
Міністерство освіти і науки України LVІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики,  
м. Херсон, 2019 

Експериментальний тур, 8-й клас 
 

Завдання №1 
Обладнання: 
 Індивідуальне: 

- 60 мл 8% розчину NaCl у пластиковому стаканчику  
(200 мл) (видається інструктором), 

- пластиковий стаканчик з водою (об’єм 300 мл), 
- шприц медичний 20 мл (без голки), 
- пластикова ложка (вилка), 
- міліметровий папір, 
- кулька парафінова з вплавленим у неї стальним тілом. 

Групове: 
- паперові серветки, 
- фломастер (3 на клас), 
- чиста вода. 

Увага!!! Використовувати обладнання задачі №2 не 
дозволяється!!! 

Завдання: 
Використовуючи водний розчин солі та чисту воду, визначити 
масу сталевого тіла. Яка з характеристик, які визначаються, 
призводить до найбільшої похибки вимірювань? 
ρпарафіну=900 кг/м
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Об’єм кулі визначається за формулою:  
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0 0 0 1 

1 0,01005 0,010101 1,005 

2 0,02025 0,020418 1,012 

4 0,04107 0,041656 1,027 

6 0,06247 0,063841 1,041 

8 0,08447 0,086945 1,056 

10 0,1071 0,111111 1,071 

12 0,1302 0,136221 1,086 

14 0,1541 0,162742 1,101 

16 0,1785 0,1904 1,116 

18 0,2037 0,219433 1,132 

20 0,2295 0,249864 1,148 

22 0,256 0,281938 1,164 

24 0,2832 0,315789 1,18 

26 0,3112 0,351321 1,197 
 
Завдання запропонував В.Я. Гоцульский 
 

Завдання № 2 
Обладнання: 
 
Індивідуальне: 
- пробірка, 
- штатив шкільний з лапкою, 
- спиртівка, 
- термометр, 
- рукавичка з тканини, 
- пластиковий стаканчик, 
- серветка.  
Групове:  
- розчин цукру (40%), 
- ємність з чистою водою 
- терези цифрові, 
- коробок сірників, 
- відро. 
 
Завдання: визначить питому 
теплоємність цукрового розчину 
 
Питому теплоємність чистої води 

вважати рівною 4190 
  

   
 

 
УВАГА !!! 
 
1) Запалювання спиртівки і 

закріплення пробірки виконує 
інструктор! 

2) Гасіння спиртівки виконувати за 
допомогою ковпачка! 

3) При вийманні нагрітої пробірки 
використовувати рукавичку! 

4) Занурюючи термометр у воду – не 
відпускати його (тримати рукою)! 

5) Нагрівання води або розчину 
обмежити температурою 75°С. 

 
 
Завдання запропонував О.В.Матвійчук 

 
 



Министерство образования и науки Украины LVІ Всеукраинская ученическая олимпиада по 

физике, 

 г. Херсон, 2019 

Экспериментальный тур, 8-й класс 
Задание №1 
Оборудование: 
 

Индивидуальное: 
- 60 мл  8% раствора NaCl в пластиковом стакане (200 мл) (выдается 
инструктором),  
- пластиковый стакан с водой (объем 300 мл), 
- шприц медицинский 20 мл (без иглы), 
- лист миллиметровки, 
- пластиковая ложка (вилка), 
- шарик парафиновый с вплавленным в него стальным телом. 

Групповое: 
- бумажные салфетки, 
- фломастер (3 на класс), 
- вода чистая. 
Внимание!!! Использовать оборудование задачи №2 не 
разрешается!!! 
Задание: 
Используя водный раствор соли и чистую воду, определить массу 
стального тела. Какая из определяемых характеристик приводит к 
наибольшей погрешности измерений? 
 
