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7 клас 

1. Зоолог Бот, під час експедиції, 

зробив світлину раніше невідомого на-

уці хробачка. Розглядаючи вдома ма-

теріали експедиції, Бот випадково 

пролив на світлину каву. У результа-

ті частина важливої інформації була 

знищена. Визначте ціну маленької поділки на лінійці та визначте довжину 

невідомого науці хробачка. 

 

Між поділками 22 см та 25 см міститься 6 великих проміжків, тоді ціна великої 

поділки шкали  

Між двома найближчими великими поділками міститься 4 маленьких проміж-

ка, тому ціна маленької поділки  

Від голови до хвоста хробачка розміщено 20 маленьких проміжків (або 4 вели-

ких та 4 маленьких проміжка), тому довжина хробачка: 

 

Оскільки хвостик хробачка розміщений посередині між двома сусідніми мале-

нькими позначками, то відповідь 2,625 см теж правильна. 

 

2. Мама попросила Катю і Сашка охайно скласти свої іграшкові кубики. 

Скільки часу потрібно дітям для того, щоб укласти в ряд кубики, об’ємом 1 

дм3 кожний, узяті в такій кількості, скільки вміщується їх у 0,25 м3? На ук-

ладання дитиною одного кубика витрачається 1 с.  

 

Оскільки об’єм кубика та загальний об’єм, в якому вони уміщуються, подані в 

різних одиницях вимірювання, переведемо загальний об’єм у дм3: 

1 м3=10 дм * 10 дм * 10 дм = 1000 дм3 

Тоді 0,25 м3=0,25 * 1000 дм3=250 дм3 

Визначимо кількість кубиків, що вміщуються у цьому об’ємі: 

 

Час, який необхідний одній дитині, щоб скласти всі кубики: 



2 
 

 

Оскільки Катя та Сашко складають іграшки одночасно і з однаковою швидкіс-

тю, то час їх спільної роботи  

 

3. Рівно о 12:00 дядя Федір відправився на електричці з Москви до Просто-

квашино. У той самий час із Простоквашино до Москви на швидкому поїзді 

виїхав кіт Матроскін. На проміжній станції, яка розміщена на відстані L від 

Москви, Матроскін побачив дядю Федора та швиденько перебіг до нього в еле-

ктричку. Чи встигнуть друзі на обід, який на 14:00 приготував Шарик, якщо 

відомо, що середня швидкість поїзда на 20% більша за середню швидкість еле-

ктрички, а зустрілися вони у той момент, коли годинник показував 13:00 ? 

До зустрічі дядя Федір проїжджає: L = 1 t1, де t1=1 год. 

За цей час Матроскін проїде: S – L=1,2 1 t1.  

Далі друзі повертаються разом, долаючи шлях: S- L=1 t2, де t2 – час руху від 

проміжної станції до Простоквашино.  

1,2 1 t1 = 1 t2 

t2 = 1,2 t1 = 1,2 год = 1 год 12 хв. 

Отже, друзі приїдуть у Простоквашино через 1 год 12 хв від моменту їх зустрічі, 

тобто о 14:12. Оскільки обід Шарик готував на 14:00, то вони запізнилися на 12 

хв. 

4. Сухий рушник площею 1250 см2 важить 150 грам. Мокрий наскрізь руш-

ник важить 500 грам, при цьому з нього починає капати вода. Пляжник, ря-

туючись від дощу, розтягнув сухий рушник над головою. Коли дощ закінчився, 

рівень води в басейні, що стоїть поряд, підвищився на 5 мм. Чи промок пляж-

ник? Густина води дорівнює 1000 кг/м3. Відповідь обгрунтувати.  

Знайдемо максимальну масу води, яку вбирає вщент мокрий рушник:  

m = 500 г – 150 г = 350 г. 

Це відповідає об'єму води в 350 г / 1 г/см3 

= 350 см3. Розділивши цей об'єм на площу 

рушника, отримаємо той максимальний 

рівень опадів, який витримує рушник, 

перш ніж з нього потече вода: 350 см3 / 

1250 см2 = 2,8 мм. Відмітимо, що 2,8 мм < 

5 мм, отже з рушника почне капати вода 

ще до того, як дощ закінчиться. 

5. На рисунку подано поперечний пере-

різ олівця на міліметровому папері. Ви-

значте середню густину олівця, якщо гус-

тина графіту – 2100 кг/м3, густина обо-

лонки з деревини – 720 кг/м3.  

З рисунка визначаємо радіус олівця rолівця= 

0,4 см та радіус стержня  з графіту rграфіту = 0,1 см. Позначимо через l довжину 

олівця. Тоді середня густина олівця: 
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8 клас 

1. Яхта “Біда” пливла нерухомою поверхнею океану зі швидкістю 1 м/c. Мат-

рос Фукс, не витримавши спеки, стрибнув з корми у воду та поплив від яхти 

проти напрямку її руху зі швидкістю 0,5 м/с. Через 12 с цю подію помітив 

помічник капітана Лом. Він стрибнув у воду та поплив за Фуксом зі швид-

кістю 3,5 м/с. Наздогнавши Фукса, він разом із ним поплив назад до яхти зі 

швидкістю 2 м/с (усі ці швидкості задані відносно води). Наздогнавши яхту, 

Лом разом із Фуксом миттєво заліз на корму. Визначте час перебування 

Фукса у воді. 

