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Зміст 

8 клас ........................................................................................................................................................ 1 

9 клас ........................................................................................................................................................ 5 

10 клас ...................................................................................................................................................... 8 

11 клас .................................................................................................................................................... 11 

8 клас 

1. Під час змагань «Формула 1» кожні 15 с ви-

значається середня швидкість боліда за 

останній інтервал часу. Інформація пода-

ється на графіку у вигляді точок, з’єднаних 

відрізками (рис. 8.1). В певний момент часу 

пілот зупинився. Після зупинки він продов-

жив свій рух з більшою швидкістю. Скільки 

тривала зупинка? Вважати, що швидкості 

руху боліда як до, так і після зупинки були 

сталими, а час гальмування та прискорення 

боліда значно менший за 15 с. (56, 2009, гім-

назія) 

Протягом t1 = 75 с болід ще їхав, оскільки сере-

дня швидкість не змінювалась (0 = 180 

км/год); до моменту часу t2 = 90 с середня швидкість впала до 1 = 

140 км/год, завдяки тому, що болід стояв протягом певного інтер-

валу часу τ1, де 1T = 0 (T − τ1) і T = 15 с (див. рис. 2). Отже, τ1 = 

(1 −
1

0
)T. Протягом наступного інтервалу часу t2 болід стояв де-

який час τ2, де 2T = 3 (T − τ2) і 2 = 40 км/год і 3 = 200 км/год. 

Таким чином, τ2 = (1 −
2

3
)T і загальний час зупинки τ = τ1 + τ2 = T 

(2 − 
1

0
−  

2

3
) ≈ 15,3 с. 

Критерії оцінювання: 

• Аналіз умови та графіка  ̶  4 бали. 

• Наведення базових формул та їхні подальші перетворення  ̶  4 бали. 

• Отримання числового результату  ̶  2 бали 

Члени журі, які розробили критерії до задачі № 1 та перевіряли:  

• Бондаренко Алла Володимирівна,  

• Редченко Андрій Юрійович. 

 

2. У циліндричній посудині знаходиться вода з площею поверхні S= 200 см2. У посудину кидають 

шматочки льоду, в які вморожена деяка кількість піску. Спочатку всі шматочки льоду пла-

вали у воді, і поверхня води піднялася на h1 = 10 см. Потім весь лід розтанув, пісок осів на дно, 

й поверхня води опустилася щодо проміжного (верхнього) рівня на h2 = 0,5 см. Якими були 

маси льоду і піску? Густина піщинок ρп = 2500 кг/м3, густина води ρв = 1000 кг/м3. 

Рис. 8.2 

Рис.8.1 
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Сумарну масу піску і льоду можна знайти як масу витісненої води: mп  + mл = ρвSh1. Якщо висота 

стовпчика піску на дні – х, то можна записати: mп= ρпSх, mл= ρвS(h1- h2 - х). Розв’язавши систему 

трьох рівнянь, маємо: mп= 
𝑆 ℎ2𝜌п𝜌в

𝜌п− 𝜌в
 = 167 г, mл= 𝑆𝜌в (ℎ1 −  

  ℎ2𝜌п

𝜌п− 𝜌в
) = 1833 г.  

Критерії оцінювання: 

• Зроблений малюнок, на якому зображені досліди, розставлені сили й правильно позначені 

зміщення рівнів  ̶  1 бал. 

• Пояснюється перший дослід: згадано умову рівноваги або закон Архімеда; умову плавання  

̶  1 бал. 

• Пояснюється другий дослід: вказано на причину зменшення рівня води – танення льоду  ̶  1 

бал. 

• Правильно отримана й обчислена маса піску  ̶  3 бали. 

• Правильно отримана й обчислена маса льоду  ̶  4 бали.  

Члени журі, які розробили критерії до задачі № 2 та перевіряли:  

• Салівон Наталія Георгіївна  

• Редькіна Валерія Артурівна  

• Гусак Давид Андрійович. 

3. Для отримання льоду в холодильник поставили неглибоку посудину з водою при температурі 

20⸰C. Теплоємність води значно більша за теплоємність інших продуктів, які знаходяться в 

холодильнику. Перший шар льоду з’явився на воді через 21 хвилину. Скільки часу знадобиться 

для повного замерзання всієї води, якщо потужність охолодження холодильника залишалась 

весь час постійною? Теплота плавлення води дорівнює λ, а її відношення до питомої теплоє-

мності c становить λ/c = 79 ⸰C. 

Для охолодження води до 00С градусів потрібно t = 21 хв. Нехай τ − час, необхідний для її заме-

рзання, а N – потужність охолодження холодильника. Рівняння балансу енергії для охолодження 

води має вигляд N‧t = cm∆t (∆t – зміна температури води), а для затвердіння Nτ = λm. Розділивши 

одне рівняння на інше, знаходимо: 
𝑡

𝜏
=  

𝑐∆𝑡


, звідки 𝜏 =  



𝑐
 ∙  

𝑡

∆𝑡
 = 83 хв. 

Критерії оцінювання: 

• Змiстова частина пов’язана з рiвнянням (1) 𝑁𝑡 = 𝑐𝑚Δ𝑡 та його поясненням  ̶  3 бали. 

