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м.Пологи 

План проведення конкурсу 

 

1. Конкурс «Щасливий випадок». 

2. Про якого вченого йде мова? 

3. Експериментальний тур. 

4. Конкурс капітанів. 

5. Гонка за лідером. 

 

І. Конкурс «Щасливий випадок»: 

 

Завдання: На протязі 1 хв. дати відповідь на запитання. Перемагає та 

команда, що дасть більше правильних відповідей. 

 

 Запитання для 1 команди: 

1. Прилад для вимірювання напруги. (Вольтметр). 

2. Одиниця вимірювання магнітного потоку. (Вебер) 

3. Одиниця вимірювання молярної маси. (Кг/моль). 

4. У якому стані речовина не зберігає ні форми ні об'єму?. 

(Газоподібному). 

5. Аморфні тіла мають кристалічну решітку? (Ні). 

6. Перехід речовин з рідкого в твердий стан. (Кристал.) 

7. Одиниця вимірювання електричного заряду. (Кулон). 

8. Яка величина є характеристикою магнітного поля. (Магнітна інд.). 

9. Різниця потенціалів. (Напруга). 

10.  Поверхні однакового потенціалу. (Еквівалентні) 

11.  Величина стала при ізохорному процесі. (Об'єм). 

12.  Ми користуємося термометрами по шкалі (Цельсія). 

13.  За яким правилом визначають напрям сили Ампера? (Лівої руки). 

14.  При послідовному з’єднанні однакова (сила струму). 

15.  Одиниця вимірювання опору. (Ом). 

16.  Хто відкрив закон електролізу. (М.Фарадей). 

17.  Прилад для вимірювання високих і низьких температур. 

                                                                            (терморезистор). 

18.  Прилад для вимірювання слабких світлових потоків. (Фоторезистор).                                                                   

 

 

Запитання для 2 команди: 

 

1. Прилад для вимірювання сили струму. (Амперметр). 

2. Одиниця вимірювання магнітної індукції. (Тесла) 

3. Одиниця вимірювання кількості речовини. (Моль). 

4. У якому стані речовина зберігає об'єм, не зберігає форми. (рідкому) 

5. Як називають поодинокі кристали? (Монокристали). 

6. Перехід речовини з рідкого в газоподібний стан. (Випаровування) 



7. Яка частинка має найменший заряд. (Електрон). 

8. Яка величина є силовою характеристикою електричного поля? 

(Напруженість). 

9. Прилад, здатний накопичувати електричний заряд. (Конденсатор). 

10.  Одиниця вимірювання потужності. (Ватт). 

11. Одиниця вимірювання електроємності. (Фарада). 

12.  При ізотермічному процесі стала (Т). 

13.  Чим розширити межі вимірювання амперметра?  (Шунтом). 

14.  За яким правилом визначають напрям магнітної індукції? (за правилом 

правої руки). 

15.  При паралельному з’єднанні провідників однакова …  (Напруга)          

16.  Прилад для випрямлення змінного електричного струму.  (Діод). 

17.  Прилад для підсилення змінного електричного струму. (транзистор) 

18.  Носії струму в металах.  (Електрони). 

 

 

ІІ конкурс 

Умови конкурсу: 

 

 Відгадай, про якого вченого йде мова?        

 

1. За своє життя надрукував праць: 

                  40 – з хімії; 

                106 – з фізико-хімії; 

                  99 – з фізики; 

                  99 – з техніки, виробництва..   

2. Здійснив політ на повітряній кулі для спостереження сонячного 

затемнення. 

3. У 1874 р. ввів поняття універсальної газової сталої. 

4. Разом з іншими вченими розробив новий спосіб бездимного пороху? 

5. Відкрив існування критичної температури в 1860 р. 

6. Його ім’ям названо один з хімічних елементів періодичної системи 

елементів. 

7. Це видатний російський вчений. 

8. Вперше вказав на можливість перетворення елементів, виправив 

значення мас багатьох елементів. 

9. Автор періодичної системи хімічних елементів. 

 

ІІІ. Експериментальний тур. 

 

а) 1.Установити, як з’єднані електричні лампачки. 

    2.Яку дію струму можна показати цим дослідом. 

 

б) вибрати фізичні прилади, якими можна виміряти: 

           1.Температуру, масу, силу струму. 



           2. Напругу, об’єм, довжину. 

 

Встановити межі вимірювання приладу, ціну поділки та похибку приладу. 

 

в) Дайте назву пристроям і вкажіть їх застосування: 

1.магнітна стрілка                                               1.магніт 

2.реостат                                                              2.резистор 

3.конденсатор                                                     3.електрична лампочка 

4.терморезистор                                                  4.фоторезистор 

5.транзистор                                                        5.напівпровідниковий діод 

 

ІV. Конкурс капітанів. 

 

Дати відповідь на запитання шестикласників. 

 

 Запитання задають шестикласники: 

1. На Новий рік я вирішив сам виготувати новорічну гірлянду. Купив 10 

лампочок по 4 В, з’єднав їх, але мій тато не дозволив підключати в 

мережу на 220 В. Сказав, коли порахую, скільки необхідно лампочок, 

тоді дозволить. Оце я й досі не знаю. Допоможіть мені. 

2. Коли я зачісую сухе і чисте волосся гребінцем, то волосся прилипає і 

тріщить. Поясніть, що з ним відбувається. 

 

V. Заключний конкурс «Гонка за лідером». 

 

1.Скільки молекул міститься у краплі води? 

 

               1 млн. 

                3,7* 10
22 

+ 

                5*10
10

 

 

2.Якою характеристикою електричного поля є потенціал? 

                силовою 

                енергетичною + 

                атомною 

 

3.Скільки агрегатних станів речовини існує. 

                 3 

                 4 

                 7 +  (гази, тверде тіло, рідина, плазма, епіплазма, антиречовина, 

фізичний вакуум). 

 

1. Тепловий рух завислих у рідині або у газі частинок названо в честь 

Броуна, вченого, який спостерігав це явище. Хто такий Броун: 

             англійський ботанік + 



             французький фізик 

             англійський хімік. 

     2. Якою характеристикою електричного поля є напруженість? 

             силовою  + 

             енергетичною 

             атомною  

3. Температура  повітря у кімнаті 20
0
С. Яке значення температура буде 

мати по шкалі Кельвіна? 

             300 К 

             293 К  + 

             250 К  

             

  