 

Для описання руху всіх об’єктів уведемо одномірну систему координат. Ось х 

направимо у напрямку руху яхти (праворуч), 0 виберемо у точці перебування 

яхти у той момент, коли Фукс стрибнув з яхти у воду. 

 
Визначимо, які шляхи пропливають яхта та Фукс за 12 с, протягом яких стри-

бок Фукса лишався непоміченим: 

 

 

Визначимо кординати яхти та Фукса у момент, коли з яхти стрибнув Лом: 
 

 
У цей момент з яхти стрибає Лом та пливе проти напрямку руху яхти за Фук-

сом. Визначимо координати Лома та Фукса у момент, коли Лом наздоганяє 

Фукса. Не забуваємо, що початкова координата Лома у цей момент відповідає 

координаті яхти у цей момент часу: 

 
 

У момент зустрічі координати Лома та Фукса рівні, оскільки вони перебувають 

в одній точці:     

 

Визначимо координату моряків у цей момент: 

 

Проте цей час яхта не стояла на місці, тож визначимо її координату у цей мо-

мент часу: 
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Далі Фукс разом з Ломом наздоганяють яхту. У момент, коли це станеться, їх 

координати будуть рівні. Тому щоб визначити цей момент часу, запишемо за-

лежність координат цих об’єктів від часу, а потім прирівняємо отримані значен-

ня координат: 
 

 
 

 

 

Отже, Фукс і Лом піднімуться на корму яхту через 27 с після моменту, коли Лом 

наздогнав Фукса. Тоді загальний час перебування Фукса у воді: 

 

Можна визначити координати всіх тіл у цей момент часу: 

 

Другий спосіб розв’язати цю задачу — побудувати графіки координати яхти, 

Фукса та Лома та за ними визначити час перебування Фукса у воді. 

 

2. У відомому  мультфільмі «Маша та медвідь» Маша прийняла участь у вело-

сипедних перегонах із вовками. Першу третину дистанції вона проїхала зі 

швидкістю . Друга третина дистанції проходила у горах, де вовки намагали-

ся утекти від дівчинки, тому швидкість Маші на цій ділянці виявилася мен-

шою на третину. На останній третині шляху вона здійснила фінальний ри-

вок і  завершила перегони першою. Якою була швидкість велосипеда Маші на 

останній третині шляху, якщо її середня швидкість протягом усього заїзду 

також дорівнювала ? 

 

Нехай s – довжина перегону, який проїхала Маша, t – повний час руху.  

Першу третину дистанції Маша проїхала за час 
3

1

s
t  .  

Другу частину дистанції Маша проїхала із швидкістю 
3

2
2


  , а тому час, за-

трачений на подолання цієї дистанції дорівнює 
 23 2

2

ss
t  .  

Останню третину дистанції Маша проїхала за час 
3

3
3

s
t  , де υ3 – швидкість на 

фініші. Таким чином, повний час руху на дистанції дорівнює  

33

321
36

5

323 

sssss
tttt  .  
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Звідси, 







 2

3636

5
3

33


ssss

ts . 

 

3. У кубічний бак, який вщент заповнений рідиною, густина якої , опустили 

чотири менших кубика густною 10 і стороною у три рази меншою, ніж у ба-

ка. Надлишок рідини вилився. Якою стала середня густина вмісту бака? Ма-

сою стінок бака знехтувати.  

Щоб визначити середню густину, потрібно масу всієї системи, що складається із 

рідини, що залишилася у баку, та кубиків, поділити на об’єм бака (адже ма-

леньки кубики міститься всередині бака, тому об’єм системи дорівнює об’єму ба-

ка): 

 

Щоб визначити масу системи потрібно із початкової маси рідини, якою був 

заповнений бак, відняти масу рідини, що вилилася з бака, коли у нього 

занурили кубики, та додати масу цих кубиків:  

Початкова маса рідини, що містилася у баці:  

 

Із бака витікла рідина, об’єм якої дорівнює об’єму занурених кубиків. За умовою 

сторона кубика в 3 рази менша за сторону бака, тому об’єм кубика в 27 разів 

( ) менший за об’єм бака. Отже, маса рідини, що витікла при зану-

ренні одного кубика, у 27 разів менша за масу рідини, що початково містилася в 

кубі. А маса всієї рідини, що витікла з бака при зануренні 4 кубиків: 

 

 Маса кубика дорівнює його густині, помноженій на об’єм. Ми з’ясували, що 

об’єм кубика в 27 разів менший за об’єм бака, який можна визначити так: 

 

 Тому маса одного кубика: 

 

Отже, маса системи: 

 

Середня густина системи: 
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Або можна так: 

Початкова маса куба з рідиною:  

Маса рідини, що витікла при зануренні кубиків: 

 

 Маса кубиків, що додані у систему: 

 

Середня густина системи: 

 

 

4. Комар летить паралельно до головної оптичної вісі збиральної лінзи з 

фокусною відстанню 0,2 м зі швидкістю 0,6 м/с у напрямку до лінзи. У 

момент початку спостережень відстань від комара до площини лінзи 

дорівнює 2,5 м. Побудуйте хід променів, які формують зображення комара та 

визначте відстань від площини лінзи до зображення комара через 4 с від 

початку спостереження.  