• Змiстова частина пов’язана з рiвнянням (2) 𝑁𝜏 = 𝜆𝑚 та його поясненням  ̶  3 бали. 

• Змiстова частина пов’язана зі зв’язком попереднiх рiвнянь та виведенням остаточної вiд-

повiдi  ̶  3 бали. 

• Чисельна вiдповiдь з допустимим округленням  ̶  1 бал. 

• За повну вiдсутнiсть пояснень, може бути знято до 2 балiв. 

Члени журі, які розробили критерії до задачі № 3 та перевіряли:  

• Трояновський Дмитро Анатолійович,  

• Семенченко Поліна Андріївна,  

• Чайка Андрій Анатолійович. 
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4. Під час зважування меду в банці юний 

експериментатор скористався важелем, 

який зображений на рис. 8.3. Коли юний 

фізик пішов, мурахи стали повзти одна за 

одною до банки: спочатку на камінь, по-

тім вздовж нитки, важеля тощо. Скільки 

мурах можуть заповзти одночасно на 

конструкцію хлопчика, якщо мурахи одна-

кові і повзуть щільно одна за одною? Вва-

жати, що кожна мураха має довжину l. 

Важіль має довжину 2L (L >> l). Тертям у точці кріплення важеля й розмірами каменя знех-

тувати.  

Оскільки вся система перебувала в рівновазі (причому незалежно від однорідності й ваги ва-

желя), а тертя дуже мале, то під час заповзання першої мурашки камінь почне торкатися підлоги. 

А коли з іншого боку від осі важеля буде достатньо мурах для порушення рівноваги, то він під-

німеться на певну висоту й мурахи більше не зможуть на нього забратися. 

Мурахи однакові, отже маса всіх мурах буде пропорційна довжині тих відрізків, які вони запов-

нюють. Нехай Х – довжина заповненої мурахами діля-

нки нитки, на якій висить банка (очевидно, що в мо-

мент відриву каменя від підлоги 0 < X < L). Тоді маса 

мурах, яка заповнює цей відрізок, дорівнює 𝑚
𝑋

𝑙
. 

Нова умова рівноваги системи буде визначатися наяв-

ністю мурах і, коли камінь вже не торкається підлоги, 

буде мати вигляд 

𝑚𝑋

𝑙
 
3

2
𝐿 +  

𝑚 2𝐿

𝑙
 
𝐿

2
=  

𝑚 3𝐿

𝑙
 
𝐿

2
 

Тут враховано, що центр мас ланцюжка мурашок на важелі знаходиться на відстані L/2 від осі 

важеля. Таким чином, X∙3L+2L∙L=3L∙L. Тобто X=L/3. Повне число мурах, при якому камінь по-

вернеться в попереднє положення – відірветься від підлоги, дорівнюватиме 
2𝐿+3𝐿+𝑋

𝑙
=  

16𝐿

3𝑙
. 

Більш точний варіант відповіді – якщо знехтувати мурахами, які повзуть вздовж каменя, то кі-

лькість мурах має бути цілою і перевищувати величину 
16𝐿

3𝑙
. 

Критерії оцінювання: 

• Аналіз умови задачі  ̶  2 бали. 

• Розгляд фізичної моделі та запропонований метод розв’язування задачі  ̶  2 бали. 

• Виконано креслення з правильною розстановкою сил  ̶  2 бали. 

• Правильний запис правила моментів і визначення довжини відрізку з боку банки  ̶  2 бали. 

• Розрахунок кількості комах з правила моментів  ̶  2 бали. 

Члени журі, які розробили критерії до задачі № 4 та перевіряли:  

• Ущаповська Ольга Іванівна,  

• Фантич Іван. 

 

Рис. 8.4 

Рис. 8.3 
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5. Тіло, що підвішене до динамометра, повністю занурили у посудину з водою площею перерізу S 

= 120 см2. Тиск на дно посудини збільшився при цьому на p = 500 Па. Для тіла, зануреного у 

воду, покази динамометра становили F = 9 Н. Знайдіть середню густину тіла? Густина води 

ρв = 1000 кг/м3. (64, 2017, школа) 

Сила Архімеда, що діє з боку рідини на тіло зменшує покази динамометра. Вона дорівнює FА = 

ρвgV. Коли тіло занурене у воду, тіло витискає об’єм води, що дорівнює його об’єму. Збільшення 

рівня води в посудині призводить до збільшення тиску на дно посудини: ∆p = ρвg∆h. Коли тіло 

занурене у воду, покази динамометра дорівнюють різниці сил тяжіння та сили Архімеда: F = mg 

− FА. Отже, mg = F − FА. 

Визначимо об’єм тіла V через зміну тиска ∆p: h = 
∆𝑝

𝜌в𝑔
   V = hS = 

∆𝑝

𝜌в𝑔
 S ≈ 0,0006 м3. 

Сила Архімеда, що діє на тіло дорівнює FА = ρвgV ≈ 6 Н. Отже, mg = 9 Н + 6 Н ≈ 15 Н, звідки 

знаходимо масу тіла m = 
𝐹

𝑔
 ≈ 1,5 кг. Відповідно густина речовини тіла ρ = 

𝑚

𝑉
 ≈ 2500 кг/м3. 

