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Лдным з галоуных крытэрыяу глыбш i трываласц! ведау вуч-
няу сярэдняй школы па ф1зщы з'яуляецца умение прымяняць гэ-
тыя веды пры рашэнш задач. Узровень сфарм1раванасщ гэтага 
умения з'яуляецца адной з асноуных характарыстык аргашзацьп 
пуччбнага працэсу па ф1зщы. 

Лна./пз п а х о л а г а - п е д а г а п ч н а й i навукова-метадычнай 
лпаратуры пададзенай праблеме, практычнага вопыту выкладан-
пя (|)i:tiKi у школе i ВНУ паказвае, што умоуна можна вылучыць 
паступпыя прычыны, яюя абумоул1ваюць Hi3Ki узровень 
ефнрмправанасщ у школьнжау абагульненага умения па рашэнню 
фгичных задач: 

1. Адсутнасць ведау аб структуры ф1з1чнай задачы i асноуных 
папах яе рашэння, аб агульныхпрыёмаханал1зу атуацьи i пошуку 

(|)i ичмых паняццяу, законами тэорый, яюя можна выкарыстацьдля 
не рашэння. 

2. Шырыня i неупарадкаванасць тэарэтыка-шфармацыйнага 
6a;iii'y фЫчных задач i адсутнасць тэарэтычных ведау аб агульных 
методах рашэння задач. 

Адсутнасць агульнай арыентацыйнай асновы дзейнасщ па 
ранг-ятю пэуныхкласау задач, штоускладняе параунанне спуацьн 
1адачы з тэарэтыка-шфармацыйным баз1сам, на аснове якога яе 
можна рашыць. 

4. I Ii3Ki узровень сфарм1раванасщ у школьнжау працэдур 
/I leiiiiacni, яюя з'яуляюцца шварыянтнымн адносна канкрэтнай 
фмгшай задачы. 

5. 11едастатковы узровень засваення зместу i структуры 
л.tсГ|11асU.I па методыцы рашэння вучэбных задач caMiMi 
н.и inyiiiKaMi ф1з1ю. 

Лдным з перспектыуных напрамкау удасканалення 
иадрыхтоую настаушка да д з е й н а с щ па фарм1раванню у 
школыйкау абагульненага умения рашаць задачы па ф1зщы з'яу-
ляецца, па наш погляд, распрацоука i укараненне у вучэбны пра-
ц к1 сярэдняй школы метадычнага забеспячэння, якое дасць магчы-
магць юраваць працэсам гэтай дзейнасщ на эурыстычным узроуш, з 
имкарыстаннем актыуных метадау i форм навучання i камп'ютэрных 
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тэхналопй дыягностыи, кантролю i карэкцьн пэуных дзеянняу 
школьшкау у працэсе рашэння вучэбнай заданы. Стварэнне такога 
забеспячэння прадугледжвае, у першую чаргу, распрацо)Ь<у агульнага 
кваз1алгарытму рашэння вучэбнай задачы па ф1зщы i кваз1алгарытмау 
рашэння вучэбных задач па асноуных тэмах курса ф1з1га; сцэнарыяу 
дьщактычных i дзелавых гульняу па рашэнню задач; праграмна-
педагапчных сродкау для дыягностыю навучання, кантролю i 
карэкцьп дзейнасщ па рашэнню задач. У прапануемым дапаможшку 
прыведзены агульны кваз1алгарытм даследавання ф1з1чных астэм, 
распрацаваныя на яго аснове прыватныя кваз1алгарытмы рашэння 
задач па аснозтых тэмах механм i малекулярнай ф1з1ю i эурыстычныя 
арыенщры да ix. На канкрэтных прыкладах разгледжана выкарыстанне 
прыватных кваз1алгарытмау у працэсе рашэння тыпавых задач па ас-
ноуных тэмах курсау мехашю i малекулярнай ф1зш. 

Для дыягностыю i кантролю засваення тэарэтычных ведау i 
узроуню сфарм1раванасщ практычных уменняу па выкарыстанню 
гэтых ведау у працэсе рашэння задач па кожнай тэме прапануецца 
астэма тэставых заданняу па трох узроунях складанасщ. 