ρпарафина=900 кг/м

3
   

           
  

  
 

Объем шара определяется по формуле:  
 

 
    

 

 
   , где R 

радиус, d-диаметр 

Концентрация водного раствора NaCl 

Плотность 
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0 0 0 1 

1 0,01005 0,010101 1,005 

2 0,02025 0,020418 1,012 

4 0,04107 0,041656 1,027 

6 0,06247 0,063841 1,041 

8 0,08447 0,086945 1,056 

10 0,1071 0,111111 1,071 

12 0,1302 0,136221 1,086 

14 0,1541 0,162742 1,101 

16 0,1785 0,1904 1,116 

18 0,2037 0,219433 1,132 

20 0,2295 0,249864 1,148 

22 0,256 0,281938 1,164 

24 0,2832 0,315789 1,18 

26 0,3112 0,351321 1,197 
 
Задание предложил В.Я. Гоцульский 

 

Задание №2 
Оборудование: 
 
Индивидуальное: 
- пробирка, 
- штатив школьный с лапкой, 
- спиртовка, 
- термометр, 
- тканевая перчатка, 
- пластиковый стаканчик, 
- салфетка.  
Групповое: 
- раствор сахара (40%), 
- емкость с чистой водой,  
- весы цифровые,  
- коробка спичек, 
- ведро. 
 
Задание: определите удельную 
теплоёмкость сахарного раствора 
 
Удельную теплоемкость чистой 

воды считать равной 4190 
  

   
 

 
ВНИМАНИЕ!!! 
 
1) Зажигание спиртовки и 

закрепление пробирки 
выполняет инструктор! 

2) Тушение спиртовки выполнять 
при помощи колпачка! 

3) При снятии нагретой 
пробирки использовать 
перчатку! 

4) Опуская термометр в воду – не 
отпускать его (держать 
рукой)! 

5) Нагревание воды или раствора 
ограничить температурой 
75°С.  

 
 
 
Задание предложил А.В.Матвийчук 

 



Міністерство освіти і науки України 

LVІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Херсон, 2019 

Експериментальний тур, 9-й клас 

 
Задача 1. 
1. Обладнання індивідуальне: 
1) Цифровий мультиметр. 
2) Паперова смужка з проведеними простим олівцем лініями. 
3) Смужка прозорої плівки з надрукованою міліметровою сіткою. 
4) Аркуш міліметрового паперу. 
5) Шматок осердя простого олівця. 
6) Лінійка. 
7) Дротина. 
Завдання: 
1) Визначте питомий електричний опір матеріалу, з якого виготовлено осердя олів-
ця. 
2) Вважаючи переріз сліду простого олівця на наданих паперових смужках прямо-
кутником, визначте геометричні розміри цього перерізу. 
 
Задача 2. 
Обладнання індивідуальне: 
1) Лазерна указка. 
2) Керамічна тарілка. 
3) Пластиковий стаканчик для виготовлення розчину. 
4) Смужка прозорої плівки з надрукованою міліметровою сіткою. 
5) Виделка для перемішування розчинів. 
Обладнання групове: 
1) Відро з водою. 
2) Відро для зливання відпрацьованих розчинів. 
3) Серветки для витирання пролитої рідини. 
4) Терези. 
5) Скотч. 
6) Ножиці. 
7) Цукор. 
Завдання: 
 Приготуйте  розчин цукру у воді з концентрацією 50 % за масою та визначте швид-
кість поширення світла у цьому розчині.  
 (Під масовою концентрацією розуміємо відношення маси цукру до загальної маси 
розчину, виражену у відсотках.) 
УВАГА!  
Всі дослідження і вимірювання проводити з розчином, налитим у тарілку!  
Обов’язково навести методику приготування розчину та проведення вимірювань. 
 
Застереження:  
1) Будьте обережні з лазерними указками, не спрямовуйте промінь у напрямку очей! 
2) Пам’ятайте, що ресурс батарейок лазерної указки  ДУЖЕ обмежений, тому вико-
ристовуйте його ощадливо. Ретельно плануйте вимірювання. 

 

Министерство образования и науки Украины 

LVІ Всеукраинская ученическая олимпиада по физике, г. Херсон, 2019 

Экспериментальный тур, 9-й класс 
 

Задача 1. 
1. Оборудование индивидуальное: 
1) Цифровой мультиметр. 
2) Бумажная полоска с проведенными простым карандашом линиями. 
3) Полоска прозрачной пленки с напечатанной миллиметровой сеткой. 
4) Лист миллиметровой бумаги. 
5) Кусочек грифеля (сердечника) простого карандаша. 
6) Линейка. 
7) Проволочка. 
Задание: 
1) Определите удельное сопротивление материала грифеля. 
 
2) Считая сечение следа простого карандаша на предоставленных бумажных по-
лосках прямоугольником, определите геометрические размеры этого сечения. 
 
