, що, рухаючись рівномірно, тіло кожної години проходить 
шлях 5 км.

4. ßê ïîð³âíÿòè ì³æ ñîáîþ ð³çí³ îäèíèö³?

Наприклад, нас цікавить – яка одиниця швидкості є більшою: 
1 м/с чи 1 км/год?

Знайдемо зв’язок між ними:

Цей зв’язок відображає, що швидкість 1 км/год у 3,6 раза менша 
від швидкості 1 м/с і, відповідно, швидкість 1 м/с у 3,6 раза більша 
від швидкості 1 км/год.

  км       1000 м     1 м
 год       3600 с     3,6 с1      = 1            =        ;

м          0,001 м           км
с        1/3600 год         год1    = 1                 = 3,6      .
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5. Ô³çè÷íèé çì³ñò øâèäêîñò³ ð³âíîì³ðíîãî ðóõó

Швидкість рівномірного руху відображає, який шлях проходить 
тіло за одиницю часу. 

Òàêèé çì³ñò øâèäêîñò³ º ïðàâèëüíèì, ÿêùî ò³ëî ðóõàºòüñÿ äîâøå 
â³ä îäèíèö³ ÷àñó. Êîëè æ ò³ëî ðóõàºòüñÿ ïðîòÿãîì ìåíøîãî ÷àñó, òîä³ 
òàêå ðîçóì³ííÿ øâèäêîñò³ ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ. 

ßêùî, íàïðèêëàä, àâòîìîá³ëü ðóõàâñÿ ç³ øâèäê³ñòþ 36 êì/ãîä 
ëèøå ïðîòÿãîì 15 õâ, òî ùî îçíà÷àº òàêà øâèäê³ñòü? Âîíà íå ìîæå 
â³äîáðàæàòè, ÿêèé øëÿõ ïðî¿æäæàº àâòîìîá³ëü çà ãîäèíó, – àäæå â³í 
íå ðóõàâñÿ ïðîòÿãîì ö³ëî¿ ãî äèíè, òîìó é íå ì³ã ïðî¿õàòè 36 êì. Òàêà 
øâèäê³ñòü îçíà÷àº, ùî ÿêáè àâòîìîá³ëü ðóõàâñÿ ð³âíîì³ðíî ïðî-
òÿãîì ö³ëî¿ ãîäèíè, òî â³í ïðî¿õàâ áè øëÿõ 36 êì, õî÷à íàñïðàâä³ 
â³í çà 15 õâ ïðî¿õàâ øëÿõ, ó ÷îòèðè ðàçè ìåíøèé (îñê³ëüêè 15 õâ – öå 
ó ÷îòèðè ðàçè ìåíøå, í³æ 1 ãîä), òîáòî ëèøå 9 êì.

Швидкість рівномірного руху на будь-яких ділянках шляху є 
однаковою. В цьому можна переконатися, якщо поділити шлях на 
час, узявши будь-які ділянки шляху. Наприклад, поділимо шлях 
(за таблицею) 25 м – 5 м = 20 м, на час 5 с – 1 с = 4с: 20 м/4с = 
5 м/с. Візьмемо іншу ділянку (довільно): 35 м – 25 м = 10 м; 7 с –
– 5 с = 2 с; 10 м/2 с = 5 м/с. Таке ж значення одержимо для будь-
якої іншої ділянки шляху. 

Якщо визначити швидкість тіла, поділивши весь пройдений 
шлях на весь час руху, то знову одержимо 5 м/с (переконайтесь у 
цьому самостійно). 

6. ßê³ ôîðìóëè ìîæíà îäåðæàòè
ç îçíà÷óâàëüíî¿ ôîðìóëè øâèäêîñò³?

З означувальної формули швидкості v = S/t можна одержати 
інші формули. Наприклад, якщо швидкість рівномірного руху є 
відомою, то з цієї формули можна знайти шлях, пройдений тілом 
за будь-який час його руху. Для цього треба швидкість помножити 
на час:

S = v t.
Це формула залежності шляху від часу (або, коротко, формула 
шляху). Вона відображає таке: у скільки разів збільшується час руху, 
у стільки ж разів збільшується пройдений тілом шлях. Ця формула 

§ 7. Ð³âíîì³ðíèé ðóõ
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подібна до відомої з математики формули прямопропорційної залеж-
ності: у = кх. Отже, залежність шляху від часу під час рівномірного 
руху є прямопропорційною.

З формули залежності шляху від часу можна визначити час рів-
номірного руху, якщо відомі шлях і швидкість: 

Це формула для обчислення часу рівномірного руху. Щоб знайти 
час руху, треба шлях поділити на швидкість.

7. Ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ ôîðìóë ð³âíîì³ðíîãî ðóõó

1. Тіло рухалося рівномірно зі швидкістю 36 км/год протягом 
0,5 год. Знайти шлях, який пройшло тіло за цей час. 

2. Тіло рухалося рівномірно зі швидкістю 36 км/год протягом 5 хв. 
Знайти шлях, який пройшло тіло за цей час. 
Цей приклад відрізняється від попереднього тим, що одиниці 

вимірювання швидкості та часу не узгоджені між собою. Для того, 
щоб знайти шлях за формулою, спочатку потрібно узгодити між 
собою одиниці. Якщо швидкість задана у кілометрах за годину, то 
час потрібно виражати у годинах:

8. Ïðî ñèñòåìè îäèíèöü

Для узгодження одиниць вимірювання фізичних величин у фізиці 
запровадили системи одиниць. Якщо одиниці вимірювання належать 
до однієї системи, вони є узгодженими між собою. У наш час важли-
вого значення набула інтернаціональна система одиниць (СІ), у якій 
за одиницю довжини взято 1 метр, а за одиницю часу – 1 секунду. 
Ці одиниці у системі СІ є основними. Одиниця швидкості похідна 
і її визначають за допомогою формули: v = S/t. Оскільки шлях у 
сис темі СІ вимірюють у метрах, а час – у секундах, то швидкість у 
цій системі треба вимірювати у метрах за секунду (м/с).

 км
годS = 36      • 0,5 год = 18 км.

1 год     1
  60      12  5 хв = 5         =     год.

 км    1
год   12Тоді S = 36      •    год = 3 км.
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Повернемось до прикладу 2 й обчислимо шлях за формулою, 
підставивши у неї швидкість і час у системі СІ. Визначимо, чому 
дорівнює швидкість у системі СІ:

Тепер визначимо час у системі СІ:
t = 5 хв = 5 · 60 с = 300 с.

Підставимо швидкість і час у формулу шляху:

Ми одержали ту саму відповідь.

9. ßê îôîðìèòè ðîçâ’ÿçîê çàäà÷³?

Під час розв’язування фізичних задач прийнято дотримуватись 
певної форми. Розглянемо приклад.

Задача 1. Автомобіль, рухаючись рівномірно, за перші 5 хв про-
їхав 5 км. Який шлях він проїхав за 0,5 год?

Дано: Розв’язування: Обчислення:

S
1
 = 5 км

t
1
 = 5 хв

t
2
 = 0,5 год S

2
 = vt

2

   Відповідь: 30 км.
S

2
 – ?

Задача 2. З якою швидкістю повинна рухатись нафта у трубо-
проводі, щоб за 10 хв протікало 3,0 м3 нафти? Площа перерізу тру-
бопроводу 100 см2.

Дано:

t = 10 хв = 600 с
V = 3,0 м3

S = 100 см2 =0,0100 м2

v – ?

Розв’язування:

Позначимо l –
шлях, який 
проходить нафта 
за 10 хв
l = V /S
v= l /t

Обчислення:

l = 3,0 м3/0,0100 м2= 300м

v = 300м / 600с = 0,50 м/с

Відповідь: 0,50 м/с.

§ 7. Ð³âíîì³ðíèé ðóõ

  км        1000 м       м
 год        3600 с        сv = 36      = 36          = 10    .

м
 сS = 10   •300 c = 3000 м = 3 км.

v =
S

1

t
1

    5 км           км
 1/12 год        годv =             = 60

км
 годS = 60      •0,5 год = 30 км
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Çàïèòàííÿ 

1. Який рух називають рівномірним?
2. Як змінюється шлях зі збільшенням часу під час рівномірного 

руху?
3. Яке означення швидкості рівномірного руху? Запишіть озна-

чувальну формулу.
4. Який фізичний зміст швидкості рівномірного руху?
5. У яких одиницях вимірюють шлях? час? швидкість?
6. Яка формула виражає залежність шляху від часу під час 

рівномір ного руху? 
7. Як можна визначити час рівномірного руху тіла, знаючи пройде-

ний ним шлях і швидкість?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. За кожну годину електропоїзд проїжджає 90 км. Чи достатньо 
цих даних, щоб стверджувати, що електропоїзд рухається рів-
номірно? Чому?

2. Пасажирський поїзд за кожні 0,5 год проїжджає по 60 км, за 
кожні 15 хв – по 30 км, за кожну хвилину – по 2 км і т. д. 
Який це рух? Як ви міркували?

3. Швидкість руху равлика 0,9 мм/с. Виразіть цю швидкість у 
сантиметрах за хвилину, у метрах за годину.

4. Яка швидкість більша: 36 км/год чи 12 м/с?
5. Швидкість руху повітря під час бурі 30 м/с, а швидкість авто-

мобіля 54 км/год. Яка швидкість менша і у скільки разів?
6. Автобус, рухаючись рівномірно, проїхав 4,5 км за 5 хв, а лег-

ковий автомобіль – 300 м за 10 с. Який транспорт рухався 
швидше?

7. Штучний супутник Землі рухається зі швидкістю 7,9 км/с 
(перша космічна швидкість). Чому дорівнює шлях, який про-
літає супутник за одну хвилину? Рух супутника вважати рів-
номірним.

8. Найбільша швидкість у природі – швидкість світла. Вона до-
рівнює 300 000 км/с. Скільки хвилин іде світло від Сонця до 
Землі? Відстань між ними 150 млн км. Відповідь округліть до 
двох значущих цифр.

9. Àâòîìîá³ëü ðóõàºòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ 54 êì/ãîä. Ï³øîõ³ä ìîæå ïðîéòè 
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó âóëèö³ çà 8,0 ñ. Íà ÿê³é íàéìåíø³é â³äñòàí³ â³ä àâòî-
ìîá³ëÿ áåçïå÷íî ïåðåõîäèòè âó ëèöþ?
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10. Ñê³ëüêè ÷àñó áóäå ëåò³òè ðàêåòà â³ä Çåìë³ äî Ì³ñÿöÿ, ÿêùî øâèäê³ñòü, 
ç ÿêîþ âîíà çàïóøåíà, äîð³âíþº 11,2 êì/ñ (äðóãà êîñì³÷íà øâèäê³ñòü)? 
Ðóõ ðàêåòè ââàæàòè ð³âíîì³ðíèì. Â³äñòàíü â³ä Çåìë³ äî Ì³ñÿöÿ äî-
ð³âíþº 384 000 êì. Â³äïîâ³äü âèðàçèòè â ãîäèíàõ ³ õâèëèíàõ.

11. Øâèäê³ñòü òå÷³¿ âîäè ó ð³÷ö³ 0,30 ì/ñ. Ïëîùà ïîïåðå÷íîãî ïåðåð³çó 
ð³÷êè äîð³âíþº 20 ì2. ßêèé îá’ºì âîäè ïðîò³êàº çà 10 ñ?

12. Ñê³ëüêè ãåêòàð³â ïøåíè÷íîãî ïîëÿ ñêîñèòü êîìáàéí çà 6,0 ãîä ðîáîòè, 
ÿêùî øèðèíà æàòêè 4,0 ì, à øâèäê³ñòü êîìáàéíà 5,4 êì/ãîä?

§ 8. Íåð³âíîì³ðíèé ðóõ

У більшості випадків рухи тіл не є рівномірними. Часто спо-
стерігаємо, наприклад, як автомобіль рушає з місця і поступово 
рухається щораз швидше, а перед зупинкою сповільнює рух. Отже, 
на всьому шляху рух автомобіля не є рівномірним. 

Рух тіла є нерівномірним, якщо тіло за однакові проміжки часу 
проходить різний шлях (або, що те ж саме, однаковий шлях прохо-
дить за різний час). Отже, під час нерівномірного руху відношення 
шляху до часу на різних ділянках є різним. 

Для характеристики нерівномірного руху використовують дві 
фізичні величини: середню швидкість і миттєву швидкість.

1. Ùî òàêå ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü íåð³âíîì³ðíîãî ðóõó? 

Середня швидкість є загальною характеристикою нерівномірно-
го руху (тобто такою, що характеризує рух у цілому). Це фізична 
величина, що чисельно дорівнює відношенню всього шляху, який 
пройшло тіло, до всього часу руху. Середню швидкість позначають 
v

c
 і розраховують за формулою

Це означувальна формула середньої швидкості.
Як бачимо, ця формула така ж, як і для швидкості рівномір ного 

руху. Проте між швидкістю рівномірного руху і середньою швидкістю 
нерівномірного руху є суттєва відмінність. 

Швидкість рівномірного руху на різних ділянках шляху одна-
кова і дорівнює швидкості на всьому шляху. Якщо ж рух нерівно-
мірний, то середні швидкості на різних ділянках і на всьому шляху 
є різними.

§ 8. Íåð³âíîì³ðíèé ðóõ

v
с
 =    .

S
t
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2. ßê âèçíà÷èòè ñåðåäíþ øâèäê³ñòü íà âñüîìó øëÿõó
çà øâèäêîñòÿìè íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ?

Розглянемо приклад. Автомобіль перші 100 м проходить рів-
номірно зі швидкістю 10 м/с, наступні 600 м – зі швидкістю 20 м/с 
і ще 50 м – зі швидкістю 5 м/с. Ми бачимо, що рух автомобіля на 
всьому шляху не є рівномірним, тому що на різних ділянках він 
рухається з різною швидкістю (за однакові проміжки часу проходить 
різні шляхи). 

Знайдемо середню швидкість автомобіля на всьому шляху. Весь 
шлях S = 100 м + 600 м + 50 м = 750 м. Визначимо тепер увесь час, 
протягом якого відбувався рух. Першу ділянку шляху автомобіль 
рухався протягом часу

другу – 

третю – 

Весь час руху t = 10 c + 30 c + 10 c = 50 c.

Середня швидкість на всьому шляху

Розглянемо, як треба записувати розв’язування такої задачі.

Дано:
S

1
= 100 м

v
1
= 10 м/с

S
2
= 600 м

v
2
= 20 м/с

S
3
= 50 м

v
3
= 5 м/с

Розв’язування:
S = S

1
 + S

2
 + S

3

t
1
 = S

1
/v

1

t
2
 = S

2
/v

2

t
3
 = S

3
/v

3

t = t
1
+ t

2
+ t

3

v
с 
= S/t

Обчислення:
S = 100 м + 600 м + 50 м = 750 м
t
1
= 100 м/10 м/с = 10 с

t
2
 = 600 м/20 м/с = 30 с

t
3 
= 50 м/5 м/с = 10 с

t = 10 с + 30 с + 10 с = 50 с
v

с 
= 750 м/50 с = 15 м/с

v
c 
– ? Відповідь: 15 м/с.

   100 м
  10 м/сt

1
 =           = 10 с;

   600 м
  20 м/сt

2
 =           = 30 с;

   50 м
  5 м/сt

3
 =          = 10 с.

750 м        м
 50 c          сv

c
 =          = 15   .
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ßêèé ô³çè÷íèé çì³ñò ñåðåäíüî¿ øâèäêîñò³?

Ó ïîïåðåäíüîìó ïðèêëàä³ àâòîìîá³ëü íà æîäí³é ä³ëÿíö³ øëÿõó íå 
¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ, ÿêà äîð³âíþº ñåðåäí³é, òîáòî 15 ì/ñ.

Òåïåð óÿâèìî ñîá³, ùî àâòîìîá³ëü óâåñü ÷àñ ðóõàâñÿ ð³âíîì³ðíî 
ç³ øâèäê³ñòþ 15 ì/ñ. Òîä³ âåñü ÷àñ éîãî ðóõó áóâ áè òàêèì:

Ìè áà÷èìî, ùî âåñü øëÿõ àâòîìîá³ëü ïðî¿õàâ áè çà òîé ñàìèé 
÷àñ, ùî é ó âèïàäêó íåð³âíîì³ðíîãî ðóõó. 

Îòæå, ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü íåð³âíîì³ðíîãî ðóõó – öå òàêà øâèä-
ê³ñòü, ðóõàþ÷èñü ç ÿêîþ ð³âíîì³ðíî, ò³ëî âåñü øëÿõ ïðîéøëî á 
çà òîé ñàìèé ÷àñ, ùî é ó ðàç³ íåð³âíîì³ðíîãî ðóõó.

Середня швидкість характеризує рух на всьому шляху, а не на 
окремих його ділянках. Щоб дізнатися, як рухалось тіло на будь-
якій ділянці під час нерівномірного руху, потрібно знати миттєві 
швидкості, які характеризують рух у кожній точці траєкторії (у 
кожну мить часу).

3. Ùî òàêå ìèòòºâà øâèäê³ñòü?

У реальних рухах швидкість змінюється поступово, тобто від 
точки до точки (від миті до миті), наприклад, під час гальмування 
транспорту або коли його швидкість збільшується. Для характе-
ристики руху у кожній точці траєкторії уведене поняття миттєвої 
швидкості.

Миттєва швидкість – це швидкість, з якою рухається тіло у за-
даний момент часу (у заданій точці траєкторії). Вона приблизно до-
рівнює середній швидкості на маленькій (порівняно з усім шляхом) 
ділянці шляху, що містить задану точку. На такій ділянці рух тіла 
не встигає помітно змінитися, і його можна прийняти за рівномір-
ний. Чим менша ділянка, тим ближчою є середня швидкість на цій 
ділянці до миттєвої.

4. ßê âèçíà÷èòè ìèòòºâó øâèäê³ñòü?

Приблизне значення миттєвої швидкості можна визначити за 
допомогою досліду. Пустимо візок з крапельницею з похилої пло-
щини (мал. 36).

§ 8. Íåð³âíîì³ðíèé ðóõ

   750 м
  15 м/сt =            = 50 с.
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За слідами, які залишають краплі на похилій площині, видно, 
що рух візка є нерівномірним (оскільки краплі падають через од-
накові проміжки часу, а відстані між слідами крапель поступово 
збільшуються).

Для того, щоб визначити миттєву швидкість у якійсь точці, тре-
ба відстань між двома слідами (між якими є ця точка) поділити на 
час, через який падають краплі. Чим менший цей час, тим точніше 
можна визначити миттєву швидкість.

На практиці миттєву швидкість вимірюють спеціальним при-
ладом, який називають спідометром (мал. 37). 

Спідометри є в автомобілях, автобусах, мотоциклах та іншому 
транспорті. Стрілка на спідометрі показує, з якою швидкістю (у 
кілометрах за годину) рухається транспорт у кожну мить часу. Цей 
прилад допомагає водієві дотримува тись правил дорожнього руху – не 
перевищувати передбаченої правилами швидкості.

Мал. 36. Прискорений рух візка з крапель-
ницею

Мал. 37. Спідометр – прилад, 
яким вимірюють миттє ву швид-
кість транспорту (км/год)

5. ßêèé ô³çè÷íèé çì³ñò ìèòòºâî¿ øâèäêîñò³?

Миттєва швидкість відображає, який шлях пройшло б тіло за 
одиницю часу, якби воно, починаючи з заданої миті, рухалось далі 
без зміни швидкості (тобто рівномірно).

Çàïèòàííÿ

1. Які є ознаки нерівномірного руху?
2. Які фізичні величини використовують для характеристики 

нерівномірного руху?
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3. Що називають середньою швидкістю нерівномірного руху? За 
якою формулою її обчислюють? Який її фізичний зміст? Що 
вона характеризує?

4. Що називають миттєвою швидкістю нерівномірного руху? Який 
її фізичний зміст?

5. Як на досліді можна визначити миттєву швидкість нерівно-
мірного руху?

6. Яким приладом вимірюють миттєву швидкість?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. За 32 роки виріс дуб заввишки 32 м. Яка середня швидкість 
його росту. Відповідь дати у сантиметрах за рік (см/рік).

2. За який час черепаха пройде 35 м, рухаючись на цій ділянці 
шляху з середньою швидкістю 70 м/год?

3. Мотоцикліст проїхав 100 км з середньою швидкістю 50 км/год. 
Чи можна визначити шлях, який проїхав мотоцикліст за першу 
годину руху? за другу годину руху? Поясніть.

4. Спортсмен пробіг 3 000 м за 8 хв 10 с. Визначте його середню 
швидкість у кілометрах за годину. Чи можна визначити, за 
який час пробіг спортсмен перші 100 м? Поясніть.

5. Спортсмен пробіг 100 м у такому темпі: перші 30 м за 3,6 с, 
наступні 50 м за 5,0 с, останні 20 м за 2,2 с. Визначте його 
середню швидкість на кожній із ділянок і на всьому шляху.

6. Трамвай пройшов перші 200 м з середньою швидкістю 5,0 м/с, 
наступні 600 м з середньою швидкістю 10 м/с. Визначте його 
середню швидкість на всьому шляху.

7. Відстань між двома населеними пунктами становить 40 км. 
Першу половину цього шляху мотоцикліст проїхав зі швид-
кістю 80 км/год, а другу – 40 км/год. Чому дорівнює середня 
швидкість цього руху?

8. Автомобіль 70 км шляху проїхав за 1,6 год, наступні 48 хв він 
стояв, а за останні 36 хв він проїхав ще 30 км. З якою серед-
ньою швидкістю рухався автомобіль?

9. Àâòîìîá³ëü ç³ Ëüâîâà äî Êèºâà ïðîõîäèòü øëÿõ 600 êì ç ñåðåäíüîþ 
øâèäê³ñòþ 72 êì/ãîä. 3 ÿêîþ ñåðåäíüîþ øâèäê³ñòþ â³í ïîâèíåí ïî-
âåðòàòèñÿ äî Ëüâîâà, ùîá ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü íà âñüîìó øëÿõó áóëà 
54 êì/ãîä?

10. Â³äñòàíü ì³æ äâîìà ì³ñòàìè 180 êì. Ïåðøó òðåòèíó öüîãî øëÿõó àâ-
òîìîá³ëü ðóõàâñÿ ç³ øâèäê³ñòþ 60 êì/ãîä, ïîò³ì àâòîìîá³ëü çðîáèâ 

§ 9. ßê äîñë³äæóþòü ìåõàí³÷íèé ðóõ
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çóïèíêó íà 45 õâ, à ðåøòó 2/3 øëÿõó ïðî¿õàâ ç ñåðåäíüîþ øâèäê³ñòþ 
45 êì/ãîä. ßêà ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü àâòîìîá³ëÿ íà âñüîìó øëÿõó?

11. Â³äñòàíü ì³æ ì³ñòàìè 360 êì. Àâòîìîá³ëü ïðî¿õàâ ïåðø³ 120 êì çà 2 ãîä, 
à ðåøòó øëÿõó ç³ øâèäê³ñòþ 80 êì/ãîä. Âèçíà÷òå ñåðåäíþ øâèäê³ñòü 
àâòîìîá³ëÿ íà âñüîìó øëÿõó.

12. Àâòîìîá³ëü âè¿õàâ ç Æèòîìèðà äî Õìåëüíèöüêîãî î 6 ãîä ðàíêó ³ ïðî-
éøîâ øëÿõ 200 êì ç ñåðåäíüîþ øâèäê³ñòþ 40 êì/ãîä. Çóïèíèâøèñü ó 
Õìåëüíèöüêîìó íà äåÿêèé ÷àñ, â³í ï³ñëÿ öüîãî ïîâåðíóâñÿ äî Æèòîìèðà 
î 8 ãîä âå÷îðà. Ñê³ëüêè ÷àñó àâòîìîá³ëü áóâ ó Õìåëüíèöüêîìó, ÿêùî íà-
çàä â³í ïîâåðòàâñÿ ç ñåðåäíüîþ øâèäê³ñòþ, ó 1,25 ðàçà á³ëüøîþ, í³æ 
¿õàâ òóäè?

13. Àâòîìîá³ëü ïåðøó ïîëîâèíó øëÿõó ïðî¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ 40 êì/ãîä, à 
äðóãó – ç³ øâèäê³ñòþ 60 êì/ãîä. ßêà ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü àâòîìîá³ëÿ íà 
âñüîìó øëÿõó?

14. Àâòîìîá³ëü ïåðøó ïîëîâèíó ÷àñó ïðî¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ 40 êì/ãîä, à 
äðóãó – ç³ øâèäê³ñòþ 60 êì/ãîä. ßêà ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü àâòîìîá³ëÿ íà 
âñüîìó øëÿõó?

§ 9. ßê äîñë³äæóþòü ìåõàí³÷íèé ðóõ

1. Ùî îçíà÷àº äîñë³äèòè ìåõàí³÷íèé ðóõ?

Дослідити механічний рух – це означає: 
■ з’ясувати характер руху (рух прямолінійний чи криволінійний, 

рівномірний чи нерівномірний);
■ з’ясувати характеристики руху (визначити траєкторію, виміряти 

шлях, тривалість, швидкість – якщо рух рівномірний, середню 
і миттєві швидкості – якщо рух нерівномірний); 

■ з’ясувати залежність шляху від часу (тобто дізнатися, як зміню-
ється шлях із часом).
Отже, для дослідження руху потрібно провести досліди з вимірю-

ванням характеристик руху. Для цього необхідно мати засоби вимі-
рювання: лінійку (вимірювальну стрічку) і секундомір (годинник).

2. ßê ïðîâîäÿòü äîñë³äè?

Розглянемо приклад. Дослідимо рух кульки по похилому жолобу 
(мал. 38).

Спочатку проводять загальні спостереження: пускають кульку 
з верхньої точки жолоба й уважно стежать за тим, як відбувається 
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рух (яка траєкторія, чи змінюється швидкість), і вимірюють при-
близно тривалість руху. 

Для вимірювання тривалості руху треба пустити секундомір у 
момент, коли рух почався, або зазначити цей момент за годинником 
(початковий час), та зупинити секундомір у момент, коли рух за-
кінчився, або зазначити цей момент за годинником (кінцевий час). 
Тривалість руху визначають безпосередньо за секундоміром або за 
годинником, віднімаючи від кінцевого часу початковий.

