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У артыкуле паказваецца, што сярод колькасных, якасных, эксперыментальных, графічных і іншых задач па 
фізіцы ёсць месца і міні-задачам, якія з'яўляюцца эфектыўным сродкам павышэння ўзроўню ведаў 
навучэнцаў. Прыводзяцца канкрэтныя прыклады міні-задач па ўсіх раздзелах курса фізікі. Аўтары сцвяр-
джаюць, што рашэнне задач выступае і як мэта, і як метад, і як эфектыўны сродак навучання. У гэтым 
плане рашэнне міні-задач служыць простым, зручным і эфектыўным спосабам атрымання і праверкі ведаў, 
фарміравання вучэбных уменняў і навыкаў навучэнцаў, дазваляе хутка праводзіць паўтарэнне вывучанага 
матэрыялу, ажыццяўляць практычную міжпрадметную сувязь фізікі з матэматыкай, чарчэннем і іншымі 
вучэбнымі прадметамі. Пры гэтым асаблівы эфект пры рашэнні міні-задач, разам з тэкставым зместам, 
уносяць рысункі і графікі, якія спрыяюць актыўнай мэтанакіраванай разумовай дзейнасці.

Ключавыя словы: фізіка, праблема, задача, рысунак, графік, 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 ўзроўню ведаў 
школьнікаў і студэнтаў па фізіцы вы-

рашаецца ў школе і ВНУ рознымі шляхамі, 
у прыватнасці, узмацненнем эксперымен-
тальнага боку выкладання, арганізацыяй са-
мастойнай працы вучняў, удасканаленнем 
методыкі рашэння практычных задач. Вядо-
ма, што рашэнне фізічных задач дапамагае 
навучэнцам глыбей і паўней асэнсаваць 
фізічныя з'явы і больш дэталёва зразумець 

тэарэтычна вывучаную заканамернасць, 
якая апісвае працэс праяўлення гэтай з'явы.

Рашэнне задач – гэта адзін з метадаў паз-
нання ўзаемасувязі законаў, якія апісваюць 
з'явы, што адбываюцца ў прыродзе. У працэ-
се рашэння задач навучэнцы непасрэдна су-
тыкаюцца з неабходнасцю прымянення атры-
маных тэарэтычных ведаў па фізіцы, глыбей 
усведамляюць сувязь тэорыі з практыкай, 
максімальна праяўляюць самастойнасць і 
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творчы падыход. Працэс рашэння задач – 
адзін з важных сродкаў паўтарэння, замаца-
вання і праверкі ведаў студэнтаў і школьнікаў. 
Рашэнне і аналіз задачы дазваляюць зразу-
мець і запомніць асноўныя законы і формулы 
фізікі, ствараюць уяўленне аб іх характэрных 
асаблівасцях і межах прымянення. Задачы 
развіваюць навык у выкарыстанні агульных 
законаў матэрыяльнага свету для вырашэння 
канкрэтных пытанняў, якія маюць практычнае і 
пазнавальнае значэнне, бо ў аснове кожнай 
фізічнай задачы ляжыць тое ці іншае прыват-
нае праяўленне аднаго або некалькіх фунда-
ментальных законаў прыроды і іх следстваў. 
На занятках па рашэнні фізічных задач часцей, 
чым у іншых выпадках, ствараюцца праблем-
ныя сітуацыі, якія актывізуюць разумовую 
дзейнасць, з'яўля ючыся эфектыўным сродкам 
развіцця творчых здольнасцяў навучэнцаў.

Асноўнымі функцыямі навучальных за-
дач па фізіцы (а таксама па іншых прадме-
тах) з'яўляюцца наступныя:

– навучальныя, якія спрыяюць навучэн-
цам выявіць сутнасць прыроднай з'явы, якія 
фарміруюць уменні і навыкі выканання гра-
фічнай і аналітычнай работы;

– выхаваўчыя, мэтай якіх з'яўляецца 
фарміраванне ў студэнтаў і школьнікаў 
дыялек тыка-матэрыялістычнага светапогляду;

– развіваючыя, якія забяспечваюць умо-
вы для фарміравання лагічнага і творчага 
мыслення, праявы інтуіцыі і актыўнасці.

З пункту гледжання педагогікі задача – гэта 
асноўная клетачка педагагічнага майстэрства, 
рашэнне якой адлюстроўвае ўзро вень 
прафесіяналізму педагога. У той жа час 
фізічнай задачай у вучэбнай практыцы назы-
ваюць невялікую тэматычную праблему, якая 
вырашаецца з дапамогай лагіч ных высноў, 
прымянення тэарэтычных ведаў і матэматыч-
ных дзеянняў на аснове законаў і метадаў 
фізікі.

