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ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

Теоретичний тур  

Київ, 02.02.2019  

8 клас 

1. На рис. 8.1 наведено план траси перегонів «Формула-1». Довжини ділянок траси: L1 = 

18 км, L2 = 1,0 км, L3 = 14 км, L4 = 1,2 км. Автомобілі стартують з інтервалом t0  і кожен 

гоночний автомобіль (болід) рухається на відповідних ділянках траси зі швидкостями: 

υ1 = 60 м/с, υ2 = 50 м/с, υ3 = 20 м/с, υ4 = 40 м/с. Під час переходу машини з однієї ділянки 

на іншу її швидкість змінюється практично миттєво. За правилами заїзду відстань уз-

довж траси між болідами не повинна бути менше L0 = 200м. Яка максимальна кількість 

п автомобілів може одночасно брати участь в гонці? 

 
Рис. 8.1 

Нехай боліди стартують з одного й того ж місця на трасі через рівні інтервали часу t0. Оче-

видно, що й повз спостерігача, який знаходиться поблизу будь-якої ділянки траси, вони бу-

дуть проїжджати через такі ж інтервали часу t0. Найменша відстань L0 між болідами буде там, 

де їх швидкість мінімальна, тобто на третій ділянці:, звідки t0 = L0/υ3 = 10 с. Час проходження 

болідом одного кола:  

𝑇 =  
𝐿1

𝜐1
+ 

𝐿2

𝜐2
+  

𝐿3

𝜐3
+

𝐿4

𝜐4
 = 1050 c. 

Отже, максимальне число автомобілів, які можуть одночасно брати участь в гонці, n = T/t0 = 

105. 

2. У калориметрі плаває у воді шматок льоду. В калориметр опускають нагрівач постійної 

потужності N = 50 Вт й починають щохвилини вимірювати температуру води. Про-

тягом першої та другої хвилини температура води не змінюється, до кінця третьої 

хвилини збільшується на ΔΤ1 = 2°С, a до кінця четвертої хвилини ще на ΔΤ2 = 5°С. Скі-

льки грамів води і скільки грамів льоду було спочатку в калориметрі?  

Побудуємо графік залежності температури води 

в калориметрі Т від часу τ. Відомо, що він пови-

нен складатися з горизонтальної (плавлення 

льоду) й похилої (нагрів води, яка утворилася) 

ділянок. Наявні дані дозволяють однозначно ві-

дновити залежність температури від часу, відлік 

якого будемо рахувати від моменту ввімкнення 

нагрівача (див. рис.). 

З графіка можна знайти час танення льоду. Зале-

жність температури води від часу після того, як 

весь лід розтанув, дається формулою Т = aτ + b. 

Відомо, що при τ = 3 хв Т = 2°С, а при τ = 4 хв Т 

= 7°С. Звідси 2 = За + b, 7 = 40 + b. Розв’язавши систему, знаходимо: 

а = 5, b = – 13 і Т = 5τ –13. 

Рис. 8.2 
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Час танення льоду τ1 визначається точкою перетину цієї похилої прямої з прямою Т = 0°С. 

Звідси τ1 = 13/5 = 2,6 хв = 156 с.  

З рівняння теплового балансу знайдемо початкову масу льоду:  

m = 
𝑁 𝜏1

𝜆
 ≈ 22,9 г. 

Після того, як лід розтане, вся отримана вода масою (m + М), де М – маса води, яка спочатку 

була у калориметрі, нагрівається на ΔΤ2 = 5 °С за τ2 = l хв = 60 с. Отже,  

C (m + M) ΔΤ = N τ2. 

і початкова маса води: M = 
𝑁 𝜏2

𝐶∆𝑇
− 𝑚 ≈ 120 г. 

3. Юний дослідник проводив дослід із занурення кубика невідомої ре-

човини в рідину невідомої густини (рис. 8.3). У таблицю він запи-

сав лише деякі покази динамометра, які відповідають різним гли-

бинам занурення кубика. За результатами вимірювань визначте 

густину кубика і густину рідини.  

h, см 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, Н 8,74 8,09     4,84 4,19 3,93 3,93 

Побудуємо графік залежності F=f(h) (рис.  8.4). Оскільки покази динамометра перестають 

змінюватися при зануренні кубика на 7,4 см, то довжина його ребра дорівнює а = 7,4 см. Це 

дозволяє знайти густину матеріалу з якого виготовлений кубик: 

 
Під час занурення кубика в рідину сила Архімеда буде зростати, a покази динамометра зме-

ншуватись. Це буде тривати доки кубик повністю не зануриться в рідину. Максимальна сила 

Архімеда FA = F (7,4) – F (0) ≈ 4,06 H діє на весь об’єм кубика. Отже, густина рідини ρ0 = 

1,21 г/см3. 