§ 9. ßê äîñë³äæóþòü ìåõàí³÷íèé ðóõ

Мал. 38. Обладнання 
для дослідження руху 
кульки

Далі вимірюють відрізки шляху, які пройшло тіло за певні 
проміжки часу. Знову пускають кульку з того самого місця, що й 
першого разу, і протягом її руху зазначають місця (точки), де вона 
була у певні моменти часу (наприклад, через 2, 4, 6 секунд від по-
чатку руху – ці моменти треба спланувати заздалегідь).

Отже, під час дослідів задають проміжки ча су і вимірюють від-
повідні відрізки шляху,

àáî, íàâïàêè, çàäàþòü â³äð³çêè øëÿõó ³ âèì³ðþþòü â³äïîâ³äí³ ïðî-
ì³æêè ÷àñó.

3. ßê çàïèñóþòü ðåçóëüòàòè âèì³ðþâàíü?

Результати вимірювань шляху і часу записують у таблицю (див. 
зразок таблиці 1). 

Таблиця дає змогу зробити висновок про характер руху. З на-
веденої таблиці, наприклад, видно, що шлях збільшується з часом 
рівномірно: кожні 2 с шлях зростає на 10 см, тобто кожні 2 с тіло 
проходить по 10 см.
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Зразок таблиці 1 (залежність шляху від часу)

Час руху t, с 0 2 4 6 8 10 12 14

Шлях S, см 0 10 20 30 40 50 60 70

Залежність шляху від часу можна відо-
бразити наочніше, якщо за таблицею побуду-
вати графік. Для цього малюють прямокутну 
систему координат. На одну вісь наносять 
позначки (рисочки) з зазначенням часу, який 
минув від початку руху, – одержують вісь 
часу. На іншу вісь наносять позначки з зазна-
ченням шляху – одержують вісь шляху. 

За таблицею у побудованій системі ко-
ординат позначають точки, які з’єднують 
лінією – одержують графік руху (графік 
залежності шляху від часу). У нашому при-
кладі – це пряма (мал. 39).

4. Ïðî ùî ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç òàáëèö³ òà ãðàô³êà?

Форма лінії на графіку відображає характер залежності між двома 
величинами. Якщо графік залежності шляху від часу – пряма лінія, 
що проходить через початок координат, то це означає, що залежність 
шляху від часу є прямопропорційною. Її виражають формулою
S = vt, подібною до відомої з математики: у = к х.

У нашому прикладі з таблиці та графіка видно: у скільки разів 
збільшується час, у стільки ж разів збільшується шлях, що є ознакою 
рівномірного руху.

За даними таблиці або за графіком можна знайти швидкість рів-
номірного руху тіла. У цьому разі легко переконатися: швидкість 
рівномірного руху на всіх ділянках шляху є однаковою і дорівнює 
середній швидкості на всьому шляху. Наприклад, швидкість про-
тягом перших двох секунд v

1
=12 см / 2,0 с = 6,0 см/с; у проміжку 

часу від 2 до 4 с v
2
= (24 см – 12 см) / (4,0 с – 2,0 с) = 6,0 см/с і т. д. 

Середня швидкість за весь час руху v
с
= 72 см / 12 с = 6,0 см/с.

В іншому досліді результати вимірювань можуть бути іншими, 
наприклад, такі, як у зразку таблиці 2.

Мал. 39. Графік залежності 
шляху від часу (рух рівно-
мірний)
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Зразок таблиці 2 (залежність шляху від часу)

Час руху t, с 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Шлях S, см 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

Поміркуємо над даними цієї таблиці. Насамперед, з’ясуємо: рух 
рівномірний чи ні? У таблиці зазначено шлях, який проходило тіло 
від початку руху через кожні дві секунди. Визначимо шлях, який 
проходило тіло за кожні дві секунди руху, наприклад: 1 м – 0 м = 
1 м; 4 м – 1 м = 3 м; 9 м – 4 м = 5 м і т.д. Ми бачимо, що за одна-
кові проміжки часу тіло проходило різний шлях: за перші 2 с – 1 м, 
за другі 2 с – 3 м, за треті – 5 м і так далі. Такий рух не є рівно-
мірним, його швидкість з часом зростає.

Çà òàáëè÷íèìè äàíèìè (çðàçîê 2) ïîáóäóºìî ãðàô³ê çàëåæíîñò³ 
øëÿõó â³ä ÷àñó. Îäåðæèìî êðèâó (ìàë. 40). Ç ãðàô³êà âèäíî, ùî ïðî-
òÿãîì êîæíèõ äâîõ ñåêóíä ðóõ ìàéæå íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ð³âíîì³ðíîãî, 
îñê³ëüêè ë³í³ÿ, ùî ç’ºäíóº äâ³ ñóñ³äí³ òî÷êè, º ìàéæå ïðÿìîþ.

Çíàéäåìî ñåðåäí³ øâèäêîñò³ çà ïðîì³æêè ÷àñó:
â³ä 0 äî 2 ñ:

â³ä 2 äî 4 ñ:

â³ä 4 äî 6 ñ:

³ òàê äàë³ äî ê³íöÿ òàáëèö³. 

Îäåðæàí³ øâèäêîñò³ ìîæíà ââàæàòè 
ìèò òºâèìè äëÿ òî÷îê, ÿê³ ëåæàòü ïîñåðåäèí³ 
êîæ íîãî â³äð³çêà øëÿõó, äëÿ ìîìåíòó ÷àñó, 
ÿêèé º ïîñåðåäèí³ â³äïîâ³äíîãî ïðîì³æêó 
÷àñó.

Ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü íà âñüîìó øëÿõó

36 см        см
 12 c          сv

c
 =         = 3,0    .

§ 9. ßê äîñë³äæóþòü ìåõàí³÷íèé ðóõ

1 см          см
 2 c             сv

1
 =         = 0,5    ;

Мал. 40. Графік залеж-
нос ті шляху від часу 
(рух не рівномірний)
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4 см – 1 см         см
  4 с – 2 c             сv

2
 =                  = 1,5    ;

9 см – 4 см         см
  6 с – 4 c             сv

3
 =                  = 2,5    
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Ðåçóëüòàòè îá÷èñëåíü çàïèñóºìî ó òàáëèöþ çà çðàçêîì 3.

Çðàçîê òàáëèö³ 3

Ïðîì³æîê ÷àñó, ñ 0–2* 2–4 4–6 6–8 8–10 10–12

Ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü
çà ïðîì³æîê, ñì/ñ

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

Ç òàáëèö³ âèäíî, ùî øâèäê³ñòü ç ÷àñîì çá³ëüøóºòüñÿ. Òàêèé ðóõ º 
íåð³âíîì³ðíèì, éîãî íàçèâàþòü ïðèñêîðåíèì. 

Ìîæëèâî, âè çàóâàæèëè çàêîíîì³ðí³ñòü ó çì³í³ øâèäêîñò³? Ïîÿñí³òü 
¿¿ ñàìîñò³éíî.

Çàïèòàííÿ

1. Що треба з’ясувати під час дослідження механічного руху?
2. Яких правил треба дотримуватись під час дослідження меха-

нічного руху?
3. Як виміряти тривалість руху секундоміром? годинником?
4. Як можна спланувати вимірювання проміжків часу і відповід-

них шляхів для вивчення механічного руху?
5. Якою є залежність між шляхом і часом під час рівномірного 

руху? Який вигляд має графік цієї залежності?
6. Як за графіком рівномірного руху визначити швидкість?
7. ßê³ õàðàêòåðí³ îçíàêè íåð³âíîì³ðíîãî ðóõó? ßêèì º ãðàô³ê òàêîãî ðóõó?
8. ßê çà ãðàô³êîì íåð³âíîì³ðíîãî ðóõó âèçíà÷èòè ñåðåäíþ øâèäê³ñòü?
9. ßê çà ãðàô³êîì íåð³âíîì³ðíîãî ðóõó âèçíà÷èòè ìèòòºâ³ øâèäêîñò³?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. У таблиці наведено залежність шляху, який проїхав велоси-
педист, від часу його руху:

t, с 0 5 10 15 20 25 30
S, м 0 25 50 75 100 125 150

* 0–2 означає, що швидкість визначено за проміжок часу від нуля до двох 
секунд (шлях, пройдений за час від нуля до двох секунд, поділили на 
час 2,0 с – 0,0 с, що дорівнює двом секундам) і так далі протягом усього 
руху.
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  Побудуйте графік цієї залежності. Визначте характеристики 
руху (тривалість руху, середню швидкість на всьому шляху і 
середні швидкості на кожному відрізку шляху). Який це рух?

2. Побудуйте графік залежності швидкості велосипедиста від часу 
за даними попередньої задачі. Одержані середні швидкості для 
кожного відрізка шляху прийміть за миттєві для моменту часу, 
що лежить посередині відповідного проміжку часу. (Наприклад, 
візьмемо проміжок часу від 10 до 15 с. Тоді момент часу, що 
лежить посередині цього проміжку, дорівнює (10 с + 15 с) : 2 =
= 12,5 с, тобто середньому арифметичному від 10 і 15 с).

3. На мал. 41 показано графік залежності миттєвої швидкості від 
часу. Який це рух? Визначте шлях, пройдений тілом за 1 с, 2 с 
і т.д. Складіть таблицю залежності шляху від часу для цього 
руху і побудуйте графік. 

4. На мал. 42 зображено графіки руху двох тіл. Які це рухи? Чи 
однакові швидкості цих тіл? Яке тіло рухається з більшою 
швидкістю? Яке відношення швид-
костей руху тіл? Зробіть висновок: 
який зв’язок між кутом нахилу гра-
фіка до осі часу і швидкістю руху?

5. На мал. 43 зображений графік руху 
автомобіля. Визначте за графіком, 
який шлях пройшов автомобіль за 
час спосте реження? Скільки часу 
автомобіль рухався? стояв? Визначте 
швидкість автомобіля до зупинки, 
після зупинки та середню швидкість 
на всьому шляху.
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Мал. 43. Графік залежності 
шляху від часу (рух із зупинкою)

§ 9. ßê äîñë³äæóþòü ìåõàí³÷íèé ðóõ

Мал. 41. Графік залежнос -
ті швидкості від часу
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Мал. 42. Графіки залежності 
шляху від часу для двох тіл
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6. Çà äàíèìè òàáëèö³ ïîáóäóéòå çàëåæí³ñòü øëÿõó â³ä ÷àñó. Çà ãðàô³êîì 
âèçíà÷òå ïðèáëèçí³ çíà÷åííÿ ìèòòºâî¿ øâèäêîñò³ é çàïèø³òü ¿õ ó òàáëè-
öþ äëÿ ìîìåíòó ÷àñó, ùî ëåæèòü ïîñåðåäèí³ âçÿòîãî âàìè ïðîì³æêó 
÷àñó. Ñòåæòå, ùîá äëÿ ïðîì³æê³â ÷àñó, çà ÿê³ âè îá÷èñëþºòå øâèäê³ñòü, 
â³äð³çîê ãðàô³êà ìàéæå íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä ïðÿìî¿. Ïîáóäóéòå ãðàô³ê 
çàëåæíîñò³ øâèäêîñò³ â³ä ÷àñó. ßêèé öå ðóõ?

t, ñ 0 1 2 3 4 5

S, ì 0 18 32 42 48 50

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 4

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÌÅÕÀÍ²×ÍÎÃÎ ÐÓÕÓ

Мета: виміряти середні швидкості руху на різних ділянках шляху; 
з’ясувати характер руху тіла по похилому жолобу.

Обладнання: 1) жолоб; 2) штатив з муфтою і лапкою; 3) кулька; 
4) вимірювальна стрічка; 5) секундомір або годинник; 6) мета-
левий циліндр.

Çàâäàííÿ

Підготовчий етап

1. Закріпіть жолоб за допомогою штатива у похилому положенні 
під невеликим кутом до горизонту (див. мал. 44). На нижній 
кінець жолоба покладіть металевий циліндр.

2. Пустіть кульку з верхнього кінця жолоба, одночасно ввімкнув-
ши секундомір (або зазначивши початковий момент часу за 
го динником) і у момент удару кульки об циліндр вимкніть се-
кун домір (або зазначте кінцевий момент часу за годинником).

3. Підберіть нахил жолоба так, щоб увесь час руху кульки мож-
на було поділити на 3 без остачі (наприклад, 3,0 с : 3 = 1,0 с, 
або 4,5 с : 3 = 1,5 с тощо). Так ми одержимо час усього руху 
t, який складатиметься з трьох однакових проміжків:

t = t/3 + t/3 + t/3.

 За послідовні однакові проміжки часу кулька проходить по-
слідовні ділянки шляху: S

1
, S

2
, S

3 
(див. мал. 44).

 Ми будемо визначати середню швидкість кульки на всьому 
шляху і на кожній з трьох ділянок.
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Äîñë³ä 1. Вимірювання середньої швидкості кульки
на всьому шляху

Вимірювальною стрічкою визначте весь шлях S, який про-
йшла кулька. Результат вимірювання всього шляху S та всього 
часу t (що виміряний на підготовчому етапі) запишіть у таблицю 
(див. зразок).

Обчисліть за формулою v
c
 = S/t середню швидкість на всьому 

шляху (t – час усього руху). Результат запишіть у таблицю.

Зразок таблиці 

Номер
досліду Шлях, см Час руху

кульки, с Середня швидкість, см/с

1
2
3

S=
S

1
 =

S
1
 + S

2 
=

S
2
 =

S
3
 =

t =
t
1
 = t/3 =

t
2
 = t/3 =

t
3
 = t/3 =

v
c
= S/ t=

v
c1
= S

1
/ t

1
=

v
c2
= S

2
/ t

2
=

v
c3
= S

3
/ t

3
=

Äîñë³ä 2. Вимірювання середньої швидкості кульки
на першій ділянці шляху (S

1
)

Для визначення першої ділянки шляху підберіть місце для ци-
ліндра так, щоб час руху кульки дорівнював 1/3 усього часу (див. 

§ 9. ßê äîñë³äæóþòü ìåõàí³÷íèé ðóõ

Мал. 44. S
1
, S

2
, S

3
 – ділянки шляху, які проходить кулька

за три однакові проміжки часу

S 1
+S 2

S 1

S 2

S 3

S
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мал. 44). Вимірювальною стрічкою знайдіть шлях, який пройшла 
кулька за цей час, та обчисліть за формулою середню швидкість 
кульки на першій ділянці v

c1
. Результат запишіть у таблицю.

Äîñë³ä 3. Вимірювання середньої швидкості на другій
і третій ділянках шляху

Виконайте такий самий дослід для 2/3 усього часу – підберіть 
друге положення циліндра, щоб час руху кульки дорівнював 2/3 
усього часу. Виміряйте шлях S

1
 + S

2
, який пройшла кулька за 

цей час, і запишіть його у таблицю.
Тоді знайдіть шлях S

2
, який пройшла кулька за другу трети-

ну всього часу (друга ділянка шляху) і шлях S
3
, який пройшла 

кулька за третю третину всього часу (третя ділянка шляху) – як 
це зробити, ви зрозумієте, коли уважно розглянете мал. 44.

Обчисліть за формулами середні швидкості на другій і третій 
ділянках шляху: v

c2
 і v

c3
. Результати запишіть у таблицю.

Порівняйте швидкості на трьох ділянках (на якій ділянці 
швидкість є найменшою? найбільшою?) і зробіть висновок про 
характер руху кульки по похилому жолобу (чи є рух рівномірним? 
нерівномірним?

ïðèñêîðåíèì? ñïîâ³ëüíåíèì?).

Порівняйте середні швидкості на кожній з трьох ділянок із 
середньою швидкістю на всьому шляху (яка з цих швидкостей є 
найближчою до середньої швидкості на всьому шляху?).

Усі висновки запишіть у зошит.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

Ç âèêîðèñòàííÿì ðåçóëüòàò³â äîñë³ä³â äîâåä³òü òàêå: ÿêùî ðóõ º íåð³âíî-
ì³ðíèé, òî ñåðåäíþ øâèäê³ñòü íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îá÷èñëåííÿ 
øëÿõó, ÿêèé ïðîõîäèòü ò³ëî çà äîâ³ëüíèé ÷àñ (öå ìîæíà ðîáèòè ëèøå äëÿ 
ð³âíîì³ðíîãî ðóõó). Ïåðåêîíàéòåñü ó öüîìó íà äîñë³ä³. Ñïëàíóéòå ³ âè-
êîíàéòå öåé äîñë³ä ñàìîñò³éíî.



77

Óçàãàëüíåíà ñõåìà 3
äëÿ ïîâòîðåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü

ç ðîçä³ëó 2 “Ìåõàí³÷íèé ðóõ”

Ðîçä³ë 2. Ìåõàí³÷íèé ðóõ
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Ðîçä³ë 2. Ìåõàí³÷íèé ðóõ

Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ ç ðîçä³ëó 2

1. Механічний рух – це зміна з часом положення тіла відносно...
А. Землі. Б. рухомих тіл. В. інших тіл. 

2. Пройдений тілом шлях – це ...
А. лінія, по якій рухається тіло. Б. довжина траєкторії. 
В. відрізок, що з’єднує початкове положення тіла з кінцевим.

3. Який з рухів є ...
3.1. прямолінійним? 3.2. криволінійним?
А. Рух крапель дощу у безвітряну погоду. Б. Рух Землі навколо 

Сонця.
В. Рух кабіни ліфта. Г. Рух стрілки годинника. 

4. Склянка стоїть на столику у вагоні рухомого поїзда. Відносно яких 
тіл вона рухається?
А. Відносно столика. Б. Відносно рейок. В. Відносно вагона.
Г. Відносно моста через річку.

5. Характеристиками руху є:
А. шлях, швидкість, тривалість. Б. швидкість, тривалість, 

довжина.
В. довжина, ширина, висота.

6. Швидкістю рівномірного руху називають фізичну величину, що до-
рівнює...
А. відношенню шляху до часу. Б. відношенню швидкості до часу. 
В. добутку швидкості на час.

7. Одиницями вимірювання...
7.1) шляху 7.2) часу 7.3) швидкості є
А. м/с. Б. м. В. с. Г. м/хв. Д. км. Е. год.

8. Швидкість вимірюють...
А. годинником. Б. вимірювальною стрічкою. В. спідометром. 

9. Означувальною формулою швидкості рівномірного руху є:
А. S = vt. Б. v = S/t. В. t = S/v.

10. Перший велосипедист за деякий час проїхав 4 км, а другий за той 
самий час – 5 км. Який з них рухався швидше?
А. Перший. Б. Другий. В. Обоє рухались з однаковою швидкістю.
Г. Неможливо визначити.
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11. Перший велосипедист проїхав певну відстань за 15 хв, а другий 
таку саму відстань – за 20 хв. Який з них рухався швидше?
А. Перший. Б. Другий. В. Обоє рухались з однаковою швидкістю.
Г. Неможливо визначити.

12. Для визначення середньої швидкості руху необхідно виміряти...
А. шлях і час руху. Б. шлях і швидкість. В. час руху і швидкість.

13. За кожну годину автомобіль проїжджає 60 км. Яким є рух авто-
мобіля?
А. Рівномірний. Б. Нерівномірний. В. Рівномірний за умови, що 

автомобіль не зупинявся. Г. Неможливо визначити.

14. Миттєву швидкість тіла можна приблизно визначити, поділивши ...
А. весь шлях на весь час руху.
Б. малий відрізок шляху на проміжок часу, за який пройдено цей 

відрізок.
В. будь-який відрізок шляху на проміжок часу, за який пройдено 

цей відрізок.

15. Яка швидкість найбільша: 10 м/с, 36 км/год чи 600 м/хв?
А. 10 м/с. Б. 36 км/год. В. 600 м/хв. Г. Усі швидкості однакові.

16. За графіком швидкості визначте характер 
руху тіла. 
А. Рух рівномірний прямолінійний.
Б. Рух прямолінійний.
В. Рух рівномірний.
Г. Рух нерівномірний.

17. За графіком залежності шляху від часу 
визначте характер руху тіла.
А. Рух рівномірний прямолінійний.
Б. Рух прямолінійний.
В. Рух рівномірний.
Г. Рух нерівномірний.

18. За графіком залежності шляху від часу визначити швидкість через 
2 с і через 3 с від початку руху.
А. 1 м/с і 3 м/с. Б. 2 м/с і 6 м/с. В. 2 м/с і 2 м/с. 
Г. Неможливо визначити.

19. Автобус протягом години їхав з середньою швидкістю 54 км/год. 
Яку відстань пройшов автобус за 15 хв?
А. 13,5 км. Б. 14 км. В. Неможливо визначити.

Ðîçä³ë 2. Ìåõàí³÷íèé ðóõ

0 1 2 3 4 5

15

10

5

t, c

v, м/с

0 1 2 3 4 5

6

4

2

t, c

S, м



80

Ðîçä³ë 2. Ìåõàí³÷íèé ðóõ

20. Велосипедист за перші 10 с проїхав 80 м, за наступні 15 с – 150 м 
і за останні 5 с – 40 м. З якою середньою швидкістю рухався вело-
сипедист?
А. 10 м/с. Б. 9,0 м/с. В. 8,67 м/с.

21. Через міст завдовжки 840 м проїжджає поїзд, довжина якого 240 м, 
зі швидкістю 27 км/год. Скільки часу потрібно, щоб поїзд проїхав 
міст?
А. 1 хв. 20 с. Б. 1 хв. 52 с. В. 2 хв. 24 с. Г. 32 с.

22. Визначте з графіка середню швидкість 
автомобіля за 2,5 год руху. Який шлях 
пройшов автомобіль за 1,5 год від початку 
руху?
А. 40 км/год; 100 км. Б. 40 км/год;

50 км.
В. 75 км/год; 50 км.

0  1  2 
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50
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Природні тіла можуть або зберігати свій стан, або змінювати 
його. Якщо, наприклад, тіло залишається деякий час нерухомим 
(тобто його швидкість дорівнює нулю), то кажуть, що тіло зберігає 
стан спокою. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно (тобто 
рухається зі сталою швидкістю), то кажуть, що тіло зберігає стан 
рівномірного прямолінійного руху. З цього розділу ви дізнаєтеся, 
за яких умов тіло змінює свій стан (тобто змінює свою швидкість), 
а за яких – зберігає. Однак передусім з’ясуємо, що ми розуміємо 
під зміною швидкості.

1. ßêèõ çì³í ìîæå çàçíàâàòè øâèäê³ñòü ò³ëà?

Якщо швидкість тіла дорівнювала, наприклад, 10 м/с, а через 
деякий час стала 20 м/с, то це означає, що швидкість збільшилась. 
Коли нерухоме тіло почало рухатись, то це також означає, що його 
швидкість збільшилась, адже швидкість нерухомого тіла дорівнювала 
нулю, а потім вона набула певного значення, більшого від нуля.

Так само тіло може зменшувати свою швидкість. Зокрема, коли 
рухоме тіло зупиняється, то це означає, що воно зменшило свою 
швидкість до нуля.

Крім збільшення і зменшення швидкості, ще буває зміна напряму 
швидкості. Як це зрозуміти? 

У фізиці є величини, які, крім числового значення, мають ще й 
напрям. До таких величин належить швидкість. Уважають, що куди 
рухається тіло, туди ж напрямлена і його швидкість. Наприклад, 
якщо тіло рухається на північ, то і його швидкість також напрямлена 
на північ. Якщо ж напрям руху тіла змінюється, то це означає, що 
змінюється напрям швидкості. 

Якщо тіло рухається рівномірно по колу, то це означає, що чис-
лове значення швидкості є сталим (адже рух рівномірний), але на-
прям швидкості від точки до точки змінюється. 

Це легко зрозуміти, якщо розбити коло на маленькі відрізки, які 
мало відрізняються від відрізків прямої (див. мал. 45).
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Отже, швидкість може зазнавати таких 
змін: збільшуватись, зменшуватись та змі-
нюватись за напрямом.

2. Çà ÿêèõ óìîâ çì³íþºòüñÿ 
øâèäê³ñòü ò³ëà?

З досвіду ми знаємо: щоб надати руху 
візкові (тобто надати йому швидкості), необ-
хідно потяг нути або штовхнути його; м’яч 
полетить, якщо вдарити його ногою; на-
прям руху шайби, яка рухається по льоду, 
зміниться, якщо по ній вдарити ключкою; 
через деякий час шайба зупиниться внаслі-
док тертя об лід. Траєкторія руху кульки, 
що котилась прямолінійно, викривиться 
під дією магніту (див. мал. 46); траєкторія 
тіла, кинутого горизонтально, викривить-
ся внаслідок притягання до Землі (див. 
мал. 47).

Усі ці приклади свідчать, що швидкість руху тіла змінюється 
тоді, коли на нього діють інші тіла. Жодне тіло саме по собі не може 
змінити своєї швидкості. Іншими словами, причиною зміни швид-
кос ті тіла є дія на нього інших тіл.

Мал. 47. Напрям руху тіла, кинутого 
горизонтально, змінюється внаслідок 
притягання до Землі

Мал. 46. Напрям руху кульки змінюється 
внаслідок притягання до магніту

Âñòóï äî ðîçä³ëó

Мал. 45. Під час руху по 
колу тіло кожної миті змі-
нює напрям свого руху, 
тобто кожної миті змінює 
напрям своєї швидкості
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Ðîçä³ë 3. Iíåðö³ÿ ³ âçàºìîä³ÿ

§ 10. Iíåðö³ÿ

1. Ùî áóäå, ÿêùî íà ò³ëî íå ä³ÿòèìóòü ³íø³ ò³ëà?

Можна зробити припущення: якщо немає причини (дії), то не 
повинно бути і наслідку (зміни швидкості). Якщо тіло нерухоме, то, 
зрозуміло, що воно й надалі залишатиметься нерухомим. А якщо 
тіло рухається і ніякі інші тіла на нього не діють, то що відбувати-
меться з цим тілом?

Життєвий досвід нам підказує, що рухоме тіло, яке ніщо не тяг-
не чи не штовхає, з часом обов’язково зупиниться (зменшить свою 
швидкість до нуля). Проте повсякденні спостереження не завжди 
дають правильну відповідь. Звернімося до досліду.

Пустимо тіло рухатись униз по похилій площині. У нижньому 
кінці площини воно набуде певної швидкості, з якою почне рух по 
горизонтальній поверхні. Ми побачимо, що рух тіла по цій поверхні 
буде тим довший, чим гладшою є поверхня, тобто чим меншим є 
тертя між тілом і поверхнею (див. мал. 48).

Можна здогадатися: якби тертя не було зовсім (тобто якщо б 
поверхня була ідеально гладкою), то тіло ніколи б не зупинилось, а 
рухалось би весь час зі сталою швидкістю.