Тэставыя заданш першага узроуню з'яуляюцца закрытым!. Па 
дзесящбальнай шкале яны адпавядаюць другому-трэцяму узроу-
ням вучэбных дасягненняу i разл1чаны на дыягностыку i кантроль 
засваення асноуных паняццяу, формул i законау тэмы. Выкананне 
заданняу гэтага узроуню зводзщца да выбару правшьнага адказу з 
чатырох варыянтау на аснове прыпамшання вучэбнага матэрыялу 
або нескладаных разлжау. Пасля ix выканання неабходна толью 
зафжсавацьадказ. 

Тэставыя заданнi другога узроуню больш складаныя. Яны з'яуля-
юцца закрытым! i разл1чаны на 4—8 лапчных аперацый. Па дзесящ-
бальнай шкале яны адпавядаюць трэцяму-чацвёртаму узроуням ву-
чэбных дасягненняу. Выкананне заданняу гэтага узроуню патрабуе 
больш абагульненых ведау па курсе механш i малекулярнай ф1зш i 
уменняу выкарыстоуваць гэтыя веды у стандартных атуацыях. 

Тэставыя заданш трэцяга узроуню патрабуюць творчага выка-
рыстання ведау. Па дзесящбальнай шкале яны адпавядаюць чац-
вёртаму-пятаму узроуням вучэбных дасягненняу. 

Выкананне заданняу другога i трэцягаузроуняу складанасщ абавяз-
кова павшна суправаджацца каротюм1 п1сьмовым1 тлумачэнням1 
(рысуню, графш, разл!га, абгрунтаванне магчымасщ выкарыстання пэу-
ных ф1з1чных паняццяу, формул, законау i шш.), на аснове анал1зу ягах 
можна меркаваць аб ступен1 самастойнасщу працэсе работы над iMi. 
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Заданш першага i другога узроуняу складанасщ прызначаны 
для дыягностыю i кантролю навучання ф1зщы на.базавым узроуш. 
3 iMi пав1нны справщца усе вучш. Выкананне заданняу трэцяга 
узроуню з 'яуляецца абавязковым толью пры паглыбленым 
вывучэнш ф1зш. Гэтыя заданш можна прапанаваць пры падрых-
тоуцы да ал1мшяд i цэнтрал1заванага тэсщравання па ф1зщы. 

3улжам структуры заданняу i ix складанасщ адно задание пер-
шага узроуню складанасщ павшна быць выканана за 3 — 4 
мшуты, другога — за 7 — 8 мшут, трэцяга — за 10—12 мшут. За 
правильна выкананае задание першага узроуню нал1чваецца ад ад-
наго да чатырох балау, другога — ад пящ да васьм1 балау, трэця-
га — ад сям1 да дзесящ балау. За заданн1 другога i трэцяга узроу-
няу складанасщ можна нал1чваць у 4 разы меншую колькасць 
балау пры наяунасщ правшьных лапчных крокау па рашэнню за-
дачы i у выпадку, кал1 адказ няправшьны. За задание пятага узроу-
ню нал1чваецца 8 — 9 балау пры наяунасщ неютотных памылак i 
6 — 7 балау, кал1 рашэнне недаведзена да лапчнага канца. 

Ацэнка вызначаецца значэннем каэфщыента засваення матэ-

рыялу тэмы, як1 разл1чваецца па формуле К = N/N0, дзеЛ/g — 
макамальная колькасць балау, N — колькасць набраных балау. 
Кал1 з прапанаванай астэмы тэстау па тэме выконваецца 10 за-
данняу, то jV0 = 100 (гл. табл.). 

Колькасць балау 
(100-бальная шкала) 

10-бальная 
астэма ацэню 

Колькасць балау 
(100-бальная шкала) 

10-бальная 
астэма ацэню 

2 — 1 0 1 5 6 — 6 5 6 

1 1 - 2 0 2 6 6 — 7 5 7 

2 1 — 3 5 3 7 6 — 8 9 8 

3 6 — 4 5 4 9 0 — 9 5 9 

4 6 — 5 5 5 9 6 — 1 0 0 10 

Для скарачэння фармулёвак тэставых заданняу у ix не прыво-
дзяцца амвал1чныя абазначэнш ф1з1чных вел1чынь, а толью даюц-
ца ix лжавыя значэнш, акрамя тага, заместтэрмшау «модуль ско-
расщ», «модуль паскарэння», «модульалы», «модуль 1мпульсу» i 
inui. выкарыстоуваюцца тэрмшы «скорасць», «паскарэнне», 
«ала» , <<1мпульс» i шш. 
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Раздзел 1. АГУЛЬНЫ МЕТАДЫЧНЫ ПАДЫХОД 
ДА РАШЭННЯ ЗАДАЧ ПА Ф131ЦЫ 