Рис. 8.4 

Рис. 8.3 
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4. На рисунку 8.5 представлена іграшка, яка складається 

з горизонтальних стержней та прикріплених до них на 

нитках кульок. Знайти маси кульок 2, 3 й 4, якщо маса 

кульки 1 дорівнює 96 г. Короткі плечі всіх стержней 

складають ¼ від довжини відповідних стержней. 

Стержні й нитки вважати невагомими. 

Позначимо масу кульки з номером 4 через m4 = m. Тоді з 

«правила важеля» для нижнього стержня випливає, що маса кульки 3 у три рази більша за 

масу кульки 4 й дорівнює m3=3m. Аналогічно, маса кульки 2 у три рази більша загальної маси 

кульок 3 та 4, тобто дорівнює m2 = 12 m. Маса кульки 1 в три рази більша загальної маси 

кульок 2, 3 та 4, тобто дорівнює m = 48 m = 96 г. Отже, m4 = m = 2 г, m3 = 3m = 6 г, m2 = 2m 

= 24 г. 

 

9 клас 

1. На рис. 9.1 наведено план траси перегонів «Формула-1». Довжини ділянок траси: L1 = 

18 км, L2 = 1,0 км, L3 = 14 км, L4 = 1,2 км. Автомобілі стартують з інтервалом t0  і кожен 

гоночний автомобіль (болід) рухається на відповідних ділянках траси зі швидкостями: 

υ1 = 60 м/с, υ2 = 50 м/с, υ3 = 20 м/с, υ4 = 40 м/с. Під час переходу машини з однієї ділянки 

на іншу її швидкість змінюється практично миттєво. За правилами заїзду відстань уз-

довж траси між болідами не повинна бути менше L0 = 200м. Яка максимальна кількість 

п автомобілів може одночасно брати участь в гонці? 

 
Рис. 9.1 

Нехай боліди стартують з одного й того ж місця на трасі через рівні інтервали часу t0. Оче-

видно, що й повз спостерігача, який знаходиться поблизу будь-якої ділянки траси, вони бу-

дуть проїжджати через такі ж інтервали часу t0. Найменша відстань L0 між болідами буде там, 

де їх швидкість мінімальна, тобто на третій ділянці:, звідки t0 = L0/υ3 = 10 с. Час проходження 

болідом одного кола:  

𝑇 =  
𝐿1

𝜐1
+ 

𝐿2

𝜐2
+  

𝐿3

𝜐3
+

𝐿4

𝜐4
 = 150 c. 

Отже, максимальне число автомобілів, які можуть одночасно брати участь в гонці, n = T/t0 = 

15. 

2. Абсолютно порожній холодильник в усталеному режимі перебуває вимкненим 18 хвилин 

і, попрацювавши 6 хвилин, знову вимикається. Цей самий, але заповнений продуктами 

холодильник в усталеному режимі перебуває вимкненим 120 хвилин і, попрацювавши пе-

вний час, знову вимикається. Чому дорівнює цей певний час? Коли холодильник (в уста-

леному режимі) за місяць споживає більше електричної енергії, коли він порожній або 

коли він наповнений продуктами? Чому при завантаженні холодильника час між двома 

сусідніми увімкненнями зростає? 

Вказівка. Холодильник вмикається і вимикається через пристрої, які прагнуть підтри-

мувати всередині холодильника сталу температуру. 

Рис. 8.5 
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Температура холодильника всередині менше температури навколишнього середовища. Тут 

враховано, що температура всередині холодильника змінюється мало, тому потужність над-

ходження теплоти до нього прийнята сталою. Через неідеальну теплоізоляцію щосекунди з 

навколишнього середовища всередину холодильника надходить кількість теплоти потужні-

стю Pвтрат. Холодильник під час роботи «відкачує» назад в навколишнє середовище кількість 

теплоти потужністю Pхол. Оскільки режим холодильника усталений, то середня температура 

в ньому має зберігатися, звідки 

Pвтрат∙Δt1 = (Pхол – Pвтрат) ∙Δt2 (3) 

Отже 
∆𝑡1

∆𝑡2
=  

𝑃хол – 𝑃втрат

𝑃втрат
 = Const (4) 

де Δt1 – інтервал часу від вимикання холодильника до його ввімкнення (в цей інтервал він не 

працює), Δt2 –інтервал часу від ввімкнення холодильника до його вимкнення (в цей інтервал 

він працює). З (3) випливає, що відношення інтервалів часу є величина стала для даного хо-

лодильника. У нашому випадку це відношення дорівнює 3. Отже, після завантаження холо-

дильника продуктами він буде працювати 40 хвилин. Споживання електричної енергії за мі-

сяць в цих наближеннях не залежить від завантаження холодильника. У будь-якому випадку 

компресор холодильника буде працювати чверть місяця. 

