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Графічні методи розв’язування фізичних задач 

Продовжуючи розмову про графічні методи розв’язування фізичних задач, 

дещо розширимо область застосування цього методу, розглянувши залеж-

ність швидкості від часу  =  (t) під час нерівномірного pyху.  

Задача 1. Спортсмен пробіг 100 метрів за 10 секунд, з яких 2 секунди він 

прискорювався. Решту часу він рухався рівномірно. Чому дорівнює його 

швидкість під час рівномірного руху? 

Це завдання є досить важким для уч-

нів, якщо розв’язувати його аналітич-

но. Візуалізація руху за допомогою 

графіка дозволяє розв’язати її дуже 

легко. Накреслимо графік залежності 

швидкості руху спортсмена від часу 

(рис. 1). 

Дві секунди спортсмен рухався рівно-

прискорено, поки не досяг швидкості 

. Потім рухався 8 секунд рівномірно 

з тією самою швидкістю . За весь час руху пройшов шлях 100 м. Цей шлях 

чисельно дорівнює площі заштрихованої фігури, яка складається з площі три-

кутника  і площі прямокутника . 

       

Задача 1. Спортсмени біжать у колоні завдовжки L зі швидкістю . Назу-

стріч їм біжить тренер зі швидкістю u. Кожний спортсмен, порівнявшись 

із тренером, розвертається і біжить назад 

з такою самою швидкістю. Визначити дов-

жину колони l в той момент часу, коли всі 

спортсмени бігтимуть у зворотньому на-

прямі. 

Розв’язання. Побудуємо графіки u(t) і (t)  

для спортсменів і тренера (рис. 2). Нехай 

швидкість тренера u додатна, тоді швидкість 

спортсмена в момент зустрічі з тренером змі-

нюється з  на  За початок відліку часу Рис. 2 

Рис. 1 
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виберемо момент зустрічі першого спортсмена з тренером. У цьому разі 

останній спортсмен добіжить до тренера через час, що дорівнює   

Площа прямокутника ІІ чисельно дорівнює початковій довжині L, а 

площа прямокутника I – кінцевій довжині колони l. З геометричних мірку-

вань маємо: 

 

 

 . 

 

Задача 2. Тіло, що вільно падає, за останню секунду проходить половину 

шляху. Визначити час падіння тіла. 

Розв’язання. Оскільки вільне падіння тіла – це рівноприскорений рух з почат-

ковою швидкістю, що дорівнює нулю, то графіком (t) є пряма лінія, яка про-

ходить через початок координат (рис. З). Увесь шлях (висота h), пройдений 

тілом за час t, чисельно дорівнює площі пря-

мокутного трикутника з катетом t, а перша по-

ловина шляху – площі прямокутного трикутни-

ка з катетом t – 1. Оскільки площі подібних 

трикутників відносяться як квадрати 

відповідних сторін, маємо: 

. Звідси   c. 

Цікаво відзначити, що результат нe залежить 

від значення прискорення вільного падіння. 

 

Задача 3. За розкладом час відправлення єлсктропотяга – 12.00. На вашому 

годинник також 12.00 але повз вас починає проіжджати передостанній 

вагон, який рухається протягом 10 с, а останній вагон – 8 с. Електропотяг 

вирушив вчасно і рухається рівноприскорено. На скільки секунд відстає ваш 

годинник? 

Розв’язання. Щоб відповісти на запитання задачі треба розв'язати систему 

рівнянь скласти яку не так просто. Проте розв’язання значно спроститься, як-

що скористатися графічним методом. Побудуємо графік t для електропо-

тяга, взявши за початок відліку момент, коли ви зЇявилися на пероні (рис. 4). 

Рис. 3 
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Тоді   t0 – час відставання вашого годинника. Площа чисельно дорі-

внює відстані, яку проходить електропотяг до вашої появи на пероні. 

 
Рис. 4 

Використовуючи метод попередньої задачі й позначивши довжину ваго-

на через l, складемо систему рівнянь: 

 

Помноживши перше рівняння системи на 2 і віднявши від нього друге, 

дістанемо: 

 

Або  , оскільки  

 

Продовжуючи розмову про застосування графіків функціональних зале-

жностей в шкільному курсі фізики, як засіб візуалізації навчальної інформації 

розглянемо приклади задач з використанням графіків руху х = х (t). 

 

Задача 5. На морській лінії Лондон – Нью–Йорк кожного дня опівдні за Грин-

вічем відпливають два теплоходи: один з Лондона до Нью–Йорка, другий – 

з Нью–Иорка до Лондона. Кожний теплохід рівно через тиждень опівдні за 

Гринвічем прибуває в порт свого призначення. Скільки геплоходів цієї лінії 

зустрічає кожний теплохід за час свого рейсу? 