1.1. Макраструктура дзейнасц1 
па рашэнню вучэбнай задачы па ф1зщы 

Асноуньнш кампанентам1 сфармуляванай ф1з1чнай задачы 
з'яуляюцца яе умовы A i патрабаваш-ii В. Умовы — гэта тая частка 
задачы, якая змяшчае даныя аб ф1з1чных аб'ектах, з'явах i працэ-
сах, што маюцьдачыненнеда атуацьп, ашсанайу задачы (вядомыя 
ф1з1чныя вел1чыш, яюя характарызуюць станы ф1з1чных аб'ектау, 
граф1к1, што адлюстроуваюць пераходы аб'ектау з аднаго стану у 
друп, ф1з1чныя пастаянныя i шш.). 

Патрабаванш — гэта частка задачы, у якой сфармулявана 
мэта яе рашэння, г. зн. тое, што неабходна вызначыцьу вышку ра-
шэння: знайсщ невядомую ф1з1чную вел1чыню; даказаць наяунасць 
(адсутнасць) той або шшай адносшы (уласщвасщ); сканструяваць 
або пераутварыць аб'екты задачы i шш. 

Усведамленне умоу i патрабаванняу з'яуляецца першым кро-
кам на шляху пошуку рашэння. Пакольш шфармацьи, якая пры-
ведзена ва умовах задачы, звычайна недастаткова, то для яе ра-
шэння неабходна знайсщ дадатковыя даныя, яюя уваходзяць у тэа-
рэтыка-шфармацыйны 6a3ic задачы. 

У тэарэтыка-шфармацыйны базю С задачы уваходзяць асноу-
ныя ф1з1чныя паняцщ, азначэнш ф1з1чных вел1чынь, ф1з1чныя зако-
ны i формулы, што з'яуляюцца ix матэматычным1 мадэлямь Акрамя 
таго, у шфармацыйны 6a3icуваходзяць задачы, спосаб рашэння яюх 
вядомы. Менавта тэарэтыка-шфармацыйны базю з'яуляецца тэа-
рэтычнай асновай, якая вызначае спосаб рашэння задачы. 

Баз1с л1чыцца вядомым, кал! тэарэтычныя палажэнш, на яюх 
грунтуецца рашэнне задачы, яуна вышкаюць з яе умоу i патраба-
ванняу. Кал! ж для таго каб знайсщ шфармацыйны базю, неабход-
на ажыццявщь дадатковыя пераутварэнш умоу i патрабаванняу 
задачы, то 6a3ic л1чыцца невядомым. Выяуленне суадносш пам1ж 
умовам1 i патрабаванням1 дае магчымасць вызначыць i часткова 
упарадкаваць шфармацыйны базк задачы i на гэтай аснове вылу-
чыць тыя тэарэтычныя працэдуры i практычныя прыёмы, яюя 
складаюць спосаб яе рашэння D. 
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Спосаб рашэння •— гэтапаслядоунасцьдзеянняу, што выкон-
ваюцца на аснове палажэнняу шфармацыйнага 6a3icy, прымянен-
пе ягах да умоу заданы або да прамежкавых вышкау дае магчы-
масць вызначыць невядомае. Спосаб рашэння канкрэтнай заданы 
залежыць ад яе умоу i патрабаванняу, i для большасщ вучэбных 
задач па ф1зщы м о ж а быць п р а д с т а у л е н ы у в ы г л я д з е 
кваз!алгарытму, яга раскрывае структуру, дзейнасщ па пошуку 
плана рашэння. 

У адпаведнасщ з агульным метадычным падыходам да рашэн-
ня c})i3i4Hbix задач макраструктура дзейнасщ па рашэнню сфарму-
ляванай ф1з1чнай задачы складаецца з наступных асноуных этапау: 
анализ задачы; пошук i складанне плана яе рашэння; рашэнне за-
дачы у агульным выглядзе i Л1чбавыя разлш; анал1з рашэння i да-
следаванне яго вышкау; складанне задачы з дадзенай структурай; 
навукова-метадычны анал13 працэсу рашэння задачы i яе выкары-
станне у практычнай дзейнасщ. 

