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ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

Київ, 02.12.2017 

7 клас 

1. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн разом фарбують довгий паркан з протилежних кінців. Том 

наносить фарбу шаром 2 мм і витрачає 2 літри фарби за хвилину. Гек намагається розма-

зувати фарбу тоншим шаром 1,5 мм, і витрачає 1 літр за хвилину. Скільки часу друзі фар-

буватимуть весь паркан, якщо його довжина 80 м, а висота – 2 м? 

За хвилину Том фарбує 2000/0,2 = 10
4
 см² поверхні паркана, а Гек – 1000/0,15 = (2/3)∙10

4
 см². 

При висоті огорожі 2 м край тієї частини паркану, яку вже пофарбував Том, зміщується вздовж 

паркану зі швидкістю 10
4
/200 = 50 см/хв, а у тій частині, яку вже пофарбував Гек, довжина збі-

льшується зі швидкістю 100/3 см/хв. 

Швидкість зменшення довжини незафарбованої частини паркану дорівнює 250/3 см/хв = 2,5/3 

м/хв. 

На все фарбування друзі витратять 80/(2,5/3) = 240/2,5 = 96 хв. Відповідь можна отрима-

ти й визначивши відношення площі всього забору до площі, яка фарбується обома хлопчиками за 

хвилину, 80∙2 (м²) /(1 + 2/3) = (3/5) ∙ 160 = 96 хв. 

2. Гонщики А і В одночасно виїхали на різних машинах з 

точки старту однією трасою. На графіку (рис. 1) 

вказана різниця відстаней, які подолали гонщики А і В 

до певного моменту часу Т (в годинах). Наскільки від-

різняються середні швидкості руху гонщиків уздовж 

дороги за 15 годин змагань? Скільки разів за ці 15 го-

дин гонщик В обганяв суперника на трасі? 

За визначенням, середня швидкість руху дорогою дорівнює 

відношенню довжини шляху до часу руху. Як випливає з 

наведеного графіка, за 15 годин гонщик В проїхав на 7,5 км 

більше, ніж гонщик А, тобто його шлях за один той самий 

час був на 7,5 км довший. Таким чином, середня швидкість 

гонщика В була більшою приблизно на 0,5 км/год. Момент 

обгону відповідає рівності SA = SB. Якщо гонщик В обганяє суперника, то після цього стає SВ > SА 

або SA –SB < 0, а найбільше таких обгонів трасою було 3. 

3. Бігова доріжка стадіону має форму кола з радіусом 100 м. Три спортсмени одночасно по-

бігли з однієї точки в одному напрямку зі швидкостями 3, 4 і 5 м/с. Через деякий час найш-

видший бігун наздогнав найповільнішого. На якій відстані від місця їх зустрічі був у цей 

момент спортсмен, який біжить зі швидкістю 4 м/с? Серед можливих випадків вкажіть 

найточніший. 

Відносно середнього спортсмена два інші бігуни біжать назустріч один одному з однаковими 

швидкостями в різні сторони. Зустрінуться вони в діаметрально протилежній точці, тобто на від-

стані 200 м від середнього бігуна. Якщо відстань обчислюється уздовж доріжки стадіону, тобто 

наведено відповідь 314 м, то ставиться 9 балів за зниження точності. 

4. Два автомобілі виїжджають одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між 

якими дорівнює 200 км. Через дві години вони зустрічаються, після чого перший автомо-

Рис. 1 



2 
 

біль прибуває у друге місто на 1 годину 40 хвилин пізніше, ніж другий автомобіль в перше 

місто. Визначити швидкості автомобілів. 

Позначимо відстань між містами s, швидкості автомобілів відносно землі 1 i 2 відповідно. Тоді  

, де t – час запізнення. Перейдемо в систему відліку, пов’язану з одним із авто-

мобілів: ( 1 + 2) tзустрічі = s. 

Таким чином, маємо систему рівнянь. Підставивши числові значення, отримаємо: 

 (1) 

   (2) 

Виразивши із (2), наприклад, , і підставивши в (1), отримуємо квадратне рівняння: 

 

Розвۥязавши квадратне рівняння, маємо, що = 40 км/год, а = 60 км/год. 

