
Ф 131К А 
МАТЭМАТЫКА 

1НФАРМАТЫКА 
Б1Я/10Г1Я 

ГЕАГРАФ1Я

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



м е т о д ы к л  ЙЫКЛАДАННЯ

МЕТОДЫКД БЫКЛЛДЛННЯ TI3IKI
Весц1 БДПУ. Серыя 3. 2018. № 4. С. 19-25.

УДК 53:37.091.32.2

MIHI-ЗАДАЧЫ ПА Ф131ЦЫ 
У РЫСУНКАХ I ГРАФ1КАХ 
ЯК СРОДАК ПАВЫШЭННЯ 
УЗРОУНЮ ВЕДАУ НАВУЧЭНЦАУ

В. Р. Собаль,
доктар ф1з1ка-матэматычных навук, 
прафесар, загадчык кафедры ф'шю i 

методыш выкладання ф 'мм БДПУ;

Ч. М. Федаркоу,
кандыдат педагаг1чных навук, 

дацэнт кафедры ф 'мм  / методыш 
выкладання ф'тю БДПУ

Пастугну у рэдакцыю 28.08.18.

UDC 53:37.091.32.2

MINI-TASKS IN PHYSICS 
IN DRAWINGS AND GRAPHS AS A 

MEANS OF IMPROVING THE LEVEL 
OF KNOWLEDGE OF STUDENTS

V. Sobol,
Doctor o f Physics and Mathematics,
Professor, Head o f the Department of Physics 
and Methods o f Teaching Physics, BSPU;

Ch. Fedorkov,
PhD in Pedagogics, Associate Professor 
of the Department o f Physics and 
Methods of Teaching Physics, BSPU

Received on 28.08.18.

У артыкуле паказваецца, што сярод колькасных, якасных, эксперыментальных, граф1чных i Ышых задач па 
ф1зщы ёсць месца i мУ-задачам, яюя з'яуляюцца эфектыуным сродкам павышэння узроуню ведау 
навучэнцау. Прыводзяцца канкрэтныя прыклады MiHi-задач па ycix раздзелах курса ф|з1ю. Аутары сцвяр- 
джаюць, што рашэнне задач выступае i як мэта, i як метад, i як эфектыуны сродак навучання. У гэтым 
плане рашэнне MiHi-задач служыць простым, зручным i эфектыуным спосабам атрымання i npasepKi ведау, 
фарм1равання вучэбных уменняу i навыкау навучэнцау, дазваляе хутка праводзщь паутарэнне вывучанага 
матэрыялу, ажыццяуляць практычную м1жпрадметную сувязь ф1зм з матэматыкай, чарчэннем i miubiMi 
вучэбньш прадметамк Пры гэтым асабл1вы эфект пры рашэнш MiHi-задач, разам з тэкставым зместам, 
уносяць pbicyHKi i графш, яюя спрыяюць актыунай мэтанафаванай разумовай дзейнасц!.

Ключавыя словы: ф1зжа, праблема, задача, рысунак, граф1к, метад, сродак, веды, навучанне.

The article points out that among the quantitative, qualitative, experimental, graphic and other tasks in physics 
there is a place for mini-tasks that are an effective means of improving the level of knowledge of students. Specific 
examples of mini-problems in all sections of physics course are given. The authors argue that the solution of 
problems acts as a goal, and as a method and as an effective means of learning. In this regard the decision of the 
mini-task is a simple, convenient and effective method of obtaining and testing the knowledge, the formation of the 
training and skills of students; it allows a very quick revising of the material studied, carrying out practical 
intersubject connection of physics with mathematics, drawing and other educational subjects. In this case, a 
special effect in solving mini-problems, along with text content, belongs to drawings and graphs that contribute to 
the active purposeful mental activity.

Keywords: physics, problem, task, drawing, schedule, method, means, knowledge, training.

