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 1. Два бруска кубічної форми, зроблені з матеріалу з густиною ρ, плавають у воді. 
Довжина ребра одного з них дорівнює а, а другого – b.  На кубики кладуть  дошку 
довжини  l, яка спирається на кубики своїми кінцями. Маса дошки М. У якій точці дошки 
на ній треба помістити вантаж маси М1 для того, щоб дошка була горизонтальною? 
 

 Два бруска кубической формы, сделанные из материала с плотностью r, плавают     
в воде. Длина ребра одного из них равна a , а другого – b .  На кубики кладут доску 
длины  l, опирающейся на кубики своими концами. Масса доски М.  В какой точке доски 
на ней нужно поместить груз массы М1  для того, чтобы доска была горизонтальной? 
 
	 2. Мідний кубик з ребром  а = 5 см плаває у ртуті. Поверх ртуті наливають воду 
врівень з верхньою гранню. Яка висота Н слою води? Густини міді 8900 кг/м3,            
ртуті – 13600 кг/м3, води – 1000 кг/м3. 

 Медный кубик с  ребром   а = 5 см  плавает в ртути. Поверх ртути наливают воду 
вровень с верхней гранью. Какова высота Н слоя воды? Плотности меди 8900 кг/м3,            
ртути  – 13600 кг/м3, воды – 1000 кг/м3. 
 
 3. Парашутист масою 80 кг падає при відкритому парашуті з усталеною              
швидкістю 5 м/с. Якою буде усталена швидкість, якщо на цьому ж парашуті буде 
спускатися  хлопчик  масою 40 кг? Сила опору повітря пропорційна квадрату швидкості. 

 Парашютист массой 80 кг падает при открытом парашюте с установившейся 
скоростью 5 м/с. Какой будет установившаяся скорость, если на том же парашюте 
спускается мальчик массой 40 кг? Сила сопротивления воздуха пропорциональна 
квадрату скорости. 
 
 4. Два плоских дзеркала утворюють кут 90º. Збиральна лінза з фокусною   
відстанню F вставлена у кут так, що її краї упираються у дзеркала і головна оптична вісь 
складає кут 45º з кожним дзеркалом. Діаметр лінзи дорівнює 2F. На головній оптичній 
осі лінзи на відстані d = 1,5 F від лінзи знаходиться джерело світла S. Скільки зображень 
джерела S можна побачити та де? 



 Два плоских зеркала образуют двугранный угол, равный 90º. Собирающая линза     
с фокусным расстоянием F  вставлена в угол так, что ее края упираются в зеркала             
и главная оптическая ось составляет угол 45º с каждым зеркалом. Диаметр линзы равен 
2F. На главной оптической оси линзы на расстоянии d  = 1,5 F от линзы находится 
источник света S. Сколько изображений источника S можно увидеть и где? 

 
 5.  Десятеро мурашок вирішили стягнути зі столу нитку. Як їм вчинити, якщо сила, 

з якою кожна з мурашок може тягти нитку  дещо менша  одної десятої сили тертя,         
яка діє на нитку при її русі відносно стола? 

 Десять муравьев решили утащить со стола нитку. Как им поступить, если сила,        
с которой каждый из муравьев может тащить нитку несколько меньше одной десятой 
силы трения, действующей на нитку при ее движении относительно стола? 
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 1.  До калориметра, який містить  2 г  води при температурі 20ºС, вкинули шматок 
льоду масою 1 кг, у центрі якого вморожена сталева кулька масою 50 г. Температура  
льоду 0ºС.    Чи  потоне сталева кулька після встановлення теплової рівноваги? 

 В калориметр, содержащий 2 г воды при температуре 20ºС, бросили кусок  льда       
массой 1кг, в центре которого вморожен стальной шарик массой 50г.  Температура льда  
0ºС.  Утонет ли стальной шарик после установления теплового равновесия? 
  

 2. Парашутист масою 80 кг падає при відкритому парашуті з усталеною              
швидкістю 5 м/с. Якою буде усталена швидкість, якщо на цьому ж парашуті буде 
спускатися  хлопчик  масою 40 кг?  Сила опору повітря пропорційна квадрату швидкості. 

 Парашютист массой 80 кг падает при открытом парашюте с установившейся        
скоростью   5 м/с. Какой будет установившаяся скорость, если на том же парашюте 
спускается мальчик массой 40 кг? Сила сопротивления воздуха пропорциональна 
квадрату скорости. 
 

 3.  На ділянці кола, схема якого приведена на малюнку, ввімкнені  резистори              
з опорами  R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 8 Ом.  Покази першого  амперметра    
I1 = 0,1 А.  Знайдіть покази другого 
амперметра. 

 На участке цепи, схема которого 
приведена на рисунке, включены резисторы         с сопротивлениями       
 R1 = 6 Ом,  R2 = 3 Ом,  R3 = 15 Ом,  R4 = 8 Ом.  Показания первого амперметра I1 = 0,1 А. 
Найдите показания второго амперметра.   
 

