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«На Урок»
Молекулярна фізика

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Визначте відносну вологість повітря при температурі 15 °С, якщо парціальний тиск водяної
пари 0,855 кПа.

а) 30%    б) 50% 

в) 66,6%   г) 72%  

2. Якої деформації зазнає тканина, яку розрізають ножицями?

а) вигину б) стиснення

в) кручення г) зсуву

3. Коли покази сухого і вологого термометрів психрометра збігаються, це означає, що
відносна вологість повітря дорівнює...

а) 100% б) 50%

в) 0% г) 10%

4. За якої вологості повітря людина легше переносить високу температуру повітря і чому?

а) За низької вологості, тому що при цьому
інтенсивніше відбувається
випаровування рідини з поверхні тіла
людини

б) За низької вологості, тому що при цьому
менш інтенсивно відбувається
випаровування рідини з поверхні тіла
людини

в) За високої вологості, тому що при цьому
інтенсивніше відбувається
випаровування рідини з поверхні тіла
людини

г) За високої вологості, тому що при цьому
менш інтенсивно відбувається
випаровування рідини з поверхні тіла
людини

5. Яку форму може мати крапля жиру на воді?

а) круглу б) трикутну

в) многокутну г) кулі

6. Для дослідження капілярних явищ взяли дві капілярні трубки, діаметр першої вдвічі
менший за діаметр другої. Порівняйте висоту рідини в капілярах?           
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а) в першому більше в 4 рази  б) в першому  більше вдвічі    

в) в першому вдвічі менше г) в першому менше в 4 рази  

7. Які з перелічених речовин належать до аморфних?

а) залізо б) лід

в) скло г) плавлений цукор

8. Паморозь, що утворилася на віконному склі - це...

а) полікристал б) монокристал

в) аморфне тіло г) рідкий крастал

9. Відносна вологість повітря в закритому балоні дорівнювала 60% за температури 30 оС.

Визначте відносну вологість повітря в балоні після охолодження повітря до 11 оС.

а) 20% б) 60%

в) 66% г) 100%

10. На скільки зменшиться висота стовпчика води в капілярній трубці діаметра 1 мм, якщо

температуру води підвищити з 20оС до 80оС? відомо, що поверхневий натяг води за

температури 20оС дорівнює 73 мН/м, а за температури 80оС - 63 мН/м. Густина води

дорівнює 1000 кг/м3, g = 10 /с2 . Тепловим розширенням тіл під час нагрівання знехтуйте.

а) 1 мм б) 2 мм

в) 3 мм г) 4 мм
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Ключ до тесту
1. б (1 балів) 2. г (1 балів) 3. а (1 балів) 4. а (1 балів)
5. а (1 балів) 6. б (1 балів) 7. в г (1 балів) 8. а (1 балів)
9. г (2 балів) 10. г (2 балів)