Праблема павышэння узроуню ведау 
школьшкау i студэнтау па ф1зщы вы- 

рашаецца у школе i ВНУ розным1 шляхам1, 
у прыватнасц1, узмацненнем эксперымен- 
тальнага боку выкладання, аргажзацыяй са- 
мастойнай працы вучняу, удасканаленнем 
методьш рашэння практычных задач. Вядо- 
ма, што рашэнне ф1з1чных задач дапамагае 
навучэнцам глыбей i пауней асэнсаваць 
ф1з1чныя з'явы i больш дэталёва зразумець

тэарэтычна вывучаную заканамернасць, 
якая aniceae працэс праяулення гэтай з'явы.

Рашэнне задач -  гэта адзш з метадау паз- 
нання узаемасувяз1 законау, яюя апюваюць 
з'явы, што адбываюцца у прыродзе. У працэ- 
се рашэння задач навучэнцы непасрэдна су- 
тыкаюцца з неабходнасцю прымянення атры- 
маных тэарэтычных ведау па ф1зщы, глыбей 
усведамляюць сувязь тэорьм з практыкай, 
макс1мальна праяуляюць самастойнасць i
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творчы падыход. Працэс рашэння задач -  
адзЫ з важных сродкау паутарэння, замаца- 
вання i праверю ведау студэнтау i школьнкау. 
Рашэнне i анал1з задачы дазваляюць зразу- 
мець i запомнщь асноуныя законы i формулы 
(£i3iKi, ствараюць уяуленне аб ix характэрных 
асабл1васцях i межах прымянення. Задачы 
разв1ваюць навык у выкарыстанн1 агульных 
законау матэрыяльнага свету для вырашэння 
канкрэтных пытанняу, я ш  маюць практычнае i 
пазнавальнае значэнне, бо у аснове кожнай 
ф1з1чнай задачы ляжыць тое ui Ышае прыват- 
нае праяуленне аднаго або некальюх фунда
ментальных законау прыроды i ix следствау. 
На занятках па рашэны ф1з1чных задач часцей, 
чым у Ышых выпадках, ствараюцца праблем- 
ныя атуацьм, яюя актыв1зуюць разумовую 
дзейнасць, з'яуляючыся эфектыуным сродкам 
развщця творчых здольнасцяу навучэнцау.

Асноуным1 функцыям1 навучальных за
дач па фнзщы (а таксама па iHmbix прадме- 
тах) з'яуляюцца наступныя:

-  навучальныя, я ш  спрыяюць навучэн- 
цам выявщь сутнасць прыроднай з'явы, яюя 
фарм!руюць умены i навыю выканання гра- 
ф1чнай i анал!тычнай работы;

-  выхаваучыя, мэтай яюх з'яуляецца 
фарм1раванне у студэнтау i школьнкау 
дыялектыка-матэрыялютычнага светапогляду;

-  разв1ваючыя, яюя забяспечваюць умо- 
вы для фарм!равання лапчнага i творчага 
мыслення, праявы штущьн i актыунасцК

3 пункту гледжання педагопю задача -  гэта 
асноуная клетачка педагапчнага майстэрства, 
рашэнне якой адлюстроувае узровень 
прафеаянал!зму педагога. У той жа час 
ф1з!чнай задачай у вучэбнай практыцы назы- 
ваюць невялкую тэматычную праблему, якая 
вырашаецца з дапамогай лапчных высноу, 
прымянення тэарэтычных ведау i матэматыч- 
ных дзеянняу на аснове законау i метадау 
ф1з!ю.

Дыдактычная каштоунасць задач вызна- 
чаецца перш за усё той ф!з!чнай тф ар- 
мацыяй, якую яны утрымл1ваюць. У сувяз1 з 
гэтым асабл1вай увап заслугоуваюць зада
чы, у яюх атсваюцца клаачныя фундамен- 
тальныя доследы i адкрыцц!, яюя з'яуляюцца 
падмуркам сучаснай ф !зт.