Мал. 48. Чим гладша поверхня, тим довше рухається тіло

пісок

дерево

скло
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Отже, рух – це природний стан тіла, який не потребує жодної 
дії з боку інших тіл для його підтримання. Цей висновок уперше 
зробив Галілео Галілей.

Явище рівномірного прямолінійного руху або спокою тіла за 
умов, коли на нього не діють інші тіла, називають інерцією. Рух за 
цих умов називають рухом за інерцією.

2. Äå ìè ñòèêàºìîñÿ ç ÿâèùåì ³íåðö³¿?

У повсякденному житті ми часто спостерігаємо прояви інерції. 
Найліпше їх видно у транспорті. Коли автобус чи трамвай різко 
гальмує, то пасажири нахиляються в бік руху транспорту, тому що 
вони продовжують рухатись відносно дороги за інерцією (див. мал. 
49). На поворотах пасажирів “заносить” убік відносно вагона, тому 
що відносно землі вони продовжують рухатись прямолінійно, тоді 
як транспорт повертає (див. мал. 50).

§ 10. ²íåðö³ÿ

Мал. 49. Під час гальмування 
вагона пасажири нахиляються 
в бік руху транспорту

Мал. 50. Під час повертан-
ня транспорту пасажирів 
“заносить” убік (вигляд 
зверху)

Коли ви витрушуєте одяг надворі, то 
використовуєте явище інерції: різким ру-
хом надаєте одягові разом з порошинками 
швидкості, але не відпускаєте його з рук. 
Отже, одяг гальмує, а порох вилітає з нього 
за інерцією.

3. ×è ìàº ³íåðö³ÿ ì³ðó?

Інерція не має міри (тобто її не буває 
більше або менше): усі пасажири однаково 
нахиляються вперед, коли вагон гальмує, а 
порошинки вилітають з одягу з однаковою 
швидкістю.

У цьому легко переконатися на досліді 
(див. мал. 51). Якщо різко потягнути візок, 
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який стоїть на столі, то різні кульки відхиляться на однакову відстань. 
Це й зрозуміло. Адже кульки разом з візком спочатку перебували у 
спокої відносно стола. Коли візок різко потягнули, він просунувся 
вперед, а кульки завдяки інерції на короткий час залишились від-
носно стола на тому самому місці.

Мал. 51. Візок різко зрушив з 
місця, а кульки на короткий 
час за інерцією залишились 
на тому самому місці

Явище інерції у земних умовах можна спостерігати лише протя-
гом короткого часу, оскільки неможливо зробити так, щоб на тіло 
не діяли інші тіла. Рух тіл за інерцією може бути тривалим лише 
для космічних тіл, які є дуже далекими від будь-яких інших тіл. 
Наприклад, космічний корабель у далекому міжзоряному просторі 
може довго летіти зі сталою швидкістю за інерцією, не витрачаючи 
пального.

Çàïèòàííÿ

1. Як може змінюватись швидкість тіла?
2. Що є причиною зміни швидкості руху тіла? Які приклади про 

це свідчать?
3. У чому полягає явище інерції? Який дослід дає під ставу для 

виснов ку про існування явища інерції?
4. Які ви знаєте прояви явища інерції у повсякденному житті? 

Поясніть їх.
5. Чи має інерція міру? Поясніть на прикладах.
6. Чому явище інерції у земних умовах триває лише протягом 

короткого проміжку часу? Де це явище може відбуватися про-
тягом тривалого часу?
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Âïðàâè

1. Чому краплі дощу в разі різкого струшування злітають з одягу?
2. Як пояснити, що людина, яка спіткнулася, падає у напрямі 

руху?
3. Чому для насаджування молотка на ручку стукають протилеж ним 

її кінцем об підлогу, поріг або якийсь масивний предмет?
4. Заєць, рятуючись від собаки, що його переслідує, робить різкі 

стриб ки вбік, коли собака вже готовий схопити його зубами. Чо-
му собаці важко спіймати зайця, хоч бігає собака швидше? 

5. Ïàñàæèð, ÿêèé ñèä³â ó âàãîí³, ïîì³òèâ, ùî íåðóõîìèé ì’ÿ÷ ðàïòîì ïî-
êîòèâñÿ âçäîâæ âàãîíà. Ùî ìîãëî â³äáóòèñÿ ó öåé ìîìåíò ç ïî¿çäîì? 
Ðîçãëÿíüòå ð³çí³ âèïàäêè. 

Çàâäàííÿ

1. Покладіть на стіл аркуш паперу і поставте на нього склянку з 
водою. Спочатку повільно потягніть за аркуш уздовж стола, а 
потім різко смикніть за нього. Що в цьому разі спостерігається? 
Поясніть.

2. Прив’яжіть до гирі нитку (нитка не повинна бути дуже міцна). 
Поставте гирю на стіл і повільно підніміть її за нитку. Знову 
поставте гирю і підніміть її, різко смикнувши за нитку. Що 
відбулося? Чому? Чому заборонено різко піднімати вантаж 
підйомним краном?

3. Налийте воду в широку плитку посудину. Поставте її на де-
монстраційний стіл (якщо цей дослід робите вдома, то у ванну 
або на землю у дворі). Різко потягніть посудину з водою у го-
ризонтальному напрямі. Що відбулось? Чому? У якій посудині 
ліпше переносити рідину – у плиткій чи глибокій? Чому?

§ 11. Âçàºìîä³ÿ ò³ë. Ñèëè

1. Ùî òàêå âçàºìîä³ÿ?

Ви вже знаєте, що жодне тіло у природі не може саме по собі при-
скоритись, загальмувати або змінити напрям свого руху. Для цього 
необхідно, щоб на нього подіяло інше тіло. Щоб надати руху візкові, 
треба потягнути його за мотузку. М’яч полетить, якщо вдарити його 
ногою. Ми зможемо стрибнути, якщо відштовхнемося від землі.

§ 10. ²íåðö³ÿ
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Однак, тягнучи візок, ми відчуваємо, що мотузка діє на нашу руку, 
а вдаряючи по м’ячу ногою, ми відчуваємо зворотну дію м’яча. Коли 
ми стрибаємо, то, відштовхуючись від землі, тиснемо на неї ногою, 
і одночасно наша нога відчуває зворотний тиск з боку землі. 

З оцих та багатьох інших прикладів можна зрозуміти: там, де є 
дія одного тіла на інше, одночасно є й зворотна дія. Отже, дія одних 
тіл на інші завжди є взаємною. Тому кажуть, що тіла взаємодіють 
між собою.

2. Ùî º íàñë³äêîì âçàºìîä³¿?

Якщо два тіла взаємодіють одне з одним, то вони обидва змінюють 
свої швидкості, а нерухомі тіла у результаті взаємодії починають 
рухатись у протилежних напрямах. 

Коли ви стрибаєте з човна на берег, то відштовхуєтесь від човна, 
тобто ви дієте на човен, а човен діє на вас. Унаслідок взаємодії ви 
набуваєте швидкості в одному напрямі, а човен – у протилежному 
(див. мал. 52).

Якщо двоє людей на роликових ковзанах тримають натягнену 
мотузку (див. мал. 53) і один з них тягне за неї, то обоє починають 
рухатись назустріч один одному, оскільки дія взаємна.

Космічна ракета, стартуючи з Землі, летить угору, тому що газ, 
який утворюється внаслідок згоряння пального, через отвір викидаєть-
ся з неї вниз. Ракета, взаємодіючи з газом, набуває певної швидкості 
у напрямі, протилежному до напряму руху газу (див. мал. 54).

Мал. 52. Під час стрибка людина і човен рухаються у протилежних напрямах
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Космонавт, який вийшов з космічного корабля у відкритий кос-
мос, може повернутись до нього, якщо потягне за канат, що з’єднує 
його з кораблем. Якщо ж канат обірветься, то жодним власним 
зусиллям космонавт не зможе повернутися. Єдиний вихід – кинути 
якийсь вантаж у напрямі від корабля. Космонавт у цьому разі від-
штовхнеться від вантажу і набуде швидкості у напрямі до корабля 
(див. мал. 55).

Мал. 55. Космонавт, який відірвався від космічного 
корабля, зможе повернутись до нього, кинувши у 
протилежному напрямі вантаж.

§ 11. Âçàºìîä³ÿ ò³ë. Ñèëè

Мал. 54. Ракета летить уго-
ру, взаємодіючи з газом, 
який вилітає з неї вниз

Мал. 53. Двоє людей на 
роликових ковзанах ру-
хаються у протилежних 
напрямах, хоча мотузку 
тягне хтось один
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3. Ùî òàêå ñèëà?

Коли тіла взаємодіють між собою, то спостерігача чи дослідника 
може цікавити лише одне з них. Тоді не беруть до уваги інше тіло, 
і кажуть що на досліджуване тіло діє сила (а не інше тіло). Відтак 
уважають, що причиною зміни швидкості є сила. Отже, сила – при-
чина зміни швидкості руху тіла.

Сила може бути більшою або меншою. Можна, наприклад, ле-
генько штовхнути м’яч, а можна дужче, легенько натиснути на стіл 
і дужче тощо. Отже, сила має міру.

Для характеристики дії одного тіла на інше ввели фізичну величи-
ну, яку назвали силою. Сила – фізична величина, яка характеризує 
дію одного тіла на інше*. 

Силу позначають латинською буквою F (“еф”). Сила має напрям 
(можна подіяти на тіло у різних напрямах). Сили на малюнках зо-
бражають у вигляді стрілок. Чим більшою є сила, тим довша стрілка. 
Початок стрілки позначає місце, на яке діє сила (куди прикладено 
силу), а напрям стрілки вказує на напрям дії сили (див. мал. 56).

* Ми бачимо, що тут одним і тим же словом “сила” означено дію одного 
тіла на інше і фізичну величину, яка характеризує цю дію. У фізиці так 
трапляється, що явище і його характеристику називають одним і тим же 
словом.

Мал. 56. На вантаж діє на-
тягнена мотузка. Силу, з 
якою діє мотузка на ван-
таж, зображено у вигляді 
стрілки

F
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4. ßê³ áóâàþòü ñèëè?

У природі є багато різноманітних сил: тяжіння, тертя, пружнос-
ті, натягу, тиску та інші. Проте всі названі сили зводяться лише до 
трьох видів: сили тяжіння, сили тертя і сили пружності. Розглянемо 
кожну з них.

Сила тяжіння – це сила, з якою тіло притягується до Землі. Силу 
тяжіння позначають F

тяж
.

Під дією сили тяжіння всі тіла падають на Землю, поступово 
збільшуючи свою швидкість. Рух тіла під дією сили тяжіння на-
зивають вільним падінням. 

Сила тертя – це сила, яка виникає тоді, коли одне тіло рухається 
по поверхні іншого. Силу тертя позначають F

тер
.

Ця сила заважає рухові – під дією сили тертя тіло завжди змен-
шує свою швидкість. Так само діє сила опору, яка виникає під час 
руху тіла у середовищі (повітрі, воді та ін.).

Сила пружності – це сила, яка виникає внаслідок деформації 
тіла. Її позначають F

пр
.

Деформацією називають зміну форми і розмірів тіла під дією 
інших тіл. 

Якщо вантаж поставити на дощинку, що стоїть на опорах, то під 
дією сили тяжіння вантаж почне рухатись униз, прогинаючи дощинку 
(деформуючи її). Проте через деякий час вантаж зупиниться, тому 
що на нього, крім сили тяжіння, почне діяти ще сила пружності з 
боку деформованої дощинки (див. мал. 57). Ця сила діє вгору, тобто 
проти руху вантажу, отже, гальмує його рух (зменшує його швидкість 
до нуля). Тому вантаж не падає під дією сили тяжіння.

Куля, підвішена на нитці або пружині (див. мал. 58, а) розтягує 
її (деформує). З боку деформованої нитки (або пружини) на кулю 
діє сила пружності, напрямлена вгору. Тому куля не падає під дією 
сили тяжіння. 

У розглянутих прикладах на тіло (вантаж, кулю) одночасно ді-
ють дві сили: сила тяжіння з боку Землі і сила пружності з боку 
деформованої опори чи підвісу*. Ці сили мають протилежні напрями. 
Коли тіло перебуває у стані спокою, вони зрівноважують одна одну. 
У цьому випадку сили зображають стрілками однакової довжини.

Сили тяжіння, тертя і пружності називають механічними.

§ 11. Âçàºìîä³ÿ ò³ë. Ñèëè

* Опорою для тіла на мал. 57 є дошка, підвісом для кулі на мал. 58 є пру-
жина або нитка.
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5. Ùî òàêå âàãà ò³ëà?

Під час взаємодії тіла з опорою (або підвісом) деформується не 
лише опора (чи підвіс), а й саме тіло. У наших прикладах вантаж і 
куля також деформуються (хоча й непомітно). Деформований ван-
таж, відповідно, тисне на опору, а деформована куля натягує підвіс. 
Сила тиску, з якою вантаж діє на опору, – це сила пружності. Сила 
натягу, з якою куля діє на підвіс, також є силою пружності.

Силу, з якою тіло внаслідок дії на нього сили тяжіння тисне на 
опору або натягує підвіс, називають вагою тіла. Вагу позначають 
латинською буквою Р (“пе”). Вага є силою пружності. Під дією ваги 
вантажу дошка прогинається, а пружина (нитка) розтягується (див. 
мал. 58, б).

Коли ми тримаємо гирю на долоні, то відчуваємо її вагу, тому що 
гиря тисне на долоню. Так само ми відчуваємо вагу сумки з ванта-
жем, яку несемо в руках, тому що сумка тягне нашу руку донизу. 

Äàâí³ óÿâëåííÿ ïðî ðóõ ³ ñèëè

Ó ïîãëÿäàõ íà ìåõàí³÷íèé ðóõ àæ äî ê³íöÿ XVI ñò. ïàíóâàëè ³äå¿ 
äàâíüîãðåöüêîãî â÷åíîãî-ô³ëîñîôà Àð³ñòîòåëÿ, ÿêèé æèâ ó IV ñò. äî 
íàøî¿ åðè. Ó ò³ ÷àñè ââàæàëè, ùî ïðèðîäíèì ñòàíîì ò³ëà º ñïîê³é, à 

Мал. 57. На вантаж, крім сили тяжін-
ня, діє сила пружності з боку деформо-
ва ної дощинки

F
пр

F
тяж

F
пр

F
тяж

F
пр

P

Мал. 58. На кулю, крім сили тяжін-
ня, діє сила пружності з боку деформо-
ваної пружини (а); на пружину діє вага 
кулі – Р. Під дією ваги кулі пружина 
деформується (б)
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ïðè÷èíà ðóõó – ñèëà, ùî ä³º íà ò³ëî. ×èì á³ëüøîþ º ñèëà, òèì øâèä-
øå ðóõàºòüñÿ ò³ëî. ßêùî ñèëà çíèêàº, òî ðóõîìå ò³ëî çóïèíÿºòüñÿ. Ö³ 
ïîãëÿäè í³ â êîãî íå âèêëèêàëè ñóìí³â³â, äîêè Ãàë³ëåî Ãàë³ëåé òà ²ñààê 
Íüþòîí íå äîâåëè, ùî òàê³ óÿâëåííÿ ïðî ðóõ ³ ñèëè íåïðàâèëüí³.

×îìó æ ïîãëÿäè Àð³ñòîòåëÿ ïàíóâàëè ìàéæå äâà òèñÿ÷îë³òòÿ? Òîìó 
ùî âîíè çäàâàëèñü óñ³ì î÷åâèäíèìè. Êîæåí íà âëàñí³ î÷³ áà÷èâ, ùî 
â³ç íå ïî¿äå, äîêè éîãî íå ïîòÿãíå ê³íü, êîðàáåëü íå ïîïëèâå, äîêè 
â³òåð íå íàäìå â³òðèëà, ñàí÷àòà íå ¿õàòèìóòü, ÿêùî ¿õ íå ïîòÿãíóòü àáî 
íå øòîâõíóòü òîùî. ßê ò³ëüêè ñèëè çíèêàþòü, ðóõîìå ò³ëî ïîñòóïîâî 
çóïèíÿºòüñÿ.

Ëèøå ó XVII ñò. ³òàë³éñüêèé ó÷åíèé Ãàë³ëåî Ãàë³ëåé óçÿâ ï³ä ñóìí³â 
î÷åâèäí³ ðå÷³.

3à äîïîìîãîþ äîñë³ä³â (ïîä³áíèõ äî òèõ, ÿê³ ìè ðîçãëÿíóëè íà 
ïî÷àòêó ïàðàãðàôà) â³í çì³ã ïîáà÷èòè òå, ÷îãî äî íüîãî í³õòî íå çà-
óâàæóâàâ: âïëèâ òåðòÿ é îïîðó íà ðóõîì³ ò³ëà. Àäæå áóäü-ÿêå ò³ëî 
ó çåìíèõ óìîâàõ ðóõàºòüñÿ àáî ïî ïîâåðõí³ ³íøîãî ò³ëà àáî ó ñå ðå-
äîâèù³ (ïîâ³òð³, âîä³). Çà òàêèõ óìîâ ðóõîìå ò³ëî çàâæäè çàçíàº îïî-
ðó ç áîêó ñåðåäîâèùà àáî òåðòÿ ç áîêó ïîâåðõí³. Ñàìå îï³ð ³ òåðòÿ 
ïîñòóïîâî çóïèíÿþòü ò³ëà, ÿê³ ðóõàþòüñÿ, ÿêùî íà íèõ á³ëüøå í³ùî 
íå ä³º (íå òÿãíå ³ íå øòîâõàº). Ùîá ò³ëî ðóõàëîñü óâåñü ÷àñ îäíàêîâî 
(ð³âíîì³ðíî ïðÿìîë³í³éíî), íåîáõ³äíà çîâí³øíÿ ñèëà, ÿêà á ïîäîëàëà 
îï³ð ³ òåðòÿ.

Çàïèòàííÿ

1. Чи завжди дія одного тіла на інше є взаємною? Наведіть при-
клади взає модії тіл.

2. Що є наслідком взаємодії двох тіл?
3. Що відбувається з нерухомими тілами, коли вони починають 

взаємодіяти одне з одним?
4. У яких випадках використовують поняття “сили”? Що розу-

міють під цим поняттям?
5. Яку силу називають силою тяжіння? Як рухаються тіла під 

дією сили тяжіння?
6. Яку силу називають силою тертя? Який її вплив на рухоме 

тіло?
7. Яку силу називають силою пружності?
8. Що таке вага тіла? До якого виду сил вона належить?
9. Які сили належать до механічних?

§ 11. Âçàºìîä³ÿ ò³ë. Ñèëè
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10. ßê³ ïîãëÿäè íà ìåõàí³÷íèé ðóõ áóëè äî ê³íöÿ ÕV² ñò.? ×îìó âîíè ïàíó-
âàëè ìàéæå äâà òèñÿ÷îë³òòÿ?

11. Ó ÷îìó ïîìèëêîâ³ñòü ïîãëÿä³â ñòàðîäàâí³õ ó÷åíèõ íà ìåõàí³÷íèé 
ðóõ?

Âïðàâè

1. З чим взаємодіє човен, коли людина, що сидить у човні, вес-
лує?

2. На гілочці сидить пташка. Що буде з гілочкою у той момент, 
коли пташка злетить з неї?

3. Чому під час пострілу з рушниці відчувають удар у плече?
4. Ковзаняр стоїть на гладкій льодяній доріжці і кидає вперед 

ван таж. Що в цьому разі відбувається? Чому?
5. На нитці висить тягарець. Зобразіть сили, які діють на тяга-

рець. 
6. На столі лежить книга. Зобразіть сили, які діють на книгу.
7. На дошці лежить брусок. Зобразіть вагу, яка діє з боку бруска 

на дошку (вагу бруска).
8. ×îìó ï³ä ÷àñ ïîñòð³ëó ðåêîìåíäóþòü ì³öíî ïðèòèñíóòè ðóøíèöþ äî 

ïëå÷à?
9. Õëîï÷èê, ÿêèé ïëèâå íà ÷îâí³, ùî çàâàíòàæåíèé êàì³ííÿì, óòðàòèâ 

âåñëà. ßê éîìó ä³ñòàòèñü äî áåðåãà, íå òîðêàþ÷èñü ðóêàìè âîäè?

§ 12. Iíåðòí³ñòü. Ìàñà

1. Ùî òàêå ³íåðòí³ñòü?

Вам уже відомо: для того, щоб тіло змінило свою швидкість, не-
обхідно, щоб на нього подіяла сила. Однак жодне тіло у природі не 
може змінити швидкості миттєво. Для цього потрібний певний час. 

З досвіду ми знаємо, що неможливо вмить зупинити транспорт, 
тому треба обережно переходити вулицю. Ми не можемо вмить на-
бути потрібної швидкості, рушаючи з місця на велосипеді чи на бі-
говій доріжці під час спортивних змагань. Тіло, яке впало з деякої 
висоти, теж не вмить, а поступово збільшує свою швидкість під час 
падіння.
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Властивість тіл змінювати свою швидкість під дією сили не 
вмить, а поступово називають інертністю. Будь-яке природне тіло 
має інертність.

2. ×è ìàº ³íåðòí³ñòü ì³ðó?

Інертність, на відміну від інерції, має міру. Її можна виміряти. 
Інертність різних тіл є різною. Переконаймося у цьому на досліді. 

Поставимо на стіл два однакові візки з крапельницями. Наван-
тажимо один з візків (див. мал. 59), приєднаємо до візків однакові 
пружини і потягнемо за них з однаковими силами (сили однакові, 
якщо пружини розтягнені однаково).

У нашому досліді краплі падають щосекунди, тому кількість 
слідів від крапель показує, скільки секунд минуло від початку 
руху. Відстані між краплями – це шляхи, які проходив візок кож-
ної секунди. Вони дорівнюють середній швидкості протягом кожної 
секунди руху.

На мал. 59 видно, що навантажений візок рухався довше, ніж 
порожній, доки набув такої самої швидкості. 

§ 12. ²íåðòí³ñòü. Ìàñà

Мал. 59. Якщо сили одна кові, то навантажений візок повільніше змінює свою 
швидкість, ніж ненавантажений

Тіла, яким потрібний більший час для певної зміни швидкості 
під дією однакової сили, називають більш інертними, ніж тіла, яким 
для цього потрібний менший час. 

З нашого досліду можна зробити висновок: навантажений візок 
є більш інертним, ніж ненавантажений.

3. Ùî º õàðàêòåðèñòèêîþ ³íåðòíîñò³ ò³ëà?

Для характеристики інертності тіла ввели фізичну величину, яку 
назвали масою. Маса – характеристика інертності тіла. У скільки 
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разів маса одного тіла більша від маси іншого, у стільки ж разів 
більше потрібно часу, щоб змінити швидкість цього тіла так само, 
як і іншого, діючи на обидва тіла однаковою силою.

Наприклад, штовхаючи автомобіль, людина змінює його швид-
кість від 0 до 1 м/с за 50 с, а штовхаючи з такою ж силою мотоцикл, 
вона досягає такої ж зміни швидкості за 10 с. Оскільки час 50 с у 
п’ять разів більший, ніж 10 с, то це означає, що маса автомобіля у 
п’ять разів більша від маси мотоцикла.

Якщо ж ми захочемо однаково змінити швидкості двох тіл за 
однаковий час, то до тіла більшої маси ми повинні прикласти біль-
шу силу.

У нашому прикладі маса автомобіля у п’ять разів більша від 
маси мотоцикла, тому до автомобіля потрібно прикласти у п’ять 
разів більшу силу, щоб за той самий час змінити його швидкість 
так само, як і швидкість мотоцикла (про те, як вимірюють силу, ви 
дізнаєтесь дещо пізніше).

Маса є дуже важливою характеристикою будь-якого тіла. Від 
маси залежить, як “піддається” тіло зовнішній дії. Можна сказати: 
чим більша маса тіла, тим воно менш “чутливе” до зовнішньої дії 
(і навпаки). 

Маленького хлопчика штовхнути значно легше, ніж дорослого 
чоловіка, тому що маленький хлопчик має меншу масу і швидше 
піддається зовнішній дії. Ми легко можемо штовхнути м’яч ударом 
ноги, але чавунну гирю таких же розмірів не наважимось штовха-
ти, щоб надати їй такої ж швидкості, бо для цього потрібна значно 
більша сила (дія, як ми знаємо, є взаємною, отже, значно більшу 
силу ми б відчули і на своїй нозі).

4. ßê³ ùå âëàñòèâîñò³ õàðàêòåðèçóº ìàñà?

Маса є характеристикою не лише інертності тіла. Досліди засвід-
чують, що від маси також залежить притягання тіла до Землі. Ми 
знаємо, що чавунна гиря має більшу масу, ніж м’яч. Але ми також 
знаємо, що чавунну гирю тяжче підняти, ніж м’яч, тому що вона 
сильніше притягається до Землі. Так само і для будь-якого іншого 
тіла можна переконатись: чим більшою є маса тіла, тим більша сила 
діє на нього з боку Землі.
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ßêó ðîëü â³ä³ãðàº ìàñà ó âçàºìîä³¿ ò³ë? 

Êîëè äâà ò³ëà âçàºìîä³þòü ì³æ ñîáîþ, âîíè îáèäâà çì³íþþòü ñâî¿ 
øâèäêîñò³. ßêùî âçàºìîä³ÿòè ïî÷àëè íåðóõîì³ ò³ëà, òî ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿ 
âîíè íàáóâàþòü øâèäêîñòåé. Ò³ëî, ÿêå ìàº ìåíøó ìàñó, íàáóâàº á³ëü-
øî¿ øâèäêîñò³, à ò³ëî, ÿêå ìàº á³ëüøó ìàñó, – ìåíøî¿. Ó öüîìó ìîæíà 
ïåðåêîíàòèñü íà äîñë³ä³.

Ïîñòàâèìî îäèí íàâïðîòè îäíîãî äâà â³çêè, äî îäíîãî ç ÿêèõ ïðè-
êð³ïëåíî ïðóæèíó, ³ ç’ºäíàºìî â³çêè íèòêîþ, ñòèñíóâøè ïðóæèíó (äèâ. 
ìàë. 60, à).

Ðîçð³æåìî íèòêó. Â³çêè, ÿê³ âçàºìîä³þòü ì³æ ñîáîþ ÷åðåç ïðóæèíó, 
ðîç’¿äóòüñÿ ó ïðîòèëåæí³ áîêè. Â³çîê, ÿêèé ìàº á³ëüøó ìàñó, â³äêîòèòü-
ñÿ íà ìåíøó â³äñòàíü, í³æ òîé, ùî ìàº ìåíøó ìàñó (äèâ. ìàë. 60, á). 
Îòæå, â³çîê á³ëüøî¿ ìàñè íàáóâ ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿ ìåíøî¿ øâèäêîñò³, 
í³æ â³çîê ìåíøî¿ ìàñè.

