
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 
 

014.08 Середня освіта (Фізика). 
 

Варіант 0 
 
 

1. Що найточніше характеризує інертність тіла? 
А) об’єм;    
Б) густина;    
В) маса;    
Г) форма. 

 
2. Колоду масою М і радіусом R викочують на сходинку висотою h. Яку 
найменшу горизонтальну силу необхідно для цього прикласти до центра 
колоди? 
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3. Пружина жорсткістю 100 Н/м розтягується силою 20 Н. Знайти видовження 
пружини? 

А) 5 см;  
Б) 20 см;   
В) 5 м;  
Г) 0,2 см. 

 
4. Чому дорівнює максимально можливий коефіцієнт корисної дії теплового 
двигуна, що працює з нагрівачем, температура якого Т1, і холодильником, при 
температурі Т2 ? 

А) (Т1 – Т2 )/Т2;   
Б) (Т2 – Т1 )/Т1;    
В) (Т1 –Т2 )/Т1;    
Г) Т1 + Т1 /Т2. 

 
5. Обчислити густину кисню за нормальних умов. 

А) 3,5 кг/м3;    
Б) 2 кг/м3;    
В) 1,43 кг/м3;    
Г) 0,63 кг/м3. 



6. Як залежить період  вільних  коливань  у  контурі  від індуктивності контуру? 
А)  Т ~  L;       
Б)  Т ~  L ;      
В)  Т ~  L2;      
Г)  Т ~  L3. 

 
 
 
7. Яка кількість електронів має сумарний заряд 1 нКл? 

А) 1·105;     
Б) 2,5·106;     
В) 7,3·107;    
Г) 6,25·109. 

 
 
 
8. Реактивний літак, що має розмах крил 50 м, летить горизонтально зі 
швидкістю 800 км/год. Визначити різницю потенціалів, що виникає між 
кінцями крил, якщо вертикальна складова індукції магнітного поля Землі 
дорівнює 50 мкТл. 

А) 0,17 В;     
Б) 0,55 В;     
В) 1,2 В;     
Г) 12,6 В. 

 
 
 
9. Визначити кут заломлення, що відповідає куту падіння 450, якщо відомо, що 
відносний показник заломлення даної речовини 1,63. 

А) 180;    
Б) 210;    
В) 260;    
Г) 300. 

 
 
 
10. На дифракційну решітку перпендикулярно до її поверхні падає світло. 
Період решітки 1 мкм. Перший дифракційний максимум спостерігається під 
кутом 30°. Визначити довжину світлової хвилі, що падає на решітку. 

А) 1,5 мкм;   
Б) 2,1 мкм;    
В) 2,5 мкм;    
Г) 0,5 мкм. 

 



11. Під час опромінення катода вакуумного фотоелемента потоком 
монохроматичного світла відбувається виривання фотоелектронів. Як зміниться 
максимальна кінетична енергія фотоелектронів при збільшенні частоти світла в 
2 рази? 

А) збільшиться в 2 рази;  
Б) збільшиться більше, ніж у 2 рази;  
В) збільшиться менше, ніж у 2 рази;  
Г) зменшиться в 2 рази. 

 
 
12. Скільки ліній будуть спостерігатись у спектрі випромінювання атомів водню, 
що знаходяться у збудженому стані на четвертому енергетичному рівні? 

А) 3;     
Б) 4;     
В) 6;    
Г) 8. 

 
13. На гачку динамометра висить відро. Чи зміняться покази динамометра, 
якщо відро наповнити водою й занурити у воду? 

А) покази зменшаться;   
Б) покази не зміняться;   
В) покази збільшаться;  
Г) динамометр буде показувати “нуль”. 

 
14. Куля масою m, що рухається зі швидкістю v, застряє в дерев’яному бруску 
масою М, який підвішений в нерухомій точці. На яку максимальну висоту 
піднімається брусок після взаємодії? 
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15. Прямолінійний рух тіла описується рівнянням х=10 - 8t + t2. З яким 
прискоренням рухається тіло? 

А) 0;     
Б) 1 м/с2 ;     
В) 10 м/с2 ;     
Г) 2 м/с2. 



16. Яке співвідношення між температурою за абсолютною шкалою (T) і 
шкалою Цельсія (t) ? 

А) t=273 + Т;    
Б) Т=273 + t;   
В) t=1/273 + Т;    
Г) t=273 – Т. 

 
 
 
17. Обчислити густину азоту за нормальних умов. 

А) 1,25 кг/м3;    
Б) 2,7 кг/м3;    
В) 0,13 кг/м3;    
Г) 4,6 кг/м3. 

 
 
 
18. На яких елементах збігаються по фазі коливання  струму та напруги в колі 
змінного струму? 

А) на всіх елементах кола;  
Б) на конденсаторі;  
В) на катушці індуктивності;  
Г) коливання струму і напруги ніколи не збігаються по фазі. 

 
 
 
19. Як зміниться ємність плоского конденсатора, якщо відстань між 
обкладинками зменшити удвічі? 

А) зменшиться в 4 рази;  
Б) зменшиться в 2 рази;  
В) не зміниться;  
Г) збільшиться в 2 рази. 
 
 
 

20. Індуктивність якої величини треба ввімкнути в коливальний контур, щоб 
при ємності конденсатора 50 пФ дістати частоту вільних коливань 10 МГц? 

А) 5 мкГн;    
Б) 17 мкГн;    
В) 36 мГн;    
Г) 58 мГн. 

 