Пры гэтым праблема павышэння якасц! 
ведау навучэнцау (у сярэдняй школе i ВНУ) 
па ф!зщы вырашаецца розным! шляхам^ у 
прыватнасц1, узмацненнем эксперыменталь- 
нага боку выкладання, аргажзацыяй сама- 
стойнай працы i выкарыстаннем MiHi-задач.

MiHi-задачы -  гэта задачы, пры вырашэны 
ямх патрабуецца растлумачыць тую ц\ Ышую

ф!з1чную з'яву або прадказаць, як яна будзе 
працякаць пры пэуных умовах; у змесце гэтых 
задач, як правша, адсутычаюць лшавыя да- 
дзеныя. Рашэнне MiHi-задач дазваляе увесц1 
новыя паняцц1, высветлщь вывучаемыя зака- 
намернасц!, падрыхтаваць вучняу да выкла- 
ду новага матэрыялу. У працэсе рашэння 
TaKix задач навучэнцы непасрэдна сутыкаюц- 
ца з неабходнасцю прымянщь атрыманыя ве
ды па ф1зщы у рэальнай спуацьи, глыбей ус- 
ведамляюць сувязь тэорьм з практыкай. Ра
шэнне MiHi-задач -  адзЫ з эфектыуных, 
хуткасных сродкау паутарэння i замацавання 
вучэбнага матэрыялу, праверм ведау наву
чэнцау. Асабл!вы эфект пры рашэны MiHi- 
задач, разам з тэкставым зместам, уносяць 
рысуню i графм, яюя спрыяюць актыунай мэ- 
танаюраванай разумовай дзейнасц1, ствара
юць эмацыйны настрой i пазпыунае стауленне 
да працэсу рашэння задач.

Рашэнне MiHi-задач, у я ш  выкарыстоу- 
ваюцца графм, спрыяе высвятленню функ- 
цыянальнай залежнасц! пам(ж ф!з!чным! ве- 
л!чыням!, прывщцю навыкау працы з маш- 
Ta6aMi i фарм!раванню умення парауноуваць
i анал!заваць ф!з!чныя працэсы i з'явы. MiHi- 
задачы з рысункам! патрабуюць вусна даць 
адказ на пастауленае пытанне або адлю- 
страваць новы рысунак, ям з'яуляецца адка- 
зам на рысунак задачы. Рашэнне TaKix задач 
спрыяе выхаванню у вучняу увап, наз!раль- 
Haoji i развщцю ф!з1чнай тсьменнасцк

Шматгадовы вопыт працы у галЫе аду- 
кацьй паказвае, што MiHi-задачы з'яуляюцца 
эфектыуным сродкам павышэння узроуню 
ведау навучэнцау i ix рашэнне спрыяе павы- 
шэнню матывацьи вучняу i студэнтау да вы- 
вучэння курса ф!з!ю. У сувяз! з гэтым HaMi 
створаны тэматычны комплекс TaKix задач па 
ycix раздзелах ф!зт, прыклады яKix прыве- 
дзены шжэй.

Мехашка
1. Плосш  пласцЫю, плошчы паверхы 

як\х суадносяцца як S1 > S2 > S3 > > S4, зна- 
ходзяцца у вадзе на розных глыбнях (h1 < h2< 
< h3 < h4). У яюм выпадку с т а  цюку на 
пласцЫку будзе найменшай:

I

1)1; 2)2; 3)3;  4)4;  5) будзе адноль- 
кавай?
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2. Два целы узаемадзейжчаюць пам1ж 
сабой. Кал1 масу першага цела павял1чыць у
2 разы, а адлегласць пам1ж целагш памен- 
шыць у 2 разы, то с та  узаемадзеяння:

/и, ГГ 7Т пи

L

1) павял1чыцца у 4 разы; 2) паменшыц- 
ца у 4 разы; 3) павял1чыцца у 8 разоу;
4) паменшыцца у 2 разы.