Примітка: якщо із рівняння (2) виразимо , то квадратне рівняння матиме вигляд 

 

5. Три різних шестерні (зубчасті колеса) зчеплені зубцями між 

собою, як показано на рис. 2, і можуть обертатися навколо 

закріплених вісей. Кількість зубців у шестерень дорівнює 15, 20 

і 30 шт., відповідно. Скільки обертів щоденно робить шестер-

ня 3, якщо відомо, що перша робить 70 обертів на тиждень? 

Розв’язок завдання має містити досить докладне пояснення.  

Під час здійснення шестернею 1 одного оберту через місце зчеплен-

ня з шестернею 2 пройдуть всі 15 зубців. Оскільки зубці кожної з 

шестерень завжди повинні потрапляти в простір між зубцями 

відповідної шестерні, то в контакті з шестернею 1 побувають також 

15 зубців шестерні 2 (тобто вона повернеться на ¾ оберту). З тієї ж 

причини, 15 зубців шестерень 2 і 3 пройдуть через місце їх зчеплення. Тому шестерня 3здійснить 

півоберта, а кількість складе 35 обертів щотижня або 5 обертів щоденно.  

8 клас 

1. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн фарбують довгий паркан з протилежних кінців. Том фарбує 

шаром 2 мм і витрачає 2 літри фарби за хвилину. Гек розмазує фарбу тоншим шаром 1,5 

мм, і витрачає 1 літр за хвилину. Коли 20% забору ще залишалися незафарбованим, Тома 

покликали додому, й Гекові довелося ще годину дофарбовувати самому. Скільки всього фа-

рби витратив Гек? 

За хвилину Том зафарбовує 2000/0,2 = 10
4
 см

2
 поверхні паркана, а Гек – 1000/0,15 = (2/3)∙10

4
 см

2
. 

За умовою, Гек за одну годину пофарбував п'яту частину паркану, тобто її площа дорівнювала 

60∙(2/3)∙10
4
 см

2
 = 4∙10

4
 см

2
 = 40 м

2
. 

Решта 4/5 забору, тобто 160 м
2
, друзі фарбували удвох, причому Том за один й той самий час 

фарбує в 1,5 рази більшу площу. Значить, до відходу Тома Гек пофарбував 160 ∙ 1 / (1 + 1,5) = 64 

м
2
. 

Пішло у нього на це 64/40 = 1,6 год. = 96 хв. Тобто всього Гек фарбував 156 хвилин і витратив 

156 л фарби. 

Рис. 2 
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2. Гонщики А і В одночасно виїхали на різних машинах з 

точки старту однією трасою. На графіку вказана 

різниця відстаней, які подолали гонщики А і В до пев-

ного моменту часу Т (в годинах). Наскільки відрізня-

ються середні швидкості руху гонщиків уздовж до-

роги за 15 годин змагань? Скільки разів за ці 15 годин 

гонщик В обганяв суперника на трасі? 

За визначенням, середня швидкість руху дорогою дорів-

нює відношенню довжини шляху до часу руху. Як випли-

ває з наведеного графіка, за 15 годин гонщик В проїхав на 

7,5 км більше, ніж гонщик А, тобто його шлях за один той 

самий час був на 7,5 км довший. Таким чином, середня 

швидкість гонщика В була більшою приблизно на 0,5 

км/год. Момент обгону відповідає рівності SA = SB. Якщо гонщик В обганяє суперника, то після 

цього стає SВ > SА або SA - SB < 0, а найбільше таких обгонів трасою було 3. 

3. Під час руху автомашини з деякою швидкістю довжина її гальмівного шляху s1 = 12 м. 

Якою стане довжина гальмівного шляху за умови збільшення швидкості автомобіля в n = 

1,5 рази? Режим гальмування в обох випадках вважайте однаковим. 

Те, що, за умовою, режим гальмування залишається однаковим, говорить про те, що однаковою є 

сила тертя в обох випадках. Робота сили тертя дорівнює зміні кінетичної енергії.  

 

 

Прирівнюючи праві частини, отримуємо:  . 

Аналогічно запишемо формулу для другого випадку  

Поділивши одне рівняння на друге, отримаємо, що  . Отже, . 