3. Юний дослідник вимірював струм, що проходить через резистор, в залежності від на-

пруги на цьому резисторі. Під час дослідження він використовував амперметр і вольт-

метр. Результати вимірювань наведені на рису-

нку 9.2. Однак згодом виявилося, що у одного з 

приладів був «збитий нуль», тобто прилад, ще 

не ввімкнений до електричного кола вже показу-

вав якесь значення. Визначте з цих даних опір ре-

зистора. Яке значення показував зіпсований при-

лад, ще не ввімкнений до кола? 

З рисунка до задачі видно, що експериментальні то-

чки знаходяться на лінії, рівняння якої можна запи-

сати двома способами (обидва вірні)  

U = 8∙I + 2 (5)       I = 0,125∙U – 0,25 (6) 

Зі співвідношень (5, 6) бачимо, що якщо зіпсований 

вольтметр, то при I = 0 він показує 2 B. Якщо зіпсо-

ваний амперметр, то при U = 0 він показує –0,25 А. 

Із закону Ома і будь-якого з співвідношень (5 , 6), 

випливає, що опір резистора дорівнює 8 Ом. 

4. B кутку прямокутної кімнати розмі-

рами a×b×H = 9 м×3,5 м×4,0 м на 

стінах висять два високих дзеркала 

від підлоги до стелі шириною c = 1 м 

кожне, які притиснуті впритул одне 

до одного. На відстані c від дзеркал 

знаходиться таке яскраве точкове 

джерело, що світло від нього потра-

пляє лише на дзеркала (рис. 9.3). Чи 

існують в кімнаті ділянки стін, на 

які не потрапляє світло? Якщо так, то яка площа неосвітлених частин? 

Рис. 9.2 

Рис. 9.3 
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Кожне з дзеркал створює по одному первинному зображенню: S1 і S2. Ці зображення, в свою 

чергу, створюють по одному вторинному зображенню, які збігаються. Позначимо це вто-

ринне зображення як S3 (рис. 9.4).  

 

 
Рис. 9.4 

Джерело S1 освітлює всю стіну АD й частину стіни DC довжиною c. Джерело S2 освітлює всю 

стіну АВ і частину стіни BC довжиною с. Джерело S3 освітлює ділянку D2C1 стіни DC. Від-

повідно, не будуть освітленими ділянки D1D2, C1C, і CВ1.  

ΔS3S2A2 ∼ ΔA2DD2  ⇒ 
𝑏−𝑐

2∙𝑐
=  

𝑐+𝐷1𝐷2

𝑐
 ⇒ 0,25 м.  

ΔKAA1 ∼ ΔA1D1C1  ⇒ 
𝑏

0,5𝑐
=  

𝐷1𝐶1

𝑐
 ⇒  

𝑏∙𝑐

0,5∙𝑐
= 𝐷1𝐶1 = 7 м ⇒ D2C1 = 7 м – 0,25 м = 6,75 м. 

Таким чином, довжина неосвітлених ділянок стін дорівнює: 

x = a + b – 2c – D2C1 = 3,75 м. 

A площа дорівнює S = Н x = 15 м2. 

10 клас 

1. У системі, зображеній на рисунку 10.1, тертя існує між вели-

ким тілом і горизонтальною поверхнею столу, а також між 

великим тілом і верхнім вантажем. Позначимо коефіцієнт те-

ртя нагорі 1, а внизу 2. При яких значеннях коефіцієнтів те-

ртя велике тіло може залишатися нерухомим? 

Домовимось називати тіла «М», «2М» та «3М» відповідно до їх мас. 

1) Очевидно, що тіло «3М» залишиться нерухомим, якщо не руха-

ються інші тіла. Ця ситуація реалізу-

ється за умови 𝑀𝑔 < 2𝑀𝑔𝜇1. Звідки випливає перша достатня 

умова нерухомості тіла «3М»: 𝜇1 ≥ 1/2.  

2) Нехай 𝜇1 < 1/2, і тіло «2М» ковзає по поверхні тіла «3М», яке 

при цьому залишається нерухомим. З умови нерозтяжності ни-

тки легко визначити силу її натягу Т: 𝑇 =
2𝑀𝑔(1+𝜇1)

3
. Розглянемо 

сили, що діють на тіло «3М» (рис. 10.3). 

Оскільки тіло не рухається, то т,211 FNT =− , де 𝑁1 = 2𝑀𝑔. 

Сила тертя спокою т,2F  має задовільняти умові 22т,2 NF  , 

Рис. 10.1 

Рис. 10.2 
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звідки випливає 
2

т,2

2
N

F
 . Сила реакції 2N  врівноважує силу тяжіння, що діє на тіла «2М» 

і «3М», та силу натягу вертикальної ділянки нитки: 𝑁2 = 5𝑀𝑔 + 𝑇. Після очевидних підста-

новок та перетворень отримаємо другу достатню умову нерухомості тіла «3М»: 

𝜇2 ≥
2⋅(1−2𝜇1)

17+2𝜇1
. 