Критерії оцінювання: 

• Правильно записана формула сили Архімеда – 3 бали 

• Якщо учасник розв’язував через формулу гідростатичного тиску, і зробив заміну в формулі 

гідростатичного тиску h на V/S – 1 бал 

• Якщо учасник розв’язав просто через формулу тиску, і все було правильно – 4 бали. 

• Рисунок до задачі з поясненням – 1 бал. 

• Правильні математичні перетворення та правильна відповідь – 1бал. 

Члени журі, які розробили критерії до задачі № 5 та перевіряли:  

• Приходько Артем Юрійович,  

• Холоімов Валерій В’ячеславович. 
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9 клас 

1. Під час змагань «Формула 1» кожні 15 с визна-

чається середня швидкість боліда за останній 

інтервал часу. Інформація подається на гра-

фіку у вигляді точок, з’єднаних відрізками (рис. 

9.1). В певний момент часу пілот зупинився. Пі-

сля зупинки він продовжив свій рух з більшою 

швидкістю. Скільки тривала зупинка? Вва-

жати, що швидкості руху боліда як до, так і пі-

сля зупинки були сталими, а час гальмування та 

прискорення боліда значно менший за 15 с. (56, 

2009, гімназія) 

Протягом t1 = 75 с болід ще їхав, оскільки середня 

швидкість не змінювалась (0 = 180 км/год); до мо-

менту часу t2 = 90 с середня швидкість впала до 1 = 140 км/год, 

завдяки тому, що болід стояв протягом певного інтервалу часу τ1, 

де 1T = 0 (T − τ1) і T = 15 с (див. рис. 2). Отже, τ1 = (1 −
1

0
)T. 

Протягом наступного інтервалу часу t2 болід стояв деякий час τ2, 

де 2T = 3 (T − τ2) і 2 = 40 км/год і 3 = 200 км/год. Таким чином, 

τ2 = (1 −
2

3
)T і загальний час зупинки τ = τ1 + τ2 = T (2 −  

1

0
−  

2

3
) 

≈ 15,3 с. 

 

2. За допомогою комп'ютерної програми юний 

дослідник проаналізував звуки, які виника-

ють під час відскоку м'яча від підлоги, і 

отримав графік, зображений на рисунку 9.3 

(збільшене зображення див. на додатковому 

аркуші) і показує форму звукового сигналу. 

Відомо, що після третього відскоку м'яч під-

нявся над землею рівно на 1 м. Знайдіть ма-

ксимальну висоту м'яча після першого відс-

коку. (60, 2013, гімназія)  

H  t2, де h − висота максимального підйому, а t 

− час, необхідний для підйому на цю висоту. 

Нехай ti час, необхідний для того, щоб м'яч піднявся на максимальну висоту після i−го удару. 

Оскільки кожен пік на графіку представляє одне зіткнення, ми можемо виміряти по графіку від-

стань d3 між початками 3−го і 4−го зіткнень, де t3 = kd3 (де k − коефіцієнт пропорційності), між 

початками 1−го і 2−го зіткнень відстань d1, де t1 = kd1. Таким чином, 
𝑡1

𝑡3
=

𝑑1

𝑑3
  → h1 = ℎ3  (

𝑡1

𝑡3
)

2

=

ℎ3  (
𝑑1

𝑑3
)

2

≈ 1,7 м. 

3. Дано джерело струму, три однакові лампи, два вимикачі і з'єднувальні дроти. Складіть таке 

коло, щоб при обох ввімкнених вимикачах горіли всі лампи, а при відімкненні одного вимикача 

яскравість однієї лампи збільшувалася, а іншої − зменшувалася.(1999, основна) 

Рис. 9.2 

Рис. 9.1 

Рис. 9.3 



6 
 

Схема, яку ми пропонуємо, показана на рисунку 9.4. Відповідно до цієї 

схеми, коли обидва вимикачі закриті, усі лампи світяться, причому 

праві лампи в чотири рази менш потужні (слабкіші), ніж ліва, оскільки 

крізь кожну з них тече лише половина цього струму, який проходить 

через ліву лампу. Таким чином виконується перша умова задачі.  

Коли нижній вимикач розімкнений, верхня права лампа гасне. Звер-

ніть увагу, що текст завдання не містить жодних додаткових вимог до 

поведінки однієї лампи, крім того, що вона горить, коли обидва пере-

микачі замкнені. Коли нижній вимикач розімкнений, права верхня лампа гасне, а нижні дві лампи 

світять з однаковою інтенсивністю, оскільки всі лампи мають однакові характеристики, сила 

струму однакова і, отже, падіння напруги одне й те саме. Однак, оскільки загальний опір ланцюга 

збільшувався під час цього відімкнення, яскравість нижньої лівої лампи зменшувалась через зме-

ншення струму, а яскравість нижньої правої лампи збільшувалася через більший струм, що тече 

після розімкнення вимикача. 

Критерії оцінювання: 

• Побудова правильної схеми розв’язку задачі – 4 бали. (Знання позначень на схемі, побу-

дова одної робочої схеми (не є розв’язком) – до 2 балів). 

• Пояснення зв’язку потужності струму і яскравості ламп – 1 бал. 

• Розуміння законів  паралельного і послідовного з’єднання, розрахунки опорів, розподіл 

струмів і напруг – до 3 балів. 

• Висновки про зміни потужностей на лампах – 2 бала. 