4. У двох сполучених посудинах, площею перерізу 10 см
2
 і 15 см

2
, 

знаходиться ртуть. Як і на скільки зміниться рівень ртуті у 

другій посудині, якщо в обидві посудини долити по 150 г мас-

ла? Відповідь надати у мм з точністю до десятих. Густина 

ртуті 13,6 г/см
3
. 

Позначимо S1 = 10 см
2
; S2 = 15 см

2
; m = 150 г; ρ = 13,6 г/см

3
. Тоді   

  (1) 

Оскільки рідина не стискається, то S1∙x1 = S2∙x2. Тоді: 

 

Підставивши (2) в (1), отримаємо  

 

5. До якої температури слід охолодити алюмінієву кулю масою 1 кг, щоб після занурення у 

воду при температурі 0 °С вона спливла внаслідок обмороження льодом? Куля має всере-

дині порожнину об’ємом 600 см
3
. Густина алюмінію 2,7 г/см

3
, густина льоду 0,9 г/см

3
, 

питома теплоємність алюмінію 900 Дж/кг∙°С, теплота плавлення льоду 330 кДж/кг, гу-

стина води 1 г/см
3
. 

Куля буде спливати за умови, що середня густина кулі, внаслідок обмерзання льодом, дорівню-

ватиме густині води. 

Рис.  2 

Рис. 1 
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Тут і в подальшому:  ρв – густина води, ρал – густина алюмінію, ρл – густина льоду, mал і mл  – від-

повідно маси алюмінію і льоду, Vк – об’єм кулі, Vал  – об’єм алюмінію, Vп – об’єм порожнини, Vл 

– об’єм льоду. 

 

Виразимо з даного рівняння масу льоду  

 
Далі запишемо рівняння теплового балансу:  

Тут Q1 і Q2 – це кількість теплоти, що виділяється під час перетворення води на лід та йде на на-

грівання алюмінію від tал, яку ми шукаємо до 0°С. 

 

 

9 клас 

1. Флюгер на кораблі, призначений для визначення швидкості вітру, утворює кут α1=120° з 

курсом корабля при швидкості його руху v1=20 км/год і кут α2=150° при швидкості корабля 

v2 = 2v1. Визначити числове значення і напрямок швидкості вітру відносно курсу корабля. 

Нехай напрям вісі Оx збігається з напрямом руху корабля.  

Напрям вектора    задамо кутом β. Модуль                       ,  

де  і  – проекції вектора     на осі координат. Флюгер у 

першому випадку спрямований вздовж АВ, в другому – 

вздовж СВ. З рисунка 1 випливає, що  

 
З системи одержаних рівнянь знаходимо  

 

Тоді 

 
З трикутника ОАВ з урахуванням рівності  випливає, що β = 60°. 

2. Куб із пінопласту  з ребром a=0,5 м, що плив водоймою, виявився затиснутим під дошками 

низького горизонтального містка. Знайдіть силу тиску куба на місток та дослідіть її за-

лежність від висоти містка над водою. Побудуйте графік залежності сили тиску на міс-

ток від висоти містка над водою. Густина пінопласту ρп=60 кг/м
3
, густина води ρв=1000 

кг/м
3
. 

Запишемо умову рівноваги куба: (1) де –  F – сила тиску містка на куб, яка дорів-

нює силі тиску куба на місток.  

Рис. 1 
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Маса куба  (2) а сила Архімеда 

 

Підставимо (2) і (3) у (1) і отримаємо:  

 

при – висота містка, за якої F = 0. 

 

Звідси випливає:  

Максимальна сила тиску буде при H = 0, тобто  

Якщо  то  

3. Господарка поставила на плиту чайник із во-

дою кімнатної температури. Через певний час 

вона згадала, що чайник не повний, і долила йо-

го до заповнення холодною водою з–під крану. 

Залежність температури води в чайнику t від 

часу τ подана на графіку (рис. 3). Визначте, яку 

масу холодної води долила господарка і яку те-

мпературу ця вода мала. Об’єм чайника – 3 лі-

три. Теплова потужність, яка надходила до 

чайника протягом усього нагрівання, не зміню-

валася. Втратами теплоти й теплоємністю 

чайника знехтувати. 