2. Точкове джерело світла рухається рівномірно вздовж оптичної осі лінзи з оптичною 

силою 1,5 дптр. Якою буде відстань між джерелом та його дійсним зображенням у той 

момент, коли швидкість зображення учетверо перевищує швидкість джерела? 

У початковий момент часу 
1

𝑑
+

1

𝑓
= 𝐷, через малий час 𝛥𝑡 

1

𝑑 − 𝜐𝑑𝛥𝑡
+

1

𝑓+ 𝜐𝑓𝛥𝑡
= 𝐷. Тут врахо-

вано, що під час наближення предмету до лінзи, дійсне зображення віддаляється від лінзи. 

Тоді 
2

2

d

f

v

v

d

f
= . Якщо швидкість зображення в чотири рази перевищує швидкість предмета, 

отримаємо 𝑓 = 2𝑑. З урахуванням формули лінзи легко отримати 𝑑 =
3

2𝐷
= 1 м, 𝑓 =  2 м. Ві-

дстань між предметом і зображенням складає 3 м. 

Другий розв’язок. З формули лінзи D = 1/x+1/y 

знайдемо похідну за часом та прирівняємо до 

нуля: 

0 =  − 
1

𝑥2
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
− 

1

𝑦2
 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  𝜐1, 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=  𝜐2 = −4𝜐1. Маємо 

𝜐1

𝑥2 =  − 
𝜐2

𝑦2,  де знак “–“ означає, що одна точка наближа-

ється до лінзи, а друга – віддаляється. Таким чином 
𝑦2

𝑥2 =  
|𝜐2|

|𝜐1|
= 4 ⇒ y = 2x. Підставляючи у 

формулу лінзи маємо: D = 1/x + 1/2x = 3/2x ⇒ x = 1 м, y = 2 м, l = 3 м. 

3. Для забезпечення невеликого будинку гарячою водою застосовано не найвдаліший при-

стрій. Він складається з дуже великого бака з теплоізоляцією, від якого споживачі 

отримують маленькими порціями гарячу воду, і автоматичного пристрою, який відразу 

ж поповнює бак крутим окропом. Виявилося, що при стандартному споживанні темпе-

ратура води в баку становить +60 °С при температурі навколишнього повітря + 20 °С. 

Яка температура встановиться в баку при збільшенні витрати води вдвічі? Тепловід-

дача в навколишнє середовище пропорційна різниці температур. 

Нехай за хвилину споживають масу води m, тоді за той самий час у бак надійде така сама 

маса окропу при t1 = 100 °С. Охолоджуючись до температури t2 = 60 °С, окріп віддасть у 

зовнішнє середовище, що має температуру t3 = 20 °С, кількість теплоти cm(t1 - t2) = K(t2 - t3), 

де К – деякий коефіцієнт. Якщо витрати води збільшились удвічі, то 2cm(t1 - t)=K(t - t3). Звідси 

отримаємо t  73 °С. На перший погляд нелогічне підвищення температури пояснюється бі-

льшим надходженням окропу у бак за той самий час. 

4. Ліфт підчас поїздки розганяється за дві секунди до швидкості 2 м/с та гальмує за такий 

самий час. У ліфті повісили точний маятниковий годинник, такий самий годинник роз-

містили у холі будинку. Як будуть відрізнятись покази годинників після того, як ліфт 

виконає 400 поїздок? 

Рис. 10.3 
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Покази маятникового годинника пропорційні кількості коливань маятника за інтервал часу. 

При прискореному русі ліфта змінюється частота коливань, а отже, годинник прискорюється 

чи сповільнюється. Відмінність у показах годинника в ліфті та еталонного нерухомого го-

динника пов’язана із тривалістю прискореного та сповільненого руху як: 𝛥𝑡 =
𝑁+−𝑁0,+

𝑁0,+
𝑡+ +

𝑁−−𝑁0,−

𝑁0,−
𝑡−, де 𝑡+,  𝑡− - тривалість прискореного та сповільненого рухів, 𝑁+, 𝑁− - кількість ко-

ливань, що здійснює маятник годинника у ліфті за відповідний час, 𝑁0,+, 𝑁0,− - кількість ко-

ливань маятника нерухомого годинника за відповідні інтервали часу. За умовою задачі 𝑡+ =

 𝑡− = 𝑡 = 800 c, 𝑁0,+ =   𝑁0,− =
𝑡

2𝜋
√

𝑔

𝑙
, 𝑁+ =

𝑡

2𝜋
√

𝑔+𝑎

𝑙
, 𝑁− =

𝑡

2𝜋
√

𝑔−𝑎

𝑙
. Після підстановок та про-

стих перетворень отримаємо 𝛥𝑡 = ((√1 + 𝛾 − 1) + (√1 − 𝛾 − 1)) ⋅ 𝑡 ≈ −
𝛾2

4
𝑡, де 𝛾 =

а

𝑔
. Та-

ким чином, годинник у ліфті відстане приблизно на 2 секунди. 