ßêùî æ â³çêè ìàþòü îäíàêîâó ìàñó, òî âîíè â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ 
â³äêîòÿòüñÿ íà îäíàêîâ³ â³äñòàí³. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âîíè íàáóëè 
îäíàêîâèõ øâèäêîñòåé (äèâ. ìàë. 61).

§ 13. Âèì³ðþâàííÿ ìàñè

Мал. 61. Візки однакової маси під 
час взаємодії набули однакових 
швидкостей, тому й пройшли після 
цього однаковий шлях

Мал. 60. Візок меншої маси набув 
під час взаємодії більшої швидкості 
(тому й пройшов після цього біль-
ший шлях), ніж візок більшої маси

Âèì³ðþâàííÿ øâèäêîñòåé, ÿêèõ íàáóâàþòü ò³ëà ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿, 
çàñâ³ä÷èëè: ÷èì á³ëüøîþ º ìàñà îäíîãî ò³ëà ïîð³âíÿíî ç ìàñîþ 
³íøîãî, òèì ìåíøî¿ øâèäêîñò³ ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿ íàáóâàº öå ò³ëî 
ïîð³âíÿíî ç³ øâèäê³ñòþ ³íøîãî (³ íàâïàêè).

Êîëè, íàïðèêëàä, ëþäèíà ïî÷èíàº éòè âçäîâæ ÷îâíà, ÿêèé äî öüîãî 
íåðóõîìî ñòîÿâ íà âîä³, òî ÷îâåí ïî÷èíàº ðóõàòèñü ó ïðîòèëåæíèé á³ê. 
Éîãî øâèäê³ñòü áóäå ìåíøîþ â³ä øâèäêîñò³ ëþäèíè, òîìó ùî éîãî ìàñà 
º á³ëüøîþ â³ä ìàñè ëþäèíè. (Çàçíà÷èìî, ùî øâèäê³ñòü ëþäèíè, òàê 
ñàìî ÿê ³ øâèäê³ñòü ÷îâíà, òðåáà âèçíà÷àòè â³äíîñíî îäíîãî é òîãî æ 
ò³ëà, òîáòî â³äíîñíî âîäè).
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ßêùî ëþäèíà éäå ïî ïàëóá³ êîðàáëÿ, òî øâèäê³ñòü, ÿêî¿ íàáóâàº 
êîðàáåëü ó öüîìó âèïàäêó, áóäå äóæå ìàëîþ (ïðàêòè÷íî íåïîì³òíîþ), 
îñê³ëüêè ìàñà êîðàáëÿ íàáàãàòî á³ëüøà â³ä ìàñè ëþäèíè.

Êîëè æ ëþäèíà éäå ïî Çåìë³, òî øâèäê³ñòü Çåìë³ íå çì³íþºòüñÿ, 
îñê³ëüêè ¿¿ ìàñà íåçð³âíÿííî á³ëüøà â³ä ìàñè ëþäèíè.

Çàïèòàííÿ

1. За яких умов швидкість тіла може змінитися?
2. Чи можливо, щоб швидкість тіла змінилась миттєво? Як змі-

нюється швидкість тіла під дією сили?
3. Яку властивість тіл називають інертністю? Наведіть приклади, 

що підтверджують існування інертності тіл.
4. Яка фізична величина є характеристикою інертності тіла?
5. За якими ознаками можна порівняти маси тіл (тобто як мож на 

визначити, маса якого тіла є більшою)?
6. ßê çàëåæàòü øâèäêîñò³, ÿêèõ íàáóâàþòü ò³ëà ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿, â³ä ìàñ 

öèõ ò³ë?
7. ×îìó çì³íà øâèäêîñò³ ÷îâíà, êîëè ëþäèíà ïî÷àëà ðóõ óçäîâæ íüîãî, 

º ïîì³òíîþ, à çì³íà øâèäêîñò³ êîðàáëÿ çà òàêèõ óìîâ íåïîì³òíà?

Âïðàâà

1. Розгляньте мал. 62. За мал. 62 визначте середні швидкості 
обох візків за кожну секунду руху, враховуючи, що краплі 
падали через кожну секунду. Одержані значення запишіть у 
таблицю за зразком 1, у якій Δt – проміжок часу, v

1 
– серед-

ня швидкість першого візка, v
2 
– середня швидкість другого 

візка за заданий проміжок. Який це рух? Маса якого візка є 
більшою? Поясніть вашу відповідь.

Зразок таблиці 1

Δt, с v
1
, см/с v

2
, см/с

0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
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 Ïîáóäóéòå ãðàô³êè çàëåæíîñò³ ìèòòºâî¿ øâèäêîñò³ â³ä ÷àñó äëÿ äâîõ 
â³çê³â çà óìîâè ïîïåðåäíüî¿ çàäà÷³. Çàïîâí³òü ïåðåä öèì òàáëèöþ çà 
çðàçêîì 2, óâàæàþ÷è, ùî ìèòòºâà øâèäê³ñòü äîð³âíþº ñåðåäí³é øâèäêîñò³ 
ó ìîìåíò ÷àñó, ùî ïîñåðåäèí³ â³äïîâ³äíîãî ïðîì³æêó. Çðîá³òü âèñíî-
âîê: ÿêèì º ðóõ ò³ëà ï³ä ä³ºþ ñòàëî¿ ñèëè – ð³âíîì³ðíèì, ïðèñêîðåíèì 
÷è ñïîâ³ëüíåíèì? Âèçíà÷òå çà ãðàô³êàìè, ìàñà ÿêîãî â³çêà º á³ëüøîþ. 

Зразок таблиці 2

t, с v
1
, см/с v

2
, см/с

0,5
1,5
2,5
3,5

§ 13. Âèì³ðþâàííÿ ìàñè

1. Ó ÿêèõ îäèíèöÿõ âèì³ðþþòü ìàñó?

Для того, щоб виміряти масу (як і будь-яку іншу фізичну вели-
чину), необхідно з’ясувати її одиниці. У системі СІ одиницю маси 
вибрано за основну. Для неї виготовили еталон, який назвали 1 кі-
лограм (1 кг). У давнину за 1 кг приймали масу 1 дм3 (тобто одного 
літра) чистої води за температури 0°С (градусів Цельсія). Сьогодні цей 
еталон уточнено (це тіло циліндричної форми з чітко визначеними 
розмірами, виготовлене зі спеціального сплаву).

Міжнародний еталон маси 1 кілограм (див. мал. 63), як і еталон 
довжини 1 метр, зберігається у Міжнародному бюро мір і ваги у 
французькому місті Севрі. (Отже, тепер ви вже знаєте три основні 
одиниці у системі СІ: 1 метр, 1 секунду і 1 кілограм).

Використовують також одиниці, менші і більші від 1 кг: 

частки 1кг 
1 грам 1 г = 0,001 кг
1 міліграм 1 мг = 0,001 г = 0,000001 кг

одиниці, більші від 1 кг
1 центнер 1 ц = 100 кг
1 тонна 1 т = 1000 кг

§ 13. Âèì³ðþâàííÿ ìàñè

Мал. 62. Сліди крапель на шляху, що його пройшли два візки з крапельни-
цями під дією однакової сили
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Масу позначають латинською буквою 
m (“ем”). Наприклад, якщо маса дорівнює 
10 кг, то це записують: m = 10 кг.

2. ßê ìîæíà âèì³ðÿòè ìàñó?

Масу можна виміряти різними спосо-
бами. Спосіб вимірювання обирають той, 
що є найзручнішим за конкретних умов. У 
багатьох випадках масу зручно вимірювати 
зважуванням на важільних терезах. Однак, 
наприклад, масу Місяця не можна визначити 
зважуванням, її визначають, досліджуючи 
рух Місяця навколо Землі. 

Кожен спосіб ґрунтується на певному фізичному явищі. Під час 
зважування на важільних терезах використовують явище рівноваги 
важеля, а для визначення маси Місяця – явище руху тіл під дією 
земного тяжіння.

3. ßê âèì³ðÿòè ìàñó íà âàæ³ëüíèõ òåðåçàõ?

У побуті та в лабораторіях масу часто вимірюють за допомогою 
ва жільних терезів (див. мал. 64). Цей спосіб ґрунтується на явищі 
рів новаги важеля. Головною частиною важільних терезів є важіль – 

стрижень, що може вільно обертатися на-
вколо осі (у терезах вісь є горизонтальною). 
Цей стрижень називають коромислом терезів. 
Вісь проходить через центр коромисла, отже, 
кінці коромисла перебувають на однакових 
відстанях від осі. До кінців підвішено шаль-
ки. На одну з них кладуть тіло, масу якого 
треба визначити, а на іншу – гирки (тіла 
відомої маси), виго товлені за еталонними 
зразками.

Визначення маси за допомогою важільних 
терезів називають зважуванням. 

Під час зважування гирки добирають 
так, щоб була рівновага. Тоді маса тіла до-
рівнює масі всіх гирок, які зрівноважили це 
тіло на терезах. 

Мал. 64. Шальки терезів 
перебувають у рівновазі –
маса тіла, яке лежить на 
шальці, дорівнює масі всіх 
гирок на іншій шальці

Мал. 63. Еталон маси 1 кі-
лограм

коромисло вісь
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ßêèìè ùå ñïîñîáàìè ìîæíà âèì³ðÿòè ìàñó?

Äëÿ âèì³ðþâàííÿ ìàñè ìîæíà âèêîðèñòàòè òàêîæ ÿâèùå âçàºìîä³¿ 
ò³ë. Äëÿ öüîãî ïðîâîäÿòü äîñë³ä, ó ÿêîìó ò³ëî, ìàñó ÿêîãî âèì³ðþþòü, 
âçàºìîä³º ç ³íøèì ò³ëîì, ìàñà ÿêîãî º â³äîìîþ.

Öåé ñïîñ³á ´ðóíòóºòüñÿ íà äîñë³äíîìó ôàêò³: ÿêùî ò³ëà ïåðåä 
ïî÷àòêîì âçàºìîä³¿ áóëè íåðóõîì³, òî ï³ñëÿ âçàºìîä³¿ øâèäê³ñòü 
ïåðøîãî ò³ëà ó ñò³ëüêè ðàç³â º á³ëüøîþ â³ä øâèäêîñò³ äðóãîãî ò³ëà, ó 
ñê³ëüêè ðàç³â ìàñà äðóãîãî ò³ëà º á³ëüøîþ â³ä ìàñè ïåðøîãî. ²íøèìè 
ñëîâàìè, øâèäêîñò³, ÿêèõ íàáóâàþòü ò³ëà ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿, îáåðíåíî 
ïðîïîðö³éí³ äî ìàñ öèõ ò³ë:

Âèì³ðÿâøè øâèäêîñò³ v
1
 ³ v

2
 òà çíàþ÷è ìàñó m

1
, ìîæíà çíàéòè 

ìàñó m
2
:

Ìàñó ò³ëà ùå ìîæíà âèì³ðÿòè çà ñèëîþ òÿæ³ííÿ, ÿêà ä³º íà ò³ëî. Öåé 
ñïîñ³á ´ðóíòóºòüñÿ íà âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ìàñîþ ò³ëà ³ ñèëîþ òÿæ³ííÿ, 
ÿêà ä³º íà öå ò³ëî, ïðî ùî éòèìåòüñÿ ï³çí³øå.

Äàâí³ óÿâëåííÿ ïðî ìàñó ò³ë

Ó ëþäåé ç äàâí³õ ÷àñ³â âèíèêëà ïîòðåáà âèì³ðþâàòè ê³ëüê³ñòü 
òîâàðó, ïðîäóêòó, ìàòåð³àëó òîùî. Äëÿ ð³çíèõ ðå÷åé áóëè ð³çí³ ì³ðè. 
Äëÿ îäíèõ – öå ì³ðè äîâæèíè (íàïðèêëàä, äëÿ ìîòóçêè, òêàíèíè), äëÿ 
³íøèõ – ì³ðè îá’ºìó (çîêðåìà, äëÿ ð³äèí), äåÿê³ ðå÷³ ðàõóâàëè íà øòóêè. 
Ïðîòå äëÿ äåÿêèõ òîâàð³â áóëî íåçðó÷íî âèêîðèñòîâóâàòè àí³ äîâæèíó, 
àí³ îá’ºì, àí³ øòóêè. Íàïðèêëàä, ïøåíèöþ, íàñèïàíó â ì³øîê, çâàæóâàëè 
íà âàæ³ëüíèõ òåðåçàõ. Ðåçóëüòàò çâàæóâàííÿ íàçèâàëè âàãîþ.

Ïîíÿòòÿ ìàñè ââåäåíå â íàóêó ². Íüþòîíîì. Ï³ñëÿ öüîãî ç’ÿñîâàíî, 
ùî íà âàæ³ëüíèõ òåðåçàõ âèçíà÷àþòü ñàìå ìàñó, à íå âàãó. Îäíàê ìè é 
äîòåïåð ÷àñòî ðåçóëüòàò çâàæóâàííÿ íà âàæ³ëüíèõ òåðåçàõ íàçèâàºìî 
âàãîþ. Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî öå ïîáóòîâ³, íåíàóêîâ³ óÿâëåííÿ.

Ï³ñëÿ ââåäåííÿ ². Íüþòîíîì ó íàóêó ïîíÿòòÿ ìàñè áàãàòî â÷åíèõ 
óÿâëÿëè ¿¿ ÿê ê³ëüê³ñòü ìàòåð³¿ â ò³ë³. Ìàòåð³þ æ óÿâëÿëè ÿê ÿêèéñü ìà-
òåð³àë, ç ÿêîãî “çðîáëåí³” âñ³ ïðèðîäí³ ò³ëà. Ïðîòå áàãàòîâ³êîâ³ ïîøóêè 
íàóêîâö³â äî öüîãî ÷àñó íå äàëè ïîçèòèâíî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ïðî 
³ñíóâàííÿ ìàòåð³¿ ÿê óí³âåðñàëüíîãî ìàòåð³àëó. Òåïåð ó÷åí³-ô³çèêè 
ââàæàþòü, ùî âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó äëÿ áóäîâè âñ³õ ò³ë íå ³ñíóº. Îòîæ, 
âèÿâèëèñÿ õèáíèìè óÿâëåííÿ äàâí³õ íàóêîâö³â, ùî ïîâèííà ³ñíóâàòè 
õàðàêòåðèñòèêà ê³ëüêîñò³ ìàòåð³¿, ï³ä ÿêîþ âîíè ðîçóì³ëè ìàñó.

§ 13. Âèì³ðþâàííÿ ìàñè

v
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=    m
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Ðîçä³ë 3. Iíåðö³ÿ ³ âçàºìîä³ÿ

Çàïèòàííÿ

1. У яких одиницях вимірюють масу в системі СІ?
2. Які є ще одиниці маси? Який їхній зв’язок з 1 кілограмом?
3. Яким способом можна виміряти масу? На якому явищі він 

ґрунтується? 
4. ßê âèì³ðÿòè ìàñó ñïîñîáîì âçàºìîä³¿ ò³ë?
5. ßê³ ì³ðè âèêîðèñòîâóâàëè ó äàâíèíó äëÿ âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ òîâàðó, 

ïðîäóêòó ÷è ÿêîãîñü ìàòåð³àëó? Ç ÿêèõ ì³ðêóâàíü îáèðàëè ò³ ÷è ³íø³ 
ì³ðè?

6. ×îìó íåïðàâèëüíèìè âèÿâèëèñü óÿâëåííÿ äàâí³õ ó÷åíèõ ïðî ìàñó ÿê 
ïðî ê³ëüê³ñòü ìàòåð³¿ â ò³ë³?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. Маса тіла дорівнює 15 кг. Виразіть її у грамах, міліграмах, 
тоннах.

2. Маса тіла дорівнює 0,410 т. Виразіть її у центнерах, кілогра-
мах, грамах.

3. Під час зважування на важільних терезах на шальку поклали 
різноважки у 20 г, 5 г, 1 г і 500 мг, які всі разом зрівноважили 
тіло на іншій шальці терезів. Яка маса тіла у грамах? мілі-
грамах?

4. Маса рідини разом з посудиною 0,250 кг, маса порожньої по-
судини 67 г. Яка маса рідини? 

5. Ç íåðóõîìîãî ÷îâíà ñòðèáíóâ õëîïåöü, ìàñà ÿêîãî 40 êã, óíàñë³äîê 
÷îãî ÷îâåí íàáóâ øâèäêîñò³ 0,40 ì/ñ, à õëîïåöü – 1,5 ì/ñ. ßêà ìàñà 
÷îâíà?

6. Ìàñè â³çê³â 0,50 ³ 1,5 êã, ¿õí³ øâèäêîñò³ äîð³âíþþòü íóëþ. Âíàñë³äîê 
âçàºìîä³¿ â³çîê, ùî ìàâ á³ëüøó ìàñó, íàáóâ øâèäêîñò³ 10 ñì/ñ. ßêî¿ 
øâèäêîñò³ íàáóâ â³çîê ìåíøî¿ ìàñè?

7. ßêî¿ øâèäêîñò³ íàáóäå ðàêåòà â³äíîñíî Çåìë³, ÿêùî ìàñà ìèòòºâî âè-
êèíóòèõ ãàç³â ñòàíîâèòü 0,20 ìàñè íåðóõîìî¿ ðàêåòè, à ¿õíÿ øâèäê³ñòü 
äîð³âíþº 1,0 êì/ñ?

8. Ç ÷îâíà âèêèäàþòü âàíòàæ ìàñîþ 20 êã ç³ øâèäê³ñòþ 1,0 ì/ñ, óíàñë³äîê 
÷îãî ÷îâåí íàáóâàº øâèäêîñò³ 0,10 ì/ñ. ßêî¿ øâèäêîñò³ íàáóäå ÷îâåí, 
ÿê ùî ç íüîãî âèêèíóòü îäíî÷àñíî äâà âàíòàæ³ ç òàêîþ æ øâèäê³ñòþ?
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Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 5

ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß ÌÀÑÈ Ò²Ë ÍÀ ÂÀÆ²ËÜÍÈÕ ÒÅÐÅÇÀÕ

Мета: ознайомитися з будовою важільних терезів та їхніми харак-
теристиками. Виконати зважування тіл. 

Обладнання: 1) терези шкільні; 2) набір гир (різноважків); 3) тіла 
для зважування; 4) коробочка з піском або дробом; 5) клаптики 
паперу; 6) рідина, масу якої треба визначити, налита у посудину, 
і порожня посудина (для додаткового завдання).

Ïðàâèëà çâàæóâàííÿ

1. Не можна зважувати на терезах тіла, маса яких значно пере-
вищує верхню межу, передбачену для цих терезів. Недоцільно 
зважувати тіла, маса яких менша від нижньої межі. Тому насам-
перед необхідно з’ясувати 
межі зважування – верхню і 
нижню (зазначені на терезах 
або у паспорті).

2. Перед зважуванням необхід-
но переконатись, що терези 
зрівноважені. Якщо це не 
так, то за допомогою піс-
ку або клаптиків паперу їх 
треба зрівноважити.

3. Під час зважування тіло 
обережно кладуть на ліву 
шальку, а гирі – на праву. 
Їх беруть з набору (див. мал. 
65), дрібні – за допомогою 
пінцета.

4. Першу гирю підбирають на 
око (з наступною перевір-
кою) так, щоб маса гирі була 
якнайближчою до маси тіла, але не перевищувала її. Далі так 
само докладають гирі меншої маси доти, доки не буде рівно-
ваги.

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 5. Âèì³ðþâàííÿ ìàñè ò³ë íà âàæ³ëüíèõ òåðåçàõ

Мал. 65. Набір гир для зважування тіл 
(різноважки)
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Íàñê³ëüêè òî÷íî ìîæíà çâàæèòè íà òåðåçàõ?

Результат зважування не є абсолютно точним, оскільки і терези, 
і гирі виготовлені на заводі з певними похибками. Межі похибок 
гир наведено в табл. 5 у додатку 2 в кінці підручника.

Похибка терезів зумовлена їхньою чутливістю до навантажен-
ня. Чим більше навантаження, тим менша чутливість, тому що 
більшим стає тертя осі коромисла об підставку.

Чутливість терезів за певного навантаження визначають так: 
коли тіло вже зрівноважене гирями, підбирають найменшу гирку, 
за якої порушується рівновага. У цьому разі межа похибки терезів 
дорівнює половині маси цієї гирки.

Похибка округлення під час зважування на терезах дорівнює 
нулю, оскільки на терезах не знімають показів за шкалою.

Загальна похибка зважування* дорівнює сумі похибки гир і 
похибки терезів.

Çàâäàííÿ

1. Розгляньте терези і визначте за паспортом межі вимірювання 
маси тіл на цих терезах.

2. Перевірте, чи терези зрівноважені. Якщо ні, то зрівноважте їх.
3. Зрівноважте дане вам тіло на терезах за допомогою гир. Зна-

чення мас гир, які зрівноважили тіло, запишіть у таблицю за 
зразком. Знайдіть масу тіла.

Зразок таблиці

Номер
з/п

Набір гир, який 
зрівноважив тіло

Маса 
тіла, г

Межа 
похибки 
гир, г

Межа 
похибки 
терезів, г

Межа загальної 
похибки 

зважування, г

4. З’ясуйте за табл. 5 межу похибки кожної з тих гир, що зрів-
новажили тіло. Знайдіть їхню суму (межу похибки гир) і за-
пишіть її у таблицю за зразком. Визначте чутливість терезів 
за кожного зважування. За чутливістю знайдіть межу похибки 
терезів і запишіть її у таблицю. Визначте межу загальної по-
хибки зважування і також запишіть її у таблицю. 

* Скрізь мають на увазі межі похибок.
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Ïðî ñïîñîáè çâàæóâàííÿ íà âàæ³ëüíèõ òåðåçàõ

Âèêîðèñòàíèé ó ö³é ëàáîðàòîðí³é ðîáîò³ ñïîñ³á çâàæóâàííÿ íàçè-
âàþòü ñïîñîáîì ïîð³âíÿííÿ ç ì³ðîþ. Ó öüîìó ñïîñîá³ íå âðàõîâàíî 
ïîõèáêè, ÿêà âèíèêàº, êîëè ïðàâà ³ ë³âà ÷àñòèíè êîðîìèñëà ìàþòü íå 
çîâñ³ì îäíàêîâó äîâæèíó (ö³º¿ ïîõèáêè íåìàº, êîëè â³ñü êîðîìèñëà º 
òî÷íî íà éîãî ñåðåäèí³).

Äëÿ óíèêíåííÿ òàêî¿ ïîõèáêè âèêîðèñòîâóþòü ñïîñ³á çàì³ùåííÿ, 
ÿêèé ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ò³ëî çð³âíîâàæóþòü ñóõèì ï³ñêîì àáî äðîáîì, 
çí³ìàþòü éîãî ç øàëüêè ³ çàì³ñòü íüîãî êëàäóòü ãèð³ äî îäåðæàííÿ 
ð³âíîâàãè. Ìàñà ãèð ó öüîìó ðàç³ äîð³âíþº ìàñ³ ò³ëà.

3àâäàííÿ

1. Çíàéä³òü ìàñó ò³ëà (òîãî, ùî âè âæå çâàæèëè) ñïîñî áîì çàì³ùåííÿ ³ 
ç³ñòàâòå ¿¿ ç ïîïåðåäí³ì ðåçóëüòàòîì.

2. Çíàéä³òü ìàñó ð³äèíè, íàëèòó â ïîñóäèíó. Äîñë³ä ³ ôîðìó òàá ëè ö³ 
ñïëàíóéòå ñàìîñò³éíî.

Çàïèòàííÿ

1. Які правила зважування тіла на важільних терезах?
2. Які похибки виникають під час зважування на важільних 

терезах? Які причини їх виникнення?
3. Як визначають межу похибки гир і межу похибки терезів?
4. Як визначають межу похибки засобу вимірювання (терезів 

разом з набором гир)?
5. ßê âèçíà÷èòè ìàñó ò³ëà ñïîñîáîì çàì³ùåííÿ? ×îìó öåé ñïîñ³á óâàæà-

þòü òî÷í³øèì, í³æ ñïîñ³á ïîð³âíÿííÿ ç ì³ðîþ?
6. ßê çíàéòè ìàñó ð³äèíè, íàëèòó â ïîñóäèíó?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 5. Âèì³ðþâàííÿ ìàñè ò³ë íà âàæ³ëüíèõ òåðåçàõ
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§ 14. Âèì³ðþâàííÿ ñèëè 

1. Ó ÿêèõ îäèíèöÿõ âèì³ðþþòü ñèëó?

У системі СІ одиницею сили є 1 ньютон (1 Н): 1 ньютон – це 
така сила, під дією якої тіло масою 1 кг за кожну секунду змінює 
швидкість на 1 м/с. 

2. Ñê³ëüêîì íüþòîíàì äîð³âíþº ñèëà òÿæ³ííÿ,
ùî ä³º íà ò³ëî ìàñîþ 1 êã?

Досліди доводять, що під дією сили тяжіння всі тіла (незалежно 
від їхньої маси) змінюють свою швидкість однаково: протягом кож-
ної се кунди на 9,8 м/с. Така зміна швидкості у 9,8 раза є більшою, 
ніж тоді, коли на тіло масою 1 кг діє сила 1 ньютон. Це означає, що 
сила тяжіння, яка діє на тіло масою 1 кг, дорівнює 9,8 ньютона.

3. ßêèé çâ’ÿçîê ì³æ ìàñîþ ò³ëà ³ ñèëîþ òÿæ³ííÿ,
ùî ä³º íà íüîãî?

Якщо тіло має іншу масу (а не 1 кг), то на кожен кілограм маси 
цього тіла також діє сила 9,8 Н.

Отже, на тіло масою:
• 2 кг діє сила тяжіння 2 · 9,8 = 19,6 (Н), 
• 3 кг діє сила тяжіння 3 · 9,8 = 29,4 (Н), 
• 4 кг діє сила тяжіння 4 · 9,8 = 39,2 (Н) і так далі.
З наведеного прикладу видно: щоб одержати у ньютонах значен-

ня сили тяжіння, яка діє на тіло масою m, треба масу, виражену в 
кілограмах, помножити на 9,8 Н/кг:

Це формула залежності сили тяжіння від маси тіла.
За допомогою цієї формули завжди можна визначити масу тіла, 

якщо відома сила тяжіння, що діє на нього: 

4. Íà ò³ëî ÿêî¿ ìàñè ä³º ñèëà òÿæ³ííÿ 1 íüþòîí?

