
 
 
 
 
 

1)  изначте переміщення та шлях фургона, що летить разом з 

Дорі та її песиком всередині, за графіком швидкості від часу. 

 

 

 

 

 

 

2) оли на крижину вийшов один манчкін масою �, об’єм її 

надводної частини зменшився на 30	%. Потім на крижину 

вийшов другий манчкін, і об’єм надводної частини зменшився 

ще на 30	%. Знайдіть масу другого манчкіна та масу крижини, 

якщо відношення густин льоду та води дорівнює 0,9. 

3) кщо на нерівноплечі терези посадити маленьку та велику 

літаючих мавп, то вони будуть у рівновазі. Якщо велику літаючу 

мавпу посадити на місце маленької, то для того, щоб терези 

залишилися у рівновазі, на іншу чашу потрібно посадити 4 

маленьких. Знайдіть масу маленької літаючої мавпи та 

відношення довжин плечей терезів, якщо маса великої 

дорівнює �. 

 

 

4)   другому класі Школи магії та чаклунства вчаться кастувати 

фаєрболи. Для охолодження мішені використовується 

прямоточна система, на вхід якої подають металевий порошок, 

що нагрівається по мірі проходження через неї, плавиться, а 

рідкий метал нагрівається. На вході системи охолодження мішені 

у трубку перерізом � засипають металічний порошок зі 

швидкістю � та початковою температурою ��, що заповнює 

увесь переріз труби. Якою повинна бути максимальна середня 

енергія на фаєрбол, щоб метал у системі охолодження не почав 

кипіти, якщо середня частота влучень у мішень дорівнює �? 

Відомі густини порошку �� та рідкого металу ��, температури 

його плавлення �� та кипіння ��, питома теплота плавлення �, 

питома теплоємність металу у твердому стані ��, а у рідкому ��. 

5)  ільма хоче приготувати якісне зілля, але має 

непроградуйований термометр. Вона знає, що резервуар 

ртутного термометра являє собою куб зі стороною � = 3	мм, а 

його канал має квадратний переріз  зі стороною � = 0,3	мм, 

об’ємний коефіцієнт розширення ртуті дорівнює � = 2 ⋅ 10��	�°�� 

(при нагріванні на 1	�° об’єм ртуті збільшується на 2 ⋅ 10�� від 

початкового об’єму). Визначте, на скільки підніметься рівень 

ртуті у термометрі при нагріванні зілля з 80	�° до 100	�° (Вільма 

може визначати ці дві температури “на око”). 

а) не враховуючи розширення скла; 

б) враховуючи розширення та знаючи його лінійний 

коефіцієнт розширення � = 10��	�°�� (при нагріванні на 1	�° скло 

збільшує усі свої лінійні розміри на 10�� від початкового 

значення).       

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 
2017/2018 навчального року 

Харківська область 
8 клас 

Кожна задача по 5 балів; розв’зок у загальному вигляді оцінюється вище за розв’язок виключно у числах. 
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ІІІ этап Всеукраинской ученической олимпиады по физике  

2017/2018 учебного года 

Харьковская область 

8 класс 
Каждая задача по 5 баллов; решения в общем виде оцениваются выше, чем только в числах. 

1. Определите по графику скорости от времени 

перемещение и путь летящего фургона с Дори и ее собакой 

внутри.  

 

2. Когда на льдину вышел один манчкин массы �, объём её 

надводной части уменьшился на 30 %. Потом на льдину 

вышел второй манчкин, и объём надводной части 

уменьшился ещё на 30 %. Найдите массу второго манчкина и 

массу льдины, если отношение плотностей льда и воды равно 

0.9. 

 

3. Если на неравноплечие весы посадить маленькую и 

большую летающих обезьян, то они будут в равновесии. Если 

большую летающую обезьяну посадить на место маленькой, 

то для того, чтобы весы остались в равновесии, на другую 

чашу нужно посадить 4 маленьких. Найдите массу маленькой 

летающей обезьяны и отношение длин плеч весов, если 

масса большой равна �. 

 

4. Во втором классе Школы магии и волшебства учатся 

кастовать файерболы. Для охлаждения мишени используется 

прямоточная система, на вход которой подают 

металлический порошок, который по мере прохождения 

через нее он нагревается и плавится, а жидкий металл 

нагревается. На входе системы площадь сечения трубы �, а 

скорость движения порошка при температуре ��, который 

заполняет все сечение трубы, равна �. Какова должна быть 

максимальная средняя энергия на файербол, чтобы металл в 

системе охлаждения не начал кипеть, если средняя частота 

попаданий в мишень равна �? Известны плотности порошка 

�� и жидкого металла ��, температуры его плавления �� и 

кипения ��, удельная теплота плавления �, удельная 

теплоёмкость в твёрдом состоянии ��, в жидком ��. 

 

5. Вильма хочет приготовить качественное зелье, но имеет 

непроградуированный термометр. Она знает, что резервуар 

ртутного термометра представляет собой куб со стороной 

ребра � = 3 мм, а его канал имеет квадратное сечение  со 

стороной b=0,3 мм, объёмный коэффициент расширения 

ртути равен � = 2 ⋅ 10��	�∘�� (при нагреве на 1	�∘ объем ртути  

увеличивается на 2 ⋅ 10�� от первоначального объема). 

Определите на сколько поднимется уровень ртути в 

термометре при нагреве зелья с 80	�∘  до 100	�∘ (Вильма 

достаточно точно определяет эти две температуры на глаз) 

a) не учитывая расширение стекла; 

b)  учитывая расширение стекла и зная его линейный 

коэффициент расширения � = 10��	�∘�� (при нагреве на 1	�∘ 

стекло увеличивает все свои линейные размеры на 10�� от 

первоначального значения этих линейных размеров). 

 
 

  



Словничок термінів 
Українська   Русский    English 

Густина    плотность    density 

Крижина    льдина    block of ice 

Нерівноплечі терези  неравноплечие весы  scales with different arms 

Градуйований   проградуированный  graduated 

Переріз    сечение    cross-section 

Питомий    удельный    specific 
 