3. Аутамабть рухаецца з пастаяннай па 
модул1 скорасцю па выпуклым мосце. У гэ
тым выпадку с т а  цюку аутамабтя на мост у 
верхн1м пункце i с т а  цяжару суадносяцца як:

4. Цела масай т  рухаецца па гарызан- 
тальнай паверхнК Kani на гэта цела пакпасц1 
груз, маса якога М = З т , то с та  трэння 
сл1згання:

1) павял1чыцца у 3 разы; 2) паменшыц
ца у 3 разы;

3) паменшыцца у 5 разоу; 4) павял1чыцца 
у 4 разы.

5. На цела дзейычаюць тры сты  (гл. ма- 
люнак 1). Напрамак вектару вышковай сты  
на малюнку 2 пазначаны л'нбай:

5) 5.

Малекулярная ф/з/ка # тэрмадынамЫа.
1. Залежнасць змены тэмпературы 

щэальнага газу некаторай масы ад цюку гра- 
ф!чна паказана на рысунку. Якому працэсу 
адпавядае участак 3-4 гэтага графка:

1) 1затэрм1чнаму; 2) !забарычнаму; 
3) |’захарычнаму; 4) адыабатычнаму?

2. На рысунку паказаны дзве i3a6apbi 
у каардынатах V, Т для аднаго i таго ж газу. 
Цюю газу у гэтых выпадках суадносяцца як:

1) р, > р2; 2) р, < р2; з) р, = р2;
4 ) Р, =* 2р2-

3. Зыходзячы з графка вызначце, у 
колью разоу змянтася тэмпература щэаль
нага газу пры пераходзе са стану 1 у стан 2: 

р, кПа 1

1)4; 2)5; 3)4; 4 )3 .

4. Як! участак графка, што паказвае за
лежнасць тэмпературы рэчыва ад часу, можа 
адпавядаць працэсу кандэнсацьп:

/, °С

О

В

N 3 /
Т, мин

1) DE; 2) АВ; 3) ВС; 4) CD?

5. Вызначце удзельную цеплыню 
параутварэння рэчыва з графка залежнасц1 
колькасф выдаткаванай цеплыш ад масы 
вадкасц1, якая выпарылася:
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1)0,5 МДж/кг; 
3) 3,0 МДж/кг;

2) 1,5 МДж/кг;
4) 1,0 МДж/кг.

Электрычнасць / магнетизм.
1. Станоучы кропкавы зарад q пера- 

мяшчаецца у неаднародным электрастатыч- 
ным пол1 з KponKi С у кропку D па розных тра- 
екторыях. Пры перамяшчэнш па якой з тра- 
екторый работа cm поля найбольшая:

1)папершай; 2) па другой; 3)патрэцяй;
4) работа cm поля аднолькавая?

2. На яюм з графжау правильна паказа- 
на залежнасць ёмютасц1 С плоскага паветра- 
нага кандэнсатара ад адлегласц1 d пам1ж яго 
абкладкамк

А Б
С * \  С

В

3. Метал1чнае кольца знаходзщца у 
магн!тным пол1, намраваным уздоуж яго Boci. 
На яюм з рысункау правтьна пазначаны 
напрамк1 шдукцыйнага току I у коле i с ты  F, 
якая дзейшчае з боку поля на малы участак 
кольцы даужынёй Д|, кал1 ДВ/At > 0:

1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

4. Згодна з рысункам, пакажыце напра- 
мак сты , якая дзейшчае на правадшк з то
кам:

В

1)ужз; 2)уверх; 3) налева; 4) направа;
5) перпендыкулярна плоскасц1 рысунка 

ад наз1ральыка.

5. Згодна з рысункам, пакажыце напра- 
мак сты , якая дзейшчае на адмоуна зарад- 
жаную часцщу А:

5 0

А  и
1) перпендыкулярна плоскасш рысунка 

ад наз!ральшка;
2) ушз; 3) уверх; 4) налева; 5) направа.

