
9 класс Экспериментальный тур 

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

Харьковская область 

 

Оборудование: 
1. Деревянная планка 

2. Шприц (2 мл) 
3. Кусочки нитки (3 шт.) 
4. Гайка 

5. Линейка или кусок миллиметровки 

6. Кусок металлической проволоки 

7. Стакан с водой 

Задание: 
1. Придумайте и четко опишите метод измерения массы планки, гайки, куска проволоки с 

учетом того, что плотность воды 1 г/см3
. 

2. Определить диаметр и длину проволоки. 
3. Рассчитать плотность материала проволоки и предположите, какой это может быть 

металл. 
4. Определить погрешность для всех проведенных измерений. 
5. Опишите, с чем связана погрешность измерения, и как ее можно уменьшить. 

Примечания.  
При необходимости Вы можете попросить еще нитки. Старайтесь аккуратнее использовать 
оборудование, в том числе не разливать воду. Старые метки на планках игнорируйте. 
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9 клас Експериментальний тур 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 2015/2016 навчального року Харківська область 

 

Обладнання: 
1. Дерев'яна планка 

2. Шприц (2 мл) 
3. Шматочки нитки (3 шт.) 
4. Гайка 

5. Лінійка або шматок міліметрівки 

6. Шматок металевого дроту 

7. Склянка з водою 

Завдання: 
1. Придумайте і чітко опишіть метод вимірювання маси планки, гайки, шматка дроту з 

урахуванням того, що густина води 1 г/см3
. 

2. Визначити діаметр і довжину дроту. 
3. Розрахуйте густину матеріалу дроту і припустіть, який це може бути метал. 
4. Визначити похибки для всіх проведених вимірювань. 
5. Опишіть, з чим пов'язана похибка вимірювання, і як її можна зменшити. 

Примітки. 
При необхідності Ви можете попросити ще нитки. Намагайтеся акуратніше використовувати 
обладнання, в тому числі не розливати воду. Старі мітки на планках ігноруйте. 
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