Анал1з прадугледжвае перафармулёуку задачы i складанне на 
яе аснове щэальнай задачы, якая з'яуляецца ф1з1чнай мадэллю зы-
ходнай, вылучэнне ф1з1чнай с1стэмы з а б ' е к т н а й в о б л а с щ 
щэальнай задачы i стварэнне фармал1заванай знакавай мадэл1 зы-
ходнай задачы. 

Пошук i складанне плана рашэння щэальнай задачы праду-
гледжваюць выяуленне тых ф1з1чных паняццяу, законау i тэорый, з 
дапамогай яшх можна anicau,b ф1з1чную с1стэму, што была вылуча-
на у працэсе анал1зу; канчатковы выбар законау, я т я неабходны 
для рашэння задачы, i стварэнне матэматычнай мадэл1 щэальнай 
задачы. 

Р а ш э н н е задачы у а гульным в ы г л я д з е зводз1цца да 
рашэння сктэмы урауненняу (няроунасцей), яюя з'яуляюцца ма-
тэматычнай мадэллю задачы, рацыянальным (з пункту гледжання 
матэматыю) спосабам. 

Анал1з i даследаванне вынжау праводз1цца для таго, каб вы-
значыць, у якой ступеш рашэнне адпавядае зыходным умовам i 
патрабаванням; ацан1ць уплыу рабочых дапушчэнняу, я и я был1 
зроблены у працэсе рашэння; праверыць BbiHiKi рашэння задачы у 
прыватных выпадках i 1нш. 

Складанне новай задачы на аснове дадзенай дае магчымасць 
правесщ анал1з зыходнай С1туацьн яшчэ раз, ацанщь ролю пэуных 
умоу, абмежаванняу i спрашчэнняу, я и я был1 зроблены у працэсе 
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рашэння зыходнай заданы, i скласщ на яе аснове новую. Складан-
не заданы прадугледжвае яе абавязковае рашэнне, карэкцыю 
умоу i патрабаванняу у адпаведнасщ з BbiHiKaMi гэтага рашэння i 
канчатковую фармулёуку складзенай заданы. 

Навукова-метадычны анал1з працэсу рашэння заданы ставщь 
за мэту вызнанэнне ступеш адпаведнасщ заданы i яе тэарэтыка-
шфармацыйнага 6a3icy узроуню наяуных ведау школьнжау па 
ф1зщы i матэматыцы, ацэнку эфектыунасщ метаду, яга быу выка-
рыстаны для рашэння, i выяуленне магчымасщ пераносу гэтага 
метаду на друпя заданы i шш. 

Разгледз1м больш падрабязна аперацьй, ягая уваходзяць у 
склад пэуных макраэлементау дзейнасщ па рашэнню вучэбнай 
ф1з1чнай заданы. 

Анал1з заданы прадугледжвае выкананне наступных апе-
рацый: 

1. Выяуленне матэрыяльных аб'ектау, як1я маюць дачыненне 
да ciTyaubii, што разглядаеццаузадачы. 

2. Вызначэнне колькасщ якасна розных щэальных аб'ектау, 
як1я адпавядаюць рэальным аб'ектам задачы. 

3. Вызначэнне агульнай колькасщ щэальных аб'ектау кожнага 
вщу, неабходныхдля таго, каб anicaub атуацыю задачы. 

4. Вызначэнне л1ку станау кожнага щэальнага аб'екта. 
5. Вызначэнне параметрау кожнага щэальнага аб'екта у пэу-

ным стане. 
6. Фармуляванне щэальнай ф1з1чнай задачы, якая адпавядае 

зыходнай. 
7. Наглядную штэрпрэтацыю зместу i структуры зыходнай за-

дачы (рысунак, схема, графж i шш.). 
У працэсе пошуку i складання плана рашэння щэальнай 

ф1з1чнай задачы неабходна выкананне наступных аперацый: 
1. Выяуленне дамшуючых щэальных ф1з1чных аб'ектау, яюя 

з'яуляюцца асновай для канструявання ф1з1чных сютэм. 
2. Выбар ф1з1чнай с1стэмы для даследавання i вызначэнне яе 

тыпу. 
3. Анал1з характару знешн1х i унутраных узаемадзеянняу да-

следуемай ф1з1чнай астэмы. 
4. Вызначэнне колькасщ станау даследуемай ф1з1чнай с1стэмы 

i параунанне параметрау кожнага з щэальных аб'ектау ф1з!чнай 
астэмы у гэтых станах. 
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5. Анал1з прычын змены параметрау кожнага з щэальных аб'-
ектау с1стэмы пры пераходзе з аднаго стану у друп. 

