
Задачi
III етапу Всеукраїнської олiмпiади з фiзики для школярiв

11 клас
Львiв, 20-21 лютого 2016 року

1. Iз двох точок A та B, вiдстань мiж якими рiвна l, одночасно вiдправляються два катери,
один з яких пливе з швидкiстю v1, а другий – з швидкiстю v2 (Рис. 1). Напрямок руху
першого катера утворює кут α, а другого кут β з лiнiєю AB. Якою буде найменша вiддаль
мiж катерами? (5 балiв)
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Рис. 1:
.

2. Iдеальна теплова машина, що працює за оберненим циклом Карно, передає тепло вiд хо-
лодильника з водою при температурi T2 = 273К до нагрiвача з водою при температурi
T1 = 373К. Яку кiлькiсть води m1 потрiбно заморозити у холодильнику, щоб воду масою
m2 у нагрiвачi перетворити у пару. (3 бали)

3. Мiж стiнкою та кубом маси M = 10кг, який лежить на гладкiй площинi, лiтає кулька маси
m = 0, 1г. Швидкiсть кульки в момент, коли куб перебував у станi спокою становила v0 =
100м/с. Знайти швидкiсть куба в момент часу, коли вiн знаходиться на вiддалi вiд стiнки в 3
рази бiльшiй нiж у початковий момент. Припускається, що за час мiж двома послiдовними
зiткненнями кульки з кубом пройдений шлях куба є набагато менший за вiддаль вiд куба
до стiнки. (7 балiв)

4. Двi маленькi металiчнi кульки радiусами r1 = 1см та r2 = 2см знаходяться на вiддалi R = 2м
одна вiд одної. Кульки пiд’єднують до джерела постiйного струму з ЕРС E = 1кВ. З якою
силою взаємодiють кульки? Взаємодiєю мiж з’єднувальними провiдниками знехтувати. (3
бали)

5. Iз дроту сталого поперечного перерiзу виготовлено фiгуру, що зображена на рисунку 2 (ABC
та A′B′C ′ рiвностороннi трикутники). Сторона трикутника ABC рiвна a, а опiр одиницi
довжини дроту рiвний ρ. Знайти опiр: 1) мiж точками A та A′; 2) мiж точками A та C. (7
балiв)
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Рис. 2:
.
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