
Гр. 11-0, 11-д, 11-т.    

16.11.20 – 20.11.20 

Заняття  № 33. 

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка. 

Тема.  Ідеальний газ. Тиск газу.  

            Основне  рівняння  молекулярно - кінетичної  теорії  ідеальногоо   

газу (рівняння Клаузіуса).  

 

      Література. В. Д. Сиротюк. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту. 

               §36 с. 146-148. 

 

 Відео.  https://www.youtube.com/watch?v=wQJrwfDizPo 

            https://www.youtube.com/watch?v=2FrJOQK35L4 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wQJrwfDizPo


Виконайте наступні завдання:  

1. Опрацювати  §36, с. 146-148. 

2. Дати письмово відповіді на  запитання 1-4, с.148. 

3. Запишіть зразки розв´язування задач. 

 

Задача №1. 

 
 

Задача №2. 

 

 
 

 



4. Виконайте тести. 

Запитання 1 

Дано  такі  параметри  газу: тиск,  об'єм,  температура,  середня квадратична 

швидкість  руху  молекул,  маса  молекули,  густина. Які з  цих параметрів  є 

макроскопічними? 

варіанти відповідей 

А. Температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса 

молекули.  

Б. Середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, густина. 

В. Тиск, об'єм, середня квадратична швидкість руху молекул.  

Г. Тиск, об'єм, температура. 

Д. Тиск, маса молекули, густина. 

 

Запитання 2 

Як зміниться  тиск  ідеального газу,  що  міститься  в  закритій  посудині, 

якщо  внаслідок  нагрівання  середня  квадратична  швидкість  руху  його 

молекул  збільшиться  у  2 рази? 

варіанти відповідей 

  

А. Збілиться в 4 рази 

Б. Збілиться в 2 рази  

В. Зменшиться в 4 рази  

Г. Зменшиться в 2 рази 

 

Запитання 3 

Унаслідок  стискання  об'єм  ідеального  газу  зменшився в  2 рази,  а  середня 

кінетична  енергія  його  молекул  збільшилася  в  3 рази.  Як змінився  тиск 

газу? 

варіанти відповідей  

А. Зменшився в 2 рази 

Б. Зменшився в 3 рази 

В. Збільшився в 3 рази  



Г. Збільшився в 2 рази 

Д. Збільшився в 6 раз 

 

Запитання 4 

Чому  дорівнює  густина ідеального  газу, що  перебуває  під  нормальним 

атмосферним  тиском (760 мм. рт. ст.),  якщо  середня  квадратична 

швидкість  руху  його  молекул  200 м/с? 

варіанти відповідей  

А.1,2 кг/м
3
 

Б.75 кг/м
3
  

В.7,5 кг/м
3
  

Г. 0,75 кг/м
3
 

Запитання 5 

Середня квадратична  швидкість  руху  молекул  ідеального  газу  дорівнює 

400 м/с.  Який  об'єм  займає  цей  газ  масою  2,5 кг, якщо  його  тиск 

дорівнює  1 атм? 

варіанти відповідей  

А.1,3 м
3
  

Б.13 м
3
  

В.1,6 м
3
 

Г.16 м
3 

 

Запитання 6 

Який  тиск  азоту,  якщо  середня  квадратична  швидкість  його  молекул 

становить  500  м/с, а  його  густина  дорівнює 1,2 кг/м
3
? 

варіанти відповідей 

А. 1 МПа  

Б. 100 кПа  

В. 10 кПа  

Г. 0,11 Мпа 



Запитання  7 

За  однакової  температури  швидкість  дифузії  в  газі... 

варіанти відповідей  

А...менша, ніж у рідині  

 

 Б....менша, ніж у твердому тілі  

 

 В....більша, ніж у рідин  

 

Г....така ж, як у твердому тілі 

 

Запитання 8 

Середня  квадратична  швидкість  молекул  метану (СН4)  при  нормальному 

атмосферному  тиску  дорівнює  200 м/с.  Яка  концентрація  молекул 

метану? 

варіанти відповідей 

А. Від 2⋅10
25 

м
-3

 до 4⋅10
25 

м
-3

  

Б. Від 2⋅10
26

 м
-3

 до 4⋅10
26

 м
-3

   

В. Від 5⋅10
25

 м
-3

 до 8⋅10
25

 м
-3

 

Г. Від 5⋅10
26

 м
-3

 до 8⋅10
26

 м-
3 

 

Запитання 9 

Густина  водню  в  повітряній  кулі  при  тиску  100 кПа дорівнює 0,075 кг/м
3
. 

Чому  дорівнює  середня  квадратична  швидкість  молекул  водню? 

варіанти відповідей 

А. Від 1100 м/с до 1300 м/с  

Б. Від 1400 м/с до 1500 м/с  

В. Від 1600 м/с до 1800 м/с  

Г. Від 1800 м/с до 2100 м/с 

 

Запитання 10 

Газ, що складаєься з молекул, які не взаємодіють між собою, називають 



варіанти відповідей  

А. розрідженим 

Б. ідеальним  

В. реальним. 

 

Запитання 11 

1 Па дорівнює 

варіанти відповідей 

А.  Н/КГ 

 Б. Н·М/С 

 В. КГ/С
2
·М 

 

Г. Н/М 

 

 

Запитання 12 

Основне  рівняння  молекулярно-кінетичної  теорії  ідеального газу 

встановлює  зв'язок  між: 

варіанти відповідей 

А. середньою квадратичною швидкістю, концентрацією молекул й тиском 

газу 

Б. об'ємом та кількістю молекул газу 

В. концентрацією молекул і температурою газу 

Г. температурою, тиском газу та об'ємом. 

 

5. Розв’яжіть самостійно задачі.  

Задача №1. 

Під яким тиском  знаходиться  газ  у  посудині,  якщо  середній  квадрат 

швидкості  його  молекул  10
6
 м

2
/с

2
,  концентрація молекул 3·10

19
 см

-3
,  а маса 

кожної молекули 5·10
-26 

кг ? 

 

Задача 2. Густина газу в балоні газопаливної електричної лампочки  



ρ = 0,9 кг/м
3
 . Коли лампочка світиться, тиск газу зростає з р1 = 8·10

4
 Па до 

 р2 = 1,1·10
5
 Па. На скільки збільшилась при цьому середня швидкість 

молекул газу?  

Д./З.  

Опрацювати §36, с. 146-148, запитання після §-у.  

Вивчити визначення, формули. 

Виконати письмово. 

Задачі №387, №390, с.154. Рівень А. 

 