Господарка долила 2 кг холодної води за темпе-

ратури 5 °C. Вводимо позначення Δt температу-

ри, що відповідає одній клітинці вздовж вертикалі, і Δτ часу, що відповідає одній клітинці вздовж 

горизонталі. Тоді на першому етапі P∙4τ = cm1 6t. Потім відбувся теплообмін між водою: cm1 

5t = cm2 (3t – tхол). Далі знову відбувається нагрівання: P∙14τ = cm 7t, де m = m1 + m2 = 3 кг. 

Остання ділянка відповідає кипінню й температурі 100 °C. Отже, згідно з графіком, Δt = 10 °C. З 

двох рівнянь, до яких входить потужність нагрівача P, відразу знаходимо m1 =  = 1 кг.  

Отже, господарка долила m2 = m – m1 = 2 кг води. З рівняння теплообміну знаходимо tхол = 5 °C. 

4. Учень знав, що опори амперметрів малі, а вольтметрів, навпаки, ве-

ликі. Він взяв у кабінеті фізики два таких прилади і вирішив визна-

чити, у скільки разів опір RA амперметра менший, ніж опір RV 

вольтметра. Для цього хлопчик склав електричне коло (рис. 4), вико-

риставши джерело постійної напруги. Вольтметр він підключив 

спочатку до точок 1 і 3. При цьому його покази були U1=15,5 В, а 

амперметра І1=1 А. Після під’єднання вольтметра до точок 1 і 2 

покази вольтметра стали U2 = 15 В, а амперметра І2 = 1,05 А. За цими даними учень 

розв язав свою задачу. Розв яжіть її і ви. 

Знайдемо опір амперметра. Напруга U1 – це напруга на клемах джерела. Вона стала. Тому в дру-

гому випадку напруга на амперметрі . З іншого боку, . Звідси 

 . Знайдемо опір  резистора                          .    Звідси . 

Рис. 4 

Рис. 2 

Рис. 3 
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Визначимо силу струму в вольтметрі в другому випадку . Знайдемо опір 

вольтметра . Відповідь: . Опір амперметра менший за опір вольтметра 

у 625 разів. 

 

5. Два дзеркала нахилені одне до одного і утво-

рюють двогранний кут α. На одне з них падає 

промінь, що лежить в площині, перпендикуляр-

ній до ребра кута. Знайти, на який кут β повер-

неться відбитий промінь після відбивання від 

обох дзеркал. 

Нехай кут падіння променя на перше дзеркало дорів-

нює γ, а на друге  –  (рис. 5). Треба знайти кут β. 

Очевидно, що кут β як зовнішній кут трикутника, 

утвореного променями (Δ ABD), дорівнює 2γ + 2. З 

іншого боку,  + γ = α. Останнє можна довести, розг-

лянувши чотирикутник ОВСА, в якому АС і ВС – пе-

рпендикуляри до дзеркал, які перетинаються під кутом ω. В чотирикутнику α = 360° – ω – 90° – 

90° = 180° – ω. З іншого боку, в Δ АВС  γ +  = 180° – ω. Отже,  + γ = α. Тепер бачимо, що β = 

2∙( + γ) = 2α. Цікаво, що величина кута відхилення β не залежить від кута падіння променя на 

дзеркало. 

 

10 клас 

1. Дві однакові кульки з нікелю пов'язані невагомою ниткою, яка перекинута через невагомий 

блок, причому одна з кульок занурена в посудину з гасом. З якою постійною швидкістю ру-

хатимуться кульки, якщо відомо, що постійна швидкість падіння одиночної кульки в гасі 

дорівнює 0 = 1 м/с? Вважати, що сила опору руху кульки в рідині пропорційна її швидкос-

ті. Густина гасу ρ0 = 0,8 г/см
3
, густина нікелю ρ = 8,8 г/см

3
, тертям в блоці нехтувати. 