4. У циліндричній посудині знаходиться вода з площею поверхні води S = 200 см2. У посудину 

кидають шматочки льоду, в які вморожена деяка кількість піску. Спочатку жоден шмато-

чок льоду не досягає дна, і поверхня води піднімається на h1 = 10 см. Потім весь лід тане, 

пісок падає на дно і поверхня води опускається по відношенню до проміжного (верхнього) 

рівня на h2 = 0,5 см. Якими були маси льоду і піску? Густина піщинок ρп = 2500 кг/м3 і густина 

води ρв = 1000 кг/м3.  

Загальну масу піску та льоду можна знайти як масу витісненої води mл_п = ρвSh1 = 2 кг, де ρв − 

густина води. Коли пісок випадає в осад на дно, він діє силою Vп(ρп − ρв)g, де Vп − загальний об’єм 

піщинок. 

Якщо розділити цю силу на площу посудини, ми отримаємо відповідно середній тиск Рп = Vп(ρп 

− ρв)g/S, яка дорівнює зміні тиску внаслідок падіння рівня води (вага системи «води + пісок» не 

змінюється). Тому Vп (ρп − ρв)g/S = ρвgh2 і, отже, mп = Vл ρл = 
𝜌л 𝜌в ℎ2𝑆

𝜌л − 𝜌в
 ≈170 г. 

Таким чином, маса залишку становила mп = mл_п − mл ≈ 1830 г. 

5. Два дзеркала розташовані під кутом 45◦. Відбивальні поверхні дзеркал повернуті одна до 

одної. Між дзеркалами знаходиться запалена свічка. Скільки зображень полум'я можна по-

бачити в дзеркалах? 

Даний предмет — свічка А. Якщо між дзеркалами 1 і 2 помістити предмет А, то промені, що 

виходять з нього, потраплятимуть на дзеркала, багато разів відбившись від них, будуть розходи-

тися, даючи кожний раз на своєму продовженні уявні зображення (див. рисунок 9.5). Для 

розв’язання задачі можна обмежитися схематичною побудовою, враховуючи те, що уявне зобра-

ження, утворене одним дзеркалом, можна вважати предметом для другого. 

Плоске дзеркало формує зображення предмета, яке симетричне відносно площини цього дзер-

кала. Тому, будуючи перпендикуляри від відповідних джерел, до першого і другого дзеркал, 

отримаємо всі зображення предмета А, враховуючи описану вище умову симетрії.  

Рис. 9.4 
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Опишемо детальніше 

1) А1 — буде уявним зображенням предмета А в першому дзеркалі і уявним предметом для дру-

гого дзеркала; А3 — буде уявним зображенням предмета А1 у другому дзеркалі і уявним предме-

том для першого (уявного) дзеркала; А5 — буде уявним зображенням предмета А3 в першому (уя-

вному) дзеркалі і уявним предметом для другого (уявного) дзеркала; А7 — буде уявним зобра-

женням предмета А5 у другому (уявному) дзеркалі і уявним предметом для першого (уявного) 

дзеркала тощо.  

2) А2 — буде уявним зображенням предмета А у другому дзеркалі і уявним предметом для пер-

шого дзеркала; А1 — буде уявним зображенням предмета A2 в першому дзеркалі і уявним пред-

метом для другого (уявного) дзеркала; А6 — буде уявним зображенням предмета А4 у другому 

(уявному) дзеркалі і уявним предметом для першого (уявного) дзеркала; А7 — буде уявним зо-

браженням предмета А6 в першому (уявному) дзеркалі і уявним предметом для другого (уявного) 

дзеркала тощо. 

Тобто, для побудови зображення в системі з двох дзеркал достатньо уявно продовжити їхні пло-

щини після перетину і будувати зображення відносно кожної з площин дзеркал окремо, причому 

вважаючи, що утворене одним дзеркалом зображення можна вважати предметом для другого — 

принцип Гюйгенса. Всього в дзеркалах, установлених під кутом 45° один до одного, утворюється 

сім зображень (рис. 9.5). Точка А і всі її зображення розташовані по колу з радіусом ОА з центром 

у точці перетину дзеркал О. 

 

 Рис. 9.5 

 

Після виконання побудови зображень та аналізу рисунку можна отримати формулу для розра-

хунку кількості зображень у двогранних дзеркалах при будь-якому куті α: 

𝑁 =  
3600

𝛼
− 1 
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10 клас 

1. Від дуже старої оптичної схеми зберіглася лише 

частина (рис. 10.1). Вважаючи, що схема не була 

особливо складною і складалася лише з однієї тонкої 

збиральної лінзи, відновити площину лінзи, головну 

оптичну вісь і фокус. Стрілки показують напрямки 

поширення променів.(1999, основна)  

Перш за все, ми продовжуємо промені в обидві боки (рис. 

10.2). З’єднавши точки C і D, ми знаходимо місце з’єд-

нання − це поверхня, де промені заломлюються. У точці О, де перетинаються лінії CD і AB, зна-

ходиться оптичний центр лінзи. Лінія, що проходить через центр лінзи перпендикулярно площині 

лінзи, є оптичною основною віссю лінзи. Проводимо пряму, яка паралельна прямій AD і перети-

нає точку O. Вона перетинає пряму DB у точці L. Повторіть процедуру для прямої AC і отримаємо 

точку K. Поєднавши точки K і L, отримаємо фокальну площину. Точка, в якій головна оптична 

вісь лінзи перетинає фокальну площину, визначає фокус F. 

