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Інтелектуальні змагання «Ерудит – 21. Фізика» 

Київ, 20.03.21 

8 клас (теоретичний тур) 

Уважно ознайомтеся з рекомендаціями щодо виконання роботи! 

 

 

1. Під час змагань «Формула 1» кожні 15 с визначається середня швидкість боліда за остан-

ній інтервал часу. Інформація подається на графіку у вигляді точок, з’єднаних відрізками (рис. 

8.1). В певний момент часу пілот зупинився. Після зупинки він продовжив свій рух з більшою 

швидкістю. Скільки тривала зупинка? Вважати, що швидкості руху боліда як до, так і після зу-

пинки були сталими, а час гальмування та прискорення боліда значно менший за 15 с.  

 

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 

плавали 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. 

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

ратурі 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 теплоємності c 

становить λ/c = 79 ⸰C. 

4. Під час зважування меду в банці юний експериментатор скористався важелем, який зобра-

жений на рис. 8.2. Коли юний фізик пішов, мурахи стали повзти одна за одною до банки: спочатку 

на камінь, потім вздовж нитки, важеля тощо. Скільки мурах можуть заповзти одночасно на конс-

трукцію хлопчика, якщо мурахи однакові і повзуть щільно одна за одною? Вважати, що кожна 

мураха має довжину l. Важіль має довжину 2L (L >> l). Тертям у точці кріплення важеля й роз-

мірами каменя знехтувати.  

5. Тіло, що підвішене до динамометра, повністю занурили у посудину з водою площею пе-

рерізу S = 120 см2. Тиск на дно посудини збільшився при цьому на p = 500 Па. Для тіла, зану-

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

води ρв = 1000 кг/м3.  

 

 

Рис. 8.1 

Рис. 8.2 
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Інтелектуальні змагання «Ерудит – 21. Фізика» 

Київ, 23.03.21 

8, 9 класи (практичний тур) 

Уважно ознайомтеся з рекомендаціями щодо виконання роботи! 

 

 

 

1. Визначте внутрішній діаметр голки шприца.  

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

2. У скільки разів різняться об’єми монет зразка 2018 року (див. рис.) номіналом 1 та 10 грн? 

 

 
 

Обладнання: монети 1 та 10 грн. зразка 2018 року, білий папір формату А4, олівець, ножиці.  

Лінійку не використовувати! 

 

 