Розглянемо випадок, коли кулька рухається з постійною 

швидкістю 0 в рідині. Запишемо проекції сил на вертика-

льну вісь OY: 

FA + F0 – m∙g = 0. (1) 

FA – сила Архімеда,  Fo – сила опору руху кульки в рідині, 

m∙g – сила тяжіння. Оскільки F0 = k∙ 0 (відповідно до умови 

завдання), а сила Архімеда FA = ρ0gVк (Vк – об’єм кульки), 

то (1) набуває вигляду: 

ρ0gVк + k∙ 0 – m∙g = 0    (2) 

Розглянемо тепер випадок, коли система з двох кульок, які 

пов'язані нерозтяжною ниткою, щоперекинута через нева-

гомий блок, рухається з постійною швидкістю . Запишемо 

проекції сил на вісь OY: 

 
Оскільки F = k∙ , а FA = ρ0 gVк , то (3) буде мати вигляд: ρ0 gVк = k∙  (4). Виразимо з (4) k та підс-

тавимо в (2). Маємо:  

  (5) 

Рис. 5 

Рис. 3 
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Врахуємо, що маса кульки m = ρ Vк, тоді з рівняння (5) випливає: 

    0,1 м/с. 

2. Два супутники рухаються навколо Землі вздовж колових орбіт, які лежать в одній площи-

ні, зі швидкостямии 7,8 км/с та 7,6 км/с. Якою може бути мінімальна відстань між супу-

тниками під час їхнього руху? Радіус Землі вважати 6400 км, прискорення вільного падіння 

на поверхні Землі 9,8 м/с
2
. 

Найменша відстань між супутниками, що рухаються коловими орбітами, дорівнює різниці радіу-

сів цих орбіт: 

min 2 1x R R    (1) 

Знайдемо радіус орбіти, вздовж якої супутник рухається з даною швидкістю . Запишемо для 

супутника другий закон Ньютона: 
2

2

Mm
m G

R R


 , (2)   2

M
R G


    (3) 

оскільки 2

З

M
G g

R
 , (4) (тобто прискорення вільного падіння на поверхні Землі), отримуємо 

2

ЗGM gR (5) 

Підставляючи (5) в (3), отримуємо 

2

2

ЗgR
R


   (6) . Тому 

2

min 2 2

1 2

1 1
Зx gR

 

 
  

 
  (7) 

Підставляючи чисельні дані, отримуємо, що відстань дорівнює 349 км. 

3. Господарка поставила на плиту чайник із 

водою кімнатної температури. Через 

певний час вона згадала, що чайник не по-

вний, і долила його до заповнення холод-

ною водою з–під крану. Залежність тем-

ператури води в чайнику t від часу τ пода-

на на графіку (рис. 1). Визначте, яку масу 

холодної води долила господарка і яку 

температуру ця вода мала. Об’єм чайника 

– 3 літри. Теплова потужність, яка над-

ходила до чайника протягом усього 

нагрівання, не змінювалася. Втратами 

теплоти й теплоємністю чайника зне-

хтувати.  

Господарка долила 2 кг холодної води за температури 5 °C. Вводимо позначення Δt температури, 

що відповідає одній клітинці вздовж вертикалі, і Δτ часу, що відповідає одній клітинці вздовж 

горизонталі. Тоді на першому етапі P∙4τ = cm1 6t. Потім відбувся теплообмін між водою: cm1 

5t = cm2 (3t – tхол). Далі знову відбувається нагрівання: P∙14τ = cm 7t, де m = m1 + m2 = 3 кг. 

Остання ділянка відповідає кипінню й температурі 100 °C. Отже, згідно з графіком, Δt = 10 °C. З 

двох рівнянь, до яких входить потужність нагрівача P, відразу знаходимо m1 =  = 1 кг.  

Отже, господарка долила m2 = m – m1 = 2 кг води. З рівняння теплообміну знаходимо tхол = 5 °C. 

Рис. 1 
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4. На з’єднання п’яти резисторів подано напругу U = 220 В. 

Визначте силу струму через перший резистор. R1 = 1 кОм, 

R2 = 4 кОм, R3 = 5 кОм, R4 = 3 кОм, R5 = 2 кОм.  

Еквівалентна схема має вигляд, зображений на рисунку. 

Струм через перший резистор дорівнює 

 
Значення опору третього резистора для розв’язування задачі не потріб-

не. 