BaaaHHi i xeani
1. На рысунку паказаны графк залеж- 

насц1 каардынаты цела, якое здзяйсняе 
гармашчныя ваганш уздоуж Boci Ох, ад часу. 
Частата ваганняу роуная:

1) v = 4 Гц; 2) v = 0,5 Гц; 3 )v  = 2 Гц;
4) \/ = 0,25 Гц; 5) и = 1 Гц.

2. На рысунку паказаны графк залеж- 
насц1 каардынаты цела, якое здзяйсняе 
гармашчныя ваганш уздоуж Boci Ох, ад часу. 
Амшитуднае значэнне праекцьм хуткасц1 $0х 
цела на гэтую вось роунае:

1) &0х = 2 м/с; 2) а0х = 4 м/с; 3) $0х = 3 м/с;
4) $0х = 5м/с; 5) 30х = 8 м/с.

3. Кал1 амплпуда ваганняу А = 5 см, ча
стата v = 10 Гц, пачатковая фаза срп = 0, то
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раунанне гармажчнага вагання, паказанага 
на рысунку, у асноуных адзшках CI мае вы- 
гляд:

1) х = 5 sin10 n t ; 2) х = 0,05 sin 20 n t ;
3) х = 0,05 cos(20 nt + тг);
4) x = 0,5 sin (10 nt + 0,5 тг);
5) x = 5 cos 20 nt.

4. Па прыведзеных на графку дадзеных 
залежнасц! зарада q на абкладках щэальнага 
кандэнсатара вагальнага контуру, ёмютасць 
якога С = 6 мкФ, ад часу t вызначыце 
машмальную энерпю W0 магжтнага поля 
контуру:

1) W0 = 83 Дж; 2) W0 = 76 Дж;
3) W0 = 35 Дж; 4) W0 = 28 Дж;
5) W0 = 105 Дж.

5. Па прыведзеных на граф^у дадзеных 
залежнасц! напружання U на рэзютары 
супрац!уленнем R = 20 Ом, уключаным у 
ланцуг пераменнага току, ад часу t вызначы
це дзеючае значэнне сты  току I у ланцугу:

q, мКл

1)1 =1,2 А; 2) 1 = 1 , 8  А; 3) 1д = 2,1 А; 
4) !д = 0,60 А; 5) 1д = 3,4 А.

Оптыка
1. Аптычным цэнтрам рассейвальнай 

лшзы з'яуляецца кропка:

2. Як\ з рысункау дакладна адлю- 
строувае ход праломленага прамяня у 36i-

о

4 ' 5 ' \

О V. 0  ,
F Г Ч

г \ г

1)2; 2 )4 ; 3)1; 4 )5 ; 5)3?

3. Яю рысунак адпавядае атрыманню 
вщарысу у праекцыйным апараце:

хшУ1 '! Ж
\

Л’ F  Л о  

\
V
г

о
F Л F X

2
\

V

4. Якая роунасць вызначае формулу 
тонкай лшзы для выпадку, паказанага на ры
сунку:

1)1/F = 1/d + 1/f; 2) -1/F = 1/d - 1/f;
3) 1/F = -1/d + 1/f; 4) -1/F = -1/d + 1/f;
5) 1/F = 1 /d -1 /f?

5. Згодна з рысункам закон праламлен- 
ня святла вызначаецца роунасцю:

1) А; 2 )0 ; 3) С; 4) D; 5) В.
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1) sinR/sina = n /a ,; 2) sina/sinfi = njr\2\
3) sina/sinft = n2/n.,; 4) sina/sincp = n2/nv
5) sinfysiri(p = n2/nr

Квантавая фЫиа
1. На яюм рысунку адлюстраваны графк 

залежнасц! энерги фатона ад даужыш хвал! 
выпраменьвання:

1)3; 2)4;  3)1; 4)5;  5)2.

2. На рысунку адлюстраваны графк 
залежнасц! юнетычнай энерги фотаэлектро- 
на ад частаты выпраменьвання. Якой кроп- 
кай рысунка вызначаецца чырвоная мяжа 
фотаэфекту:

Е к
К

0
А^'

1)5; 2)3;  3)4; 4)1;  5)2?