Сила тяжіння дорівнює 1 Н, якщо маса дорівнює 102 г:

Fтяж 
(Н)

9,8 Н/кгm (кг) =              .

Н
кгF

тяж
 (H) = m (кг) • 9,8    .

   1 Н
9,8 Н/кгm =               = 0,102 кг.
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Отже, на тіло масою 0,102 кг = 102 г діє сила тяжіння 1 Н. Таку 
силу можна відчути, якщо покласти на долоню гирку масою 100 г 
разом гиркою 2 г (або тільки 100 г, що дуже мало відрізняється від 
102 г). Так само можна відчути іншу силу, наприклад, 9,8 Н (майже 
10 Н), поклавши на долоню тіло масою 1,0 кг.

5. ßê ìîæíà âèì³ðÿòè ñèëó?

Силу можна виміряти різними способами. Кожен спосіб ґрунту-
ється на якомусь фізичному явищі. Зокрема, можна виміряти силу, 
вимірюючи зміну швидкості, якої зазнало тіло під дією цієї сили, за 
1 с. Однак це не завжди зручно. 

На практиці силу найчастіше вимірюють динамометром (див. 
мал. 66, 67). Спосіб вимірювання сили динамометром ґрунтується 
на явищі деформації. Головною частиною динамометра є пружина. 
Що більша сила діє на пружину, то більше вона деформується.

Під дією однакової сили різні пружини деформуються по-різно-
му. Що жорсткіша пружина, то менша деформація виникає під дією 
певної сили (див. мал. 68).

Для того, щоб можна було вимірювати силу за допомогою пру-
жини, її спочатку треба проградуювати, тобто визначити, на скільки 
вона видовжується під дією заданих сил.

§ 14. Âèì³ðþâàííÿ ñèëè

Мал. 66. Динамометри: лабораторний  
(а) і побутовий (б)

Мал. 67. Демонстраційні динамомет ри
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6. ßê ïðîãðàäóþâàòè ïðóæèíó?

Щоб проградуювати пружину у ньютонах, до неї по черзі підві-
шують тіла вагою 1,0 Н, 2,0 Н, 3,0 Н і так далі. 

Щоб подіяти на пружину силою 1,0 Н, необхідно підвісити до неї 
тіло масою 102 г; щоб подіяти на пружину силою 2,0 Н, необхідно 
підвісити до неї тіло масою 204 г і т.д. У цьому разі на пружину 
діятиме вага тіла, яка дорівнює силі тяжіння: Р = F

тяж
.

Під час розтягування пружини силою 1,0 Н, 2,0 Н, 3,0 Н і так 
далі кожного разу ставлять позначку біля покажчика пружини, а 
біля позначки записують значення сили (див. мал. 69).

Проградуйований динамометр одночасно показує у ньютонах 
вагу тіла, яке підвішене до нього, і силу тяжіння, яка діє на тіло 
з боку Землі. Однак треба пам’ятати: сила тяжіння діє на тіло, а 
вага – на пружину.

Мал. 69. Градуювання пружини

Мал. 68. Пружина ліво-
руч є жорсткіша, ніж 
пружина праворуч

7. ßê çîáðàæàþòü ñèëè?

Сила має три характеристики: числове значення (модуль), на-
прям дії, точку прикладання. Фізичну величину, яку характеризує 
не тільки числове значення, а й напрям, називають векторною. 
Сила – векторна фізична величина. На малюнках, як ви вже знаєте, 
її зображають напрямленим відрізком – стрілкою. Напрям стрілки 
повинен вказувати напрям дії сили, початок стрілки – точку при-
кладання сили, а довжина стрілки у вибраному масштабі повинна 
дорівнювати числовому значенню сили.
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(Уже відома вам фізична величина – швидкість – також є век-
торною, оскільки вона має, крім числового значення, ще й напрям, 
який збігається з напрямом руху тіла). 

Розглянемо такий приклад. На підвішене до пружини тіло масою 
306 грамів, діє сила тяжіння 3,0 ньютона, напрямлена вниз, і сила 
пружності (також 3,0 ньютона), напрямлена вгору: F

тяж
 = 3,0 Н, F

пр
 =

= 3,0 Н (див. мал. 70).
Сила пружності прикладена до тіла у тому місці, де тіло підві-

шене до пружини, а сила тяжіння розподілена по всьому тілу – її 
умовно зображають прикладеною до середини тіла. Вага тіла при-
кладена до пружини.

8. ßê ùå ìîæíà âèì³ðÿòè ñèëè?

Для вимірювання сил також можна використати явище зрівнова-
жування сил. Відомо: якщо на тіло діє лише одна сила, то швидкість 
тіла обов’язково змінюватиметься, доки діятиме ця сила. Однак якщо 
на тіло діють дві протилежно напрямлені сили, то може статися, 
що у результаті тіло залишиться нерухомим (або продовжуватиме 
рівномірний прямолінійний рух). У такому разі сили зрівноважують 
одна одну. Це означає, що вони однакові за модулем. Отже, знаючи 
одну силу, ми також знаємо іншу.

На підвішене до динамометра тіло (див. мал. 70, а) діють одно-
часно дві сили – сила тяжіння з боку Землі, напрямлена вниз, і 
сила пружності з боку пружини, напрямлена вгору. У результаті 
тіло залишається у спокої. Отже, сила тяжіння і сила пружності, 
що діють на тіло, зрівноважують одна одну: F

тяж 
=

 
F

пр
.

§ 14. Âèì³ðþâàííÿ ñèëè

Мал. 70: а – на підвішене до пру-
жини тіло діють дві однакові за 
модулем і протилежно напрямле-
ні сили (тіло перебуває у спокої); 
б – вага тіла діє з боку тіла на 
пружину (її модуль і напрям такий 
самий, як і сили тяжіння, а точка 
прикладання інша).

F
пр

F
тяж

F
пр

Р
1 Н

а                                     б
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Динамометром можна вимірювати й інші механічні сили. Для 
цього не відому силу треба зрівноважити силою пружності, що діє 
на тіло з боку пружини динамоме тра. Наприклад, для вимірювання 
сили тертя, що діє між тілом і горизонтальною поверхнею, необхідно 
рівномірно тягнути тіло по цій поверхні за допомогою динамометра. 
У цьому разі сила пружності, що діє на тіло з боку пружини дина-
мометра, і сила тертя зрівноважують одна одну: F

тер 
=

 
F

пр
.

Отже, динамометр показує числове значення сили тертя (див. 
мал. 71).

Мал. 71. Вимірювання сили тер тя 
динамометром (тіло рівно мір но тяг-
нуть по горизонтальній поверхні)

Çàïèòàííÿ

1. Що таке сила? За якими ознаками її можна виміряти?
2. Як називають прилад для вимірювання сил? Що є головною 

частиною цього приладу?
3. У яких одиницях вимірюють силу в системі СІ?
4. Чому дорівнює сила тяжіння, яка діє на тіло масою 1 кг?
5. Як визначити силу тяжіння, що діє на тіло масою m? Запишіть 

формулу залежності сили тяжіння від маси тіла.
6. Як визначити масу тіла, якщо відома сила тяжіння, що діє на нього?
7. Чому дорівнює маса тіла, на яке діє сила тяжіння 1 Н?
8. Які сили діють на тіло, підвішене до пружини динамометра? 

Які ще сили, крім ваги, показує у цьому разі динамометр? Які 
з цих сил є зрівноваженими?

9. Які три характеристики має сила? Як зображають силу на 
малюнку?

10. Що таке векторна фізична величина? Які ви знаєте векторні 
фізичні величини?

11. Які сили можна визначити динамометром? Як визначити силу 
тертя динамометром?
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Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. Скільком ньютонам дорівнює сила тяжіння, що діє на тіло 
масою 1 кг? 2 кг? 3 кг? 4 кг? 5 кг?

2. Скільком ньютонам дорівнює сила тяжіння, що діє на тіло 
масою 100 г? 200 г? 300 г? 400 г? 500 г?

3. Скільком ньютонам дорівнює сила тяжіння, що діє на тіло 
масою 204 г? 408 г? 510 г? Зобразіть кожну силу графічно 
(стрілкою), вибравши масштаб 1 см – 1 Н.

4. Людина важить 650 Н. Яка її маса?
5. Тіло масою 306 г підвісили до пружини. Які сили діють на 

тіло? Зобразіть їх графічно. Яка вага цього тіла?
6. Яка вага тіла масою 200 г, 400 г, 500 г, 800 г?
7. На дощову краплю з боку повітря діє сила опору, яка за мо-

дулем дорівнює силі тяжіння. Як рухається крапля у повітрі? 
Поясніть.

8. Брусок тягнуть по поверхні стола горизонтально натягненою 
ниткою з силою 2,5 Н. Чому дорівнює сила тертя, яка діє на 
брусок?

9. Апельсин підвісили до динамомет ра. Прилад показав вагу
1,80 Н. Які гирі з набору різноважків (100 г, 50 г, 20 г, 20 г, 
10 г, 5 г, 5 г, 2 г, 2 г, 1 г) зрівноважать апельсин на важільних 
терезах?

10. Знайдіть масу вантажу, підвішеного до троса, якщо трос натяг-
нутий з силою 12 кН (кілоньютонів). 1 кН = 1000 Н. Зобразіть 
графічно сили, які діють на вантаж.

11. Ліфт має масу 640 кг. Зобразіть графічно сили, які діють на 
ліфт. Знайдіть силу натягу троса, якщо ліфт рухається рівно-
мірно.

12. ßêó âàãó ìàâ áè êîñì³÷íèé àïàðàò á³ëÿ ïîâåðõí³ Ìàðñà*, ÿêùî éîãî âàãà 
á³ëÿ ïîâåðõí³ Çåìë³ äîð³âíþº 3,92 êÍ. Â³äîìî, ùî â³äíîøåííÿ âàãè ò³ëà 
äî éîãî ìàñè á³ëÿ ïîâåðõí³ Ìàðñà äîð³âíþº 3,90 Í/êã.

13. Çà äàíèìè ïîïåðåäíüî¿ çàäà÷³ âèçíà÷òå, ÿê çì³íþºòüñÿ øâèäê³ñòü ò³ëà 
ï³ä ÷àñ éîãî â³ëüíîãî ïàä³ííÿ á³ëÿ ïîâåðõí³ Ìàðñà. Çàïèø³òü ôîðìóëó 
çâ’ÿçêó ì³æ ìàñîþ ò³ëà ³ ñèëîþ òÿæ³ííÿ, ÿêà ä³º íà öå ò³ëî á³ëÿ ïîâåðõí³ 
Ìàðñà.

* На Марсі, як і на Землі, діє сила тяжіння, але швидкість тіл під дією сили 
тяжіння змінюється по-іншому (не на 9,8 м/с за кожну секунду, а на інше 
значення).
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Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 6

ÃÐÀÄÓÞÂÀÍÍß ÏÐÓÆÈÍÈ ÒÀ ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß ÑÈË 
ÄÈÍÀÌÎÌÅÒÐÎÌ

Мета: виготовити динамометр, проградуювавши пружину у нью-
тонах; виміряти динамометром сили різної природи.

Обладнання: 1) динамометр, шкалу якого закрито папером; 2) на-
бір тягарців масою по 102 г; 3) штатив з муфтою і лапкою; 
4) лінійка з міліметровими поділками; 5) тіло для визначення 
сил, що діють на нього.

Çàâäàííÿ

Дослід 1. Градуювання пружини динамометра

Нанесення первинних позначок

1. Закріпіть динамометр вертикально у лапці штатива. На папері 
навпроти початкового положення покажчика поставте познач-
ку – риску (див. мал. 69, а).

2. Підвісьте до динамометра тягарець масою 102 г і поставте на 
папері навпроти покажчика позначку. Потім підвісьте ще один 
такий самий тягарець і знову поставте позначку і так далі (див. 
мал. 69, б, в).

3. Зніміть динамометр зі штатива і проти позначок, починаючи 
з верх ньої, поставте числа: 0, 1, 2, 3, 4, ... . Угорі над одер-
жаною шкалою напишіть назву одиниці вимірювання сили 
“ньютон”. 

4. Зробіть висновок – з якою точністю можна вимірювати силу 
виготовленим вами динамометром (зазначте, з точністю до 
скількох значущих цифр записано числа, які виражатимуть 
виміряну силу, і вкажіть ціну поділки). Запишіть висновок у 
зошит.

З’ясування характеру шкали динамометра

Виміряйте лінійкою відстані між сусідніми позначками і по-
рівняйте їх між собою. Зробіть висновок – якою є шкала дина-
мометра (рівномірною чи нерівномірною); чи можна збільшити 
точність вимірювання сили цим динамометром (зменшити ціну 
його поділки)? Як це зробити? Запишіть висновок у зошит. 
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Нанесення вторинних позначок

Поділіть відстань між двома сусідніми позначками на декілька 
однакових частин (на дві, п’ять або десять – за завданням учителя).

Запишіть у зошит характеристики виготовленого вами дина-
мометра: межа вимірювання: ... , ціна поділки: ... .

Дослід 2. Вимірювання сили динамометром

1. Визначте за допомогою динамометра вагу тіла. Для цього під-
вісьте тіло до динамометра. Чому дорівнює сила тяжіння, яка 
діє на динамометр? Чому дорівнює сила пружності, яка діє з 
боку пружини динамометра на підвішене до неї тіло? Резуль-
тати запишіть у зошит: Р=..., F

тяж
=..., F

пр
=... .

2. Визначте за допомогою динамометра силу тертя, що діє на 
рухоме тіло з боку поверхні стола. Для цього поставте тіло на 
стіл і потягніть його динамометром рівномірно вздовж стола. 
Якщо покази динамометра не однакові, зніміть декілька по-
казів і запишіть їх у таблицю за зразком. 

Зразок таблиці 

Номер з/п F
тр
, Н Випадкова похибка, Н

1
2
3

Середнє

Визначте середнє значення сили тертя, випадкову похибку 
кожного вимірювання та середнє значення випадкової похибки. 
Порівняйте силу тертя з вагою тіла – яка сила більша? Результати 
обчислень і висновок запишіть у зошит.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ

1. Ïîáóäóéòå ãðàô³ê çàëåæíîñò³ âèäîâæåííÿ ïðóæèíè äèíàìîìåòðà 
õ (ó ñàíòèìåòðàõ) â³ä âàãè, ùî ä³º íà ïðóæèíó. Çðîá³òü âèñíîâîê 
ïðî õàðàêòåð ö³º¿ çàëåæíîñò³.

2. Âèçíà÷òå íåâ³äîìó ìàñó ò³ëà m, âèì³ðÿâøè éîãî âàãó äèíàìîìåòðîì. 
Ïåðåâ³ðòå îäåðæàíèé âàìè ðåçóëüòàò çâàæóâàííÿì íà âàæ³ëüíèõ 
òåðåçàõ (ïîð³âíÿéòå m ç³ çíà÷åííÿì ìàñè m

0
, ÿêå âè îäåðæàëè 

çâàæóâàííÿì íà òåðåçàõ). Âèñíîâîê çàïèø³òü ó çîøèò. 

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 6. Ãðàäóþâàííÿ ïðóæèíè...
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Óçàãàëüíåíà ñõåìà 4
äëÿ ïîâòîðåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü

ç ðîçä³ëó 3 “Iíåðö³ÿ ³ âçàºìîä³ÿ”
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Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ ç ðîçä³ëó 3

1. Що відбувається з рухомим тілом, якщо на нього не діють інші 
тіла?
А. Швидкість тіла зменшується.
Б. Тіло рухається зі сталою швидкістю.
В. Швидкість тіла збільшується.

2. Тіло змінює швидкість за умови, коли ...
А. на тіло діють інші тіла.
Б. на тіло не діють інші тіла.
В. сили, що діють на тіло, зрівноважені.

3. Інерція – це ...
А. явище прямолінійного рівномірного руху тіла.
Б. явище прямолінійного руху тіла за умов, коли на тіло діють 

інші тіла. 
В. явище прямолінійного рівномірного руху тіла за умов, коли на 

тіло не діють інші тіла. 

4. Виберіть серед названих явищ інерцію.
А. Пасажири нахиляються вперед під час різкого гальмування 

автобуса.
Б. Тіло, кинуте горизонтально, змінює напрям руху і падає на 

землю.
В. Аркуш паперу різко висмикують з-під склянки з водою, а 

склянка залишилається на місці.

5. Наслідком взаємодії двох тіл є ...
А. зміна швидкості обох тіл.
Б. рівномірний рух обох тіл.
В. стан спокою обох тіл.

6. Дію одного тіла на інше характеризує...
А. швидкість. Б. маса. В. сила.

7. Як називають силу, що діє на тіло з боку Землі?
А. Сила тяжіння. Б. Сила опору. В. Сила тиску.

8. Що є причиною виникнення сили пружності?
А. Деформація. Б. Опір середовища. В. Притягання до Землі.

9. Мірою інертності тіла є ...
А. швидкість. Б. маса. В. сила.

Ðîçä³ë 3. ²íåðö³ÿ ³ âçàºìîä³ÿ
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10. Масу вимірюють ...
А. динамометром. Б. терезами. В. спідометром.

11. Одиницями вимірювання маси є ...
А. кг. Б. Н. В. м.

12. Силу вимірюють ...
А. динамометром. Б. терезами. В. спідометром.

13. 1 ньютон – це сила, під дією якої ...
А. тіло масою 1 кг рухається зі швидкістю 1 м/с.
Б. тіло масою 1 кг змінює свою швидкість на 1 м/с за 1 с.
В. тіло масою 1 кг проходить шлях 1 м за 1 с.

14. Під дією сили тяжіння тіло...
А. за одну секунду змінює свою швидкість на 9,8 м/с. 
Б. за одну секунду змінює свою швидкість на 1 м/с. 
В. рухається зі швидкістю 9,8 м/с.

15. Сила тяжіння 1,0 Н діє на тіло масою ...
А. 1,0 кг. Б. 0,102 кг. В. 9,8 кг.

16. Вага – це сила, з якою ...
А. тіло притягується до Землі.
Б. тіло внаслідок притягання до Землі діє на опору (підвіс).
В. опора (підвіс) діє на тіло.

17. Тіло перебуває у спокої або рухається рівномірно прямолінійно. У 
цьому випадку вага тіла ...
А. дорівнює силі тяжіння.
Б. більша від сили тяжіння.
В. менша від сили тяжіння.

18. Визначити силу тяжіння, що діє на тіло масою 10 кг.
А. 98 Н. Б. 980 Н. В. 102 Н.

19. Визначити масу тіла, вага якого 196 Н.
А. 196 кг. Б. 20 кг. В. 9,8 кг.

20. Брусок тягнуть рівномірно по поверхні стола горизонтально натяг-
неною ниткою з силою 2,0 Н. Чому дорівнює сила тертя, яка діє на 
брусок?
А. 2,0 Н. Б. 19,6 Н. В. 9,8 Н.

21. Парашутист масою 70 кг рухається рівномірно. Чому дорівнює сила 
опору повітря, що діє на парашутиста?
А. 686 Н. Б. 71,4 Н. В. 714 Н.
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22. До динамометра підвішено три гирі масами 100 г, 50 г і 20 г. Які 
покази динамометра?
А. 1,73 Н. Б. 17,3 Н. В. 1,67 Н. Г. 16, 7 Н

23. На дерев’яному бруску стоїть гиря масою 500 г. Сила, з якою брусок 
тисне на стіл, дорівнює 5,9 Н. Яка маса бруска?
А. 102 г. Б. 204 г. В. 1102 г. 

24. Для рівномірного переміщення вантажу по горизонтальній поверхні 
потрібно прикласти горизонтальну силу 200 Н. Яка вага вантажу, 
якщо сила тертя становить 0,4 від ваги?
А. 500 Н. Б. 80 Н. В. 51 Н.

Ðîçä³ë 3. ²íåðö³ÿ ³ âçàºìîä³ÿ
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Âñòóï äî ðîçä³ëó

В усі часи люди щось виготовляли, виробляли і будували. Для 
цього вони використовували різні матеріали: тверді (наприклад, для 
виготовлення інструментів), м’які (для одягу, постелі), прозорі (для 
вікон), жаростійкі (для печей) тощо.

Сьогодні винайдено багато штучних матеріалів з потрібними лю-
дям властивостями. Зокрема, для різноманітних побутових і техніч-
них потреб створено різні пластмаси, гуми, клеї, штучні будівельні 
матеріали, штучні тканини тощо.

Створення матеріалів із заданими властивостями стало можли-
вим завдяки тому, що вчені дізналися, з чого складаються тіла, як 
вони збудовані та як впливає будова тіл на їхні властивості. Відтак 
виникло вчення про будову речовини.

Ùî º îñíîâîþ â÷åííÿ ïðî áóäîâó ðå÷îâèíè?

Основою вчення про будову речовини є три положення:
■ всі тіла складаються з молекул;
■ молекули перебувають у безперервному безладному русі;
■ між молекулами існує взаємодія, яка залежить від відстаней між 

ними.

§ 15. Ìîëåêóëè. Ðå÷îâèíà

1. ßê âèíèêëî óÿâëåííÿ ïðî ìîëåêóëè?

Багато тіл виглядають суцільними. Однак ще у стародавні часи 
люди здогадувались, що ці уявлення помилкові. Вони зауважували, 
що деякі тверді тіла можна розтовкти і розтерти на порошок (напри-
клад, бурштин, крейду), що вода перетворюється у невидиму пару, 
мокрий одяг висихає, а з повітря випадає роса (крапельки води), що 
деякі тіла навколо себе поширюють запахи, а деякі розчиняються і 
стають невидимими у воді або інших рідинах.

Усі ці явища наводили на думку, що тіла складаються з дуже дріб-
них частинок, настільки маленьких, що їх неможливо побачити. Таке 
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припущення зробив ще у V ст. до н.е. грецький учений-філософ Де-
мокріт, та лише у XIX ст. це припущення науково обґрунтували.

2. Ùî òàêå ìîëåêóëà ³ ðå÷îâèíà?

У XIX ст. почала розвиватися хімія – наука про властивості, будову 
та перетворення речовин. Відомими здавна речовинами були вода, 
сірка, водень, кисень, кварц, залізо, мідь, золото, срібло, ртуть та 
ін. Саме у хімії введено поняття молекули: молекула – найдрібніша 
частинка речовини, яка визначає її властивості. Отже, речовина – це 
сукупність молекул одного виду. 

Речовини відрізняються між собою тому, що різними є їхні мо-
лекули. Молекули ж відрізняються між собою своєю будовою.

3. ßêà áóäîâà ìîëåêóë?

Молекули дуже маленькі, проте вони збудовані зі ще дрібніших 
частинок – атомів. 

У найпростішому випадку молекула складається лише з одного 
атома, наприклад, молекула заліза, срібла золота, ртуті. Тому за-
мість “молекула заліза” кажуть “атом заліза” (у цьому випадку це 
одне й те саме). 

Є молекули, кожна з яких складається з двох однакових атомів, 
наприклад, молекула кисню – з двох однакових атомів кисню, мо-
лекула водню – з двох однакових атомів водню.

Є також молекули, які складаються з атомів різних видів. На-
приклад, кожна молекула води складається з одного атома кисню і 
двох атомів водню. Умовні зображення деяких найпростіших моле-
кул показані на мал. 72.

Мал. 72. Умовні зображення молекул

Залізо

Водень

Кисень

Вода

§ 15. Ìîëåêóëè. Ðå÷îâèíà
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Бувають також молекули, які складаються з десятків і сотень 
атомів багатьох видів. 

4. ßê âèâ÷àþòü ìîëåêóëè ó õ³ì³¿, à ÿê – ó ô³çèö³?

Хімія вивчає перетворення речовин з одного виду в інший, які 
зумовлені перетворенням одних молекул в інші (такі перетворення 
називають хімічними реакціями). Тому в хімії вивчають склад і будо-
ву молекул різних речовин. Фізика, на відміну від хімії, вивчає такі 
явища, за яких молекули залишаються незмінними. Тому у фізиці 
різні молекули часто зображають однаково (наприклад, умовно у 
вигляді кульок), не відображаючи, з чого вони складаються. 

5. ßê³ ðîçì³ðè ìîëåêóë?

Розміри молекул дуже малі. Навіть у мікроскоп (оптичний) їх 
не можна побачити. Проте є сучасний складний прилад – іонний 
мікроскоп, за допомогою якого можна побачити взаємне розміщення 
молекул і атомів (див. мал. 73).

Мал. 73. Розміщення ато-
мів на вістрі вольфрамової 
голки

Те, наскільки малими є розміри молекул 
і атомів, можна уявити, розглянувши такий 
приклад. Якщо атоми заліза розташувати 
в ряд щільно одну біля одної, то в одному 
міліметрі їх вкладеться близько п’яти міль-
йонів. Отже, розмір молекули заліза при-
близно такий:

(дві десятимільйонні міліметра).
Розмір молекули води приблизно дорів-

нює 0,0000003 мм (трьом десятимільйонним 
міліметра).

6. ×è º ì³æ ìîëåêóëàìè ïðîì³æêè?

Між молекулами речовини є проміжки. Саме цим можна поясни-
ти, чому деякі речовини розчиняються у воді, наприклад, кухонна 
сіль чи цукор: молекули солі чи цукру потрапляють у проміжки між 
молекулами води. Тому об’єм розчину буде меншим, ніж сумарний 
початковий об’єм, коли розчин ще не утворився (див. мал. 74).

    1 мм    = 0,0000002 мм
5 000 000
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Звичайно ми не можемо побачити, як одні молекули проникають 
у проміжки між іншими. Однак подібне можна спостерігати, коли у 
склянку з горохом насипати зверху пшоно, а потім перемішати все 
разом. Зернятка пшона потраплять поміж горошинками, і загальний 
об’єм зменшиться (див. мал. 75).

Мал. 75. Після перемішування загаль-
ний об’єм гороху і пшона зменшився

Мал. 74. Об’єм розчину цук ру у воді став 
меншим від загального початкового об’єму 
(коли цукор ще не розчинився)

Проміжки є і між молекулами твердих тіл. Про це свідчить, зо-
крема, такий дослід: на воду у залізному балоні створили великий 
тиск, і вода просочилася крізь стінки балона. Подібно, але без вели-
кого тиску, окис вуглецю виходить назовні із залізної печі крізь її 
стінки, розжарені до червоного кольору. Окис вуглецю – отруйний 
газ, тому його вихід з печі є небезпечним.