5. Точка, яка є джерелом світла,знаходиться на головній оптичній вісі на відстані d = 40 см 

від розсіювальної лінзи з фокусною відстанню F = 10 см. Точку змістили на відстань h = 5 

см у площині, яка перпендикулярна головній оптичній вісі. На скільки й куди треба змісти-

ти лінзу, щоб зображення точки повернулося в початкове положення? 

Спочатку зображення точки знаходилося на відстані f. За формулою лінзи – , де d = 40 см, 

F = 10 см. Звідси f = 8 см. Коли точку змістили на h = 5 см, зображення переміститься на A'B. 

Щоб повернути його в початкове положення, необхідно змістити лінзу на відстань ОС в напрям-

ку протилежному зсуву точки. З подібних трикутників ACC' і ABB' маємо: .  Звідси: 

C'C = AC'∙    40∙  = 6,25 ( см)    OC = CC' – OC' = 6,25 – 5 = 1,25 см. 
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11 клас 

1. Дві однакові кульки з нікелю пов'язані невагомою ниткою, яка перекинута через невагомий 

блок, причому одна з кульок занурена в посудину з гасом. З якою постійною швидкістю ру-

хатимуться кульки, якщо відомо, що постійна швидкість падіння одиночної кульки в гасі 

дорівнює 0 = 1 м/с? Вважати, що сила опору руху кульки в рідині пропорційна її швидкос-

ті. Густина гасу ρ0 = 0,8 г/см
3
, густина нікелю ρ = 8,8 г/см

3
, тертям в блоці нехтувати. 

Розглянемо випадок, коли кулька рухається з постійною 

швидкістю 0 в рідині. Запишемо проекції сил на вертика-

льну вісь OY: 

FA + F0 – m∙g = 0. (1) 

FA – сила Архімеда,  Fo – сила опору руху кульки в рідині, 

m∙g – сила тяжіння. Оскільки F0 = k∙ 0 (відповідно до умови 

завдання), а сила Архімеда FA = ρ0gVк (Vк – об’єм кульки), 

то (1) набуває вигляду: 

ρ0gVк + k∙ 0 – m∙g = 0    (2) 

Розглянемо тепер випадок, коли система з двох кульок, які 

пов'язані нерозтяжною ниткою, що перекинута через нева-

гомий блок, рухається з постійною швидкістю . Запишемо 

проекції сил на вісь OY: 

 
Оскільки F = k∙ , а FA = ρ0 gVк , то (3) буде мати вигляд: ρ0 gVк = k∙  (4). Виразимо з (4) k та підс-

тавимо в (2). Маємо: 

  (5) 

Врахуємо, що маса кульки m = ρ Vк, тоді з рівняння (5) випливає: 

    0,1 м/с. 

2. До джерела постійної напруги U=12 В під’єднали по-

слідовно з’єднані амперметр і реостат, опір якого 

почали періодично змінювати. Залежність сили 

струму через амперметр від часу у вказаному на діа-

грамі масштабі має вигляд ланцюжка однакових пів-

кіл (див. рис. 1). Визначте кількість теплоти Q, яка 

виділяється на реостаті за перші 8 секунд часу. Опо-

ром амперметра й з’єднувального дроту знехтувати. 

Що ви можете сказати про швидкість руху повзунка 

реостата?  

За законом Джоуля — Ленца кількість теплоти ΔQ, яка виділяється на реостаті за час Δt, дорів-

нює ΔQ = UIΔt. Добуток IΔt — це заряд Δq, який проходить через поперечний переріз провідника 

за час Δt. На наведеній залежності I(t) заряд чисельно дорівнює площі під графіком. Отже, щоб 

знайти кількість теплоти, яка виділяється за 8 секунд, необхідно відповідне чисельне значення 

площі під графіком помножити на U = 12 В. Зазначимо, що можна брати будь-які 8 секунд часу, 

оскільки залежність I(t) має вигляд функції з періодом 8 с. Розглянемо, наприклад, інтервал часу 

із шостої до чотирнадцятої секунди включно. Площу під графіком знайдемо, віднявши від площі 

прямокутника площу півкола. З урахуванням розмірностей маємо: 

Рис. 1 

Рис. 4 
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Кількість теплоти Q = 24(8 – π) Дж ≈ 117 Дж.  

