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Інтелектуальні змагання «Ерудит – 21. Фізика» 

Київ, 20.03.21 

9 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. 

9.1). 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. 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 9.2 (збільшене 

зображення див. на додатковому аркуші) і показує форму звукового сигналу. Відомо, що після 

третього відскоку м'яч піднявся над землею рівно на 1 м. Знайдіть максимальну висоту м'яча 

після першого відскоку.  

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 вими-

кача яскравість однієї лампи збільшувалася, а іншої – зменшувалася. 

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

дину кидають шматочки льоду, в які вморожена деяка кількість піску. Спочатку жоден шматочок 

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.  

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

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

в дзеркалах? 

 

 

 

Рис. 9.1 Рис. 9.2 
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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! 

 

 