Çàïèòàííÿ

1. Для чого потрібно вивчати будову речовини?
2. Які положення є основою вчення про будову речовини?
3. Які явища підтверджують припущення давньогрецького вче-

ного-філософа Демокріта, що всі тіла складаються з дуже ма-
леньких, невидимих на око частинок?

4. Яка наука вивчає властивості, будову та перетворення речовин? 
Наведіть приклади речовин.

5. Що таке молекула? Що можна сказати про молекули однакових 
речовин? різних речовин?

6. З чого складаються молекули? Наведіть приклади будови мо-
лекул.

7. Чим відрізняються фізика і хімія у вивченні явищ, які пов’язані 
з молекулярною будовою речовини?

§ 15. Ìîëåêóëè. Ðå÷îâèíà
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8. Які розміри молекул? Наведіть приклади.
9. Чим можна пояснити, що під час роз чинення цукру у воді за-

гальний об’єм води з цукром зменшується?
10. Які досліди свідчать про те, що між молекулами твердих тіл 

є проміжки?
11. ßê ïîÿñíèòè, ùî îêèñ âóãëåöþ âèõîäèòü ³ç ïå÷³ íàçîâí³ êð³çü çàë³çí³ 

ñò³íêè ëèøå òîä³, êîëè âîíè ðîçæàðåí³ äî ÷åðâîíîãî êîëüîðó?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. У скільки разів молекула води є більшою від молекули (атома) 
заліза? (Приблизні розміри молекул води і заліза зазначені у 
тексті параграфа). 

2. Скільки молекул води могло б вкластися в одному міліметрі, 
якби їх можна було розташувати в ряд щільно одна біля одної? 
Результат округлити до однієї значущої цифри.

3. Уважаючи, що діаметр атома вольфраму 0,0000002 мм, обчис-
літь кількість атомів, які можуть розміститися вздовж діаметра 
вістря вольфрамової голки, який дорівнює 0,0000001 м.

4. Êðàïëÿ îë³¿ îá’ºìîì 10 ìì3 ìîæå íàéá³ëüøå ðîçïëèâòèñÿ ïî ïîâåðõí³ 
âîäè òàê, ùî âêðèº ïëîùó 5,6 ì2. ßê³ ë³í³éí³ ðîçì³ðè ìîëåêóëè îë³¿? 
(Ðåçóëüòàò îêðóãë³òü äî äâîõ çíà÷óùèõ öèôð). Ó ñê³ëüêè ðàç³â ë³í³éí³ 
ðîçì³ðè ìîëåêóë îë³¿ á³ëüø³, í³æ ë³í³éí³ ðîçì³ðè ìîëåêóë âîäè?

5. Íåâåëè÷êå ÿáëóêî ìàº ïðèáëèçíèé ðîçì³ð (ä³àìåòð) 6 ñì. Ó ñê³ëüêè 
ðàç³â òàêå ÿáëóêî º á³ëüøèì, í³æ ìîëåêóëà âîäè? Ç³ñòàâòå öå â³äíî-
øåííÿ ç â³äíîøåííÿì ä³àìåòðà Çåìë³ äî ä³àìåòðà ÿáëóêà (ä³àìåòð 
Çåìë³ ïðèáëèçíî äîð³âíþº 13 000 êì). Ðåçóëüòàòè îêðóãë³òü äî îäí³º¿ 
çíà÷óùî¿ öèôðè. Çðîá³òü âèñíîâîê.

Мал. 76. Фотографія 
роз міщення атомів (моле-
кул) твердого золота, 
одержана за допомогою 
іонного мікроскопа

0,1 мм

Çàâäàííÿ

1. Назвіть приклади речовин. З’ясуйте, з яких 
речовин виготовлено тіла, які ви бачите 
навколо себе. Запишіть у зошит.

2. Розгляньте тіла, які вам дав учитель. З’я-
суйте, з яких речо вин вони виготовлені. За 
якими ознаками ви визначили речовину? 
Запишіть у зошит.

3. Íà ôîòîãðàô³¿, ÿêó çðîáëåíî çà äîïîìîãîþ 
³îí íîãî ì³êðîñêîïà (äèâ. ìàë. 76), çîáðàæåíî 
ðîç ì³ùåííÿ ìîëåêóë òâåðäîãî çîëîòà. Êîðèñòóþ-
÷èñü ôîòîãðàô³ºþ, îö³í³òü (òîáòî âèçíà÷òå ç òî÷-
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í³ñòþ äî îäí³º¿ çíà÷óùî¿ öèôðè) ðîçì³ðè ìîëåêóë çîëîòà, ÿêùî çá³ëüøåííÿ 
ì³êðîñêîïà äîð³âíþº 70 000.

§ 16. Âëàñòèâîñò³ ìîëåêóë

Усі молекули, якими б вони не були, мають загальні (однакові 
для всіх) властивості:

■ безперервно рухаються, і цей рух є безладним (хаотичним);
■ взаємодіють одні з одними.

1. ßê³ ÿâèùà ñâ³ä÷àòü ïðî áåçïåðåðâíèé õàîòè÷íèé ðóõ 
ìîëåêóë?

З власного досвіду ми знаємо: якщо у кімнаті розкрити флакон з 
ароматичною речовиною, то запах незабаром пошириться по всьому 
приміщенні. Це відбувається тому, що молекули безперервно рухають-
ся. Оскільки молекул є дуже багато, то вони постійно зіштовхуються 
між собою, змінюючи під час кожного зіткнення напрям свого руху 
і швидкість. Отже, рух молекул є безладним (хаотичним).

Унаслідок безперервного хаотичного руху молекули однієї речо-
вини проникають у проміжки між молекулами іншої. У результаті 
речовини змішуються. Розглянутий приклад засвідчує, що арома-
тична речовина змішалася з повітрям.

Явище самовільного проникнення речовин одна в одну назива-
ють дифузією. Дифузія свідчить про безперервний хаотичний рух 
молекул. У розглянутому прикладі дифузія 
відбувалась у газі (повітрі).

У рідині також може відбуватися дифузія, 
однак повільніше, ніж у газі. Це можна по-
бачити на досліді. Якщо у склянку з водою 
за допомогою довгої трубки обережно нали ти 
на дно розчин мідного купоросу (він голубого 
кольору), то між двома рідинами утвориться 
різка межа (див. мал. 77, а).

Через декілька днів межа буде розмитою 
(див. мал. 77, б). Згодом обидві рідини пере-
мішаються повністю.

          а               б

Мал. 77. Межу між водою і 
розчином мідного купоросу 
добре помітно (а). Через де-
кілька днів межа стає роз-
митою (б)

§ 16. Âëàñòèâîñò³ ìîëåêóë



126

Ðîçä³ë 4. Áóäîâà ðå÷îâèíè

У твердих тілах також можна спостерігати дифузію. Якщо, на-
приклад, притиснути одну до одної дві відшліфовані пластинки з 
різних металів, то згодом вони зростуться. Це пояснюють взаємним 
проникненням на певну відстань молекул одного металу у проміжки 
між молекулами іншого. Дослід, зокрема, довів, що золото і свинець 
упродовж п’яти років за кімнатної температури взаємно проникають 
один в одного на 1 мм.

Отже, безперервний безладний рух молекул відбувається як у 
газах, так і в рідинах та твердих тілах.

2. Ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ âçàºìîä³¿ 
ì³æ ìîëåêóëàìè? ßêîþ º öÿ âçàºìîä³ÿ?

 Молекули безперервно хаотично рухаються. Проте рідини і тверді 
тіла зберігають свій об’єм, не розлітаючись на окремі молекули. Між 
молекулами рідин і твердих тіл є проміжки, однак вони протидіють 
стисканню. Як усе це пояснити?

Це можна пояснити, якщо припустити, що молекули взаємоді-
ють одні з одними подібно до того, як кульки, з’єднані між собою 
пружинами. Якщо кульки віддаляти одна від одної, то пружина роз-
тягується, і на кульки починають діяти сили пружності, що намага-
ються їх зблизити. Якщо ж кульки зближувати, то пружина, яка є 
між ними, стискається і починає їх розштовхувати. Отже, пружина 
протидіє як зближенню кульок, так і їхньому віддалянню. 

Звичайно ж, між молекулами немає пружинок. Як ми знаємо, 
між ними є проміжки. Отже, молекули взаємодіють на відстані. 

Якщо молекули віддаляються одні від одних, то між ними по-
чинають діяти сили притягання, якщо вони зближаються, то діють 
сили відштовхування. Так відбувається за умов, коли відстані між 
молекулами малі (сумірні з розмірами молекул). Відстані є малими 
між молекулами твердих тіл і рідин. 

Отже, взаємодія між молекулами на малих відстанях така, що 
вона протидіє як зближенню молекул так і їхньому віддалянню одна 
від одної. Тому між молекулами твердих тіл і рідин зберігається 
певна відстань. 

У газах відстані між молекулами дуже великі (у десятки і сотні 
разів більші від розмірів самих молекул). Взаємодії на таких відста-
нях практично немає. Молекули газів, хаотично рухаючись, можуть 
як завгодно віддалятися одна від одної. Тому гази заповнюють весь 
наданий їм об’єм.
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3. Íà ÿêèõ äîñë³äàõ ìîæíà 
ïåðåêîíàòèñü â ³ñíóâàíí³ 
âçàºìîä³¿ ì³æ ìîëåêóëàìè?

1. Дослід зі свинцевими циліндрами. 
Як що два свинцеві циліндри міцно при-
тиснути основами один до одного, то вони 
зчепляться між собою і не роз’єднаються 
навіть тоді, коли до них підвісити вантаж 
(див. мал. 78). Притискаючи циліндри один 
до одного, ми зближуємо молекули до такої 
відстані, що починають діяти сили притя-
гання між ними.

Зблизити молекули твердих тіл легко, 
якщо ці тіла є пластичними. (Пластичними 
називають такі тіла, які легко деформуються 
під дією зовнішньої сили, і ця деформація 
залишається після зникнення сили). Легко, 
наприклад, з’єднати дві грудки пластиліну 
або зволоженої глини. Крейда не є пластич-
ною (вона крихка), тому в разі стискання 
двох кусочків крейди не вдається зблизити 
молекули до потрібної відстані.

2. Дослід з прилипання скляної пластин-
ки до води. До молекул твердого тіла легко 
наблизити молекули рідини так, щоб між 
ними відбулась взаємодія. Якщо горизонталь-
ну скляну пластинку, підвішену на пружині, 
опустити так, щоб вона торк нулась поверхні 
води, то потрібне буде певне зусилля, щоб 
відірвати її від води (пружина в цьому разі 
розтягнеться; див. мал. 79). 

Після відривання пластинка знизу буде 
змочена водою. Це означає, що розрив від-
бувся між молекулами води, а не між мо-
лекулами води і скла. Чому? Тому що сили 
притягання між молекулами води є меншими, 
ніж сили притягання між молекулами води 
і скла. Саме тому вода змочує скло.

Мал. 78. Притиснуті один 
до одного свинцеві цилін-
дри зчеплюються між собою 
так, що можуть утримати 
вантаж

Мал. 79. Пружина розтя-
гується, коли намагаються 
ві ді рвати скляну пластинку 
від поверхні води

§ 16. Âëàñòèâîñò³ ìîëåêóë
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Мал. 80. Вода розтікається по поверх ні
чистого скла (а) і стягується у кра-
плю, як що поверхню скла покри то 
парафіном (б)

Мал. 81. Біля стінок посудини рі-
дина піднімається, якщо вона змочує 
стінки (а), і опускається, якщо не 
змочує (б)

Мал. 82. Рідина піднімається (а) та опускається (б) по капілярних трубках

3. Äîñë³äè ç³ çìî÷óâàííÿ ³ íåçìî÷óâàííÿ. ßêùî êðàïíóòè âîäó 
íà ÷èñòå ñêëî, òî âíàñë³äîê çìî÷óâàííÿ âîäà ðîçòå÷åòüñÿ ïî ïîâåðõí³ 
ñêëà (äèâ. ìàë. 80, à). ßêùî æ êðàïíóòè âîäó íà ïîâåðõíþ, ïîêðèòó 
ïàðàô³íîì àáî íàìàùåíó æèðîì, òî êðàïëÿ ìàòèìå êóëÿñòó ôîðìó 
(äèâ. ìàë. 80, á), îñê³ëüêè âîäà íå çìî÷óº ïîâåðõí³.

ßêùî ð³äèíà çìî÷óº ñò³íêè ïîñóäèíè, â ÿêó ¿¿ íàëèòî, òî á³ëÿ ñò³íîê 
ð³äèíà ï³äí³ìàºòüñÿ (äèâ. ìàë. 81, à). ßêùî æ ð³äèíà íå çìî÷óº ñò³íîê 
ïîñóäèíè, òî âîíà á³ëÿ ñò³íîê îïóñêà ºòüñÿ (äèâ. ìàë. 81, á).

4. Äîñë³äè ç êàï³ëÿðíèìè òðóáêàìè. Ç³ çìî÷óâàííÿì ³ íåçìî-
÷óâàííÿì ïîâ’ÿçàí³ êàï³ëÿðí³ ÿâèùà: ï³äí³ìàííÿ àáî îïóñêàííÿ ð³äè-
íè ó êàï³ëÿðíèõ òðóáêàõ (êàï³ëÿðàõ) – òðóáêàõ ìàëîãî ä³àìåòðà (äèâ. 
ìàë. 82).

Ð³äèíà, ùî çìî÷óº ñò³íêè âñåðåäèí³ êàï³ëÿðà (íàïðè êëàä, âîäà 
ó ñêëÿí³é òðóáö³), ï³äí³ìàºòüñÿ ïî êàï³ëÿðó, à ð³äèíà, ÿêà íå çìî÷óº 
ñò³íêè êàï³ëÿðà (íàïðèêëàä, ðòóòü ó ñêëÿí³é òðóáö³), îïóñêàºòüñÿ íèæ÷å 
â³ä ð³âíÿ ð³äèíè ó ïîñóäèí³.

Óíàñë³äîê çìî÷óâàííÿ ïîâåðõíÿ ð³äèíè ó òðóáö³ ñòàº âãíóòîþ, 
óíàñë³äîê íåçìî÷óâàííÿ – îïóêëîþ. Ñàìå öèì ³ çóìîâëåí³ êàï³ëÿðí³ 
ÿâèùà (íàóêîâå ïîÿñíåííÿ ÿêèì äàþòü ó ñòàðø³é øêîë³).
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Äå âèíèêàþòü êàï³ëÿðí³ ÿâèùà?

Ìè ó ïîáóò³ ÷àñòî ñïîñòåð³ãàºìî êàï³ëÿðí³ ÿâèùà, êîëè âèòèðà-
ºìîñÿ ðóøíèêîì. Ó öüîìó ðàç³ âîäà çìî÷óº ðóøíèê ³ âòÿãóºòüñÿ ó 
íüîãî ïî êàï³ëÿðàõ, ÿê³ º ì³æ âîëîêíàìè òêàíèíè. Àíàëîã³÷íå ÿâèùå 
â³äáóâàºòüñÿ ó ù³ëüíîìó ´ðóíò³, êîëè âîäà ï³äí³ìàºòüñÿ ïî êàï³ëÿðàõ 
çåìë³, âíàñë³äîê ÷îãî âèïàðîâóºòüñÿ. Òîìó äëÿ çáåðåæåííÿ âîëîãè ó 
´ðóíò³ çåìëþ ñïóøóþòü, ðóéíóþ÷è êàï³ëÿðè.

Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè ìàþòü ïîðè (êàï³ëÿðè), ïî ÿêèõ âîäà ï³ä-
í³ìàºòüñÿ ³ çâîëîæóº ñò³íè áóäèíê³â. Ùîá ñò³íè çàëèøàëèñü ñóõèìè, 
ì³æ ôóíäàìåíòîì ³ ñò³íîþ âñòàíîâëþþòü ïðîêëàäêó ç ðå÷îâèíè, ÿêà 
íå ìàº ïîð.

Âîäà íå çìî÷óº ï³ð’ÿ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â, îñê³ëüêè ïòàõè çìàùóþòü 
éîãî æèðîì, ÿêèé âèä³ëÿº îñîáëèâà çàëîçà. Òîìó âîäà íå ïðîíèêàº 
ï³ä ï³ð’ÿ, ïóõ ï³ä íèì çàëèøàºòüñÿ ñóõèì, à íàâêîëî ò³ëà ïòàõà óòðèìó-
ºòüñÿ ïîâ³òðÿ, çàâäÿêè ÿêîìó â³í íå òîíå ³ íå ìåðçíå ó õîëîäí³é âîä³. 
Äëÿ ïòàõ³â º äóæå íåáåçïå÷íèì çàáðóäíåííÿ âîäè (çîêðåìà, íàôòîþ), 
êîëè ¿õíº ï³ð’ÿ çìî÷óºòüñÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ïòàõè âòðà÷àþòü çäàòí³ñòü 
òðèìàòèñÿ íà âîä³.

Áðîóí³âñüêèé ðóõ

Ó 1827 ð. àíãë³éñüêèé áîòàí³ê Áðîóí, ðîçãëÿäàþ÷è ó ì³êðîñêîï 
÷àñòèíêè êâ³òêîâîãî ïèëêó, ùî çàâèñëè ó êðàïëèí³ âîäè, çàóâàæèâ, ùî 
âîíè áåçïåðåðâíî áåçëàäíî ðóõàþòüñÿ. Öå éîãî äóæå çäèâóâàëî: â³í 
ïîäóìàâ, ùî ÷àñòèíêè º æèâèìè.

Áàãàòî äîñë³äíèê³â ïîâòîðèëè äîñë³äè Áðîóíà ç íàéð³çíîìàí³òí³-
øèìè ÷àñòèíêàìè ³ çàâæäè ñïîñòåð³ãàëè ¿õí³é áåçïåðåðâíèé õàîòè÷íèé 
ðóõ. Öåé ðóõ íàçâàëè áðîóí³âñüêèì, à ÷àñòèíêè, ÿê³ ðóõàþòüñÿ, – áðî-
óí³âñüêèìè ÷àñòèíêàìè. Ñõåìó ðóõó áðîóí³âñüêèõ ÷àñòèíîê ïîêàçàíî 
íà ìàë. 83.

Ó ò³ ÷àñè ìàëî õòî â³ðèâ â ³ñíóâàííÿ ìîëåêóë, òîìó ÿâèùå áðîóí³â-
ñüêîãî ðóõó äîâãî íå ìîãëè ïîÿñíèòè. Öå âäàëîñÿ çðîáèòè àæ ÷åðåç 
50 ðîê³â.

Ïðè÷èíîþ áðîóí³âñüêîãî ðóõó ÷àñòèíîê, çàâèñëèõ ó ð³äèí³, º áåç-
ïåðåðâíèé ðóõ ìîëåêóë ñàìî¿ ð³äèíè. Ìîëåêóëè ð³äèíè âäàðÿþòüñÿ îá 
÷àñòèíêó ç óñ³õ áîê³â (äèâ. ìàë. 84), ³ îñê³ëüêè ðóõ ìîëåêóë º õàîòè÷íèì, 
òî ¿õí³ âèïàäêîâ³ óäàðè íå çàâæäè çð³âíîâàæóþòü îäí³ îäíèõ ³ â ð³çí³ 
ìîìåíòè ÷àñó ïåðåâàæàþòü óäàðè òî â îäíîìó, òî â ³íøîìó íàïðÿì³. 
Ñàìèõ ìîëåêóë íå âèäíî, àëå âèäíî, ÿê ï³ä ä³ºþ öèõ óäàð³â ÷àñòèíêà 
ïîñò³éíî çì³íþº íàïðÿì ³ øâèäê³ñòü ñâîãî ðóõó.

×èì ìåíø³ ìàñà ³ ðîçì³ðè áðîóí³âñüêî¿ ÷àñòèíêè, òèì âîíà ðóõ-
ëèâ³øà.

§ 16. Âëàñòèâîñò³ ìîëåêóë
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Мал. 83. Схема руху броунівських час-
тинок

Мал. 84. Під дією ударів молекул 
частинка постійно змінює напрям 
і швидкість свого руху

ßâèùå áðîóí³âñüêîãî ðóõó º íàéïåðåêîíëèâ³øèì äîêàçîì áåç-
ïåðåðâíîãî õàîòè÷íîãî ðóõó ìîëåêóë.

Çàïèòàííÿ

1. Що таке дифузія? Про що свідчить явище дифузії? Наведіть 
приклади дифузії у газах, рідинах і твердих тілах.

2. Чому рідини і тверді тіла не розпадаються самі по собі на ок ремі 
молекули? Чому рідини і твер ді тіла протидіють стисканню?

3. Як змінюється взаємодія між молекулами зі зміною відстані 
між ними?

4. Які досліди свідчать про існування взаємодії між молекулами? 
Поясніть їх.

5. ßê ïîÿñíèòè ÿâèùå çìî÷óâàííÿ ³ íåçìî÷óâàííÿ ð³äèíîþ ïîâåðõí³ òâåð-
äèõ ò³ë?

6. ßê³ ÿâèùà íàçèâàþòü êàï³ëÿðíèìè? ×èì âîíè çóìîâëåí³? ßê âïëèâàº 
ä³àìåòð êàï³ëÿðíî¿ òðóáêè íà âèñîòó ï³äí³ìàííÿ (îïóñêàííÿ) â í³é ð³-
äèíè (äèâ. ìàë. 82)? Íàâåä³òü ïðèêëàäè êàï³ëÿðíèõ ÿâèù. 

7. Ùî òàêå áðîóí³âñüêèé ðóõ? ×èì â³í çóìîâëåíèé?
8. ßê³ ïîëîæåííÿ â÷åííÿ ïðî áóäîâó ðå÷îâèíè ï³äòâåðäæóº ÿâèùå áðî-

óí³âñüêîãî ðó õó?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. Чому дим від багаття зі збільшенням висоти стає невидимим 
навіть у безвітряну погоду?
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2. Як відомо, риби дихають повітрям, розчиненим у воді. Як по-
трапляє повітря у воду річок і озер? Чому молекули газів, що 
є в складі повітря, проникають до дна водойм?

3. На якому явищі ґрунтується засолювання продуктів (риби, 
грибів, овочів)? Як це відбувається?

4. Чому, розламавши олівець, ми не можемо з’єднати його час-
тини так, щоб він знову став цілим?

5. Чому дрібненькі насінинки (наприклад, насіння моркви, пе-
трушки) важко сіяти мокрими руками?

6. ×îìó êëåé ïîâèíåí áóòè ð³äêèì?
7. ×îìó ìàëåíüê³ êðàïë³ ðîñè íà ëèñòêàõ äåÿêèõ ðîñëèí ìàþòü ôîðìó 

êóëüîê, à ëèñòêè ³íøèõ ðîñëèí ðîñà ïîêðèâàº òîíêèì øàðîì?
8. ßêèé ´ðóíò ñîõíå øâèäøå ï³ñëÿ äîùó – ï³ùàíèé ÷è ãëèíèñòèé? ×îìó?
9. ×îìó ãðóäî÷êà öóêðó, êîëè ¿¿ ïîêëàñòè íà ìîêðèé ñò³ë, ÷åðåç äåÿêèé 

÷àñ ïðîñî÷èòüñÿ âîäîþ?
10. ×èì ïîÿñíèòè, ùî ñîëîì’ÿíà ñòð³õà íà äàõó, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç îêðåìèõ 

ñòåáëèíîê, ì³æ ÿêèìè º ïîâ³òðÿí³ ïðîì³æêè, íàä³éíî çàõèùàº õàòó â³ä 
äîùó?

Çàâäàííÿ

1. Опустіть на дно склянки з водою грудку цукру і поставте на по-
лицю шафи чи в іншому місці. Через декілька днів попробуйте 
воду на смак, зачерпнувши її обережно з поверхні ложечкою. 
Чому вода стала солодкою, незважаючи на те, що рідину не 
перемішували?

2. Візьміть дві скляні пластинки, добре помийте їх і висушіть. 
Притуліть щільно одну до одної. Легко чи важко їх роз’єд-
нати? Те саме зробіть з мокрим склом. Поясніть результати 
спо стережень.

§ 17. Òðè ñòàíè ðå÷îâèíè

1. Ó ÿêèõ ñòàíàõ ìîæå ïåðåáóâàòè ðå÷îâèíà?

Кожна речовина може перебувати у трьох станах: твердому, рід-
кому і газоподібному. У цьому найлегше переконатися на прикладі 
води. Взимку вода річок і озер на поверхні замерзає – переходить у 
твердий стан. Під льодом вода перебуває у рідкому стані. Є й третій 

§ 17. Òðè ñòàíè ðå÷îâèíè
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стан води, коли вона випаровується й перетворюється на водяну 
пару, яку ми не бачимо.

Метал, зазвичай, існує у твердому стані, але його можна роз-
плавити – перевести у рідкий стан. Серед металів є й такий, що 
за звичайних для нас температур існує у рідкому стані: це ртуть. 
Вона твердне за температури –39оС (мінус тридцять дев’ять граду-
сів Цельсія), тобто за сильного морозу. Будь-який метал, як і вода, 
випаровується, утворюючи пару. Ртуть також випаровується (пара 
ртуті є дуже шкідливою, тому небезпечно, якщо термометр, у якому 
є ртуть, розіб’ється, а ртуть вилиється).

Більшість газів може перейти у рідкий стан за дуже низької тем-
ператури. Наприклад, кисень (найважливіший для життя газ, що 
є в складі повітря) зріджують (скраплюють) за температури –119оС 
(мінус сто дев’ятнадцять градусів Цельсія, тобто 119 градусів мо-
розу). Газ може перейти також у твердий стан. Наприклад, вугле-
кислий газ може перейти у твердий стан (так званий сухий лід) за 
температури –57оС.

2. Çà ÿêèìè îçíàêàìè ðîçð³çíÿþòü òâåðä³, ð³äê³ 
é ãàçîïîä³áí³ ò³ëà?

Тіла розрізняють за їхніми властивостями. 
Тверде тіло має властивість зберігати свою форму і розміри. Зміна 

форми твердого тіла потребує значних зусиль, якщо воно, звичайно, 
не надто тонке (як, скажімо, лист фольги чи дротина). Часто його 
практично неможливо стиснути чи розтягнути.

Рідина має властивість плинності – вона тече і набуває форми 
посудини, в яку її наливають. Водночас рідина, як і тверде тіло, 
зберігає свій об’єм. Переливаючи її з однієї посудини в іншу, ми 
можемо надати їй іншої форми, але об’єм рідини кожного разу за-
лишиться незмінним. Об’єм рідини практично не змінюється і під 
час її стискання.