11 клас 

1. Ракета рухається біля деякої планети із швидкістю v , що складає 99% від першої кос-

мічної швидкості. В початковий момент часу вона знаходиться в точці А на висоті 

кмh 1=  від поверхні планети і рухається паралельно поверхні. На якій відстані від то-

чки А ракета впаде на планету? Вважайте, що планета має форму сфери з радіусом 

кмR 6400= , прискорення вільного падіння 2/10 смg = , атмосфера на планеті відсу-

тня. 

Враховуючи те, що швидкість ракети майже не відрізняється від першої космічної швидко-

сті, будемо наближено вважати, що ракета рухається по колу із сталою швидкістю. Оберемо 

малий інтервал часу  та обчислимо зменшення відстані до центру планети за цей час. Тіло 

«падає» з прискоренням g  та рухається «вбік» зі швидкістю v . Якщо початкова відстань до 

центру планети позначити 0R , то 

( ) ( )21
422

0
2
0

2

2
2

0
2 99.025.0

2
)( ++−=+













 
−= vggRRv

g
RR . 

Врахуємо 0
2
1 gRv =  та малість . Отримаємо ( ) 22

0
2
0

2 99.01)( −− gRRR , звідки 

( )
2

02.0
99.015.0)(

2
22

0


−−=

g
gRRR . 

Можна побачити, що рух «вниз» - це просто рівноприскорений рух з прискоренням 

ga 02.0= . Час падіння з таким прискоренням з висоти мh 1000=  складе с100/2 == aht  

За цей час тіло пролетить вздовж поверхні планети відстань км800= vtS . 
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2. Вертикальна циліндрична посудина містить дві порції одноатомного ідеального газу, 

відокремлені одна від одної і від навколишнього простору 

двома однаковими масивними поршнями масою М=0.4 кг ко-

жен (рис. 11.1), що можуть рухатись без тертя по верти-

калі. Спочатку об’єми порцій однакові і відстань між порш-

нями становить Н=0.15 м. Нижню частину газу повільно на-

грівають. Яку кількість теплоти потрібно передати газу в 

нижній частині посудини, щоб збільшити його об’єм удвічі? 

Якою стане відстань між поршнями через великий інтервал 

часу - коли температури порцій газу знову зрівняються? Те-

плоємністю стінок і поршнів знехтувати. Зовні повітря від-

качано, тепловіддача в навколишній простір нехтовно мала. 

Теплопровідність поршня, що розділяє порції газу, достат-

ньо мала - за час нагрівання тепло у верхню частину практично не надходить.  

Початковий тиск у нижній частині 
S

Mg
P

2
2 = , а у верхній – удвічі менший при тому самому 

об’ємі та температурі, отже, кількість газу у нижній частині удвічі більша. При нагріванні 

нижня частина розширюється ізобарно, збільшуючи об’єм удвічі. При цьому газ виконує ро-

боту MgHA 2= і отримує кількість теплоти Дж35
2

5
===+= MgHAUAQ . Після вирів-

нювання температури вирівняються також і об’єми верхньої та нижньої частин. Для визна-

чення нової відстані між поршнями використаємо закон збереження енергії. До нагрівання 

внутрішня енергія газу у верхній частині складала MgHVPU
2

3

2

3
11 == , а у нижній 

MgHU 32 = . Повна енергія системи до нагрівання MgHMgHMgHUUE
2

15
221 =+++= . 

Відповідно після нагрівання та вирівнювання температур вона складе MghE
2

15
== . Оскі-

льки QEE += , то Hh
3

5
= . h = 0.25 м. 

3. Скляний капіляр довжиною ммL 130= , що має форму зрізаного конуса з радіусами ос-

нов ммR 36.01 = , ммR 1.02 = , ледь занурюють у воду широким кінцем вниз. На яку ви-

соту підніметься рідина у капілярі? Що буде, якщо капіляр повністю занурити у воду, а 

потім обережно витягти з води, тримаючи його вертикально, широким отвором униз? 

Густина води 3/1000 мкг= , поверхневий натяг в умовах експерименту 

мН /072.0= . Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 2/10 смg = . 

Рідина у капілярі піднімається під дією Лапласового тиску 
r

P


=

2
, поки він не буде врів-

новажений гідростатичним тиском hgP = :  = PP . Всередині капіляра радіус кривизни 

поверхні води співпадає із радіусом капіляра, що змінюється з висотою h  за лінійним зако-

ном khRr −= 1 , де ( ) LRRk /21 −= , висота h  вимірюється від нижнього краю капіляра. 

