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1. Матеріальна точка рухається вздовж осі Ох від точки А до точки В. На цьому 

відрізку її швидкість описується законом υ = β/х, де (β - деякий сталий коефіцієнт, х 

- координата у даний момент часу. Координати точок А і В дорівнюють хA=1м, хB=2 

м, відповідно. Скільки часу тіло буде рухатися від точки А до точки В, якщо воно 

весь час рухається у напрямку осі Ох? У точці А тіло мало швидкість υA= 0,02 м/с. 

2. Через легкий блок перекинуто невагому і нерозтяжну нитку. До одного з її 

кінців прив'язаний тягар 1 масою m1. По другому кінцю нитки з постійним відносно 

нього прискоренням a2 ковзає кільце масою m2. Знайти прискорення а1 тягаря 1 

відносно землі і силу тертя кільця об нитку. Опором повітря знехтувати. Тертя в осі 

блока нема. 

3. Площа поверхні Землі дорівнює S. Знайти масу атмосфери Землі, вважаючи її 

статичною. Тиск біля поверхні планети дорівнює p0. Прискорення вільного падіння 

у межах атмосфери постійне та дорівнює g. 

4. На нескінченному плоскому екрані знаходиться точкове джерело світла. 

Паралельно екрану розташовано плоске дзеркало, яке має форму прямокутного 

трикутника з катетами а і b. Знайти площу світлої плями на екрані, яка утворена 

відбитими від дзеркала променями. Відбиття від дзеркала світла, що розсіяне 

екраном, не враховувати. 

5. До калориметру налито m1 = 66,4 г води. Туди занурили термометр, який через 

деякий час показав t1 = 32,4 °С. Потім до калориметру помістили крижинку масою 

m2 = 2,5г за температури 0 °С. Після досягнення теплової рівноваги у калориметрі 

термометр показав t2 = 28,4 °С. Якою була початкова температура води? Термометр 

до занурення у воду показував t3 = 17,8 °С. Теплоємкістю калориметра знехтувати. 

Термометр до води був занурений весь час однаково. Питома теплота плавлення 

льоду, питома теплоємність води дорівнюють 330 кДж/кг і 4200 Дж/(кг⋅К). 
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