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«На Урок»
Термодинаміка (підсумковий тест)

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Вкажіть одиницю питомої теплоємності речовини

а) Дж/кг б) Дж/кг·К

в) Дж/К г) Дж/моль·К

д) Дж

2. Ізотермічним називають процес, що протікає …

а) …при сталому тиску б) …при відсутності теплообміну з
навколишнім середовищем

в) …при сталому об’ємі г) …без зміни температури

д) …без виконання роботи

3. Як змінюється внутрішня енергія ідеального газу під час адіабатного стиску?

а) Зменшується б) Збільшується

в) Залишається незмінною г) Зміна внутрішньої енергії може мати
довільне значення

д) Внутрішня енергія ідеального газу
завжди дорівнює 0

4. Який процес відбувся при стисканні ідеального газу, якщо робота, здійснена зовнішніми
силами над газом, дорівнює зміні внутрішньої енергії газу?

а) Адіабатний б) Ізобарний

в) Ізохорний г) Ізотермічний

5. Як зміниться внутрішня енергія ідеального газу, якщо його тиск збільшиться в 2 рази, а
об’єм зменшиться в 2 рази?

а) Збільшиться в 4 рази б) Збільшиться в 2 рази

в) Залишиться незмінною г) Зменшиться в 2 рази

6. У циліндрі під поршнем знаходиться 40 г гелію. Унаслідок теплопередачі температура газу
збільшилась на 20°С. Визначте зміну внутрішньої енергії газу.
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а) 16,6 Дж б) 24,9 Дж

в) 1,7 кДж г) 2,5 кДж

д) 25 кДж

7. Газ стискають за постійного тиску 200 кПа, виконуючи над ним роботу 40 кДж. На скільки
змінився об’єм газу?

а) На 0,2 м3 б) На 0,5 м3

в) На 5 м3 г) На 20 м3

д) На 200 м3

8. Газ одержав кількість теплоти 300 Дж, його внутрішня енергія збільшилась на 200 Дж.
Чому дорівнює робота виконана газом?

а) 0 Дж б) 100 Дж

в) 200 Дж г) 300 Дж

д) 500 Дж

9.

Чому дорівнює робота, виконана газом при переході зі стану 1 в стан 2 (мал. 1)?

а) 3000 Дж б) 2000 Дж

в) 1000 Дж г) 500 Дж

10. Оцініть максимальне значення ККД, яке може мати теплова машина, з температурою
нагрівника 227 °С і температурою холодильника 27 °С.

а) 100% б) 88%

в) 60% г) 40%

11.

Перехід газу зі стану М в стан N здійснюється різними способами: 1, 2, 3 і 4 (мал. 2). При
якому способі робота зовнішніх сил над газом має максимальне значення?
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а) 1 б) 2

в) 3 г) 4

д) При всіх способах робота газу однакова.

12. Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. За кожен цикл вона одержує від
нагрівника 600 кДж тепла і віддає холодильнику 480 кДж. Який к.к.д. машини?

а) 80 % б) 29 %

в) 25 % г) 20 %

13. При ізохорному нагріванні газ отримав кількість теплоти 2 кДж. На скільки збільшилась
його внутрішня енергія?

а) На 0,5 кДж б) На 1 кДж

в) На 1,5 кДж г) На 2 кДж

д) На 4 кДж

14. У склянці було 100 г води при температурі 20ºС. Долили ще 200 г води при температурі
70ºС. Якою буде температура суміші?

а) 90ºС б) 45ºС

в) 50ºС г) 20ºС < t < 45ºС

д) 50ºС < t < 70ºС
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Ключ до тесту
1. б (1 балів) 2. г (1 балів) 3. б (1 балів) 4. а (1 балів)
5. в (2 балів) 6. г (2 балів) 7. а (2 балів) 8. б (2 балів)
9. б (1 балів) 10. г (2 балів) 11. а (1 балів) 12. г (2 балів)
13. г (2 балів) 14. д (2 балів)


