
Тема: Рух тіла, кинутого горизонтально     
 

 
 Актуалізація опорних знань (методом ущільненого опитування) 
•  
 
 Наведіть формули для опису руху тіла, кинутого 
вертикально вгору 

 
  

  
2. Вимірювання часу вільного падіння без початкової 
швидкості і використання формули: 

 
Основні формули для вільного падіння без початкової швидкості: 

 
Основні формули для тіла, яке у початковий момент мало вертикально напрямлену швидкість 0: 

 
(знак «-» — для тіла, кинутого вертикально вгору, знак « + » — для тіла, кинутого вертикально 
вниз). 
Рух тіла, кинутого вертикально вгору,— це рух з прискоренням вільного падіння, яке, як завжди, 
напрямлене вертикально вниз. Під час піднімання напрям швидкості протилежний до напряму 

прискорення, отже, швидкість зменшується від початкового значення 0 до нуля. У цьому разі під 
час розв’язування задач можна початок координат осі Oy поєднати з початком положення тіла на 
поверхні Землі і спрямувати вісь вертикально вгору. Тоді загальне рівняння руху матиме вигляд: 

 
Отже, якщо тіло, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю , його миттєва 

швидкість  за модулем зменшується (під час піднімання до найвищої точки), і рух описується 
так: 

 
Максимальна висота піднімання hmax і час t1 піднімання до цієї висоти: 

 
 
 
 

1.  Вивчення нового матеріалу 
  
 
 Розглянемо рух тіла, кинутого горизонтально зі швидкістю 0 з висоти h над Землею (рис. ) і під 

кутом α до горизонту з початковою швидкістю  (рис. 6). Такі рухи складаються з двох 
незалежних один від одного рухів: рівномірного в горизонтальному напрямі (рух за інерцією) і 
рівноприскореного у вертикальному напрямі (вільне падіння внаслідок притягання до Землі). 



  

 
  

Рис.  
  

Рівняння руху в горизонтальному напрямі: 

 
де x — проекція швидкості 0 на вісь Ox; x = 0. 
Рух тіла у вертикальному напрямі (вздовж осі Oy) є вільним падінням, тому рівняння руху по осі 
Oy: 

 
Вилучивши час з рівнянь руху, можна отримати рівняння траєкторії, яке виражає зв’язок між 
координатами х і у: 

 
Отже, траєкторією руху тіла, кинутого горизонтально, є парабола. 

У будь-який момент часу швидкість  напрямлена по дотичній до траєкторії. Розкладемо 

вектор  на горизонтальну x і вертикальну y складові. Модуль горизонтальної складової 
швидкості у будь-який момент часу залишається сталим: x = 0, а модуль вертикальної 

складової лінійно зростає з часом: y = gt. Оскільки , модуль швидкості  у будь-який 
момент польоту дорівнює: 

 
Час падіння до поверхні Землі: 

 
Дальність польоту: 

 
Модуль швидкості падіння поблизу поверхні Землі: 



 
Згідно з рис. 5 можна знайти кут α, під яким напрямлено швидкість тіла біля поверхні Землі: 

 
 
 

2. Д/З: конспект 
 