На початку спостережень комар перебував від лінзи на відстані, що більша за 

2F, тому його зображення у лінзі буде дійсне, зменшене, перевернуте і 

віддалене від лінзи на: 

 

 

За час спостережень комар пролетить відстань , тоді в 

момент закінчення спостережень він перебуватиме від лінзи на відстані: 

 

Оскільки ця відстань менша за фокусну відстань лінзи, зображення комара у 

цей момент буде уявне, збільшене пряме і розміщено від лінзи на відстані 

 

 

 



7 
 

Тобто при зменшенні відстані від комара до лінзи до момента: поки комар не 

пролетить: 

 Поки комар не пролетить подвійний фокус лінзи, його зображення буде 

дійсним, зменшеним та перевернутим. 

 Коли комар перебуватиме у подвійному фокусі, його зображення буде 

дійсним, рівним за величиною та перевернутим. 

 Коли комар перебуватиме між подвійним фокусом та фокусом лінзи, його 

зображення буде дійсне, збільшене та перевернуте. Вона віддалятиметься 

від лінзи. 

 Під час прольоті через фокус, зображення комара буде у нескінченості. 

 Після цього зображення формуватиметься перед лінзою (з тієї ж сторони, 

де летить комар) і буде уявне, пряме та збільшене та наближатиметься до 

лінзи. 

Хід променів, що формують зображення комара, на початку та в кінці 

спостережень, показаний на рисунку. 

 

5. У нерозтягнутому стані пружина має довжину 88 мм. Унаслідок її видов-

ження до 120 мм виникає сила пружності, величина якої дорівнює 120 Н. 

Визначте довжину цієї пружини у тому випадку, коли сила, що діє на неї, 

дорівнюватиме 90 Н. 

Величину сили пружності, що виникає у пружині у першому випадку, визначи-

мо за законом Гука: 
  

де l0 = 88 мм – довжина нерозтягнутої пружини, 

    l1 = 120 мм – довжина розтягнутої пружини у першому випадку. 

 

За умовою невідомо, у другому випадку пружина буде розтягнута або стиснута 

внаслідок дії сили F2=90 Н, тому послідовно розглянемо обидва випадки. 

1. Пружина розтягнута. 

Сила пружності, що виникає у пружині у цьому випадку, дорівнюватиме 

силі, з якою розтягують пружину: 
 

де l2 — довжина розтягнутої пружини у другому випадку. 

Поділивши (1) на (2), отримаємо: 

 

  

 

2. Пружина стиснута. 

Сила пружності, що виникає в пружині у цьому випадку: 
 

де l2 — довжина стинутої пружини. 

Поділимо (1) на (3): 
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Отже, найпростіше було визначити абсолютне видовження (воно дорівнює 24 

мм) – зміну довжини пружини, а після цього визначити кінцеву довжину 

пружини в обох випадках. 

9 клас 

1. Прямою дорогою рухаються велосипедист, мотоцикліст і пішохід, який 

знаходиться між ними. На початок спостереження відстань від пішохода до 

велосипедиста удвічі менша, ніж до мотоцикліста. Велосипедист й мото-

цикліст рухаються один до одного зі швидкостями 20 км/год и 60 км/год 

відповідно. В якому напрямку і з якою швидкістю повинен йти пішохід, щоб 

зустрітися с велосипедистом і мотоциклістом в місці їх зустрічі?   

Позначимо відстань між велосипедистом й мотоциклістом |BM| = S, швидкість 

пішохода υ. 

 
Рис. 1 

Аналітичний метод 1. Нехай велосипедист, мотоцикліст і пішохід зустрінуться 

через час t. Припустимо, що пішохід йде у напрямку велосипедиста. До момента 

зустрічі мотоцикліст проїде шлях 60t, а велосипедист − шлях 20t. Оскільки спо-

чатку відстань між ними дорівнювала S, то отримаємо рівняння: 

60t + 20t = S 

Друге рівняння можна отримати, якщо розглянути зустріч пішохода з велоси-

педистом або з мотоциклістом. В початковий момент часу відстань між мото-

циклістом й пішоходом дорівнювала 2S/3, а між велосипедистом й пішохо-

дом S/3. Оскільки зустріч відбулася через час t, то: 

2S/3 + υt = 60t, S/3 − υt = 20t 

Система трьох рівнянь не дозволяє знайти час t та початкову відстань S. Однак, 

швидкість пішохода υ знайти можна. Для цього достньо розв’язати лише два 

будь-яких рівняння. Це пов’язано з тим, що велосипедист, мотоцикліст і пішохід 

зустрічаються в одній точці. Отримаємо з будь-якого рівняння величину S і 

підставимо її в інші рівняння: швидкість пішохода υ = 20/3 ≈ 6,7 км/год. 