3. На рысунку прадстаулены энергетыч- 
ныя узроуш атама вадароду. Яю пераход ад- 
павядае выпраменьванню фатона з наймен- 
шай даужынёй хвалг

Е*

е2

Ех

1)1; 2)2; 3)3;  4)4;  5)5?
4. Пры даследаванш прыроды радые- 

актыуных выпраменьванняу прэпарат радыя 
змяшчал1 у моцнае магжтнае поле. Як павь 
нен быць наюраваны вектар шдукцьи мап-нт-

нага поля, каб наз1ралася паказанае на ры
сунку адхтенне (З-часцщ:

1) уверх;
2) ун1з;
3) перпендыкулярна плоскасц1 рысунка 

ад наз1ральыка;
4) перпендыкулярна плоскасц1 рысунка 

да наз1ральшка;
5 ) направа?

5. Вядома, што радыеактыунае выпра- 
меньванне мае складаны састау i у магнитным 
полтадзяляеццанаа-,[Зчу-выпраменьванне. 
Як наюравана магштнае поле у выпадку, па- 
казаным на рысунку:

1) уверх;
2) перпендыкулярна плоскасц1 рысунка 

ад наз1ральн1ка;
3. перпендыкулярна плоскасц1 рысунка 

да наз1'ралы-пка;
4) налева;
5 ) направа?

Прыведзеныя прыклады MiHi-задач па- 
казваюць, што ix рашэнне не патрабуе вялмх 
выдаткау часу i глыбокага анал1зу ix зместу. 
PbicyHKi i графм дапауняюць змест i робяць 
такога тыпу задачы блщ-задачамк Кожная з 
ix выюнкае матываванае стауленне да да- 
дзенай вывучаемай або паутараемай ф!з1ч- 
най тэмы, што прыводзщь да больш эфек- 
тыунага запамЫання i павышэння узроуню 
ведау.

Рашэнне i анал!з MiHi-задач спрыяе запа- 
мЫанню асноуных законау i формул ф!зш, 
стварае уяуленне аб ix характэрных асабль
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васцях i межах прымянення. Такога тыпу за
даны разв1ваюць навыю у выкарыстанж 
агульных законау матэрыяльиага свету для 
вырашэння канкрэтных пытанняу, яюя ма- 
юць практычнае i пазнавальнае значэнне.

Oi3i«a як навучальны прадмет -  не толью 
сукупнасць тэарэтычных дадзеных, але i 

развщцё погпядау на прыроду, фарм1раванне 
светапогляду, стаулення да рэчаюнасцк Мэ- 
та навучання ф1зщы: фарм1раванне навуко- 
вых ведау у галше прыродазнаучых навук, 
паняццяу, законау, сучаснай ф1з1чнай карцты 
свету; фарм1раванне эксперыментальных 
уменняу i навыкау, знаёмства з асноуным1 
напрамкам1 навукова-тэхжчнага прагрэсу.
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Таму рашэнне задач выступае i як мэта, i як 
метад, i як эфектыуны сродак навучання. У гэ
тым плане рашэнне MiHi-задач служыць про
стым, зручным i эфектыуным спосабам атры- 
мання i праверю ведау, фарм!равання вучэб- 
ных уменняу i навыкау навучэнцау, дазваляе 
хутка праводзщь паутарэнне вывучанага ма- 
тэрыялу, ажыццяуляць практычную м!жпрад- 
метную сувязь ф1зш з матэматыкай, чарчэн- 
нем i iHLiibiMi навучальным! прадметамг Таюм 
чынам, рашаючы падобныя MiHi-задачы, на- 
вучэнцы вучацца у канкрэтных з'явах знахо- 
р,з\ць праявы ф!з1чных законау, i у ix свядомасц! 
адбываецца пашырэнне аб'ёму вывучаемых 
паняццяу i ведау у цэлым.
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