Дыдактычная каштоўнасць задач вызна-
чаецца перш за ўсё той фізічнай інфар-
мацыяй, якую яны ўтрымліваюць. У сувязі з 
гэтым асаблівай увагі заслугоўваюць зада-
чы, у якіх апісваюцца класічныя фундамен-
тальныя доследы і адкрыцці, якія з'яўляюцца 
падмуркам сучаснай фізікі.

Пры гэтым праблема павышэння якасці 
ведаў навучэнцаў (у сярэдняй школе і ВНУ) 
па фізіцы вырашаецца рознымі шляхамі, у 
прыватнасці, узмацненнем эксперыменталь-
нага боку выкладання, арганізацыяй сама-
стойнай працы і выкарыстаннем міні-задач.

Міні-задачы – гэта задачы, пры вырашэнні 
якіх патрабуецца растлумачыць тую ці іншую 

фізічную з'яву або прадказаць, як яна будзе 
працякаць пры пэўных умовах; у змесце гэтых 
задач, як правіла, адсутнічаюць лікавыя да-
дзеныя. Рашэнне міні-задач дазваляе ўвесці 
новыя паняцці, высветліць вывучаемыя зака-
намернасці, падрыхтаваць вучняў да выкла-
ду новага матэрыялу. У працэсе рашэння 
такіх задач навучэнцы непасрэдна сутыкаюц-
ца з неабходнасцю прымяніць атрыманыя ве-
ды па фізіцы ў рэальнай сітуацыі, глыбей ус-
ведамляюць сувязь тэорыі з практыкай. Ра-
шэнне міні-задач – адзін з эфек тыўных, 
хут касных сродкаў паўтарэння і замацавання 
вучэбнага матэрыялу, праверкі ведаў на ву-
чэн цаў. Асаблівы эфект пры рашэнні міні-
задач, разам з тэкставым зместам, уносяць 
рысункі і графікі, якія спрыяюць актыўнай мэ-
танакіраванай разумовай дзейнасці, ствара-
юць эмацыйны настрой і пазітыўнае стаўленне 
да працэсу рашэння задач.

Рашэнне міні-задач, у якіх выкары стоў-
ваюцца графікі, спрыяе высвятленню функ-
цыянальнай залежнасці паміж фізічнымі ве-
лічынямі, прывіццю навыкаў працы з маш-
табамі і фарміраванню ўмення параўноўваць 
і аналізаваць фізічныя працэсы і з'явы. Міні-
задачы з рысункамі патрабуюць вусна даць 
адказ на пастаўленае пытанне або адлю-
страваць новы рысунак, які з'яўляецца адка-
зам на рысунак задачы. Рашэнне такіх задач 
спрыяе выхаванню ў вучняў увагі, назіраль-
насці і развіццю фізічнай пісьменнасці.

Шматгадовы вопыт працы ў галіне аду-
кацыі паказвае, што міні-задачы з'яў ляюцца 
эфектыўным сродкам павышэння ўзроўню 
ведаў навучэнцаў і іх рашэнне спрыяе павы-
шэнню матывацыі вучняў і студэнтаў да вы-
вучэння курса фізікі. У сувязі з гэтым намі 
створаны тэматычны комплекс такіх задач па 
ўсіх раздзелах фізікі, прыклады якіх прыве-
дзены ніжэй.

Механіка 
1. Плоскія пласцінкі, плошчы паверхні 

якіх суадносяцца як S1 > S2 > S3 > > S4, зна-
ходзяцца ў вадзе на розных глыбінях (h1 < h2 < 
< h3 < h4). У якім выпадку сіла ціску на 
пласцінку будзе найменшай:

1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) 4;   5) будзе адноль-
кавай?
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2. Два целы ўзаемадзейнічаюць паміж 
сабой. Калі масу першага цела павялічыць у 
2 разы, а адлегласць паміж целамі памен-
шыць у 2 разы, то сіла ўзаемадзеяння:

1) павялічыцца ў 4 разы;    2) паменшыц-
ца ў 4 разы; 3) павялічыцца ў 8 разоў;    
4) паменшыцца ў 2 разы.

3. Аўтамабіль рухаецца з пастаяннай па 
модулі скорасцю па выпуклым мосце. У гэ-
тым выпадку сіла ціску аўтамабіля на мост у 
верхнім пункце і сіла цяжару суадносяцца як:

1) Fц > mg;   2) Fц < mg;   3) Fц = mg;    
4) Fц = mg/2.

4. Цела масай m рухаецца па гарызан-
тальнай паверхні. Калі на гэта цела пакласці 
груз, маса якога М = 3m, то сіла трэння 
слізгання:

1) павялічыцца ў 3 разы;    2) паменшыц-
ца ў 3 разы;

3) паменшыцца ў 5 разоў;  4) павялічыцца 
ў 4 разы.

