
Гр. 11-0, 11-д, 11-т.    

23.11.20 – 27.11.20 

Заняття  № 34. 

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка. 

Тема.  Абсолютна (термодинамічна) шкала температур.  

              Рівняння стану ідеального газу. 

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

               §37, с. 148-150. 

 

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

 

Виконайте наступні завдання: 

Завдання №1. 

- Переглянути відео. 

- Опрацювати §37, с. 148-150 . 

     -  Дати відповіді письмово на запитання №1, №2, с.150. 

 

Завдання № 2.  Опорний конспект записати в зошит. 

 

 

 



 

 

                                                 Рівняння Клапейрона 

Завдання №3.  

Записати  зразки  розв´язування  задач. 

 

Задача 1. Визначити масу гідрогену, що знаходиться в балоні місткістю 20 л 

за тиску 830 кПа, якщо температура газу дорівнює 17 °С. 

Дано:                                   СІ                                         

V = 20 л                               0,02 м
3 

р = 830 кПа                          830 · 10
3 
 Па 

 t = 17 °C                              Т= 290 К 

М=2·10
-3

 кг/моль 

R =8,31Дж/(моль·К). 

Знайти: m - ? 

 

 
Виведемо розмірність шуканої фізичної величини: 



 
Відповідь: 1,38·10

-2
 кг. 

Задача 2. 

У балоні знаходиться газ під тиском 40 Па і за температури 27 °С. Коли з 

балона  випустили  3/5 газу, що містився в ньому, його температура 

знизилася до -33 °С. Визначити тиск газу, що залишився в посудині. 

Дано:                                          СІ 

V – const 

Р1 = 40 МПа                              40·10
6
 Па 

t 1= 27 °С                                   Т1= 300К 

 t2= -33 °С                                  Т2= 240К  

m2 = 2/5m1        

Знайти: р2 — ? 

 

 
 

Відповідь: 12,8 МПа 

Задача 3 

Якою є густина  вуглекислого  газу  CO2,  яким  газується  вода,  якщо  його 

температура  27 °С, а тиск у балоні — 100 атм? 

  

  



 
 

Відровідь: 176  кг/м
3 

 

Завдання  №4.  

Виконайте тести. 

1. Тепловими називають явища, пов'язані зі зміною: 

А) температура і маса тіла  

Б) форми тіла 

В) агрегатного стану або температури тіла  

Г) агрегатного стану 

 

2. Який газ називається ідеальним? 

А) Газ, кількістю молекул у якому можна знехтувати. 

Б) Газ, взаємодією між молекулами у якому можна знехтувати. 

В) Газ, який перебуває під високим тиском. 

Г) Будь-який газ. 

 

3. Чим швидше рухаються молекули тіла, тим його температура: 

А) стабільніша; 

 В) вища;  

Б) повільніше змінюється; 

 Г) нижча. 

 

4. Температуру, за якої має припинитися тепловий рух молекул, називають: 

А) 0 °С;  

Б) абсолютним нулем; 

 В) абсолютною температурою; 

 Г) 0 °F 

 

5. Укажіть варіант, у якому правильно переведено в основні одиниці -10°С; 

23°С. 

А) 263 К, 296 К 

 Б) 267 К, 297 К  

В) 283 К, 293 К  

Г) 287 К, 296 К 

6. Вкажіть рядок, у якому правильно переведено в градуси Цельсія, 298 К. 

А) 23°С  



Б) 21°С 

 В) 25°С 

 Г) 15°С 

 

Завдання  №5.  

Виберіть правильне твердження. 

1. У судині знаходилася деяка маса ідеального газу. Об'єм газу збільшили в 3 

рази, а абсолютну температуру зменшили в 3 рази.  

Виберіть правильне твердження. 

А. Тиск газу залишився незмінним 

 Б. Тиск газу зменшився в 9 разів. 

 B. Тиск газу збільшився в 3 рази. 

 

2. У металевому балоні знаходилася деяка маса кисню. Внаслідок 

несправності  вентиля маса кисню зменшилася вдвічі при незмінній 

температурі. Газ можна вважати  ідеальним. Виберіть правильне твердження. 

А. Об'єм кисню в балоні зменшився в 2 рази 

Б. Тиск кисню в балоні зменшився в 2 рази. 

B. Тиск кисню в балоні збільшився в 2 рази. 

 

Завдання  №6.  

Розв´яжіть самостійно. 

Задача №1. 

Густина деякої газоподібної речовини дорівнює 2,5 кг/м
3
 за температури 

10 °С і нормального атмосферного тиску.  

Знайдіть молярну масу цієї речовини. (Відповідь: 58,79 г/моль.) 
  

Задача № 2.   

 Два  балони,  що мають  об'єми  6 і 14 л,  містять  гази  за  тиску  відповідно 

8 і 5 МПа  за однакової  температури.  Балони  з'єднані трубкою  з краном. 

Який  тиск  установиться  в  балонах,  якщо  відкрити  кран?          

Температура не змінюється, гази  в  хімічну  реакцію  не  вступають. 

Д./З.  

Вивчити  §37,  с. 148-150, конспект 

 Виконати письмово. 

I-й   Варіант.   Задача  №392,  №395 , с.154.     Рівень А. 

 

II-й  Варіант.   Задача №394,  №396  с.154.     Рівень А. 

 

Додатково.        Задача №421, с.155.     Рівень Б. 