Задача 2. 
Оборудование индивидуальное: 
1) Лазерная указка. 
2) Керамическая тарелка. 
3) Пластиковый стаканчик для приготовления раствора. 
4) Полоска прозрачной пленки с напечатанной миллиметровой сеткой. 
5) Вилка для перемешивания растворов. 
Оборудование групповое: 
1) Ведро с водой. 
2) Ведро для слива отработанных растворов. 
3) Салфетки для вытирания пролитой жидкости. 
4) Весы. 
5) Скотч. 
6) Ножницы. 
7) Сахар. 
Задания: 
 Приготовьте раствор сахара в воде с концентрацией 50 % по массе и определите 
скорость распространения света в этом растворе. 
 (Под массовой концентрацией понимаем отношение массы сахара к общей массе 
раствора, выраженную в процентах.) 
ВНИМАНИЕ! 
Все исследования и измерения проводить с раствором, налитым в тарелку! 
Обязательно изложите методику приготовления раствора и проведения измерений. 
 
Предупреждения:  
1) Будьте осторожны с лазерными указками, не направляйте луч в направлении 
глаз! 
2) Помните, что ресурс батареек лазерной указки ОЧЕНЬ ограничен, поэтому ис-
пользуйте его экономно. Тщательно планируйте измерения. 



Міністерство освіти і науки України  
LVІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Херсон, 2019 

Експериментальний тур, 10-й клас 

Задача 1 

Обладнання індивідуальне: Обладнання  групове:  
1. гумова кулька;   1. вода; 

2. гнучка пластикова трубка; 2. нитки; 

3. мірна стрічка;   3. скотч; 

4. шприц без голки;   4. ножиці. 

5. дерев’яна рейка; 

6. трійник; 

7. штатив з лапкою; 

Завдання 
Перед проведенням основного експерименту один раз надуйте кульку 

до 4 л та випустіть з неї повітря. 

1) Знайдіть роботу, яку необхідно виконати для збільшення об’єму 

гумової кульки від 0,5 до 3,5 л. 

2) Знайдіть роботу, яку може виконати надута кулька під час зменшення 

об’єму від 3,5 до 0,5 л. 

Опишіть методику проведення експерименту та мінімізації похибок. 

Примітка: об’єм еліпсоїда можна обчислити за формулою   
 

 
    ,            

де a, b, c – півосі еліпсоїда;     густина води 1 г/см
3
. 

Побажання: дерев’яні рейки не ламати. 
 

Задача 2 

Обладнання індивідуальне:   Обладнання групове: 

1. штатив з горизонтальним стержнем;  1. нитки; 

2. тягарець масою 100 г;    2. ножиці. 

3. лінійка;       

4. дротина; 

5. тарілка; 

6. сірник; 

7. стаканчик з невідомою рідиною; 

8. ручка. 

Завдання 
Визначити  коефіцієнт поверхневого натягу рідини у стаканчику. 

Примітка. Коефіцієнт поверхневого натягу – сила молекулярної 

взаємодії, що приходиться на одиницю довжини межі між твердим 

тілом та рідиною   
 

 
 . 

Министерство образования и науки Украины  
LVІ Всеукраинская ученическая олимпиада по физике, г. Херсон, 2019 

Экспериментальный тур, 10-й класс 
Задача 1 

Оборудование индивидуальное:  Оборудование групповое:  
1. резиновый шарик;   1. вода 

2. гибкая пластиковая трубка;  2. нитки 

3. мерная лента;    3. скотч 

4. шприц без иголки;   4. ножницы 

5. деревянная рейка; 

6. тройник; 

7. штатив с лапкой; 

Задание 
Перед проведением основного эксперимента один раз надуйте шарик 

до 4 л и выпустите из него воздух. 

1) Найдите работу, которую необходимо выполнить для увеличения 

объема резинового шарика от 0,5 до 3,5 л. 

2) Найдите работу, которую может выполнить надутый шарик во время 

уменьшения объема от 3,5 до 0,5 л. 
Опишите методику проведения эксперимента и минимизации погрешностей. 

Примечание: объем эллипсоида можно вычислить по формуле   
 

 
    ,            где a, b, c – полуоси эллипсоида;     плотность воды  1 г/см

3
. 

Пожелание: деревянные рейки не ломать. 
 