 

Рис. 10.2 

Критерії оцінювання: 

Використовуємо рисунок, наведений в авторському розв’язку. 

1 бал – На рисунку продовжені промені в обидві боки, отримано точки їх перетину. 

1 бал (2)  -  Сполучені точки С та D, проведений аналіз отриманої прямої, зроблено висновок про 

визначення площини лінзи. 

1 бал (3) – На рисунку сполучені точки А та В, проведений аналіз результату, зроблений висновок 

про положення предмету (А) та його зображення. 

1 бал (4) – Зроблений висновок про те, що точка перетину прямих АВ та СD є оптичним центром 

лінзи т. О 

1 бал (5) – На рисунку проведений перпендикуляр до площини лінзи (прямої СD) через точку О. 

1 бал (6) - Зроблений висновок (теоретичне обґрунтування) про отримання головної оптичної осі. 

1 бал (7) – Пошук фокусів лінзи на рисунку. Використання допоміжних бічних або зручних про-

менів. 

1  бал (8) – Отримання бічного фокуса (К , L). Пояснення своїх дій та результату. 

Рис. 10.1 
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1 бал (9) - На рисунку проведений перпендикуляр до головної оптичної осі лінзи, отримання 

фокальної площини і головного фокуса. 

1 бал (10) – теоретичне обґрунтування  своїх дій по визначенню фокуса. Заключний висновок. 

1 бал - знімався за затримку здачі роботи (не більше ніж на 15 хвилин). 

Роботи здані із запізненням більше ніж 15 хвилин до перевірки не допущені. 

Враховувалася якість оформлення роботи: чіткий рисунок, зрозуміле теоретичне пояснення. 

 

2. На рисунку 10.3 зображений графік зміни напруги на 

трьох послідовно з'єднаних провідниках з однаковим 

поперечним перерізом. Як співвідносяться питомі опори 

цих провідників? (1999, основна)  

Для розв’язання задачі необхідно з графіку визначити па-

діння напруги на ділянках дроту та довжини ділянок дроту. 

Опір однорідного дроту з однаковою площею перерізу лі-

нійно зростає із збільшенням довжини дроту. Таким чином, 

згідно із законом Ома, падіння напруги ∆Un = RnIn відбува-

ється на дроті з порядковим номером n = 1, 2, 3, де Rn − опір 

дроту, а In − струм, що проходить через провід. Оскільки в цьому завданні резистори підключені 

послідовно, сила струму однакова для всіх резисторів. Позначимо її через I. Формула відома опо-

ром дроту через питомий опір дроту: Rn = ρnln/Sn, де ρn − питомий опір дроту, ln − довжина дроту 

і Sn − площа перерізу дроту. Відповідно до умов задачі, площі перерізу всіх ділянок дроту рівні. 

Таким чином, ми позначаємо цю площу перерізу S = Sn. Можемо записати: 

 

Отже, можна визначити співвідношення питомих опорів: 

 

Візьмемо необхідні значення з графіка: ∆U1 = 1 В, ∆U2 = 2 В і ∆U3 = 4 В. Відповідні довжини 

дротів l1 = 3 см, l2 = 3 см і l3 = 4 см. Підставивши ці значення у зазначену формулу про співвід-

ношення, ми отримуємо: 

 

Критерії оцінювання: 

1 Запис формули електричного опору – 1бал* 

2 Запис і використання закону послідовного з’єднання провідників – максимум 2 бали* (* - 

якщо формули записані, але не використовувались для розв’язання задачі,  то перші два 

пункти оцінювались 1 балом) 

3 Аналіз графіка – максимум 2 бали 

4 Застосування використаних законів для отримання правильної кінцевої формули, матема-

тична коректність – максимум 2 бали 

5 Правильні обчислення і отримання правильної відповіді – максимум 3 бали.  Примітка: 

максимальна кількість балів за останній пункт ставилась при правильному виконанні по-

передніх пунктів 

 

Рис. 10.3 
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3. Наскільки просідає вниз легкова машина під своєю вагою? Маса машини m = 1,5 т, ширина 

шин d = 18 см, тиск повітря в шинах p = 3‧p0, де p0 = 105 Па − атмосферний тиск, зовнішній 

радіус шин R = 25 см. Просідання за рахунок амортизаторів не враховувати. (55, 2008, школа) 

Сила тяжіння, що діє на автомобіль врівноважується силою реакції поверхні. 

Для шини сила реакції поверхні врівноважується силою, яку визначає тиск 

∆p = p − p0 = 2p0 в шині. Отже, mg = ∆pS, де S − загальна площа контакту 

між шинами та землею. Оскільки у автомобіля 4 колеса, S = 4∙2ld, де 2l − 

довжина частини шини, яка контактує з землею. Підсумовуючи, отримуємо  

mg = 8dl∆p ⇒ l = 
𝑚𝑔

8𝑑∆𝑝
 = 5,1 см. 

Використовуючи малюнок, ми можемо отримати шукану величину. 

𝑥 = 𝑅 −  √𝑅2 − 𝑙2 = 5,3 мм. 