Швидкість вийшла додатною. Отже, ми правильно припустили, что пішохід іде 

в напрямку до велосипедиста. Якщо б помилились, й припустили, що пішохід 

іде в зворотній бік, то два останніх рівняння змінилися б, і в результаті ми б от-

римали величину швидкості υ = – 20/3 ≈ – 6,7 км/год. Знак «мінус» вказував би, 

що насправді пішохід іде у зворотній бік. 

Аналітичний метод 2. Задача значно простіше розв’язується, якщо розглянути 

рух двох тіл відносно третього. Наприклад, розглянемо рух мотоцикліста та 

пішохода відносно нерухомого велосипедиста: 
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  60 + 3 υ = 20/3 ≈ 6,7 км/год. 

Графічний спосіб. Побудуємо графіки руху 

мотоцикліста, велосипедиста й пішохода та 

позначимо їх початкові положення буква-

ми M, V та P відповідно (рис. 2).  

За початок відліку координати оберемо поло-

ження мотоциклиста, а за початок відліку ча-

су – початок руху. Оскільки рух рівномірний, 

то графіки будуть прямими лініями, які пере-

тинаються в деякій точці A (точці зустрічі). 

Перпендикуляр з точки A на вісь 0х перетне її 

в точці B (ця точка визначає відстань від по-

чаткового положення мотоцикліста до місця 

зустрічі). З умови задачі випливає: 

 

Крім того, довжини відрізків |MB| та |BV| 

відносятся так само, як швидкості мотцикліста 

та велосипедиста: 

 

З цих пропорцій отримаємо наступні співвідношення: 

 

Розділивши останні два вирази один на інший отримаємо: 

 

Нарешті, використовуючи останній вираз знаходимо: 

 

Але відношення довжин відрізків |PB| и |BV| дорівнює відношенню швидко-

стей пішохода і велосипедиста. Тому, швидкість пішохода повинна бути рівною 

υ = 20/3 ≈ 6,7 км/год. 

Крім того, з малюнку видно, що пішохід повинен рухатись у бік велосипедиста.  

2. Під час гартування сталевого виробу коваль розжарив його в горні й ки-

нув у ванну з водою, яка має температуру 80ºС. Через певний час коваль ви-

явив, що рівень води у ванній у порівнянні з початковим не змінився, а вода 

розігрілася до кипіння. До якої температури розжарив коваль вироб у горні, 

якщо спочатку маса води у ванні дорівнювала масі сталевого виробу? Пито-

ма теплоємність води 4187 Дж / (кг⋅ºС), питома теплоємність сталі 460 

Дж/(кг⋅ºС), питома теплота пароутворення води 2,26⋅106 Дж/кг, густина 

сталі 7,80⋅103 кг/м3, густина води 103 кг/м3. 

З умови задачі випливає, що система тіл «вироб – вода – пара» не обмінюється 

енергією з навколишнім середовищем.  Запишемо рівняння теплового балансу 

ссmс(Тк – Тс) + свmс(Тк – Тв) + Lmв = 0 

Рис. 2 
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де mв – маса води, що випарувалася, Тк – температура кипіння води. Оскільки 

об’єм води, що перейшла в пару дорівнює об’єму сталі, то mв =mсρв/ρс. Отже, мо-

жемо записати:  

 

Остаточно маємо відповідь Тcт = 912º С 

3. Два тіла з густинами ρ1 та ρ2, різними об’ємами V1 та V2 зрівноважені 

на невагомому важелі АВ з відношенням плечей |АО|:|ОВ| = 1:2. Після повно-

го занурення тіл у воду, для збереження рівноваги їх поміняли місцями. 

Знайти густини тіл, якщо ρ2/ρ1=2,5. 

Запишемо умову рівноваги важеля у повітрі: 

1V1g×|AO|=2V2g×|OB|; 

За умовою задачі: |АО|:|ОВ| = 1:2, ρ2/ρ1 = 2,5. Отже, 

V1 = 5V2 

Поміняємо тіла місцями та запишемо умову рівнова-

ги у воді з урахуванням сили Архімеда: 

(2V2g – вV2g) ×|AO| = (1V1g – вV1g)×|OB|, 

де в – густина води. Якщо врахувати, що V1 = 5V2, то 

можна записати: 

(2 – в) V2×|AO| = (1 – в)5 V2× 2|AO| 

Звідки 2,51 – в = 101 – 10в; 7,51 =9в; 1=1200 кг/м3, 2=3000 кг/м3. 

4. Чотири однакові кульки пов'язані нит-

ками, які не передають заряд та мають од-

накову довжину. Кулькам надали однакові 

заряди. Знайдіть відношення сил натягу ни-

ток 1 і 2. 

Нехай сила натягу нитки 1 дорівнює F1, а сила натягу нитки 2 – F2, заряд кож-

ної кульки – q, а довжина кожної з ниток – L. 

Тоді на ліву кульку 1 діятиме сила F1 праворуч, а сили кулонівського відштов-

хування з боку кульок  2,  3 та 4 ліворуч. Умова рівноваги цієї кульки: 

2

2

2

2

2

2

2

2

1
36

49

94 L

q
k

L

q
k

L

q
k

L

q
kF   

На кульку 2 праворуч діятимуть сила натягу нитки 2 F2 та сила кулонівського 

відштовхування збоку кульки 1, а ліворуч – сили кулонівського відштовхування 

збоку кульок 3 та 4. Умова рівноваги цієї кульки: 

2

2

2

2

12

2

2
4L

q
k

L

q
kF

L

q
kF   

Підставляючи в цю формулу значення F1 отримаємо, що 
2

2

2
36

58

L

q
kF  . 