3. Два маленьких бруска рухаються вздовж 

горизонтальної опори без тертя з однако-

вою швидкістю υ = 10 м/с на відстані d 

один від одного. Після проходження смуги 

з коефіцієнтом тертя μ = 0,25 вони знову 

виїжджають на поверхню без тертя, але 

рухаються вздовж неї вже на відстані 

d/2. Знайдіть ширину шершавої смуги L. Використовуйте значення g = 10 м/с. 

Прискорення брусків під час руху смугою a = g. Ці прискорення однакові. Тому й однакові 

швидкості брусків після перетину смуги та часи проходження сталого відрізку шляху. Обидва 

бруски долають за однаковий час відрізок від початкового положення переднього бруска до по-

ложення іншого бруска в кінцевий момент. 

Задній брусок проходить додатковий шлях d зі швидкістю υ. На це витрачається додатковий час 

d/υ, а передній брусок з іншого боку смуги додаткову відстань d/2 зі швидкістю u й витрачає на 

це додатковий час d/2u. Тоді d/υ = d/2u, u = υ/2  

З кінематики або теореми про кінетичну енергію отримаємо співідношення:  

2
 – u

2
 = 2gL  ⟹ 

2 2 23

2 8

u
L

g g

 

 


   ≅ 15 м 

4. У циліндрі, який розташований горизонтально, ліворуч від закріпленого поршня знаходить-

ся 1 моль ідеального газу. У правій частині циліндра – вакуум, а пружина, що розташована 

між поршнем і стінкою циліндра, знаходиться в недеформованому стані. Циліндр теплоі-

зольований від навколишнього середовища. Коли поршень звільнили, об’єм, який займав газ, 

збільшився вдвічі. Як зміниться температура газу та його тиск? Теплоємностями цилінд-

ра, поршня і пружини можна нехтувати. 

Другий закон термодинаміки: Q = ΔU + A (1). Q = 0 – оскільки посудина теплоізольована. Не-

хай спочатку температура газу була Т1 тиск р1 та об’єм V1, а після того, як поршень звільнили і 

встановилася рівновага, параметри газу отримали значення Т2, р2 і V2, причому V2 = 2V1. Внут-

рішня енергія ідеального газу пропорційна його температурі, отже її зміна пропорційна зміні 

температури газу: ΔU = С(T2 – T1). Робота, яку виконує газ, дорівнює зміні потенціальної енергії 

деформованої пружини: A = k x
2
/2, де х – зміщення поршня. 

Сила пружності пружини F = kx дорівнює силі тиску газу p2S: kx = p2S, де S – площа поверхні 

поршня. 

Тиск газу пов'язаний з його температурою рівнянням стану: p2V2 = RT2 (2).  

ΔV = V1 = S x  ⟹  V2 = 2Sx, p2 = kx/S 

Підставляючи в (2) отримаємо kx
2
 = RT2/2, тобто A = RT2/4. 

Тепер з (1), яке буде мати вигляд С(T2 – T1) + RT2/4 = 0 знаходимо T2 = T1/(1 + R/4C), тобто те-

мпература зменшиться. Розділивши на рівняння стану отримаємо: 

p1/p2 = 2 T1/T2 = 2(1 + R/4C), p2 < p1. 

Рис. 2 
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5. Під час стиснення певної порції вологого повітря його об’єм зменшився у 4 рази, а тиск 

зріс утричі. Коли повітря стиснули ще удвічі, тиск став у 5 разів більшим первісного. Тем-

пература під час стиснення залишалась сталою. Якою була відносна вологість повітря з 

самого початку? 

Оскільки зміни тиску й об’єму не є обернено пропорційними, то під час стиснення відбувається 

конденсація води з пари, а сама пара стає насиченою. Запишемо закон парціальних тисків Даль-

тона для двох умов задачі:  – початковий тиск 

 

 
Оскільки для сухого повітря виконуються закони ідеального газу, то  

 

 

 

 

 
Звідки виходять співвідношення 

 
Тоді відносна вологість дорівнюватиме 

ϒ  

 