Критерії оцінювання: 

1. Повний розв’язок: 10 балів. 

2. Розумні намагання розробити альтернативну теорію: до 2 балів. 

3. Помилки в геометрії: - 2 балів.  

4. Нема чисельної відповіді: - 1балів. 

5. Неправильно порахований відносний тиск всередині колеса: - 2 балів. 

6. Відсутність або недостатність пояснень: - 1 балів. 

7. Запізнення у надсиланні розв’язку: - 1балів. 

8. Незначні арифметичні помилки: - 1 балів. 

9. Значні арифметичні помилки: до - 3 балів. 

 

4. За допомогою комп'ютерної програми юний дос-

лідник проаналізував звуки, які виникають під час 

відскоку м'яча від підлоги, і отримав графік, зо-

бражений на рисунку 10.5 (збільшене зобра-

ження див. на додатковому аркуші) і показує фо-

рму звукового сигналу. Відомо, що після тре-

тього відскоку м'яч піднявся над землею рівно на 

1 м. Знайдіть максимальну висоту м'яча після 

першого відскоку. (60, 2013, гімназія) 

H  t2, де h − висота максимального підйому, а t − 

час, необхідний для підйому на цю висоту. 

Нехай ti час, необхідний для того, щоб м'яч піднявся на максимальну висоту після i−го удару. 

Оскільки кожен пік на графіку представляє одне зіткнення, ми можемо виміряти по графіку від-

стань d3 між початками 3−го і 4−го зіткнень, де t3 = kd3 (де k − коефіцієнт пропорційності), між 

початками 1−го і 2−го зіткнень відстань d1, де t1 = kd1. Отже, 
𝑡1

𝑡3
=

𝑑1

𝑑3
   h1 = ℎ3  (

𝑡1

𝑡3
)

2

=

ℎ3  (
𝑑1

𝑑3
)

2

≈ 1,7 м. 

Критерії оцінювання: 

• 10 балів – правильний розв’язок з наведеним поясненням способу розрахунку 

• 8-9 балів – допущено помилки при визначенні інтервалу часу з графіку, невірно підстав-

лено час в рівняння руху,  в цілому розв’язок вірний 

Рис. 10.4 

Рис. 10.5 
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• 5-7 балів – в розв’язок наявні правильні твердження, проте в цілому проведено неправиль-

ний розрахунок. 

• 3-4 бали – Грубі помилки математичного характеру та відсутність пояснення ходу 

розв’язку 

• 1-2 бали – помилкове трактування зв’язку між параметрами графіку та величинами, що 

описують рух м’яча. Грубі помилки фізичного характеру. 

5. Вода витікає з вертикального крана з початковою швидкістю 0. На якій відстані h від 

крана діаметр струменя води вдвічі менший, ніж при виході з крана? Прискорення під дією 

сили тяжіння дорівнює g. 

Почнемо з питання: як виглядатиме струмінь води? 

Досвід підказує, що часто те, що витікає з крану, має 

неправильну форму і дрипає. Це пов’язано з фільтром у 

крані, який і переводить течію з ламінарної у турбулентну. 

Тому для нашої задачі ми повинні припустити, що течія з 

крану є ламінарною, інакше постановка питання не має 

сенсу (3 бали). 

Лише ламінарна течія забезпечить потік у вигляді як на 

рис. 10.6. Тепер справедливо припустити, що вода 

зберігатиме круговий переріз (в силу циліндричної 

симетрії). Так як при ламінарній течії шари рідини 

рухаються паралельно один до одного (див рис.1), то вода 

не покидає утворену поверхню, “трубу”, і не 

накопичується в ній. Тоді кількість води, яка входить у 

“трубу” через переріз  𝑆0 рівна кількості води, яка з неї 

виходить через переріз𝑆ℎ, за рівні інтервали часу (2 бали). Звідси можна знайти швидкість 

струменю 𝑣ℎна відстані ℎ: 

𝛥𝑚

𝛥𝑡
= 𝜌

𝛥𝑉

𝛥𝑡
= 𝜌𝑆

𝛥ℎ

𝛥𝑡
= 𝜌𝑆𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 → 𝑆0𝑣0 = 𝑆ℎ𝑣ℎ → 𝑣ℎ = 𝑣0

𝑆0

𝑆ℎ
   (1 бал + 1 бал) 

де 𝑆0  та  𝑆ℎ площі перерізу потоку на виході з крану та на відстані ℎ від нього, відповідно. Тепер 

запишемо рівняння Бернуллі в обох перерізах (закон збереження енергії): 

𝜌
𝑣0

2

2
= 𝜌

𝑣ℎ
2

2
+ 𝜌𝑔ℎ   (2 бал) 

Кінематичний розв’язок також можливий: 

𝑣ℎ = 𝑣0 + 𝑔𝑡; ℎ = 𝑣0𝑡 +
𝑔𝑡2

2
→ ℎ =

𝑣ℎ
2 − 𝑣0

2

2𝑔
 

Після підстановки остаточно отримуємо: 

ℎ =
𝑣0

2

2𝑔
([

𝑆0

𝑆ℎ
]2 − 1) =

𝑣0
2

2𝑔
([22]2 − 1) = 7.5

𝑣0
2

𝑔
   (1 бал) 

 

де було використано, що відношенню діаметрів вдвічі відповідає відношення площ вчетверо. 

