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Інтелектуальні змагання «Ерудит – 21. Фізика» 

Київ, 20.03.21 

11 клас (теоретичний тур) 

Уважно ознайомтеся з рекомендаціями щодо виконання роботи! 

 

 

1. З яким прискоренням а0 необхідно рухати вздовж 

горизонтальної поверхні клин з кутом при основі  = 30°, 

щоб брусок масою m тиснув на клин із силою 
𝑚𝑔

2
? Тертя 

між бруском та клином відсутнє. 

2. ЕРС акумулятора під час зарядки зростає, як вка-

зано на графіку (рис. 11.2). Електрична схема, яку викори-

стовують для зарядки цього акумулятора подана на рис. 

11.3. Напруга на клемах джерела напруги дорівнює 6 В. 

Внутрішнім опором як джерела напруги, так і акумулятора, 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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

4. Будинок складається з двох однакових кімнат, які симетричні 

щодо їхньої спільної стіни (рис. 11.4). У кожній з кімнаті знаходиться 

радіатор потужністю Р. На вулиці температура Т0. Якщо ввімкнути 

один радіатор, то після нагрівання температура в кімнаті з працюючим 

радіатором буде Т1, а в іншій   ̶  Т2. Знайдіть температуру Т3 до якої 

прогріються кімнати, якщо будуть ввімкнені обидва радіатори. Вва-

жайте, що потужність теплообміну на одиницю площі пропорційна рі-

зниці температур. Підлога і стеля добре теплоізольовані. 

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? 
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Інтелектуальні змагання «Ерудит – 21. Фізика» 

Київ, 23.03.21 

10, 11 класи (практичний тур) 

Уважно ознайомтеся з рекомендаціями щодо виконання роботи! 

 

 

 

1. Визначте внутрішній діаметр голки шприца.  

Обладнання: шприц (об'ємом V = 10 мл), посудина з водою, лінійка, скотч, секундомір 

2. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу води. Пояснити, які чинники можуть суттєво 

впливати на результат. 

Обладнання: плоска посудина прямокутної форми (щось одне: мильниця (див. рисунок), су-

док тощо); будь-яка дисконтна карта (див. рис., у крайньому випадку - візитка); монети но-

вого зразка: 1 грн (3,3 г), 10 грн (6,4 г); лінійка; посудина з водою 

 

 

 

 

 
 

 