Умова рівноваги: hg
khR

=
−



1

2
. Звідки отримаємо рівняння 0

2
1

2 =



+−

g
hRkh , що має два 

розв’язки: ммh 601 = , ммh 1202 = . Ці розв’язки визначають три області фізично допусти-

мих значень висоти стовпа води в капілярі: 1) при 10 hh     PP , і вода піднімається по 

капіляру; 2) при 21 hhh     PP , і вода опускається; 3) при Lhh 2    PP , і вода 

Рис. 11.1 



9 
 

піднімається. Звідси випливає, що рівень ммh 601 =  є точкою стійкої рівноваги, якщо капі-

ляр ледь занурили у воду, то вона підніметься сааме до цього рівня. Якщо ж повністю зану-

рений капіляр повільно витягти з води, то він залишиться повністю заповненим водою: 

ммLh 130== . 

4. На тороїдальне осердя, виготовлене з матеріалу з дуже великою магнітною проникні-

стю, намотані дуже тонким проводом дві котушки - з числом витків 500 і 510. При 

вимірюванні індуктивності першої з котушок на постійному струмі отримали величину 

20 Гн. Яка індуктивність другої котушки?  

Струм, що протікає через котушку, створює у ній магнітне поле nIB ~ . Повний магнітний 

потік через котушку InnB 2~~ . Оскільки котушки намотані на спільне тороїдальне осе-

рдя, то геометричні фактори, що впливають на величину потоку, створеного струмом, одна-

кові й при однакових струмах 
2
2

2
1

2

1

2

1

n

n

L

L
==




. Отже, Гн 81.2012

1

2
2

2 == L
n

n
L . 

 

Практичний тур  

8 клас 

На світлині зображена блискавка, яка дуже швидко проходить шлях від хмари до землі. Уп-

родовж якого часу буде чутно гуркіт грому людині, яка на світлині зображена точкою А? 

Масштаб світлини такий, що 1 см на ньому відповідає 200 м. Швидкість звуку в повітрі – 

330 м/с. Вважати, що джерелом грому є точки, де блискавка входить у землю. 

Припустимо, що людина їде на автомобілі від блискавки зі швидкістю 30 м/с. Упродовж 

якого часу вона чутиме гуркіт грому в цьому випадку?  

 

З світлини в завданні випливає, що найближча до людини точка блискавки перебуває на по-

значці 5,3 см, а найвіддаленіша – на позначці 13,5 см. З урахуванням масштабу відстань між 

цими позначками – 8,2∙200 м. Отже, між початком і кінцем гуркоту грому мине час 
8,2∙200

330
 ≈ 

5 (с). Зазначимо, що відповідь була б такою ж, якби людина знаходилась над позначками 0, 

2, 3, 4, 5 см, аж впритул до позначки 5,3 см, а також за позначкою 13,5 см. Якщо людина їде 
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на автомобілі від блискавки, час між початком та кінцем гуркоту грому буде більшим, оскі-

льки з моменту, коли звук від позначки 5,3 см досягне автомобіля, той продовжуватиме від-

далятись зі швидкістю 30 м/с – від звукового сигналу, який йде з позначки 13,5 см. Звук на-

здоганятиме автомобіль із відносною швидкістю (330 – 30) м/с = 300 м/с і наздожене через 

час 
8,2∙200

300
 ≈ 5,5 (с). 

8, 9 класи 

Визначте густину аркуша паперу. Відомо, що маса гайки дорівнює 2,0 г. 

Спочатку визначимо масу аркуша. Для цього звернемо аркуш вздовж довгої сторонї у вигляді 

жорсткої трубки трикутного перерізу (сторона трикутника трохи більша за діаметр гайки). 

Далі покладемо гайку в трубку так, щоб в трубці знаходилася тільки половина гайки. Розмі-

стивши трубку перпендикулярно до краю стола, повільно висуваємо той кінець що без гайки. 

Як тільки вільний кінець починає переважувати, припиняємо рух трубки і розраховуємо за 

допомогою клітинок аркушу відстань d2 та d (див. рис. 1). 

Запишемо умову рівноваги: 

mаgd1 = mgd2, (1) 

де mа і mг – маси аркушу і гайки відповідно. 

Враховуючи, що d1 = d/2 – d2 отримаємо: 

𝑚а =
2𝑑2𝑚г

(𝑑 − 2𝑑2)
. (2) 

Об’єм аркушу знайдемо, як добуток його площі на 

товщину. Площа S = ad, де а – ширина аркушу. 

Товщину аркушу знайдемо за допомогою методів 

рядів, склавши його у кілька шарів. Густина ар-

кушу за результатами вимірювань ρа ≈ 0,75÷0,8 г/см3. 