Звідки 
58

49

2

1 
F

F
 

5. Світлину Буратіно (вигляд спереду) роблять за допомогою простого 

фотоапарату з фокусною відстанню об’єктива 5 см з відстані 1 м. На світ-

лині очі виявились «у фокусі», а кінчик носа виявився розмитим. До якого діа-

Рис. 4 

Рис. 3 
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метру слід задіафрагмувати лінзу, щоб весь знімок виявився різким? У Бу-

ратіно ніс морквою, перпендикулярний площині обличчя і має довжину 30 см. 

Допустимо «розмиття» точки на плівці до діаметру 0,1 мм. 

За формулою тонкої лінзи знайдемо відстань f від лінзи до фотоплівки 

   

Потім знайдемо відстань f1  від лінзи до зображення кінчика носа Буратіно: 

 

 
Рис. 5 

 

Причому d1= d – L ,  d – відстань від Буратіно до лінзи, L – довжина носа Бу-

ратіно. З подібності трикутників (див. рисунок) отримаємо:  

 

Звідки  D ≤ 4,3 мм. 

 

10 клас 

1. Експериментатор набрав на вулиці мокрого снігу, який мав темпера-

туру 0°С, помістив його в морозильну камеру і почав через рівні інтервали 

часу вимірювати його температуру. Результати вимірювань записав в жур-

нал (перший запис був зроблений під час початку експерименту). Однак з ча-

сом журнал був зіпсований. Залишились лише значення температури, що 

відповідають десятому й одинадцятому записам: –0,5°С та –4°С відповідно. 

Яку частину від загальної маси мокрого снігу складала вода? Питома теп-

лоємність льоду 2,1·103 Дж/(кг·°С), питома теплота плавлення льоду 3,35·105 

Дж/кг. 

Нехай інтервал часу, через який проводиться вимірювання температури, дорів-

нює Т. Тоді, у відповідності з записами в журналі,  температура дорівнювала t1 

= –0,5°С через 9T, а t2 = –4°С – через 10T.  Протягом першого інтервалу часу вся 

наявна в мокрому снігу вода замерзла. Вважаючи потужність відбирання тепла 

в морозильній камері сталою, запишемо рівняння теплового балансу:  

 від початку експерименту до 10-го виміру: 9 T P=  m λ + c m|t1|;  

 від 10-го до 11-го виміру: T P = c m (|t2|–|t1|),  
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де P – потужність відбирання тепла, m – маса снігу,  – масова частка води в 

мокрому снігу.  

З одержаних рівнянь нескладно знайти  = c (9|t2|–10|t1|)/λ.  ≈ 0,19. 

2. Симетрично відносно лінзи знаходиться точкове джерело світла та 

плоске дзеркало. Джерело лежить на головній оптичній осі лінзи, а дзеркало 

перпендикулярно цій осі. Фокусна відстань лінзи 30 см. Відстань від дзеркала 

до джерела – також 30 см (логічно, що від джерела до лінзи – 15 см та від 

дзеркала до лінзи – також 15 см). Знайти положення зображення джерела в 

цій системі, вважаючи, що всі промені, які відбиваються від дзеркала знову 

проходять крізь лінзу.  

Розглянемо хід променів у даній оптичній системі вважаючи лінзу збиральною 

(рис.1). S1 – точкове джерело світла. Пустимо довільний промінь S1A на лінзу. 

Після заломлення промінь піде таким чином (промінь AB), що його продовжен-

ня проходитиме через уявне зображення S2 (джерело знаходиться між лінзою та 

фокусом). Положення точки S2 знайдемо за формулою тонкої лінзи: 

 ;              

F(S2) S1 S3S4
O

A

B

D

C

 
Рис.  1 

Підставляючи числові данні |FO| = 30 см та |S1O| = 15 см, отримуємо, що 

|S1O| = 30 см = |FO|. Після відбиття від дзеркала промінь АВ піде у напрямку 

ВD і своїм продовженням пройде через точку S3, яка симетрична точці S2 

відносно площини дзеркала. Таким чином S4 – шукане зображення, яке є зоб-

раженням точки S3 у лінзі. |OS3|= |OC| + |CS3|, |CS3| = |OC| + |OS2|, 

звідки отримаємо |OS3| = 60 см. Тоді за формулою тонкої лінзи 

 ;              

Отримаємо, що |S4O| = 60 см. 

Розглянемо розсіювальну лінзу: 
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F S1 S3S4
O

A

B

D

CS2

 
Рис.  2 

Проводячи аналогічні міркування отримаємо, що  

 ; |S2O| = 10 см. 

|СS2| = |CS3| = 25 см; звідки |OS3| = 40 см. Тоді |S4O| = 12/7 см. 

3. Камінь кидають з рівної горизонтальної по-

верхні під кутом α к неї зі швидкістю υ. Погода ясна, 

і сонячні промені складають кут β с горизонтом. 