Газ у більшості випадків невидимий. Ми не бачимо, наприклад, 
повітря, але рухаючи швидко рукою, можемо його відчути. Газом, 
зокрема повітрям, можна наповнити еластичну камеру (наприклад, 
камеру футбольного м’яча) або балон з твердими стінками. Щора-
зу газ заповнює весь наданий йому об’єм. Об’єм газу можна легко 
змінити (наприклад, стиснувши камеру руками).
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Мал. 85. Розташування молекул води в різних станах: а – твердому, б – рідкому, 
в – газоподібному

3. ×èì çóìîâëåí³ â³äì³ííîñò³ ó âëàñòèâîñòÿõ òâåðäèõ 
ò³ë, ð³äèí ³ ãàç³â?

Відмінності у властивостях твердих тіл, рідин і газів зумовлені 
відмінностями у розташуванні їхніх молекул. Молекули однієї й 
тієї ж речовини в різних агрегатних станах одні й ті ж. Однак вони 
по-різному розташовані одна щодо одної. На мал. 85 показано роз-
ташування молекул води в різних станах.

Мал. 86. Молекулярна бу-
дова (схематичне зображен-
ня) кристала кухонної солі 
(вигляд кристала див. на 
мал. 29)

У твердому тілі молекули розташовані 
близько одна біля одної, тому вони сильно 
взаємодіють між собою. Молекули твердого 
тіла розташовані у певному порядку. Вони 
безперервно коливаються біля положень 
рівноваги, проте розмах коливань є незна-
чним і порядок розташування молекул не 
змінюється. 

Чіткий порядок, незмінний по всьому 
об’єму, властивий кристалам. Тому криста-
ли мають правильну (симетричну) форму. У 
кристалах різних речовин різна молекуляр-
на будова, тому форма різних кристалів є 
різною (див. мал. 86, 87).

У рідині молекули також розташовані 
близько одна біля одної, тому рідину важ-
ко стиснути. Однак, на відміну від твердих 

§ 17. Òðè ñòàíè ðå÷îâèíè



134

Ðîçä³ë 4. Áóäîâà ðå÷îâèíè

тіл, у розташуванні молекул рідини немає чіткого порядку. Під час 
безладних коливань відстані між молекулами то збільшуються, то 
зменшуються. У ті моменти, коли відстані між двома сусідніми мо-
лекулами значно збільшуються, між ними може проскочити інша 
молекула. Рідина тече тому, що молекули проска кують крізь про-
міжки між іншими молекулами у напрямі сили, що діє на рідину 
(наприклад, у напрямі сили тяжіння, тобто униз).

Мал. 87. Вигляд і молекулярна будова (схематичне зображення) кристалів піриту 
(а) і кварцу (б)

У газі відстані між молекулами значно більші, ніж у рідинах і 
твердих тілах. Молекули газу не взаємодіють на таких відстанях і, 
хаотично рухаючись, заповнюють весь наданий їм об’єм. Газ можна 
легко стиснути у декілька разів. Хоч відстані між молекулами під 
час стискання газу зменшуються, проте вони ще достатньо великі, 
тому молекули не відштовхуються одна від одної.

ª òàêîæ ðå÷îâèíè, íàïðèêëàä, â³ñê, ñìîëà, áóðøòèí, ÿê³ ìîæíà 
çà÷èñëèòè ÿê äî òâåðäèõ ò³ë, òàê ³ äî ð³äèí. Çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè 
âîíè ïîä³áí³ äî òâåðäèõ ò³ë, à çà ìîëåêóëÿðíîþ áóäîâîþ – äî ð³äèí (ó 
ðîçòàøóâàíí³ ¿õí³õ ìîëåêóë íåìàº ÷³òêîãî ïîðÿäêó). Òàê³ ò³ëà çâè÷àéíî 
çà÷èñëþþòü äî òâåðäèõ ³ íàçèâàþòü àìîðôíèìè (áåçôîðìíèìè). 
Àìîðôí³ òâåðä³ ò³ëà ìàþòü äåÿê³ âëàñòèâîñò³, ïîä³áí³ äî ð³äèí. Çî-
êðåìà, âîíè òå÷óòü, õî÷à é äóæå ïîâ³ëüíî. Íàïðèêëàä, êóñîê ñìîëè 
÷åðåç äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ ðîçòå÷åòüñÿ ïî ïîâåðõí³.

Íà â³äì³íó â³ä àìîðôíèõ, ò³ëà, ìîëåêóëè ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ ó ÷³òêîìó 
ïîðÿäêó, íàçèâàþòü êðèñòàë³÷íèìè.
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Çàïèòàííÿ

1. У яких станах може перебувати кож на речовина? Наведіть 
приклади.

2. Які загальні властивості має речовина у твердому стані? рідко-
му? газоподібному?

3. Чим зумовлені властивості твердих, рідких і газоподібних тіл?
4. Як пояснити властивість твердого тіла зберігати об’єм і форму?
5. Як пояснити властивість рідин зберігати об’єм? Чому рідина 

тече?
6. Чому гази заповнюють весь наданий їм об’єм? Чому їх легко 

стиснути?
7. ßê³ ò³ëà íàçèâàþòü àìîðôíèìè? êðèñòàë³÷íèìè?
8. Ùî ñï³ëüíîãî ³ ùî â³äì³ííîãî ìàº îäíà é òà ñàìà ðå÷î âèíà, ÿêà ïåðå-

áóâàº ó òâåðäîìó, ð³äêîìó ³ ãàçîïîä³áíîìó ñòàíàõ?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. У яких станах може бути вода за кімнатної температури? за 
температури 0ºС?

2. Чому рідину зберігають у посудині? Чи можна газ зберігати 
у відкритій посудині? Чи можна посудину наповнити газом 
наполовину? Відповіді поясніть. 

3. Чи зміниться об’єм газу, якщо його перекачати з посудини 
об’ємом 1 л у посудину об’ємом 2 л? Поясніть.

4. Якщо воду стиснути так, як вона стиснута в океані на глибині 
10 км, то її об’єм зменшиться лише на 0,046 від початкового 
об’єму. Чому так важко стиснути воду?

5. Молекули тіла розташовані у чіткому порядку і коливаються 
біля положень рівноваги. У якому стані перебуває тіло?

6. ßêùî ³ñíóº ÿâèùå äèôóç³¿ ó ãàçàõ, ð³äèíàõ ³ òâåðäèõ ò³ëàõ, òî ÷îìó æ 
âîäà íå ïðîíèêàº ó çàë³çíèé áðóñîê, ùî ëåæèòü ó âîä³?

7. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî îá’ºì, ÿêèé çàéìàº ãàç, äîð³âíþº ñóì³ îá’ºì³â 
éîãî îêðåìèõ ìîëåêóë? Ïîÿñí³òü.

8. Ó ÿêîãî ç ò³ë – âîäè ÷è ïàðè – îäíàêîâîãî îá’ºìó â³äíîøåííÿ îá’ºìó 
ò³ëà äî ñóìè îá’ºì³â îêðåìèõ ìîëåêóë º á³ëüøèì?

§ 17. Òðè ñòàíè ðå÷îâèíè
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§ 18. Ãóñòèíà ðå÷îâèíè

Різні речовини відрізняються одні від одних за властивостями. 
Ми розрізняємо їх, насамперед, за зовнішнім виглядом. Наприклад, 
легко відрізнити золото від срібла за кольором, камінь від мета-
лу – за блиском, скло від каменя – за прозорістю і т.д. Однак деякі 
речовини на зовнішній вигляд бувають подібні між собою (скажімо, 
кварц і скло, золото і латунь). Тоді їх розрізняють за іншими озна-
ками, наприклад, за густиною.

1. Ùî òàêå ãóñòèíà ðå÷îâèíè?

Якщо зважити на важільних терезах два тіла, які мають одна-
ковий об’єм, але складаються з різних речовин, то можна побачити, 
що ці тіла мають різну масу. Це пов’язано з тим, що речовини, з 
яких складаються тіла, мають різну густину.

Густину речовини визначає сума мас усіх молекул, що містяться 
в одиниці об’єму цієї речовини. Густина тим більша, чим більшою 
є маса кожної молекули і чим густіше (щільніше) розташовані ці 
молекули одна біля одної. Зрозуміло, наприклад, що густина води 
є більшою від густини водяної пари, тому що молекули в них одна-
кові, а розташовані вони у воді набагато щільніше, ніж у парі.

Для того, щоб знайти масу речовини в одиниці об’єму, не обов’яз-
ково додавати маси всіх молекул, що є в цьому об’ємі; достатньо 
масу цілого тіла поділити на його об’єм. У результаті одержимо масу 
одиниці об’єму речовини, тобто густину:

Отже, густина – це фізична величина, яка чисельно дорівнює 
відношенню маси тіла до його об’єму. 

Густину позначають грецькою буквою ρ (“ро”). Тоді

– це означувальна формула густини.
Густина відображає, яка маса речовини міститься в одиниці її 

об’єму (у цьому фізичний зміст густини).

Густина =             .
Маса
Об’єм

ρ = m
V
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2. Ó ÿêèõ îäèíèöÿõ âèì³ðþþòü ãóñòèíó?

Одиниця густини дорівнює одиниці маси, поділеній на одиницю 
об’єму, наприклад, г/см3, кг/м3 і т.д. У системі СІ густину вимірюють 
у кілограмах, поділених на метр кубічний (кг/м3).

Знайдемо зв’язок між одиницями густини:

3. ßê³ áóâàþòü ãóñòèíè ðå÷îâèí?

Різні речовини мають різну густину. Густини речовин у твердому 
і рідкому станах є більшими у сотні і тисячі разів, ніж у газоподіб-
ному (див. таблиці*).

Густини деяких твердих тіл за температури 20оС

Речовина ρ, кг/м3 Речовина ρ, кг/м3

Корок
Лід (за 0оС)
Цегла
Алюміній 

240
900

1 800
2 700

Залізо
Мідь
Срібло
Золото

7 800
8 900
10 500
19 300

Густини деяких рідин і газів за температури 20оС

Речовина ρ, кг/м3 Речовина ρ, кг/м3

Бензин
Олія
Вода (за 0оС)
Мед

730
930

1 000
1 350

Водень
Водяна пара (100оС)
Кисень
Повітря

0,09
0,59
1,43
1,29

4. Ùî ìîæíà âèçíà÷èòè, çíàþ÷è ãóñòèíó ðå÷îâèíè?

Якщо відома густина речовини та її об’єм, то можна визначити 
масу тіла, яке складається з цієї речовини:

m = ρV.

Щоб визначити масу тіла за його густиною і об’ємом, треба гус-
тину помножити на об’єм.

Якщо маса тіла відома, то, знаючи густину речовини, з якої скла-
дається тіло, можна визначити його об’єм:

  кг           1 000 г                  г
  м3       1 000 000 см3            м31      = 1                     = 0,001    ;

   г        0,001 кг                  кг
 см3       0,000001 м3             м31      = 1                   = 0,001     .

* Див. також таблиці в додатку 2.

§ 18. Ãóñòèíà ðå÷îâèíè
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Щоб визначити об’єм тіла, треба масу тіла поділити на його 
густину. Ця формула дає ще один спосіб визначання об’єму тіла 
неправильної форми.

Çàïèòàííÿ

1. Чому маси двох тіл однакового об’єму є різними, якщо ці тіла 
виготовлені з різних речовин?

2. Що називають густиною речовини?
3. Від чого залежить густина речовини (що визначає густину 

речовини)?
4. Як визначити густину речовини? Яка її означувальна формула?
5. Який фізичний зміст густини?
6. У яких одиницях вимірюють густину в системі СІ? Які ще є 

одиниці густини?
7. Як визначити масу тіла за його густиною і об’ємом?
8. Як визначити об’єм тіла за його масою і густиною?

Âïðàâè ³ çàäà÷³

1. Густина льоду 800 кг/м3. Що означає це число? Виразіть гус-
тину льоду у грамах, поділених на сантиметр кубічний.

2. Чому дорівнює густина води за 0оС? У скільки разів густина 
води за 0оС більша від густини водяної пари за 100оС?

3. У скільки разів маса тіла, виготовленого з золота, більша від 
маси тіла такого ж об’єму, виготовленого з латуні?

4. Олія об’ємом 51 см3 має масу 47 г. Яка густина олії? Відповідь 
виразіть в одиницях системи СІ.

5. Об’єм злитка металу 50 см3, а його маса 425 г. Визначте густи-
ну цього металу в одиницях системи СІ. Який метал має таку 
густину?

6. Алюмінієвий злиток має об’єм 220 дм3. Визначте його масу.
7. Яка маса трьох літрів меду?
8. Який об’єм має гас масою 180 г?
9. Яка маса олії у пляшці об’ємом 1,0 л?
10. На скільки збільшиться маса алюмінієвої бочки, якщо в неї 

налити 200 л бензину?
11. Чи ввійде у 70-літрову бочку 81 кг меду?

V =    .
m
ρ
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12. Цегла має розміри 25×12×6,5 см. Визначте її масу.
13. Бавовняну вату, густина якої 80 кг/м3, спресували так, що 

об’єм її став у п’ять разів менший. Якою стала густина ва ти?
14. Чавунна куля об’ємом 150 см3 має масу 800 г. Куля суцільна 

чи має порожнини?
15. Ñê³ëüêè øòóê áóä³âåëüíî¿ öåãëè ðîçì³ðîì 250×120×65 ìì ìîæíà ïåðå-

âåçòè íà ìàøèí³ âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ 4,0 ò?
16. Ó êîòåë îá’ºìîì 7,3 ë ïîêëàëè 5,7 êã êàðòîïë³ ³ äîâåðõó çàëèëè âîäîþ. 

Äëÿ öüîãî âçÿëè 2,3 ë âîäè. Çíàéä³òü ãóñòèíó ñèðî¿ êàðòîïë³.
17. Çà êîæåí âäèõ ó ëåãåí³ ëþäèíè ïîòðàïëÿº ïîâ³òðÿ îá’ºìîì 600 ñì3. 

Âèçíà÷òå ìàñó ïîâ³òðÿ, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ëåãåí³ ëþäèíè çà îäíó 
ãîäèíó, ÿêùî çà õâèëèíó â³äáóâàºòüñÿ 15 ïîäèõ³â?

18. ßêèé øëÿõ ïðî¿äå àâòîìîá³ëü áåç çàïðàâêè ïàëüíèì, ÿêùî íà êîæí³ 
100 êì øëÿõó âèòðà÷àºòüñÿ 10,0 êã áåíçèíó, à îá’ºì ïàëèâíîãî áàêà 
60,0 ë?

19. Àëþì³í³ºâó áî÷êó íà 50 ë ìàñîþ 10,0 êã çàïîâíèëè áåíçèíîì. ßêå çó-
ñèëëÿ ïîâèíåí âèòðèìóâàòè êàíàò, ùîá ð³âíîì³ðíî ï³äí³ìàòè áî÷êó?

20. Ðó÷êè ñóìêè âèòðèìóþòü çóñèëëÿ 55 Í. ×è íå îá³ðâóòüñÿ ðó÷êè, ÿêùî 
ó ñóìö³ áóäå òðèë³òðîâà áàíêà ç ìåäîì? Ìàñà ïîðîæíüî¿ áàíêè 1,0 êã. 
Ìàñà ñóìêè 200 ã.

Çàâäàííÿ

Визначте густину плавленого сирка у формі паралелепіпеда (масу 
зазначено на упаковці). Густини яких ще речовин можна визна-
чити таким способом?

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 7

ÂÈÌ²ÐÞÂÀÍÍß ÃÓÑÒÈÍÈ ÐÅ×ÎÂÈÍÈ

Мета: виміряти густину речовини, з якої зроблено тіло, за його 
масою та об’ємом.

Обладнання: 1) терези з різноважками; 2) мензурка; 3) тверде 
тіло, густину якого треба виміряти, нитка; 4) посудина з водою; 
5) рідина, густину якої треба виміряти, налита у посудину, і 
порожня посудина (для додаткового завдання).

Çàâäàííÿ

Попередній етап. Розгляньте засоби вимірювання та визначте 
їх ні характеристики. Результати запишіть у таблицю за зразком 1.

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 7. Âèì³ðþâàííÿ ãóñòèíè ðå÷îâèíè
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Зразок таблиці 1. Характеристики засобів вимірювання

Засіб 
вимірювання

Межі
вимірювання

Ціна
поділки

Межа похибки
засобу вимірювання

Терези Див.
паспорт – Визначають для виміряної маси 

– див. таблицю в додатках

Мензурка Див.
мензурку

Див. 
мензурку Див. таблицю в додатках

Дослід 1
1. Виміряйте масу та об’єм тіла, яке складається з відомої речо-

вини. Результати запишіть у таблицю за зразком 2.
Зразок таблиці 2

Номер
з/п Речовина Маса тіла

m, кг
Об’єм тіла

V, м3
Густина речовини

ρ, кг/м3

1  
2

2. Обчисліть значення густини речовини, з якої виготовлене тіло. 
Результат округліть за правилами округлення результатів 
арифметичних дій (див. лабораторну роботу № 1, с. 38) і за-
пишіть його у таблицю 2.

3. Знайдіть за таблицею густин, з якої речовини виготовлене 
досліджуване тіло. Зробіть висновки і запишіть їх у зошит: 
на скільки відрізняються одержане вами значення густини і 
табличне (ρ – ρ

таб
 =); скільки відсотків становить модуль різ-

ниці між виміряним і табличним значеннями від табличного 
(|ρ – ρ

таб
| / ρ

таб
 =). 

Дослід 2
Повторіть дослід 1 з іншою речовиною і запишіть результати ви-
мірювань та розрахунків у таблицю 2. Зробіть висновки і запишіть 
їх у зошит.

Äîäàòêîâå çàâäàííÿ
1. Âèçíà÷òå ìåæó ïîõèáêè âèì³ðþâàííÿ ìàñè (çàãàëüíó ïîõèáêó), äîäàâøè 

ìåæó ïîõèáêè òåðåç³â äî ìåæ³ ïîõèáêè óñ³õ ãèð, ùî çð³âíîâàæèëè ò³ëî 
(äèâ. òàáëèö³ â äîäàòêó 2). Ðåçóëüòàò çàïèø³òü ó çîøèò: ∆m =

2. Âèçíà÷òå ìåæó ïîõèáêè âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó, äîäàâøè ïîõèáêó îêðó-
ãëåííÿ (ïîëîâèíó ö³íè ïîä³ëêè ìåíçóðêè) äî ìåæ³ ïîõèáêè çàñîáó âè-
ì³ðþâàííÿ (ìåíçóðêè) (äèâ. òàáëèö³ â äîäàòêó 2). Ðåçóëüòàò çàïèø³òü 
ó çîøèò: ∆V =

3. Âèì³ðÿéòå ãóñòèíó ð³äèíè çà ¿¿ ìàñîþ òà îá’ºìîì. Ðåçóëüòàòè âèì³-
ðþâàíü ³ îá÷èñëåíü çàïèø³òü ó ñêëàäåíó âàìè òàáëèöþ.
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Óçàãàëüíåíà ñõåìà 5 
äëÿ ïîâòîðåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü  

ç ðîçä³ëó 4 “Áóäîâà ðå÷îâèíè”
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Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ ç ðîçä³ëó 4

1. Найдрібніші частинки речовини – це ...
А. атоми. Б. молекули. В. проміжки між молекулами.

2. Молекули складаються з ...
А. атомів. Б. інших молекул. В. речовини.

3. Молекули однієї й тієї ж речовини ...
А. різні. Б. однакові. В. бувають і однакові, і різні.

4. Речовина у твердому, рідкому і газоподібному станах відрізняється 
тим, що ...
А. різними є проміжки між молекулами (молекули в усіх станах 

однакові). 
Б. різними є молекули (проміжки між ними однакові).
В. і молекули, і проміжки між ними різні.

5. Проміжки між молекулами найбільші, коли речовина є ...
А. у твердому стані Б. у рідкому стані.
В. у газоподібному стані.

6. Головні положення вчення про будову речовини підтверджують такі 
явища:
А. дифузії і зчеплення свинцевих циліндрів.
Б. дифузії і розтягування пружини під дією сили.
В. прилипання скляної пластинки до води і притягання всіх тіл 

до Землі.

7. У рідкому стані речовина ...
А. зберігає і форму, і об’єм.
Б. не зберігає ні форми, ні об’єму.
В. зберігає форму, але не зберігає об’єму.
Г. зберігає об’єм, але не зберігає форми.

8. Гази заповнюють весь наданий їм об’єм тому, що їхні молекули 
безперервно хаотично рухаються і ...
А. взаємодіють між собою.
Б. не взаємодіють між собою.
В. коливаються біля положень рівноваги.

9. Густину речовини визначають діленням ...
А. маси тіла на його об’єм.
Б. об’єму тіла на його масу.
В. ваги тіла на його об’єм.
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10. Одиницею вимірювання густини є ...
А. Н/м3. Б. м3/ кг. В. кг/м3.

11. Густина речовини є найбільшою ...
А. у рідкому стані. Б. у газоподібному стані.
В. у твердому стані. 

12. У яких станах може бути вода за кімнатної температури?
А. У твердому і рідкому. Б. У рідкому і газоподібному.
В. Тільки в рідкому.

13. Рідина тече тому, що ...
А. її молекули безперервно хаотично рухаються.
Б. її молекули проскакують у проміжки між іншими молекулами 

у напрямі дії зовнішньої сили.
В. її молекули не взаємодіють між собою.

14. Густину речовини визначає ...
А. маса речовини, що міститься в усьому її об’ємі.
Б. сума мас усіх молекул, що містяться в усьму її об’ємі.
В. сума мас усіх молекул, що містяться в одиниці її об’єму.

15. Маса речовини 5 400 кг, об’єм 2,0 м3. Яка густина речовини?
А. 2 700 кг/м3. Б. 10 800 кг/м3. В. 5 400 кг/м3.

16. Яка маса речовини, якщо її об’єм 3,0 см3, а густина 1000 кг/м3?
А. 0,0030 кг. Б. 0,0010 кг. В. 0,333 кг.

17. Який об’єм речовини масою 0,900 кг і густиною 900 кг/м3?
А. 0,00100 м3. Б. 810 м3. В. 81 м3.

18. Густина міді 8,9 г/см3. Чому вона дорівнює в системі СІ?
А. 8900 кг/м3. Б. 890 кг/м3. В. 8,90 г/см3. Г. 0,890 г/см3

19. Яка маса олії у 2-літровій банці? 
А. 1 кг 860 г. Б. 186 г. В. 4 кг 650 г. Г. 465 г.

20. У скільки разів маса куска льоду більша (чи менша) від маси куска 
мармуру такого ж об’єму?
А. Маса льоду у три рази більша від маси мармуру.
Б. Маса льоду у три рази менша від маси мармуру.
В. Маси льоду і мармуру однакові.

21. У скільки разів об’єм куска льоду більший (чи менший) від об’єму 
куска мармуру такої ж маси?
А. Об’єм мармуру у три рази більший, ніж об’єм льоду.

Ðîçä³ë 4. Áóäîâà ðå÷îâèíè
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Б. Об’єм мармуру у три рази менший, ніж об’єм льоду.
Б. Об’єми мармуру і льоду однакові.

22. Яка вага бруска золота об’ємом 20,0 см3?
А. 378 Н. Б. 3,78 Н. В. 10,2 Н. Г. 102 Н. 

23. Який об’єм деталі, виготовленої із заліза, якщо її вага 780 Н?
А. 1 020 см3. Б. 0,0102 м3. В. 0,980 м3.
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Äîäàòîê 1

ÂÈÄÀÒÍ² ÇÀÐÓÁ²ÆÍ² Â×ÅÍ²

Ìèêîëàé Êîïåðíèê
(1473–1543)

Íàðîäèâñÿ ó ì. Òîðóí³ (Ïîëüùà).
Òâîðåöü ó÷åííÿ ïðî áóäîâó ñâ³òó,
ÿêå â çàãàëüíèõ ðèñàõ º âèçíàíèì
³ â íàø ÷àñ

Миколай Коперник був сином краків-
ського купця. Він навчався спочатку в Яґел-
лонському університеті (Польща), потім у 
Болоньї і Падуї (Італія), де вивчав право і 

медицину. Водночас М. Коперник з великим захопленням проводив 
астрономічні спостереження, вивчав математику. Після здобуття 
докторського ступеня повернувся на батьківщину.

У Польщі він одержав посаду каноніка*, але керував не лише 
церковними, а й господарськими, дипломатичними і військовими 
справами єпархії. Під час війни з тевтонським орденом він керував 
обороною Ольштиня, розробляв проект монетної системи, реконстру-
ював водогін, лікував хворих, судив.

У 1530 р. М. Коперник виклав головні положення своєї теорії в 
рукописному творі “Малий коментар”**. За цією теорією Земля, як 
і інші планети, обертається навколо Сонця. У той час такі погляди 
були революційними, оскільки на підставі повсякденних спостере-
жень люди уявляли, що Сонце, зорі, Місяць та планети обертаються 
навколо Землі, яка є центром Всесвіту. Це всім здавалося очевидним, 
таким, що не підлягає сумніву.

Відомості про нове вчення дійшли до папського оточення. У 
1536 р. кардинал Шонберг звернувся до М. Коперника з листом, у 

* Канонік – у католицькій і англіканській церквах штатний священнослу-
житель (священик) єпархіального кафедрального собору.

** Коментар – тлумачення, пояснення, міркування.
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якому просив надіслати детальний виклад його теорії з таблицями 
для обчислення положень планет. Папа не заперечував поширення 
теорії, хоча багато тодішніх наукових і релігійних світил її не ви-
знавали. Детальний виклад системи Коперника надруковано 1539 р. 
у Ґданську.

Вчення М. Коперника поширювалось завдяки прихильникам його 
теорії, яких було чимало серед протестантів. У 1543 р. книгу Мико-
лая Коперника “Про обертання небесних сфер” видано в Нюрнберзі 
за кілька днів до його смерті. Однак минуло ще багато років, доки 
теорію Коперника остаточно визнали у наукових колах.

Ãàë³ëåî Ãàë³ëåé
(1564–1642)

Íàðîäèâñÿ â ì. Ï³çà (²òàë³ÿ).
Âèäàòíèé ³òàë³éñüêèé ô³çèê ³ àñòðîíîì

Галілео Галілей народився 1564 р. в ро-
дині небагатого дворянина. Навчався у Пі-
занському університеті. Спочатку вивчав 
медицину, однак згодом почав вивчати ма-
тематику і філософію.

У 1589 р. він став професором Пізанського університету, а з 1592 
до 1610 працював у м. Падуя (Італія). Тут він зробив низку важливих 
відкриттів, які принесли йому світову славу.