Рис. 10.6. Ламінарна течія з крану 
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11 клас 

1. З яким прискоренням а0 необхідно рухати вздовж горизо-

нтальної поверхні клин з кутом при основі  = 30°, щоб 

брусок масою m тиснув на клин із силою mg/2? Тертя між 

бруском та клином відсутнє. 

Традиційний розв’язок. ІІ закон Ньютона для ку-

бика в проекції на вісь 0х та 0y (рис. 11.2): 

m ax = N sin ;   -m ay = N cos  – mg. 

Під час руху клина з прискоренням a0 загальне прис-

корення бруска визначається, як геометрична сума прискорень (див. трикутник прис-

корень на рис. 11.2). 

 
Рис.  11.2 

Тоді:    𝑡𝑔 𝛼 =  
𝑎𝑦

𝑎0+ 𝑎𝑥
;       

𝑚 𝑔 − 𝑁 cos 𝛼

𝑚
= (

𝑁

𝑚
 sin 𝛼 +  𝑎0)  𝑡𝑔 𝛼;        𝑔 −  

𝑔

2
 
√3

2
=  (

1

4
+ 𝑎0) 

1

√3
; 

𝑎0 = 𝑔 (√3 − 1) 

Можливий розв’язок. Запишемо ІІ закон Ньютона для кубика в проекції на вісь 0z, 

яка перпендикулярна до похилої площини клина (g – прискорення вільного падіння): 

m az = N – mg cos . 

Враховуючи кінематичний зв’язок, тобто, що кубик не відривається від клина під час 

руху, пов’яжемо проекцію прискорення кубика ax з прискоренням клина a0: az = – a0 

sin . 

Підставимо це співвідношення в перше рівняння та скориставшись тим, що при куті 

 = 300 N =mg/2, знайдемо прискорення клина: a0 = g (√3 – 1). 

Критерії оцінювання: 

• Рисунок з усіма вірними силами – 2 бали  

• Вірна система рівнянь (векторна чи скалярна) – 4 бали  

• Розв'язана вірно система рівнянь, наявність фінальної вірної формули – 3 бали 

• Фінальна числова відповідь (у форматі 10(√ 3-1) або число) – 1 бал 

Рис. 11.1 
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2. ЕРС акумулятора під час зарядки зростає, як вказано на графіку (рис. 11.3). Електрична 

схема, яку використовують для зарядки цього акумулятора подана на рис. 11.4. Напруга на 

клемах джерела напруги дорівнює 6 В. Внутрішнім опором як джерела напруги, так і акуму-

лятора, можна знехтувати, Якими мають бути значення опорів R1 і R2, якщо необхідно, щоб 

максимальний струм зарядки не перевищував 100 мА, а під час повної зарядки акумулятора 

струм зарядки був відсутній?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам потрібна напруга на клемах U акумулятора і сила струму в батареї I. Таким чином, сила 

струму в резисторі R2 дорівнює U/R2. А сила струму в резисторі R1 дорівнює U/R2 + I. Отже,  

 

де U0 = 6 В. З графіка зарядки знаходимо, що максимальний струм I = 0,1 А відповідає напрузі U 

= 1,2 В Але якщо U = 1,5 В, то він повинен бути I = 0. Таким чином, для визначення R1 і R2 маємо 

систему рівнянь 1,2R1 – 4,8R2 + 0,1R1R2 = 0,  1,5R1 − 4.5R2 = 0. Звідси R1 = 12 Ом, R2 = 4 Ом. 

Слід врахувати, що за умовою потрібно, щоб «максимальний струм зарядки не перевищував 100 

мА». Тобто, струм може бути меншим за це значення. Тому більш коректною буде відповідь R1 

≥ 12 Ом, R2 = R1/3. 

Критерії оцінювання: 

• Запис системи рівнянь для електричного кола – 5 балів. 

• Врахування факту, що з графіка зарядження слід використати лише два крайніх значення 

напруги – 2 бали. 

• Отримання числових значень опорів R1 та R2 – 2 бали. 

• Врахування умови, що струм не повинен перевищувати певного значення (нерівність у ві-

дповіді) – 1 бал. 

3. Вода витікає з вертикального крана з початковою швидкістю 0. На якій відстані h від крана 

діаметр струменя води вдвічі менший, ніж при виході з крана? Прискорення під дією сили 

тяжіння дорівнює g. 

Нехай D − діаметр струменя води, який виходить із крана. Площа поперечного перерізу струменя 

води становить S0 = πD2/4 та Sh = πD2/16 відповідно. Під час падіння води (протягом часу ∆t) 

однакова маса води проходить через поверхні S0 і Sh, оскільки в іншому випадку вода або нако-

пичується між поверхнями, або зникає там з часом, що неможливо при такому потоці. Нехай h 

− швидкість струменя води на висоті h. Оскільки густина води залишається сталою, можна пе-

рейти до сталості об’єму, тобто кількості води, що проходить через поверхні: S00∆t = Shh∆t. 

Звідси h = 0
𝑆0

𝑆ℎ
 = 40. 