Який шлях пройде тінь від каменя до моменту його 

падіння? Вважайте, що β ≤ α ≤ 90°. Опір повітря не 

враховуйте. 

Оскільки α ≥ β, тінь від каменю буде рухатись вздовж 

землі спочатку ліворуч, а потім праворуч. Кінцеве 

положення тіні співпадає з точкою падіння каменю. Якщо позначити відстань 

від точки кидання до крайньої лівої точки траєкторії каменю yo, а дальність по-

льоту каменю s, то шлях, пройдений тінню, буде дорівнювати 

l = 2yo + s. 

 
Рис.  4 

Рис.  3 
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Для зручності обчислень yo введемо вісь 0x, що спрямована з точки кидання 

перпендикулярно сонячним променям. Тоді координата тіні y визначається 

виключно координатою каменю х: 

y =  

Проекція початкової швидкості каменю на вісь x дорівнює:  

υ x = υ sin (α − β), 

проекція прискорення вільного падіння на вісь х дорівнює: 

gx = −g cos β. 

Тому максимальне значення координати x каменю під час руху дорівнює: 

. 

 

Таким чином, максимальне зміщення тіні каменю ліворуч складає: 

yo =  . 

Користуючись тим, що дальність польоті каменю дорівнює: 

, 

Остаточна відповідь: 

l =  

4. До джерела напруги приєднано резистор опором R. Для вимірювання 

струму в ньому хочуть використати амперметр опором r, якій перегорає при 

вмиканні в коло, оскільки розрахований на струм у 10 разів менший, ніж мо-

же проходити через R. Знайдіть як за допомогою резистора невідомого опору 

можна увімкнути амперметр в коло, щоб його шкала використовувалася по-

вністю та знайдіть співвідношення показів цього амперметра до струму че-

рез резистор R, якби був виміряний ідеальним амперметром. 

Розглянемо схеми вмикання ідеального амперметра та даного амперметра в 

коло: 

R

Aід

U
 

Рис.  5 

(ідеальний амперметр) 
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R
U

Rш

A

 
Рис.  6 

(реальний амперметр з шунтом – невідомим опором, що згадується в умові за-

дачі) 

Струм через ідеальний амперметр: 
R

U
I 1  

Для збільшення ціни поділки реального амперметра у 10 разів паралельно до 

нього треба приєднати опір, через який пройде 9/10 струму, що йде у колі. Вра-

ховуючи закони паралельного з‘єднання провідників опір цього резистору, який 

називається шунтом, має дорівнювати: 
9

r
Rш   

Розрахунковий опір реального амперметру із зміненою шкалою з урахуванням 

паралельно приєднаного резистора має бути у 10 разів меншим: 
10

r
r   

Загальний опір кола в цьому випадку: 
10

0

r
RrRR   

Тоді струм, що вимірює цей прилад з урахуванням шунта дорівнюватиме: 

10
0

2 r
R

U

R

U
I



  

Отже: 
rR

R

I

I




10

10

1

2 . Слід зауважити, що це співвідношення не залежить від 

напруги джерела, до якого підключили коло. 

5. Планета густиною  обертається з періодом T. Знайти відношення ваги 

тіл однакової маси, що знаходяться на шістдесятій та тридцятій паралелях 

цієї планети у стані спокою відносно її поверхні. Чому можливий стан спо-

кою? 

На тіло в обох положеннях діє сила гравітаційної взаємодії Fг, яка спрямована 

до центру планети і дорівнює:
2

П

Г
R

Mm
GF  , де М – маса планети, m – маса тіла, 

RП – радіус планети. 

З боку поверхні планети діє сила нормальної реакції N (N1 - для кута α та N2 – 

для кута β відповідно). 
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α 
β
 

R2

R1

N2

N1

F1x

F2x

Fг

Fг

Rп

 
Рис.  7 

Доцентрове прискорення а, яке є повним прискоренням тіла, спрямовано пер-

пендикулярно осі обертання планети та дорівнює: R
T

Ra
2

2
2 4

  , 

Де ω – кутова швидкість обертання планети, R – відстань від осі обертання до 

тіла (R1 - для кута α та R2 – для кута β відповідно). Рівнодійна сили гравіта-

ційної взаємодії та сили нормальної реакції поверхні планети спрямовані 

вздовж прямої, що проходить через центр планети, а прискорення спрямовано 

перпендикулярно осі обертання. Таким чином для ідеально рівної та гладкої 

поверхні планети повинна існувати і дотична складова прискорення. Для тако-

го випадку існує тільки два типи положення рівноваги: положення тіла на ек-

ваторі – нестійке положення рівноваги, а на полюсі – стійке. Для того щоб тіло 

знаходилось у стані спокою на довільній паралелі планети, на нього повинна 

діяти сила, що спрямована вздовж дотичної до поверхні планети. Це може бути, 

наприклад, сила тертя спокою, або сила реакції деякої нерівності на поверхні, 

на яку спирається тіло. Позначимо цю силу  Fx. 

Другий закон Ньютона у векторній формі для цього випадку матиме вигляд: 

xГ FNFam


  

Спроектуємо вектори на вісь, що спрямована вздовж радіусу планети у першому 

випадку: 

121 cos N
R

Mm
Gma

П

Д  . 