5. На цела дзейнічаюць тры сілы (гл. ма-
люнак 1). Напрамак вектару выніковай сілы 
на малюнку 2 пазначаны лічбай:

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

Малекулярная фізіка і тэрмадынаміка.
1. Залежнасць змены тэмпературы 

ідэаль нага газу некаторай масы ад ціску гра-
фічна паказана на рысунку. Якому працэсу 
адпавядае ўчастак 3–4 гэтага графіка: 

1) ізатэрмічнаму; 2) ізабарычнаму;  
3) ізахарычнаму; 4) адыабатычнаму?

2. На рысунку паказаны дзве ізабары  
ў каардынатах V, T для аднаго і таго ж газу. 
Ціскі газу ў гэтых выпадках суадносяцца як:

1) p1 > p2;   2) p1 < p2;   3) p1 = p2;   
 4) p1 > 2p2.

3. Зыходзячы з графіка вызначце, у 
коль кі разоў змянілася тэмпература ідэаль-
нага газу пры пераходзе са стану 1 у стан 2:

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

4. Які ўчастак графіка, што паказвае за-
лежнасць тэмпературы рэчыва ад часу, можа 
адпавядаць працэсу кандэнсацыі: 

1) DE;    2) АВ;    3) ВС;    4) СD?

5. Вызначце ўдзельную цеплыню 
параўтварэння рэчыва з графіка залежнасці 
колькасці выдаткаванай цеплыні ад масы 
вадкасці, якая выпарылася:

Методыка выкладання
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1) 0,5 МДж/кг;    2) 1,5 МДж/кг;    
3) 3,0 МДж/кг;    4) 1,0 МДж/кг.

Электрычнасць і магнетызм.
1. Станоўчы кропкавы зарад q пера-

мяшчаецца ў неаднародным электрастатыч-
ным полі з кропкі С у кропку D па розных тра-
екторыях. Пры перамяшчэнні па якой з тра-
екторый работа сіл поля найбольшая: 

1) па першай;   2) па другой;   3) па трэцяй;
4) работа сіл поля аднолькавая?

2. На якім з графікаў правільна паказа-
на залежнасць ёмістасці С плоскага паветра-
нага кандэнсатара ад адлегласці d паміж яго 
абкладкамі:

1) А;    2) Б;    3) В;    4) Г? 

3. Металічнае кольца знаходзіцца ў 
магнітным полі, накіраваным уздоўж яго восі. 
На якім з рысункаў правільна пазначаны 
напрамкі індукцыйнага току I ў коле і сілы F, 
якая дзейнічае з боку поля на малы ўчастак 
кольцы даўжынёй Δl, калі ΔB/Δt > 0:

1) А;      2) Б;      3) В;      4) Г.

4. Згодна з рысункам, пакажыце напра-
мак сілы, якая дзейнічае на праваднік з то-
кам: 

1) уніз;   2) ўверх;   3) налева;   4) направа; 
5) перпендыкулярна плоскасці рысунка 

ад назіральніка.

5. Згодна з рысункам, пакажыце напра-
мак сілы, якая дзейнічае на адмоўна зарад-
жаную часціцу А:

1) перпендыкулярна плоскасці рысунка 
ад назіральніка;

2) уніз;   3) уверх;   4) налева;   5) направа.

Ваганні і хвалі
1. На рысунку паказаны графік залеж-

насці каардынаты цела, якое здзяйсняе 
гарманічныя ваганні ўздоўж восі Ох, ад часу. 
Частата ваганняў роўная:

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

2. На рысунку паказаны графік залеж-
насці каардынаты цела, якое здзяйсняе 
гарманічныя ваганні ўздоўж восі Ох, ад часу. 
Амплітуднае значэнне праекцыі хуткасці ϑ0х 
цела на гэтую вось роўнае:

1) ϑ0х = 2 м/с; 2) ϑ0х  = 4 м/с; 3) ϑ0х  = 3 м/с;
4) ϑ0х = 5м/с; 5) ϑ0х = 8 м/с.

3. Калі амплітуда ваганняў А = 5 см, ча-
стата v = 10 Гц, пачатковая фаза φ0 = 0, то 
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раўнанне гарманічнага вагання, паказанага 
на рысунку, у асноўных адзінках СІ мае вы-
гляд:

1) х = 5 sin10 πt ;    2) х = 0,05 sin 20 πt ;
3) х = 0,05 cos(20 πt + π);    
4) х = 0,5 sin (10 πt  + 0,5 π);
5) х = 5 cos 20 πt.

4. Па прыведзеных на графіку дадзеных 
залежнасці зарада q на абкладках ідэальнага 
кандэнсатара вагальнага контуру, ёмістасць 
якога С = 6 мкФ, ад часу t вызначыце 
максімальную энергію W0 магнітнага 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 графіку дадзеных 
залежнасці напружання U на рэзістары 
супраціўленнем R = 20 Ом, уключаным у 
ланцуг пераменнага току, ад часу t вызначы-
це дзеючае значэнне сілы току Ід у ланцугу:

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

Оптыка
1. Аптычным цэнтрам рассейвальнай 

лін зы з'яўляецца кропка:

1) А;    2) О;    3) С;    4) D;    5) В. 