6. Увядзенне рабочих дапушчэнняу наконт даследуемай 
ф1з1чнай астэмы. 

7. Фармуляванне рабочай ппотэзы адносна магчымых вары-
янтау тэарэтыка-шфармацыйнага базюу для ашсання ф!з1ч-
най астэмы i выбар ф1з1чных паняццяу, законау i тэорый, яюя ад-
павядаюць гэтай ппотэзе. 

8. Складанне матэматычнай мадэл! ф1з1чнай астэмы, якая ад-
павядае рабочай ппотэзе, г. зн. 3anic урауненняу (няроунасцей), 
я ю я адлюстроуваюць п р ы ч ы н н а - в ы н ж о в ы я сувяз1 пам1ж 
змяненнямп станау i уздзеянням1 на аб'екты ф1з1чнай астэмы i 
урауненняу (няроунасцей), яюя адлюстроуваюць функцыяналь-
ныя залежнасщ пам1ж параметрам! ф1з1чнай астэмы. 

9. Ажыццяуленне праверю матэматычнай мадэл1 ф1з1ч-
най с1стэмы з мэтай выяулення магчымасщ знаходжання невядо-
мых вел!чынь. 

Пошук плана рашэння залежыцьадколькасщ невядомыхкам-
панентау задачы, яюя мы умоуна абазначым XYZ. 

Для задач са структурай ACDB i ACDXэтап пошуку плана ра-
шэння адсутшчае, паколью ён з'яуляецца вядомым. Кал1 структу-
ра задачы мае выглядЖХб або ACXY, то пошук плана рашэння 
ажыццяуляецца паралельна з анал1зам задачы i заканчваецца пра-
веркай яе матэматычнай мадэль 

У задачах са структурай AXYB i AXYZ этап пошуку плана рашэн-
ня звязаны з творчай дзейнасцю. У працэсе рэал1зацьи гэтага плана 
ажыццяуляецца пауторны, больш падрабязны, анал1з умоу i патра-
баванняу задачы, фармулююцца рабочЫя ппотэзы адносна магчымых 
варыянтау тэарэтыка-шфармацыйнага базюу для ашсання вылуча-
ных ф!з1чных с1стэм, выб1раецца метад яе рашэння. 

Зауважым, што аперацьн, яюя прадугледжаны этапам пошуку 
i складання плана рашэння щэальнай задачы, неабходна выканаць 
для кожнай з вылучаных ф1з1чных астэм. 

Навукова-метадычны анал1з працэсу рашэння вучэбнай зада-
чы прадугледжвае выкананне наступных аперацый: 

1. Вызначэнне адпаведнасщ зместу задачы узроуню ведау 
школьшкау аб яе структуры i працэсе рашэння. 

2. Вызначэнне адпаведнасш пам1жтэарэтыка-шфармацыйным 
базюам задачы i узроунем наяуных ведау школьшкау i ix развщцём. 
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3. Выяуленне перавап недахопау спосабу, яю быу выкарыста-
ны для рашэння заданы, у параунанш з друпм1 спосабам1 яе ра-
шэння. 

4. Складанне кваз1алгарытму або эурыстычнага прадшсання 
па рашэнню пэунага класа задач. 

1.2. Агульны кваз!алгарытм рашэння 
вучэбнай заданы па ф1зщы 

Анал1з зместу i структуры дзейнасщ па рашэнню вучэбнай 
ф1з1чнай заданы у адпаведнасщ з асноуньнш этапам! яе рашэння, 
яюя разгледжаны вышэй, дае магчымасць скласщ агульны 
кваз1алгарытм рашэння вучэбных задач па ф1зщы. Прымяненне 
кваз1алгарытму прадугледжвае выкананне наступныхдзеянняу: 

1. Вылучэнне ф1з1чных аб'ектау заданы i ix замену щэальным1 
ф1з1чным1 мадэлямь 

2. Выбар с1стэмы адлжу i увядзенне яе щэальнай ф1з1чнай 
мадэлг 

3. Вылучэнне дамшуючых ф1з1чных аб'ектау i выбар ф1з1чнай 
сктэмы для даследавання. 

4. Анал1з знешшх i унутраных узае'мадзеянняу выбранай 
ф1з1чнай сютэмы i вызначэнне яе тыпу. 

5. Увядзенне юнематычных, дынам1чных i энергетычных харак-
тарыстык знешшх i унутраныхузаемадзеянняу ф!з1чнай астэмы. 