Враховуючи, що 


cos
44

2

2

12

2

1 ПД R
Т

R
T

a   та 
3

3

4
ПRM  , отримаємо: 





2

2

2

2

3

1 cos
43

4

П

П

П

R
Т

m
R

mR

GN   

Остаточно маємо: 
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Т
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R
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Т
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П

П

П
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11 клас 

1. З верхньої точки кулі радіусом R=54 см, яка закріплена на горизонталь-

ній поверхні, починає ковзати без початкової швидкості маленька кулька. На 

яку максимальну висоту вона підніметься після пружньої взаємодії з гори-

зонтальною поверхнею?  

 

При русі маленької кульки до відриву її від поверхні закріпленої кулі на неї 

діють лише консервативні сили (сила тяжіння та сила реакції опори), оскільки 

силою тертя–кочення можна знехтувати.  

 
 

Тоді для початкового стану (1) та моменту відриву кульки (2) запишемо закон 

збереження повної механічної енергії: 

Е1 = Е2 

Е1 = Ек1+Ер1 = 0+mg2R 

 

де υ – швидкість кульки у момент відриву від кулі, h – висота точки, у якій 

відбувся відрив, над поверхнею Землі. 

 

  (2) 

Проте, ні швидкість кульки, ні висота точки відриву над поверхнею Землі нам 

невідомі. Тому розглянемо кульку безпосередньо перед відривом від поверхні 
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кулі. У цей момент сила реакції поверхні дорівнює нулю, на кульку діє лише 

сила тяжіння, а кулька рухається з доцентровим та тангенціальним прискорен-

ням. 

 

За ІІ–м законом Ньютона для кульки в проекції на вісь х, напрямленої до цен-

тру великої кулі: 0х: ;      (3) 

Використаємо формулу доцентрового прискорення:  

Із трикутника АВС:  

Підставивши (4) та (5) у (3), отримаємо: 

;         (6) 

Підставимо (6) у (2): 

 

4R = h – R+2h 

5R=3h 

 

Підставивши отримане значення висоти відриву кульки від поверхні у формули 

(6) і (5), визначимо характеристики руху кульки у цей момент: 

 

            

Далі на кульку буде діяти лише сила тяжіння, тому змінюватиметься тільки 

вертикальна складова швидкості кульки, а горизонтальна складова швидкості 

залишатиметься сталою і рівною:   (10) 

Після абсолютно пружного удару кулька буде рухатися як тіло, кинуте під ку-

том до горизонту, тому на максимальній висоті підйому над поверхнею Землі 

кулька матиме швидкість . Щоб визначити цю висоту, для початкового мо-

менту руху кульки та для положення, коли кулька підніметься на максимальну 

висоту, запишемо закон збереження повної механічної енергії: 

 

Е1 = Ек1 + Ер1 = 0 + mg2R 

 

 

Скоротивши отриману формулу на масу кульки, яка не дорівнює нулю, та 

підставивши формулу (10), отримаємо: 
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2. До ділянки кола, що складається з чо-

тирьох однакових резисторів та ідеального 

вольтметра, прикладено напругу 100 В. 

Визначте покази вольтметра.  

 

За умовою вольтметр ідеальний, тому його опір 

нескінчений. Отже, початкову схему можна пе-

ремалювати так, як показано на рисунку. 

 
Резистори R2 і R3 з’єднані послідовно. Замінимо їх на резистор Rх:  

 

Цей резистор з’єднаний паралельно з резистором R4. Заміняємо ці резистори на 

складений резистор Rу, визначивши його опір за законом паралельного 

з’єднання: 

 

 

Резистори R1 і Ry з’єднані послідовно, тому загальний опір кола: 

 

Визначимо напругу на кожному резисторі. 

Загальний струм у колі визначимо за законом Ома: 

 

Оскільки резистори R1 і Ry з’єднані послідовно, то: 

 

Напруга на цих резисторах: 
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Резистор Ry  є складеним, тому далі розглядаємо його. Він замінив резистори R4 

та Rх, що з’єднані паралельно. Тому: 

 

Визначимо силу струму, що проходить по складеному резистору Rх: 

 

Резистор Rх замінив резистори R2 і R3, що з’єднані послідовно. За законом 

послідовного з’єднання резисторів: 

 

Визначимо напругу на кожному з цих резисторів: 

 

 

Ми визначили напругу на кожному резисторі, тому готові визначати покази 

вольтметра. 

 

Вольтметр  показує різницю потенціалів 

між точками А і В:   

 

Оскільки ми не знаємо потенціали точок А і 

В, розглянемо резистори, підключені до цих 

точок. 

А:  

B:  

Із урахуванням формул (1) та (2): 

= – –  

 

 

3. Дві віддалені одна від одної на велику відстань кулі радіусів 1 см та 2 см, 

що мають однакові заряди, взаємодіють із силою 10–4 Н. Якою буде сила 

взаємодії цих кульок, якщо на невеликий час їх з’єднати провідником? 

Електрична сила, з якою початково взаємодіють кульки: 

 

де q – модуль величини заряду кожної кульки, r – відстань між центрами ку-

льок. 

Оскільки за умовою заряди кульок однакові, а радіуси різні, то потенціали ку-

льок теж різні: 
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. 