2. Які з рысункаў дакладна адлю-
строўвае ход праломленага прамяня ў збі-
ральнай лінзе:  

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

3. Які рысунак адпавядае атрыманню 
відарысу ў праекцыйным апараце:

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

4. Якая роўнасць вызначае формулу 
тонкай лінзы 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 роўнасцю:
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1) sinß/sinα = n1/n2; 2) sinα/sinß = n1/n2;
3) sinα/sinß = n2/n1; 4) sinα/sinφ = n2/n1;
5) sinß/sinφ = n2/n1.

Квантавая фізіка
1. На якім рысунку адлюстраваны графік 

залежнасці энергіі фатона ад даўжыні хвалі 
выпраменьвання:

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

2. На рысунку адлюстраваны графік 
залежнасці кінетычнай энергіі фотаэлектро-
на ад частаты выпраменьвання. Якой кроп-
кай рысунка вызначаецца чырвоная мяжа 
фотаэфекту:

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

3. На рысунку прадстаўлены энергетыч-
ныя ўзроўні атама вадароду. Які пераход ад-
павядае выпраменьванню фатона з наймен-
шай даўжынёй хвалі:

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

актыўных выпраменьванняў прэпарат радыя 
змяшчалі ў моцнае магнітнае поле. Як паві-
нен быць накіраваны вектар індукцыі магніт-

нага поля, каб назіралася паказанае на ры-
сунку адхіленне β-часціц: 

1) уверх;
2) уніз;
3) перпендыкулярна плоскасці рысунка 

ад назіральніка;
4) перпендыкулярна плоскасці рысунка 

да назіральніка;
5) направа?

5. Вядома, што радыеактыўнае выпра-
меньванне мае складаны састаў і ў магнітным 
полі падзяляецца на α-, β- і γ-выпраменьванне. 
Як накіравана магнітнае поле ў выпадку, па-
казаным на рысунку: 

1) уверх;
2) перпендыкулярна плоскасці рысунка 

ад назіральніка;
3. перпендыкулярна плоскасці рысунка 

да назіральніка;
4) налева;
5) направа?

Прыведзеныя прыклады міні-задач па-
казваюць, што іх рашэнне не патрабуе вялікіх 
выдаткаў часу і глыбокага аналізу іх зместу. 
Рысункі і графікі дапаўняюць змест і робяць 
такога тыпу задачы бліц-задачамі. Кожная з 
іх выклікае матываванае стаўленне да да-
дзенай вывучаемай або паўтараемай фі зіч-
най тэмы, што прыводзіць да больш эфек-
тыўнага запамінання і павышэння ўзроўню 
ведаў.

Рашэнне і аналіз міні-задач спрыяе запа-
мі нанню асноўных законаў і формул фізікі, 
стварае ўяўленне аб іх характэрных асаблі-
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васцях і межах прымянення. Такога тыпу за-
дачы развіваюць навыкі ў выкарыстанні 
агуль ных законаў матэрыяльнага свету для 
вырашэння канкрэтных пытанняў, якія ма-
юць практычнае і пазнавальнае значэнне.

Фізіка як навучальны прадмет – не толькі 
сукупнасць тэарэтычных дадзеных, але і 
развіццё поглядаў на прыроду, фарміраванне 
светапогляду, стаўлення да рэчаіснасці. Мэ-
та навучання фізіцы: фарміраванне навуко-
вых ведаў у галіне прыродазнаўчых навук, 
паняццяў, законаў, сучаснай фізічнай карціны 
свету; фарміраванне эксперыментальных 
уменняў і навыкаў, знаёмства з асноўнымі 
напрам камі навукова-тэхнічнага прагрэсу. 

Таму рашэнне задач выступае і як мэта, і як 
метад, і як эфектыўны сродак навучання. У гэ-
тым плане рашэнне міні-задач служыць про-
стым, зручным і эфектыўным спосабам атры-
мання і праверкі ведаў, фарміравання вучэб-
ных уменняў і навыкаў навучэнцаў, да з валяе 
хутка праводзіць паўтарэнне вывучанага ма-
тэрыялу, ажыццяўляць практычную міжпрад-
метную сувязь фізікі з матэматыкай, чарчэн-
нем і іншымі навучальнымі прадме тамі. Такім 
чынам, рашаючы падобныя міні-задачы, на-
вучэнцы вучацца ў канкрэтных з'явах знахо-
дзіць праявы фізічных законаў, і ў іх свядомасці 
адбываецца пашырэнне аб'ёму вывучаемых 
паняццяў і ведаў у цэлым.
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