
 

 

8 класс Экспериментальный тур 

ІІІ этап Всеукраинской ученической олимпиады по физике 2015/2016 учебного года 

Харьковская область 

 

Оборудование: 
1. Деревянная линейка известной массы 

2. Гайка 

3. Кусочек металла 

4. Скрепка 

Задание: 
1. Придумайте и четко опишите метод измерения массы гайки, кусочка металла и 

скрепки при помощи выданного оборудования.  
2. Проведите эксперимент несколько раз (3-5), и занесите результат в таблицу. 
3. Рассчитайте погрешность измерений. 
4. Объясните, чем обусловлены эти погрешности. 
5. Скажите, какой из выданных объектов Вы взвесили точнее всего, и с чем это 

связано? Рассмотрите этот вопрос с теоретической и практической точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

8 класс Экспериментальный тур 

ІІІ этап Всеукраинской ученической олимпиады по физике 2015/2016 учебного года 

Харьковская область 

 

Оборудование: 
5. Деревянная линейка известной массы 

6. Гайка 

7. Кусочек металла 

8. Скрепка 

Задание: 
6. Придумайте и четко опишите метод измерения массы гайки, кусочка металла и 

скрепки при помощи выданного оборудования.  
7. Проведите эксперимент несколько раз (3-5), и занесите результат в таблицу. 
8. Рассчитайте погрешность измерений. 
9. Объясните, чем обусловлены эти погрешности. 
10. Скажите, какой из выданных объектов Вы взвесили точнее всего, и с чем это 

связано? Рассмотрите этот вопрос с теоретической и практической точки зрения. 

 



 

8 клас Експериментальний тур 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 2015/2016 навчального року Харківська область 

 

Обладнання: 
1. Дерев'яна лінійка відомої маси 

2. Гайка 

3. Шматочок металу 

4. Скріпка 

Завдання: 
1. Придумайте і чітко опишіть метод вимірювання маси гайки,  шматочка металу та 

скріпки за допомогою виданого обладнання. 
2. Проведіть експеримент кілька разів (3-5), і занесіть результат в таблицю. 
3. Розрахуйте похибку вимірювань. 
4. Поясніть, чим обумовлені ці похибки. 
5. Скажіть, який з виданих об'єктів Ви зважили найточніше, і з чим це пов'язано? 

Розгляньте це питання з теоретичної та практичної точки зору. 

 

 

 

 

 

 

8 клас Експериментальний тур 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 2015/2016 навчального року Харківська область 

 

Обладнання: 
5. Дерев'яна лінійка відомої маси 

6. Гайка 

7. Шматочок металу 

8. Скріпка 

Завдання: 
6. Придумайте і чітко опишіть метод вимірювання маси гайки,  шматочка металу та 

скріпки за допомогою виданого обладнання. 
7. Проведіть експеримент кілька разів (3-5), і занесіть результат в таблицю. 
8. Розрахуйте похибку вимірювань. 
9. Поясніть, чим обумовлені ці похибки. 
10. Скажіть, який з виданих об'єктів Ви зважили найточніше, і з чим це пов'язано? 

Розгляньте це питання з теоретичної та практичної точки зору. 

 