Рис. 11.3 

Рис. 11.3 Рис. 11.4 
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Тепер розглянемо невелику кількість води ∆m. Під час виходу з крана ∆m має кінетичну енергію 

EK0 = ∆m0
2/2 і на висоті h під краном EKh = ∆mh

2/2. Різниця потенціальної енергії між цими 

двома висотами становить EP0 = ∆mgh. Оскільки внутрішнє тертя та опір повітря враховувати не 

потрібно, ми можемо записати закон збереження енергії:  

EK0 + EP0 = EKh     
∆𝑚0

2

2
+ ∆𝑚𝑔ℎ =  

∆𝑚ℎ
2

2
 

Отже: h = 
ℎ

2 − 0
2

2𝑔
=  

(40)2− 0
2

2𝑔
 = 7,5 

0
2

𝑔
 

Критерії оцінювання: 

• Коректний запис рівняння неперервності – 3 бали 

• Запис співвідношення площ і діаметрів струменя – 1 бал 

• Правильне визначення співвідношення швидкостей - початкової і на відстані h – 1 бал 

• Запис, застосування рівняння закону збереження енергії або рівнянь кінематики для визна-

чення зв'язку висоти зі швидкістю руху води в струмені – 3 бали 

• Визначення шуканої висоти (відстані) – 2 бали 

4. Будинок складається з двох однакових кімнат, які симетричні 

щодо їхньої спільної стіни (рис. 11.5). У кожній з кімнаті знахо-

диться радіатор потужністю Р. На вулиці температура Т0. 

Якщо ввімкнути один радіатор, то після нагрівання темпера-

тура в кімнаті з працюючим радіатором буде Т1, а в іншій - Т2. 

Знайдіть температуру Т3 до якої прогріються кімнати, якщо 

будуть ввімкнені обидва радіатори. Вважайте, що потужність 

теплообміну на одиницю площі пропорційна різниці темпера-

тур. Підлога і стеля добре теплоізольовані. 

І) Увімкнений один радіатор.  

Температури кімнат T1, Т2 та вулиці Т0, задовольняють нерівності T1 > Т2 > Т0. У стаціонарному 

режимі потужність радіатора дорівнює сумарній кількості тепла, що віддають назовні дві кімнати 

за одиницю часу, позначимо W. Отримаємо закон збереження енергії Р = W (1) Кількість тепла, 

що віддає перша та друга кімната позначимо W1 та W2 відповідно. Тоді W =  W1 + W2 (2).  

З рисунку випливає, що умови теплообміну між кімнатою 1 та вулицею такі ж, як між кімнатою 

2 та вулицею, тому коефіцієнт між відданою кількістю тепла і різницею температур, х , однаковий 

для обох кімнат. Тому W1 = x (T1 - T0), W2 = x (T2 - T0) і рівняння (1) та (2) ведуть до рівняння Р = 

x (T1 + T2 – 2T0)  (3)  6 балів (5 балів, якщо розглядається теплообмін між кімнатами, що є зайвим) 

II) Увімкнені два радіатори. 

Теплообміну між кімнатами немає, бо вони однакові і потужності радіаторів дорівнюють одна 

одній. Тому 2P = 2x (T3 -T0) (4a). Тобто, P = x (T3 -T0) (4 б) 3 бали. 

Прирівнявши праві частини рівнянь (2) та (3) одержуємо результат: 

Т3 = Т1 + T2 - Т0 (5) 1 бал 

5. До стелі нерухомого ліфту на пружині жорсткістю k підвішений вантаж масою m. В деякий 

момент часу ліфт починає рухатись вгору з прискоренням а. Який шлях здолає кабіна ліфту 

до моменту, коли пружина в перший раз видовжиться максимально? 

Пов’яжемо початок системи координат з нижнім кінцем недеформованої пружини; координатну 

вісь Ox направимо вертикально донизу. Коли кабіна нерухома, координата гирі в положенні 

Рис. 11.5 
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рівноваги визначалась співвідношенням 𝑥0 =

 
𝑚 𝑔

𝑘
. На початку руху кабіни стрибком зміщу-

ється донизу положення рівноваги гирі, коор-

дината якої в рівновазі стає рівною 𝑥1 =

 
𝑚 (𝑔+𝑎)

𝑘
. В результаті починаються гармонічні 

коливання гирі з періодом 𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
.  

Графік залежності координати гирі x від часу t 

зображений на рис. 11.5. Початку відліку часу 

(t = 0) відповідає момент початку руху кабіни. 

Як видно з рисунка, час τ, за який довжина пру-

жини в перший раз досягає максимального зна-

чення, дорівнює половині періоду коливань гирі: 𝜏 =  
𝑇

2
. Шлях, який здолає кабіна за цей час, 𝑆 =

𝑎𝜏2

2
. Об'єднавши вирази, маємо відповідь: 𝑆 =

𝜋2𝑎𝑚

2𝑘
   

Критерії оцінювання: 

• Визначення виду руху (гармонічні коливання). Записано рівняння або графік, а також фор-

мула для частоти (періоду)  ̶  2 бали. 

• Визначення положення рівноваги до та після початку руху  ̶  2 бали. 

• Врахування, що початкове положення  ̶  це теж є максимум, нульовий, так би мовити  ̶  2 

бали. 

• Визначення часу досягнення першого максимуму  ̶  2 бали. 

• Розрахунок шляху  ̶  2 бали. 

 

Рис. 11.2 