9 клас 

На рисунку, доданому до умови, зображені дві миші, два дзеркала і шматок сиру (сир позна-

чений зірочкою, мишки – точками). Якщо миша бачить сир, вона починає бігти до нього 

вздовж прямої. Якщо миша бачить зображення сиру в дзеркалі, вона починає бігти вздовж 

прямої до зображення. Якщо миша бачить одночасно й сир, і зображення сиру (або кілька 

зображень сиру), вона біжить до того, що ближче. Миші стартували одночасно та біжать 

однаково швидко. Яка миша дістанеться до сиру швидше та у скільки разів? Задачу розв'я-

зати графічно за допомогою лінійки. 
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З рисунка зрозуміло, що жодна миша в початковій точці не бачить сир. Побудуємо зобра-

ження сиру в кожному дзеркалі. Опустимо з точки, де знаходиться сир, перпендикуляр на 

площину дзеркала й продовжимо настільки ж цей перпендикуляр за дзеркало. При побудові 

З1 (зображення сиру в дзеркалі Дз1) і при побудові З2 (зображення сиру в дзеркалі Дз2) дово-

диться продовжити лінії, які зображують дзеркала (рис. 1а).  

 
Рис. 1 

Той факт, що перпендикуляри опущені не на самі дзеркала, а на їх продовження, ніяк не 

вплине на розташування зображення. Розмір дзеркала вплине лише на те, звідки можна по-

бачити зображення. В нашому випадку сир можна побачити тільки з області, куди потрапля-

ють відбиті від дзеркала промені (рис. 1б), а, наприклад, в точці, де розташований сам сир, 

сир в дзеркалі не видно. Іншими словами, дзеркало відіграє роль "вікна", через яке спостері-

гач наче намагається розглянути зображення за дзеркалом. Маленький розмір цього "вікна" 

призводить до того, що "заглянути за дзеркало" можливо не звідусіль. Проте, незалежно від 

того, де бачать відбиті промені, а де ні, вони відображаються так, немов вийшли з точки З2 

за дзеркалом. Отже, спочатку миша 1 буде бігти до точки З2, а миша 2 – до точки З1. В певний 

момент (свій для кожної миші) вони побачать сир з краю дзеркала. У цей момент за умовою 

завдання миша змінить напрямок руху до сира. На рис. 1 показана траєкторія руху кожної 

миші. За допомогою лінійки знайдемо довжини шляхів та їх відношення. 

10 клас 

На світлині (рис. 3) зображені люди та час-

тина паркану. Графічно знайдіть положення 

Сонця та верхнього краю паркану. Всі побу-

дови проводити безпосередньо на аркуші зі 

світлиною та по закінченню туру здайте 

його разом з роботою. У своєму зошиті на-

дайте необхідні пояснення.  
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Світлові промені поширюються прямолінійно. Ліворуч на світлині зображено кілька людей 

разом з тінями, які вони створюють. 

Повністю видно тінь дівчини, яка від-

даляється. Через вершини її голови й 

тіні проведемо пряму 1, на якій буде 

лежати зображення Сонця (рис. 1). Теж 

справедливо, наприклад, для дитини в 

колясці та його тіні. Якщо на світлині 

тінь від якогось прута паркану й прут 

лежать на одній прямий, то на цій же 

прямій знаходиться зображення Со-

нця. Знайдемо на світлині найбільш 

зручний прут і проведемо через нього 

лінію 2. На перетині ліній 1 і 2 лежить 

зображення Сонця. Позначимо цю то-

чку S. Знаючи положення Сонця, мо-

жна відновити положення й верхнього 

краю паркану. Проведемо пряму через 

верхівку тіні, яку утворює один зі сто-

впів і точку S. Проведемо також пряму, 

яка є продовженням цього стовпа. На 

перетині двох цих прямих лежить вер-

шина стовпа (точка А). Аналогічно мо-

жна знайти вершину іншого стовпа 

(точка В) та через дві ці точки провести 

пряму, яка відповідає верхньому краю 

стовпа. Ця пряма повинна також про-

ходити через точку С – перетин прямих, які є продовженнями тіні верхнього й нижнього 

країв паркану. Ця точка також може бути використана для відновлення верхнього краю пар-

кану. 

10, 11 класи 

Невелике тіло відпустили без початкової швидкості в деякій точці М гладенького вигнутого 

Рис. 2 
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жолоба. Відірвавшись від жолоба в точці О, воно впало на підлогу в точці А (рис. 2). За 

допомогою побудов і розрахунків, покажіть на рисунку положення точки М жолоба, в якій 

тіло було відпущено. Яка відстань (в умовних одиницях) від підлоги до точки М? Масштаби 

по осях рисунка подані в деяких умовних одиницях. 

Проведемо дотичну l в нижній точці жолоба О, а також горизонтальну лінію через ту ж саму 

точку. З точки А проведемо вертикальну лінію, що перетинає дотичну в точці B і горизонта-

льну лінію – в точці С (рис. 2). 

