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 1. Задача барона Мюнхгаузена: «Нещодавно я їхав вздовж залізниці. Назустріч 

мені пройшли два потяги – один через  t = 6 хв  після другого. Я знав що вони ідуть зі 

швидкістю и = 60 км/год, причому другий потяг від’їхав зі станції через τ = 10 хв  після 

першого. Знайдіть з якою швидкістю я їхав.» 

 2. У посудину, яка містить 0,01 кг води при температурі 10ºС, поклали шматок 

льоду, охолодженого до −50ºС, після чого температура маси льоду у посудині             

стала −4ºС. Яка кількість льоду була покладена у посудину? Питома теплоємність води 

4200 Дж/кг˖ К, питома теплота плавлення льоду 3,4∙105 Дж/кг. 

  3. Три дроти однакових розмірів, що зроблені із заліза, міді та алюмінію, з’єднані 

послідовно. Їх підключають до джерела високої напруги. Один з дротів перегоряє. Який? 

Початкова температура у них t = 0°С. 

 4. Злиток золота і срібла в повітрі розтягує пружину динамометра з силою               

Р =  14,7 Н, а у воді  –  з силою на Δ Р = 1,274 Н меншою. Знайдіть маси золота т1  і 

срібла т2, вважаючи що об’єм злитка дорівнює сумі їх вихідних об’ємів. Густини золота 

і срібла ρ1 = 19 300 кг/м3 та  ρ2= 10 500 кг/м3  відповідно. 

 5.  Джерело світла розташовано на подвоєній фокусній відстані від збираючої 

лінзи. За лінзою перпендикулярно до головної оптичної вісі розташоване пласке 

дзеркало. На якій відстані від лінзи потрібно поставити дзеркало, щоб після відбивання 

від дзеркала промені, що пройшли знов скрізь лінзу, стали паралельними. 

10 клас 

 1. Літак летить з пункту А до пункту В і повертається назад, не роблячи посадки     

у пункті В.  Коли погода без вітру, швидкість літака дорівнює v. Знайти відношення 

тривалостей  польотів  у випадках, коли швидкість вітру и паралельна прямій АВ             

та перпендикулярна до неї, якщо двигуни працюють в обох випадках в однаковому 

режимі. 

 2. Через блок з нерухомою горизонтальною віссю перекинута нитка, на кінцях якої 

висять вантажі масами М та т. Визначте натяг нитки. Дослідіть випадок, коли маса 

одного вантажу набагато більша маси другого. Блок та нитку вважати невагомими, тертя 

відсутнє. 



 3. Два човна пливуть паралельними курсами назустріч один одному з однаковими 

швидкостями. Коли човни порівнялися, з першого на другий переклали вантаж, а потім 

такий самий за масою вантаж переклали з другого човна на перший. Другого разу 

вантажі перекладали одночасно. У якому з цих випадків швидкість човнів після 

перекладання вантажів буде більшою? Опором води руху човнів знехтувати. 

 4. Джерело світла розташовано на подвоєній фокусній відстані від збираючої лінзи. 

За лінзою перпендикулярно до головної оптичної вісі розташоване пласке дзеркало. На 

якій відстані від лінзи потрібно поставити дзеркало, щоб після відбивання від дзеркала 

промені, що пройшли знов скрізь лінзу, стали паралельними 

 5. У коло, яке складається з акумулятора та резистора опором 10 Ом, вмикають 

вольтметр – спочатку послідовно, а потім паралельно. Внутрішній опір акумулятора 0,1 

Ом. Знайдіть внутрішній опір вольтметра, якщо його покази в обох випадках виявилися 

однаковими. 

11 клас 

 1. Дві однакових однорідні кулі із однакового матеріалу торкаються одна другої. 

Між ними діють гравітаційні сили. Визначити, як  зміниться  сила притягання між ними, 

якщо масу кожної кулі збільшити у 3 рази за рахунок збільшення їх розмірів. 

 2. У герметично закритій посудині об’ємом V = 1,1 л знаходиться т = 0,1 кг 

киплячої води та пара води при температурі 100ºС. (Повітря в посудині відсутнє.)  

Знайти масу пари. 

3.  Жаба масою т1 сидить на кінці дошки масою т2  і довжиною L.  Дошка лежить 

на воді. Жаба стрибає вздовж дошки з початковою швидкістю и0  відносно води. 

Початкова швидкість напрямлена під кутом α до горизонту. Після стрибка жаба 

опинилась на іншому кінці дошки. Знайдіть и0. Опір води руху дошки не враховувати. 

 4.  Оцініть, скільки води можна нести в решеті. Ячейка решета представляє собою 

квадрат із стороною 1мм, площа всього решета 0,1 м2.  Решето водою не змочується.   

 5.  Знайдіть опір між точками А і В                        

та розрахуйте сили струмів, що проходять  

по резисторах.    Величини r  і  U  відомі.  

 