6. Выяуленне магчымасщ ашсання выбранай а с т э м ы 
кшематыка-дынам!чным або энергетычным спосабам. 

7. Выбар ф1з1чных законау для ашсання ф1з1чнай сктэмы. 
8. 3anic законау руху i (або) законау захавання для аб'ектау, 

што уваходзяць у склад ф1з1чнай астэмы. 
9. Адлюстраванне на схематычным рысунку юнематычных, 

дынам1чных i энергетычных характарыстык ф1з1чнай астэмы. 
10. Праецыраванне вектарных вел1чынь на Boci каардынат. 
11. Рашэнне астэмы скалярных урауненняу у агульным вы-

глядзе. 
12. Анал1з вышкау рашэння у агульным выглядзе. 
13. Выкананне л1кавых разл1кау i ix анал1з. 
14. Ажыццяуленне навукова-метадычнага анал1зу працэсу ра-

шэння задачы. 
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3po6iM некаторыя тлумачэнш да прыведзенага кваз1алгарытму. 
У якасщ ф1з1чных аб'ектау заданы могуць выступаць ф1з1чныя 

целы (цвёрдыя, вадгая, газападобныя) або пал1 (грав1тацыйнае, 
электрычнае, магштнае, электрамагштнае). Прычым частка з гэтых 
аб'ектау называецца у задачы у яуным выглядзе, а частка у няяуным. 

Ф1з1ка як навука мае справу не з рэальным1 ф1з1чным1 
аб'ектам1, а з ix щэальньиш ф1з1чным1 Мадэля!(п. Анал1з гэтых мадэ-
ляудае магчымасць выявщь заканамернасш, ягам падпарадкоува-
юцца пэуныя класы рэальных аб'ектау. Так, мадэллю рэальнага 
цела у механщы з'яуляецца матэрыяльны пункт або астэма матэ-
рыяльных пунктау, мадэллю рэальнага газу у малекулярнай ф1зшы 
з ' я у л я е ц ц а щ э а л ь н ы газ , м а д э л л ю з а р а д ж а н а г а цела у 
электрадынамщы з'яуляецца пунктавы зарад, мадэллю поля з'яу-
ляецца аднароднае поле i шш. 

Наузроуш вывучэння ф1з1к! у еярэдняй школе (акрамя класау 
з паглыбленым вывучэннем) усе факты, паняцщ i законы 
анал1зуюцца адносна пэунай шерцыяльнай астэмы адл1ку, якая 
з'яуляецца щэальнай мадэллю рэальнай астэмы адл1ку (напрык-
лад, астэмы адл1ку, якая звязана з паверхняй Зямл1). Таму выбар 
с1стэмы аджику з 'яуляецца неабходным для рашэння любой задачы 
па ф1зщы. 

Да дамшуючых(галоуных) аб'ектау задачы адносяццатыя аб'-
екты, адносна ягах сфармуляваны патрабаванш задачы. 

Ф1з1чнай астэмай называюцьаб'ектабо групу аб'ектау, прымя-
11енне да ягах пэуных ф1з1чныхпаняццяу, законау i тэорый дае магчы-
масць рашыць задачу. Пры канструяванш ф1з1чных астэм з аб'ектау 
задачы трэба гаравацца наступным: па-першае, у склад сктэмы 
павшен уваходзшь хоць адзш з дамшуючых аб'ектау; па-другое, 
колькасць аб'ектау, што уваходзяць у склад астэмы, павшна быць 
мЫмальнай. Пачынаць канструяванне трэба з разгляду ф1з!чных 
с1стэм, ягая змяшчаюць адзш з дамшуючых аб'ектау. 

У залежнасщ ад наяунасщ або адсутнасщ узаемадзеянняу 
мыбранай ф1з1чнай астэмы з аб'ектам!, што не уваходзяць у яе 
склад, адрозшваюць замкнёныя i незамкнёныя ф1з1чныя астэмы. 
Да замкнёных адносяцца астэмы, ягая не узаемадзейшчаюць са 
знешшм1 аб'ектам1 або узаемадзейшчаюць з iMi так, што знешшя 
узаемадзеянш скампенсаваныя . Незамкнёным1 называюцца 
ф1з1чныя астэмы, ягая узаемадзейшчаюць са знешшм1 аб'ектам1, 
прычым гэтыя узаемадзеянш не скампенсаваныя. 
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