 
Рис. 3 

Рух тіла по вертикалі після відриву від жолоба описується рівнянням y = υoy t0 + 
𝑔𝑡0

2

2
,  

де υoy – проекція швидкості тіла на вертикальну вісь в момент відриву від жолоба. 

На рисунку відрізок CB дорівнює відстані, яку тіло пройшло б вздовж вертикалі за час па-

діння t0, якби не було прискорення вільного падіння (відносно «ліфта, який падає в полі тя-

жіння Землі»), а відрізок ВА дорівнює відстані, яку тіло пролетіло б за той самий час t0 при 

вільному падінні без початкової швидкості (переміщення самого «ліфта»). Крім того, відрі-

зок OB дорівнює шляху, яке тіло проходить протягом часу t0 з постійною швидкістю υ0. Та-

ким чином, 

AB = h = 
𝑔𝑡0

2

2
 ;   OB = l = υ0t0. 

Виключивши з цих рівнянь час падіння t0, отримаємо: 𝜐0
2 =  

𝑔𝑙2

2ℎ
.  

Висоту H початкової точки над точкою О знайдемо із закону збереження енергії:  
𝑚𝜐0

2

2
= 𝑚𝑔𝐻. Звідси: H = 

𝑙2

4ℎ
. 

З рисунку знаходимо: h = 1, l2 = (CB)2 + (OC)2 = 1,52 + 32 = 11,25; H = 
11,25

4
 ≈ 2,8. 

Відстань від точки M до пола дорівнює L = 5,3 умовних одиниць. 
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11 клас 

Рух двох абсолютно пружних більярдних кульок, центри яких мі-

стяться на горизонтальній площині, зафіксовано стробоскопіч-

ним способом (рис. 4). Інтервал між спалахами стробоскопа Δt 

= 0,02 с. На рисунку подано кілька стробоскопічних зображень 

зближення кульок. Визначте графічно (вимірюваннями та геоме-

тричною побудовою), чи зіткнуться ці кульки. Якщо зіткнення 

відбудеться, то, вважаючи його абсолютно пружним, визначте 

величину і напрям швидкостей кульок після зіткнення. Довжина 

відрізку на світлині насправді становить d = 30 см.  

Швидкості куль в умовних одиницях можуть бути показані век-

торами, довжини яких дорівнюють відстаням між центрами двох 

сусідніх зображень кожної з куль. Справжні значення цих швидкостей можна обчислити, ви-

значивши за стробоскопічною світлиною і за 

масштабом справжньої відстані між двома су-

сідніми положеннями кожної кулі й розділи-

вши знайдені результати на Δt = 0,02 с. Геоме-

тричні побудови можна виконувати за допомо-

гою векторів в умовних одиницях.  

Пов'яжемо систему відліку з першою кулькою. 

B такій системі відліку перша кулька неру-

хома, а друга – рухатиметься зі швидкістю, що 

дорівнює векторній різниці 𝜗21 = 𝜗⃗⃗⃗ ⃗
2 − 𝜗1 шви-

дкостей другої й першої кульок у системі від-

ліку, пов'язаній із спостерігачем (фотоапара-

том). Побудуємо різницю векторів 𝜗21 = 

𝜗2 − 𝜗1 і через центр другої кульки проведемо 

пряму АВ, паралельну до вектору 𝜗21. Якщо 

проведена з центра першої кульки дуга (радіус 

CB дорівнює сумі радіусів куль) перетне побу-

довану пряму – зіткнення відбудеться, не пере-

тне – зіткнення не буде. 

В обраній системі відліку в нерухому першу 

кульку вдаряється друга кулька, яка рухається 

зі швидкістю 𝜗21. Цю швидкість потрібно розкласти в напрямі лінії центрів 𝜗1

′
 і в перпенди-

кулярному до лінії центрів напрямі 𝜗2

′
 (легко довести завдяки законам збереження імпульсу 

та механічної енергії та теоремі Піфагора). Оскільки кульки однакові, то першій кульці друга 

кулька передасть складову своєї швидкості, яка напрямлена вздовж лінії центрів.  

Отже, в системі відліку, пов'язаній з першою кулькою, швидкість першої кульки після зітк-

нення дорівнюватиме 𝜗1

′
, а швидкість руху після зіткнення другої кульки вектору 𝜗2

′
. Для 

визначення швидкостей та руху кульок після зіткнення в системі відліку, пов'язаній зі спос-

терігачем, слід до знайдених швидкостей куль додати швидкість системи 𝜗1 відносно спос-

терігача. Місце зіткнення та початки векторів результуючих швидкостей знаходимо парале-

льним перенесенням відрізка BC між центрами куль до положення, коли центри обох куль 

Рис. 4 
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перебуватимуть на відповідних прямих, вздовж яких вони рухаються на світлині. Скориста-

вшись лінійкою й масштабом вимірюємо довжини векторів швидкостей 𝜗1

′′
і 𝜗2

′′
та знахо-

димо їх значення. 

 