4 
 

 
Рис. 5 

Розв’язання. На рис. 5 зображено графік руху теплоходів, що відпливають від 

Лондона протягом двох тижнів, і графік руху одного з теплоходів, що прямує 

їм назустріч. З рисунка видно, що цей теплохід зустріне 13 теплоходів на лінії 

і ще 2 теплоходи в портах. 

 

Задача 6. З Києва до Фастова з інтервалом 20 

хв вирушили два електропотяги зі швидкос-

тями 30 км/ год. Назустріч їм рухається па-

сажирський потяг, який зустрічає ці електро-

потяги з інтервалом 8 хв, визначити швид-

кість пасажирського потяга. 

Розв’язання. Побудуємо графіки руху елеетро-

поїздів (1, 2) і пасажирського поїзда (З) (рис. 6). 

З рисунка видно, що BC = ОЕ = 20 хв. Відрізок 

шляху AD пасажирський поїзд долає за 8 хв, а 

електропоїзди – за 12 хв (цей час визначається відрізком CD). Таким чином, 

∙12 = u∙8, оскільки  = tg α а u = tg . 

Звідси u = 45 км/год. 

       

Задача 7. Завод, де працює інженер, розташований за містом. Кожного ра-

зу до потяга, яким інженер прибуває на станцію, приїздить автомобіль і 

відвозить інженера на завод. Одного разу інженер прибув на станцію на 

годину раніше, ніж завжди, і, не чекаючи автомобіля, пішов до заводу. Че-

рез деякий час він зустрів автомобіль, який привіз інженера на 10 хв рані-

ше, ніж в інші дні. Скільки часу інженер йшов пішки? 

Рис. 6 
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Розв’язання. Графіки руху інженера і автомобіля (рис. 7) нахилені до вісі часу 

під різними кутами. Чому? Нехай точ-

ка О відповідає часу, коли інженер 

приїздить на станцію у звичайні дні. 

Суцільна тонка лінія – це графік руху 

автомобіля до станції та заводу у зви-

чайні дні. Суцільна товста лінія – гра-

фік руху інженера: АВ – пішки; BC – 

автомобілем; ВЕ – додаткова побудо-

ва (продовження BC). Відрізок EO до-

рівнює 10 хв (ЕО = CD = 10 хв). Трикут-

ник ВОЕ рівнобедрений, оскільки 

швидкість автомобіля стала за значенням. Тому FO = 5 хв, а AF = 55 хв. Отже, 

інженер ішов 55 хв. 

 

Задача 8. Дорогою в одному напрямі зі сталими, але з різними швидкостя-

ми рухаються бігун, велосипедист і мотоцикліст. У момент часу, коли 

мотоцикліст наздогнав велосипедиста, бігун знаходиться попереду на від-

стані 15 км. Коли мотоцикліст наздоганяє бігуна, велосипедист відстає 

від них на 10 км. На якій відстані від бігуна знаходиться мотоцикліст у той 

момент часу коли його наздогнав велосипедист? 

Розв’язання. Побудуємо графіки руху бігуна, велосипедиста і мотоцикліста 

(рис. 8). За початок відліку часу обе-

ремо момент зустрічі велосипедиста й 

мотоцикліста. Нахил прямих, що є 

графіками руху, якісно відповідає їх-

нім швидкостям. Точки перетину гра-

фіків – місця зустрічі учасників руху. 

ОА= 15 км, BC = 10 км. Треба визначи-

ти DE. Правильну відповідь можна 

отримати швидко, якщо скористатись 

лінійкою та масштабом. А можна ско-

ристатись й геометрією. З подібності трикутників ODA i BDC маємо: 

 

З подібності трикутників OED і OCB знаходимо, що:  

Рис. 7 

Рис. 8 
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враховуючи той факт, що та рівняння (1), маємо: 

, 

  

Отже, шукана відстань дорівнює 30 км. 

 

Задачі для самостійного розв’язування 

 

9. Згоряння вибухової речовини в ракеті триває 2 с, внаслідок чого ракета 

дістає прискорення вдвічі більше за прискорення сили тяжіння. Визначити 

висоту, на яку підніметься ракета, і час ії падіння. 

Відповідь: Н = 239,6 м; t = 2,83 с. 

 

10. Тіло, кинуте вертикально вгору, піднімається на висоту Н. На якій ви-

соті швидкість тіла зменшиться удвічі? 

Відповідь: h = 0,75Н. 

 

11. Дві краплі падають з певної точки через час τ одна за одною. Визначити 

відстань між краплями через інтервал часу t після початку падіння другої 

краплі. 

Відповідь: S=gt(t+0,5 τ). 

 