У Падуї Галілей почав відстоювати систему Коперника, яку 
офіційно ще не визнали і яка мала на той час багато противників. 
У Голландії 1608 р. винайдено зорову трубу. Коли Галілей про це 
дізнався, він тут же почав працювати над новою її конструкцією. 
Спрямувавши трубу у небо, вчений відразу побачив, що Молочний 
Шлях складається з безлічі зірок, а поверхня Місяця є нерівною. 
У 1610 р. Галілей відкрив супутники Юпітера. Усе це переконливо 
доводило теорію Коперника.

Цього ж року Галілей переїхав до Флоренції, де почав напруже-
ну боротьбу з противниками теорії Коперника. В одному з листів до 
свого учня Кастеллі він різко засудив використання Святого Письма 
в наукових суперечках (до чого постійно вдавалися його вороги), 
переконуючи, що це є насильство над Святим Письмом.
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У 1615 р. за цей лист на Галілея було зроблено донос. Вищому 
католицькому церковному суду належало висловити офіційне став-
лення до системи Коперника. Дізнавшись про це, Галілей поїхав до 
Рима, де блискуче захищав нові погляди на будову світу. 

Як не дивно, переконливі докази призвели до протилежного. Цер-
ковне керівництво визнало вчення Коперника таким, що суперечить 
Святому Письму, і заборонило його. Однак Галілей продовжував, 
хоча й не відкрито, проповідувати вчення Коперника.

Водночас Галілей заклав основи нової науки. Ще у Пізі він про-
вів досліди на Пізанській вежі, скидаючи з неї тіла різної ваги. 
Зокрема, чавунна і дерев’яна кулі однакового розміру впали майже 
одночасно. Відмінність у швидкостях Галілей пояснив впливом (опо-
ром) повітря.

Учений уперше зазначив: щоб одержати з дослідів наукові ви-
сновки, необхідно усунути побічні впливи, які заважають одержати 
відповідь. Потрібно побачити в досліді головне і відволіктися від 
несуттєвих для конкретного явища впливів (наприклад, від погоди, 
температури тіл, речовини, з якої зроблені тіла, тощо).

Галілей вивчав падіння тіл, шукаючи точні співвідношення між 
швидкістю падіння і часом падіння, вивчав рухи тіл по похилій пло-
щині, коливання підвішених тіл (маятників). Результати та аналіз 
цих дослідів стали основою для створення нової механіки.

Через 14 років після заборони вчення Коперника Галілей закін-
чив рукопис свого головного твору “Діалог* про дві системи світу”. 
У Римі в той час був новий папа (Урбан VІІІ), який добре ставився 
до Галілея, він дозволив надрукувати книгу, але запропонував зро-
бити до неї передмову, де зазначити, що теорія Коперника є лише 
гіпотезою (тобто припущенням), а не справжньою картиною світу.

У 1632 р. твір Галілея вийшов у Флоренції. У книзі вчений 
уперше обґрунтував явище інерції. Під час аналізування руху тіла 
по похилій площині, не беручи до уваги тертя, він звертав увагу 
на таке: куля, яка скочується по похилій площині, рухається при-
скорено, а така ж куля, вкочуючись на похилу площину, рухається 
сповільнено. Отже, напрошується висновок: якщо тіло рухається 
по горизонтальній поверхні, то його рух не буде ні прискореним, 
ні сповільненим, тобто рівномірним. Якщо довжина такої поверхні 
нескінченна, то і рух триватиме вічно.

* Діалог – розмова між двома або кількома особами.
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Галілей не знайшов точного формулювання закону інерції, але він 
зробив головне – виявив властивість тіл зберігати свою швидкість.

У книзі вчений довів істинність теорії Коперника, виступив проти 
необґрунтованих тверджень, звички приймати все на віру, не пере-
віряючи на дослідах. 

Невдовзі після виходу книги Галілея викликали у Рим. Хворо-
го вченого на ношах привезли до Рима і примусили зректися своїх 
поглядів.

Після зречення Галілей жив поблизу Флоренції під наглядом інк-
візиції. Сили його покидали. Він осліп, але продовжував працювати. 
У 1638 р. вийшов його головний твір “Бесіди про дві нові науки”.

Помер Галілей 1642 р. в оточенні своїх учнів.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² Â×ÅÍ² ÒÀ ÂÈÍÀÕ²ÄÍÈÊÈ

Äðîãîáè÷ (Êîòåðìàê)
Þð³é Ìèõàéëîâè÷
(1450–1494)

Íàðîäèâñÿ â ì. Äðîãîáè÷³ íà Ëüâ³âùèí³

Народився Юрій Дрогобич у західноукра-
їнському місті Дрогобичі в родині міщанина 
Михайла Доната. Ймовірно, родове прізвище 
його було Котермак, однак, за звичаєм тодіш-
ніх науковців і письменників, наш земляк 
узяв ім’я за назвою рідного міста. Початкову 
освіту здобув у Дрогобичі та Львові. Згодом продовжив навчання у 
Кракові, що тоді не лише був столицею Польщі, а й відігравав роль 
великого культурного центру загальнослов’янського значення, мав 
постійні і досить міцні зв’язки з українськими землями.

Юрій Дрогобич закінчив Болонський університет (м. Болонья, 
Італія) і залишився працювати у ньому. Мав два наукові ступені – 
доктора філософії і доктора медицини. Читав лекції з астрономії та 
медицини. Був ректором Болонського університету. 

Пізніше переїхав до Кракова (Польща), де працював професором 
Яґеллонського університету тоді, коли там навчався Миколай Коперник.
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Наукові праці Дрогобича стосуються переважно астрономії. На 
підставі спостережень за рухами небесних світил він складав що-
річні календарі про видимий рух планет, обчислював дні затемнення 
Сонця і Місяця, а також робив прогнози (висловлював передбачення) 
в галузі географії.

Праці Дрогобича були суто науковими, на відміну від праць його 
попередників. Пізніше їх використали для створення основ наукової 
метеорології (науки про методи передбачення атмосферних явищ та 
впливу на них).

Друковані й рукописні праці Дрогобича були відомі серед учених 
Європи. Ім’я Юрія Дрогобича викарбуване в Болоньї у почесному 
списку осіб, що прославили Болонський університет.

Çàñÿäüêî Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷
(1779–1838)

Íàðîäèâñÿ â ñ. Ëþòåíüêà
íà Ïîëòàâùèí³

О. Д. Засядько увійшов в історію як ви-
датний конструктор бойових ракет. Потомок 
славних запорожців з династії козацьких 
гармашів, він упродовж усього життя проніс 
любов до свого народу, до рідного краю.

Народився О. Д. Засядько 1779 р. у сім’ї козака. Він дуже любив 
розповіді діда про славну минувшину, про козаків-запорожців, про 
знаменитого Сірка, про Хмеля і Богуна. Особливо цікаво було слухати 
про “чудо-рурки”, які могли літати і, влучивши у ворога, вибухати. 
Не раз козаки за допомогою вогняних стріл, начинених порохом і 
лише їм одним відомою сумішшю, перемагали нападників.

Десятирічного Олександра віддали у кадетський корпус. Після 
восьми років навчання він вийшов звідти підпоручиком артилерії, 
отримавши призначення у Херсонську губернію. Службова кар’єра 
О. Д. Засядька почалася у військах Суворова. Увесь вільний час він 
приділяв удосконаленню знань з хімії, фізики та механіки, вивчав 
мови. Протягом служби отримав численні відзнаки і нагороди, після 
закінчення турецької війни мав чин підполковника.

Перед вітчизняною війною 1812 р. Олександр Дмитрович Засядько 
був уже видатним спеціалістом з артилерії. Артилерійська бригада 
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Засядька разом з російськими військами, що переслідували Наполео-
на, пройшла всю Францію і повернулась на батьківщину 1814 р.

У цей період в арміях європейських країн почали виявляти 
посилений інтерес до ракет як нового виду зброї. Західні держави 
виділяли значні кошти на розробку та конструювання реактивних 
снарядів, залучали до експериментів відомих спеціалістів. О. Д. За-
сядько дуже добре розумів значення бойових ракет для армії. Однак 
чого можна було очікувати від царського уряду, який з упереджен-
ням ставився до всього нового? Тому О. Д. Засядько продав свій не-
великий маєток поблизу Одеси і за виторговані кошти закупив усі 
необхідні для експериментів матеріали. У 1815 р. Засядько приступив 
до здійснення давніх задумів. Для оточення він здавався диваком, 
який махнув рукою на блискучу військову кар’єру і всі кошти вклав 
у надто сумнівну справу.

Через два роки експерименти винахідника увінчались успіхом. 
Він сконструював і виготовив перші зразки запалювальних і гра-
натних ракет, а також створив спеціальну установку для стрільби. 
Якість ракет була відмінною. На офіційних випробуваннях даль-
ність польоту ракет досягала 3 100 м, тоді як найліпші європейські 
зразки летіли лише на 2 740 м. І ось Засядько знову в армії. Його 
ім’я стало популярним. У 1818 р. О. Д. Засядьку присвоєно звання 
генерал-майора, а через рік його призначено генералом 2-ї армії. 
Ще роком пізніше генерал Засядько очолив новостворене Артиле-
рійське училище, Санкт-Петербурзьку лабораторію, пороховий завод 
і Санкт-Петербурзький арсенал. Проте і в цей час, незважаючи на 
зайнятість, він знаходив час для винахідництва.

Тим часом назрівала російсько-турецька війна. На початку 1828 р. 
О. Д. Засядько домігся дозволу на застосування ракет вітчизняної 
конструкції у майбутніх військових діях. Він особисто навчав офіце-
рів і солдатів ракетній справі. Успішне застосування ракет привело 
до зростання попиту на них.

Наступного року війна закінчилась, і О. Д. Засядько вже в чині 
генерал-лейтенанта повернувся в Росію, отримавши посаду началь-
ника штабу.

У 1834 р. після 37 років служби у зв’язку з хворобою Засядько 
вийшов у відставку й оселився в Харкові. Під час хвороби у хвили-
ни полегшення він знову творив. Його захопила ідея проходження 
суден через дніпровські пороги за допомогою спеціального пристрою. 
Навесні 1837 р. учений вирушив у подорож до Дніпра, але під час 
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поїздки потрапив у сильну зливу і застудився. У травні 1838 р. його 
не стало.

Êèáàëü÷è÷ Ìèêîëà ²âàíîâè÷
(1853–1881)

Íàðîäèâñÿ â ì. Êîðîï³ íà ×åðí³ã³âùèí³

М. І. Кибальчич народився в родині свя-
щеника. Його батьки були досить освіченими 
людьми: досконало володіли німецькою і 
французькою мовами, мали велику бібліо-
теку.

Початкову освіту М. І. Кибальчич отримав 
удома. Однак мама рано померла, і Миколка 
далі виховувався у діда. Після закінчення 

гімназії М. І. Кибальчич вступив до Петербурзького інституту ін-
женерів шляхів сполучення. З перших кроків самостійного життя 
його вразила несправедливість, національна нерівність, насильство. 
Захопившись революційними ідеями, він поширював заборонену ре-
волюційну літературу на батьківщині. У 1875 р. його заарештували, 
і він три роки провів у Лук’янівській в’язниці м. Києва.

Після звільнення перейшов на нелегальне становище – став на-
родником і в складі організації “Народна воля” готував замах на 
царя Олександра ІІ. Ще у гімназії він захоплювався піротехнікою, 
успішно запускав ракети. Відтак у складі “Народної волі” одержав 
завдання – виготовити бомбу.

М. І. Кибальчич, виконуючи доручення організації, ретельно 
вивчав теорію і практику виготовлення й використання вибухових 
речовин. За короткий час він став спеціалістом у цій галузі. Під 
його керівництвом виготовляли метальні снаряди, одним з яких 
убито царя.

Після замаху всіх членів організації заарештували. У Петропав-
ловській в’язниці (Петербург) М. І. Кибальчич невтомно працював над 
проектом літального апарата з ракетним двигуном для міжпланетного 
сполучення. Це був перший у світі проект ракетного літального апа-
рата, призначений для польоту людини. У цьому проекті розглянуто 
принцип реактивної тяги, режим горіння пального, керування по-
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льотом унаслідок зміни кута нахилу, забезпечення стійкості апарата, 
використання багатокамерних апаратів та ін.

Талановитий винахідник Микола Кибальчич завершив проект, 
очікуючи смертного вироку в тюремній камері. Проект знайшли 
тільки через 36 років у секретному архіві поліції і прочитали остан-
ні слова: “Я вірю у здійснення моєї мрії. Ця віра підтримує мене 
в моєму жахливому становищі. Якщо ж моя ідея після докладного 
обговорення вченими-спеціалістами буде визнана реальною, то я 
буду щасливий. Щасливий від того, що зробив величезну послугу 
вітчизні та людству”.

Життя Миколи Кибальчича обірвалось у 28 років. Його ім’ям 
названо кратер на зворотному боці Місяця. Його ім’ям називають 
вулиці. У рідному місті є будинок-музей і парк, куди приходять 
люди, щоб ушанувати його пам’ять і посадити дерево.

Êîíäðàòþê (Øàðãåé)
Þð³é Âàñèëüîâè÷
(1897–1942)

Íàðîäèâñÿ â ì. Ïîëòàâ³

Геніальний конструктор і відомий вина-
хідник у галузі космонавтики.

Розглянув проблеми створення міжпла-
нетних ракетних баз, повернення космічних 
кораблів на Землю та їхньої посадки з галь-
муванням атмосферою.

Особа Кондратюка є незвичайною. Як він 
міг без вищої освіти, не знаючи ні зарубіж-
них, ні вітчизняних набутків у теорії космічних польотів, дати точні 
розрахунки, за якими через кількадесят років земляни проклали 
космічні шляхи до інших планет?

З дитинства був сиротою. Справжнє ім’я – Шаргей Олександр 
Гнатович. Після закінчення (з відзнакою) Полтавської гімназії всту-
пив у Петроградський політехнічний інститут, проте першокурсни-
ка невдовзі забрали в армію у школу прапорщиків. Після цього де 
тільки він не був.

За дев’ять років без вищої освіти він виріс од кочегара до визна-
ного інженера-будівельника і відомого винахідника.
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У наукових працях Юрій Кондратюк, незалежно від Ціолков-
ського*, розробив основи космічних польотів і конструювання між-
планетних кораблів, запропонував найвигідніші траєкторії космічних 
польотів, виклав теорію багатоступінчастих ракет, запропонував 
рецепти ракетного пального.

У 1927 р. він завершив написання книги “Завоювання міжпла-
нетних просторів”, у передмові до якої редактор (відомий професор) 
зазначив: “Пропонована книга Ю.В. Кондратюка, безсумнівно, є 
найповнішим дослідженням міжпланетних подорожей з усіх, що 
написані в російській і іноземній літературах до останнього часу… В 
книзі з вичерпною повнотою висвітлені всі питання, про які йдеться 
в інших творах, і окрім того, вирішено цілу низку нових – першо-
рядного значення, про які інші автори не згадують”.

Багато з винаходів Кондратюка знайшли втілення у практичній 
космонавтиці наших днів. Зокрема, у 1969 р. американці запустили 
до Місяця космічний корабель “Аполло-9”, політ якого було здій-
снено за “трасою Кондратюка” (про що повідомив один із керівників 
програми Джон Хубольт). 

Загинув Юрій Кондратюк у 1942 р. в бою з гітлерівськими оку-
пантами, коли кинувся ліквідовувати розрив телефонного дроту.
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Äîäàòîê 2

ÓÌÎÂÍ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß
Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÂÅËÈ×ÈÍ

l – довжина
d – діаметр; розмір молекули
h – висота, глибина
V – об’єм твердого тіла, рідини, газу
S – шлях
ΔS – відрізок шляху
t – час
Δt – проміжок часу
v – швидкість рівномірного руху
v

c
 – середня швидкість нерівномірного руху

F – сила
F

тяж 
– сила тяжіння

F
пр
 – сила пружності

F
тер

 – сила тертя
F

оп
 – сила опору

P – вага
g – фізична величина, що дорівнює силі тяжіння,

яка діє на 1 кг маси тіла
m – маса тіла
m

о
 – маса молекули

ρ – густина речовини
ρ

таб
 – табличне значення густини речовини

* Δl – ïîõèáêà âèì³ðþâàííÿ äîâæèíè (àáñîëþòíà)
* Δd – ïîõèáêà âèì³ðþâàííÿ ä³àìåòðà (àáñîëþòíà)
* ΔV – çì³íà îá’ºìó; ïîõèáêà âèì³ðþâàííÿ îá’ºìó (àáñîëþòíà)
* ε – â³äíîñíà ïîõèáêà âèì³ðþâàííÿ ô³çè÷íî¿ âåëè÷èíè
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ÒÀÁËÈÖ²

Таблиця 1. Одиниці довжини і площі

1 дм = 0,1 м
1 см = 0,01 м
1 мм = 0,001 м

1 дм2 = 0,01 м2

1 см2 = 0,0001 м2

1 мм2 = 0,000001 м2

1 км = 1 000 м
1 ар = (10м)2= 100 м2

1 га (гектар) = (100 м)2 = 10 000 м2

1 км2 = 1 000 000 м2

Таблиця 2. Одиниці об’єму

1 дм3 = 1 л = (0,1 м)3 = 0,001 м3

1 см3 = (0,01 м)3 = 0,000001 м3 = 0,001 дм3 = 0,001 л
1 мм3 = (0,001 м)3 = 0,000000001 м3 = 0,000001 л

1 км3 = (1 000 м)3 = 1 000 000 000 м3

Таблиця 3. Одиниці маси

1 г = 0,001 кг
1 мг = 0,001 г = 0,000001 кг

1 ц = 100 кг
1 т = 1 000 кг

Таблиця 4. Межі похибок засобів вимірювання – мірних циліндрів
і мензурок

Об’єм мензурки, 
мл (см3)

Ціна поділки, 
мл (см3)

Межа похибки 
засобу вимірювання 

(у ціні поділки)

Межа похибки засобу 
вимірювання, мл (см3)

Мензурки

100

250

500

1000

10

25

25

50

0,5

0,2

0,5

0,5

5,0

5,0

12,5

25,5

Мірні циліндри

100

100

250

500

1,0

2,0

5,0

5,0

1

0,5

0,5

1

1,0

1,0

2,5

5,0
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Таблиця 5. Межі похибок гир шкільного набору різноважок

Маса гирі, г Межа похибки, мг Маса гирі, мг Межа похибки, мг
100
50
20
10
5
2
1

+40
+30
+20
+12
+8
+6
+4

500
200
100
50
20
10
5

±3
±2
±1
±1
±1
±1
±1

Таблиця 6. Густини деяких твердих тіл (20°С)

Речовина ρ, кг/м3 Речовина ρ, кг/м3

Корок
Лід (за 0°С)
Цегла
Скло
Мармур
Алюміній 
Олово

240
900
1800
2500
2700
2700
7400

Залізо, чавун
Латунь
Мідь
Срібло
Свинець
Золото
Платина

7800
8500
8900
10500
11300
19300
21500

Таблиця 7. Густини деяких рідин і газів (20°С)

Речовина ρ, кг/м3 Речовина ρ, кг/м3

Бензин
Спирт
Гас
Олія
Вода (0°С)
Молоко
Мед

730
790
800
930
1000
1030
1350

Водень
Гелій
Водяна пара (100°С)
Азот
Кисень
Повітря
Хлор

0,09
0,18
0,59
1,25
1,43
1,29
3,22
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ÏÐÅÄÌÅÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ

Аморфні тіла 134
Архімед 7, 8

Батискаф 12 
Броунівський рух 129, 130
Будова речовини 121, 133, 134, 

141

Вага 92, 109
Взаємодія 87, 88, 97, 101, 114
Взаємодія між молекулами 126, 

127 
Вимірювальний прилад 23, 24
Вимірювання 22, 23
 – густини 139, 140 
 – лінійних розмірів 29, 30, 36 
 – маси 99, 100, 101, 103
 – об’ємів 30, 31, 44
 – сили 106, 107, 109, 110,

 112
Відносність руху 51, 52
Властивості твердих тіл, рідин і 

газів 132, 133

Галілей Г. 8, 17, 146, 147
Градуювання пружини 108
Графік залежності швидкості від 

часу 73
Графік залежності шляху від 

часу 70, 71, 73
Густина 136, 137

Деформація 91
Дифузія 125, 126
Динамометр 107
Дослід 17, 18
Дослідження 15
 – механічного руху 68, 74
Дрогобич Ю. 149

Експеримент 17

Еталон 24
 – 1 кг 99, 100
 – 1 м 25

Закономірність 12
Засядько О. 150
Зважування 100, 103, 105
Засоби вимірювань 23, 46
Зміна швидкості 82, 83
Змочування, незмочування 128
Значущі цифри 38

Інертність 94, 95
Інерція 84, 85, 86

Капілярні явища 128, 129
Коперник М. 146, 147
Кибальчич М. 152
Кілограм 99 
Кондратюк Ю. (Шаргей) 153
Кристали 133, 134

Лікоть 24 

Маса 94, 95 
Межі вимірювань 27
Метр 25
Метрична система мір 25
Метрологія 24
Механічний рух 50, 51, 77
Мікросвіт 54
Міра 23
Молекули 120, 121, 122

Напрям швидкості 83
Нерівномірний рух 63
Ньютон І. 8, 9
Ньютон 106
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Одиниці вимірювання 22, 25
 – швидкості 58

Планети Сонячної системи 16
Поділка 26
Позначка 26 
Похибка відносна 39
 – випадкова середня 34, 37
 – загальна 32, 38
Похибки вимірювань 30–34, 

37–39
 – гир 104, 158
 – терезів 104
Правила дій з наближеними

числами 38
Правило округлення похибки 38
Природа 6

Речовина 121
Рівномірний рух 56
Розміри тіл 22, 36, 41
Рух молекул хаотичний 125

Сажень 24
Сила 87, 90
Сила тертя 91
 – тяжіння 91
 – пружності 91
Система одиниць СІ 60
Спідометр 66

Спостереження 15, 16
Стан рівномірного

прямолінійного руху 82
Стан спокою 82
Стани речовини 131

Тривалість руху 53
Точність вимірювання 27, 39
Трубка Ньютона 18

Фізика 6, 8, 9, 12, 13, 20
Фізична величина 14
 – поняття 14
 – явище 9, 11, 14
Формула залежності шляху від 

часу 59
Фут 24

Характеристики руху 52, 53

Ціна поділки 26

Швидкість миттева 65, 66
 – середня 63, 64

Швидкість рівномірного руху 57
Штучний супутник Землі 13 
Шкала 26
Штангенциркуль 40
Шлях 52, 53
Швидкість 53, 57
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§ 4. 4. 4,4 м. 5. 0,010 м3; 0,000420 м3; 0,000175 м3; 0,079 м3; 0,000001500 м3; 
0,001325 м3. 6. 50 м3. 7. 400 м2. 14. 0,048 м3. 15. 0,35 м2.

Завдання для самоконтролю з розділу 1. 1 – Б; 2 – А; 3 – В; 4 – Б; 5 – А;
6 – А; 7 – В; 8 – В; 9 – А; 10 – В; 11 – А; 12 – Б; 13 – А; 14 – Б; 15 – В; 
16 – Б; 17 – А; 18 – В; 19 – А; 20 – В; 21 – В; 22 – В.

§ 6. 8. 270 м; 30 м. 9. 270 м.

§ 7. 7. 474 км. 8. 8 хв 20с. 9. 120 м. 10. 9 год 31 хв. 11. 60 м3. 12. 13 га.

§ 8. 1. 100 см/рік. 2. 0,50 год. 4. 22 км/год. 5. 8,3 м/с; 10 м/с; 9,1 м/с.
9,3 м/с. 6. 8,0 м/с. 7. 53 км/год. 8. 33 км/год. 9. 43 км/год. 10. 41 км/год. 
11. 72 км/год. 12. 5,0 год. 13. 48 км/год. 14. 50 км/год.

§ 9. 1. Рух рівномірний зі швидкістю 5,0 м/с. 4. Відношення швидкостей 2:1. 
5. 270 км; 4 год, 5 год; 75 км/год, 60 км/год, 30 км/год.

Завдання для самоконтролю з розділу 2. 1 – В; 2 – Б; 3.1 – А, В; 3.2 – Б, Г; 
4 – Б, Г; 5 – А; 6 – А, 7.1 – Б, Д; 7.2 – В, Е; 7.3 – А, Г; 8 – А; 9 – Б; 
10 – Б; 11 – А; 12 – А; 13 – Г; 14 – Б; 15 – Г; 16 – В; 17 – В; 18 – В; 
19 – В; 20 – Б; 21 – В; 22 – Б.

§ 13. 4. 183 г. 5. 150 кг. 6. 0,30 м/с. 7. 200 м/с. 8. 0,22 м/с.

§ 14. 4. 66 кг. 5. 3,0 Н. 6. 1,96 Н; 3,92 Н; 4,90 Н; 7,84 Н. 9. 100 г, 50 г, 20 г, 
10 г, 2 г, 2 г. 10. 1200 кг. 11. 6,27 кН. 12. 1,56 кН.

Завдання для самоконтролю з розділу 3. 1 – Б; 2 – Б; 3 – В; 4 – А, В; 5 –А; 
6 – В; 7 – А; 8 – А; 9 – Б; 10 – Б; 11 – А, 12 – А; 13 – Б; 14 – А; 15 – Б, 
16 – Б; 17 – А; 18 – А; 19 – Б; 20 – А; 21 – А; 22 – В; 23 – А; 24 – А.

§ 15. 1. 1,5. 2. 3 000 000. 3. 500. 4. 6. 5. 200 000 000; 200 000 000.

§ 18. 4. 920 кг/м3. 5. 8500 кг/м3. 6. 594 кг. 7. 4 кг. 8. 225 см3. 9. 0,93 кг. 
10. 146 кг. 11. Так. 12. 3,5 кг. 13. 400 кг/м3. 14. Має порожнини.
15. 1100. 16. 1100. 17. 0,7 кг. 18. 438 км. 19. 456 Н. 20. Ні.

Завдання для самоконтролю з розділу 4. 1 – Б; 2 – А; 3 – Б; 4 – А; 5 – В; 
6 – А; 7 – Г; 8 – Б; 9 – А; 10 – В; 11 – В; 12 – Б; 13 – Б; 14 – В; 15 – А; 
16 – А; 17 – А; 18 – А; 19 – А; 20 – Б; 21 – Б; 22 – Б; 23 – Б.
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