Задача 2 

Оборудование индивидуальное:  Оборудование групповое: 

1. штатив с горизонтальным стержнем;  1. нитки; 

2.  грузик массой 100 г;    2. ножницы. 

3.  линейка;       

4.  проволочка; 

5.  тарелка; 

6. спичка; 

7.  стаканчик с неизвестной жидкостью; 

8. ручка. 

Задание 
Определите коэффициент поверхностного натяжения жидкости в стаканчике 

Примечание. Коэффициент поверхностного натяжения – сила 

молекулярного взаимодействия, приходящаяся на единицу длинны 

границы между твердым телом и жидкостью   
 

 
 . 



Міністерство освіти і науки України  
LVІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Херсон, 2019 

Експериментальний тур, 11-й клас 
 

Задача №1 
Обладнання: 

 Групове: 

- посудина з невідомою речовиною (летюча рідина), 

- кімнатний термометр, 

- голки для шприца, 

- туалетний папір, 

- посудина з водою,  

- скотч, 

- ведро. 

Індивідуальне: 

- півторалітрова пластикова пляшка, 

- шприц медичний (2 мл) без голки, 

- кришка з вмонтованою пластиковою трубкою довжиною приблизно 1,5 м і отвором для шприца 

без голки, 

- лінійка на 100 см, 

- гумові кільця 2 шт, 

- штатив. 

ЗАВДАННЯ 

Визначити молярну масу досліджуваної речовини. 

Детально опишіть методику проведення вимірювань, вжиті заходи підвищення точності 

результату та як саме використовувалось обладнання. 

 

Довідкові дані: Універсальна газова стала R = 8,31 Дж/(моль·К), 

 густина рідини 1,59 г/см
3
, 

повний об’єм пластикової пляшки 1,53 л. 

 

------------------------------------- 

 

Задача №2   

Обладнання: 

Групове: 

- лазерний випромінювач з довжиною хвилі 532 нм; 

- білий люмінофорний світлодіод. 

Індивідуальне:  

- окуляри “Веселка” 

- картонний планшет із затискачем; 

- чистий лист паперу А4; 

- прозора плівка із міліметровою шкалою; 

- лінійка довжиною 1 м. 

Завдання: 

1. Визначіть характеристики окулярів.   

2. Дослідіть спектр білого люмінофорного світлодіода, що  складається з напівпровідникового 

світлодіодного випромінюючого елемента і люмінофора. 

3. Визначіть характеристики випромінювання напівпровідникового елемента світлодіода. 

 

 

 



Министерство образования и науки Украины  
LVІ Всеукраинская ученическая олимпиада по физике, г. Херсон, 2019 

Экспериментальный тур, 11-й класс 

 

Задача №1 
Оборудование: 

 Групповое: 

- сосуд с неизвестным веществом (летучей жидкостью), 

- комнатный термометр, 

- иглы для шприца, 

- туалетная бумага, 

- сосуд с водой,  

- скотч, 

- ведро. 

Индивидуальное: 

- полуторалитровая пластиковая бутылка, 

- шприц медицинский (2 мл) без иглы, 

- крышка с вмонтированной пластиковой трубкой длиной около 1,5 м и отверстием под шприц без 

иглы, 

- линейка на 100 см, 

- резиновые кольца 2 шт, 

- штатив. 

Задание: 

Определите молярную массу исследуемого вещества. 

Подробно опишите методику проведения измерений, меры, предпринятые с целью повышения 

точности результата, и как именно использовалось оборудование. 

 

Справочные данные: 

Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К), 

 плотность жидкости 1,59 г/см
3
, 

полный объем пластиковой бутылки 1,53 л. 

 

------------------------------------- 

Задание №2   

Оборудование: 

Групповое: 

-  лазерный излучатель с длиной волны 532 нм; 

-  белый люминофорный светодиод. 

Індивидуальное:  

- очки “Радуга” 

- картонный планшет с зажимом; 

- чистый лист бумаги А4; 

- прозрачная плёнка с миллиметровой шкалой; 

- линейка длиной 1 м. 

Задание: 

1. Определите характеристики очков.   

2. Исследуйте спектр белого люминофорного светодиода, состоящего из полупроводникового 

светодиодного излучающего элемента и люминофора. 

3. Определите характеристики излучения полупроводникового елемента светодиода. 

 