Тому якщо з’єднати кульки провідником, електрони почнуть по ньому перехо-

дити з поверхні однієї кульки на поверхню іншої. Це відбуватиметься, поки по-

тенціали кульок не стануть рівними. Внаслідок цього заряди кульок зміняться, 

тому зміниться електрична сила взаємодії кульок. 

Нові потенціали кульок: ,  де q1 – заряд першої кульки після закін-

чення переміщення електронів;  де  

Величину сили взаємодії кульок після з’єднання провідником визначимо за за-

коном Кулона: 

 

Поділивши (1) на (4), отримаємо: 

 

 

За законом збереження електричного заряду: 

 

Прирівнюючи потенціали кульок після взаємодії, зв’яжемо величини зарядів 

кульок у цьому випадку: 

 

Підставимо (7) у (6): 

 

  

 

Використавши (7), визначимо заряд другої кульки: 

 

Підставимо (8) та (9) в (5): 

 

 

4. Тонкостінну перевернуту склянку висотою L 

швидко занурили у воду на глибину H (див. рис.). 

Після занурення вода у склянці піднялася до рівня l0. 

Склянку утримують під водою за допомогою дина-

мометра. На скільки і чому зміняться покази дина-

мометра з часом в порівнянні з початковими? Ат-

мосферний тиск p0, густина води ρ0, площа дна 

склянки S. Вважати, що температури атмосфери і 
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води збігаються. 

Позначимо: T – температура води і повітря над нею; M – маса склянки, m – ма-

са повітря в склянці lx – висота повітря в склянці, що встановилася в кінці. 

Відразу після занурення динамометр показує різницю між діючою на склянку 

силою тяжіння і виштовхуючою силою Архімеда: 

Fпоч = (M + m) g − ρ0 g l0 S  (1) 

Оскільки склянку опускають швидко, вона не встигає обмінятися теплом з нав-

колишньою водою. При цьому адіабатичне стиснення повітря при зануренні до 

обсягу l0S супроводжується нагріванням повітря до температури T1. Потім про-

тягом деякого часу встановлюється термодинамічна рівновага між повітрям і 

водою, в результаті якого повітря охолоджується до вихідної температури T, а 

обсяг його відповідно зменшується, що викликає зменшення плавучості склян-

ки.  

Коли склянка ще знаходився над водою (до занурення), вона була цілком (на 

об’єм LS) наповнена повітрям при атмосферному тиску і температурі T. При 

цьому рівняння Клапейрона – Менделєєва має вигляд 

p0 L S =  R T  (2) 

На глибині ж H газ знаходиться під тиском p0 + ρ0g (H + lx), і врешті–решт зай-

має об’єм lxS при температурі T. При цьому рівняння Клапейрона – Менделєєва 

приймає вигляд 

(p0 + ρ0 g (H + lx)) S lx =  R T  (3) 

Прирівнюючи ліві частини формул (2) і (3), знаходимо lx: 

 

 (4) 

 

 

 

З фізичної точки зору влаштовує лише корінь lx+ > 0. 

Після встановлення в системі термодинамічної рівноваги динамометр показує 

нову різницю між вагою склянки і силою, яка його виштовхує (силою Архімеда) 

Fкінц = (M + m) g – ρ0 g lx+ S   (5) 

Різниця між показаннями динамометра на початку (1) і в кінці (5) становить 

ΔF = Fпоч–Fкінц = ρ0 g S (lx+ – l0) 

де lx+ визначається формулою (4). 

 

5. Визначте ККД циклу 1–2–3–1, зображеного на 

діаграмі, якщо робоча речовина – ідеальний газ. 

 

ККД циклічного процесу:  

Робота, виконана газом за цикл, чисельно дорівнює 

площі фігури, обмеженої циклом у p,V–координатах, тому робота газу: 
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Газ отримує тепло на ділянках 1–2 та 2–3 цього циклу, тому: 

 

Визначимо кількість теплоти, отриманої газом на ділянці 1–2 циклу. За І–м за-

коном термодинаміки для цього процесу: 

 

Внутрішня енергія газу є функцієї стану, тому для будь–якого процесу, прове-

деному з ідеальним газом, зміну внутрішньої енергії можна визначити так: 

 

За умовою газ ідеальний, тому і = 3. Запишемо рівняння стану ідеального газу в 

станах 1 та 2:              

Підставимо ліві частини формул (6) і (7) в (5): 

 

Оскільки в процесі 1–2 об’єм газу не змінюється, то  

Отже, підставивши формулу (8) у (4), визначимо кількість теплоти, отриманої 

газом у процесі 1–2: 

 

Аналогічно визначаємо кількість теплоти, отриманої газом у процесі 2–3. За І–м 

законом термодинаміки: 

 

 

Запишемо рівняння стану ідеального газу в стані 3: 

 

Підставимо рівняння (7) і (12) в (11): 

 

Робота газу в ізобаричному процесі 2–3: 

 

Підставимо рівняння (13) і (14) в (10): 

 

Підставивши (9) і (15) в (3), отримаємо: 

 

Із врахуванням формул (2) і (16), запишемо ККД цього циклу: 

 

 

 