 4.  Мініатюрний  калориметр  масою т = 0,22 г з питомою теплоємністю               
матеріалу с = 2,8 кДж/(кг·К)  дає змогу виміряти зміну температури                                   
не менше Δt = 0,01ºС.  У калориметр з висоти  h = 4,2 м  падає крапля води. При якому 
мінімальному об’ємі краплі термометр дає змогу зафіксувати її попадання                        
до калориметра? 

 Миниатюрный  калориметр  массой m  =  0,22 г  с  удельной  теплоемкостью  
материала с = 2,8 кДж/(кг*К) позволяет измерить изменение температуры не менее 



Dt = 0,010 С. В калориметр с высоты h = 4,2 м падает капля воды. При каком 
минимальном объеме капли термометр позволяет зафиксировать ее попадание                   
в калориметр?  

	 5.  Лампочка потужністю 60 Вт, яка розрахована на напругу 220 В. Її підключають 
до джерела постійної напруги через переривник, який періодично замикає коло на час  
t1 = 8·10-3 с та розмикає на t2 = 12·10-3 с. Напругу джерела підібрано так, що лампочка 
горить нормальним накалом. Знайти напругу джерела. 

 Лампочка мощностью 60 Вт, расчитанная на напряжение 220 В.  Ее подключают           
к источнику постоянного напряжения через прерыватель,  который  периодически 
замыкает цепь на время t1 = 8·10-3 с  и  размыкает на t2 = 12·10-3 с.  Напряжение 
источника подобрано так, что лампочка горит нормальным накалом.  Найти напряжение 
источника. 
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 1. По двох однакових круглих металевих обручах йдуть 
однакові струми. Один з обручів  розташований вертикально, 
другий – горизонтально (див. малюнок 1). Визначте напрямок 
силової лінії магнітного поля у спільному центрі обручів. 

 По двум одинаковым круглым металлическим обручам идут 
одинаковые токи. Один из обручей расположен вертикально, 
другой – горизонтально (см. рисунок 1). Определите направление 
силовой  линии магнитного поля в общем центре обручей.                                 Рис.1 
                             
 2.   Лампочка потужністю 60 Вт, яка розрахована на напругу 220 В, має нитку 
розжарювання 0,3 г. Її підключають до джерела постійної напруги через переривник, 
який періодично замикає коло на час  t1 = 8·10-3 с та розмикає на t2 = 12·10-3 с. Напругу 
джерела підібрано так, що лампочка горить нормальним накалом. Знайти напругу 
джерела. Оцініити зміну температури нитки протягом періоду. Питома теплоємність 
матеріалу нитки с = 140 Дж/(кг·К). 

 Лампочка мощностью 60 Вт, расчитанная на напряжение 220 В, имеет нить     
накала 0,3 г.  Ее подключают  к источнику постоянного напряжения через прерыватель,  
который  периодически замыкает цепь на время t1 = 8·10-3 с  и  размыкает                        
на t2 = 12·10-3 с.  Напражение источника подобрано так, что лампочка горит нормальным 
накалом.  Найти напряжение источника.  Оценить изменение температуры нити               
в течение периода. Удельная теплоемкость материала нити с = 140 Дж/(кг·К). 
 
 3.  Два плоских дзеркала утворюють кут 90º. Збиральна лінза з фокусною   
відстанню F вставлена у кут так, що її краї упираються у дзеркала і головна оптична вісь 
складає кут 45º з кожним дзеркалом. Діаметр лінзи дорівнює 2F. На головній оптичній 
осі лінзи на відстані d = 1,5 F від лінзи знаходиться джерело світла S. Скільки зображень 
джерела S можна побачити та де? 

 Два плоских зеркала образуют двугранный угол, равный 90º. Собирающая линза     
с фокусным расстоянием F  вставлена в угол так, что ее края упираются в зеркала             
и главная оптическая ось составляет угол 45º с каждым зеркалом. Диаметр линзы равен 



2F. На главной оптической оси линзы на расстоянии d  = 1,5 F от линзы находится 
источник света S. Сколько изображений источника S можно увидеть и где? 
   
 4.  У посудині знаходиться похила площина. Під площиною знаходиться 
паралелепіпед густиною r < r0 (r0 – густина  рідини). Мінімальна сила, необхідна  для 
руху тіла з постійною швидкістю v = const  донизу – F1, а  вгору – F2 відомі. Довжина 
похилої площини L , висота верхнього краю похилої площини від дна посудини h.  
Нижній край похилої площини спирається на дно. Знайдіть: 
 а) силу тертя бруска об площину; б) вагу бруска. 

  В сосуде находится наклонная плоскость. Под плоскостью находится 
параллелепипед плотностью r < r0 (r0 – плотность жидкости). Минимальная сила, 
необходимая для движения тела с постоянной скоростью  v = const  вниз – F1,                     
а вверх – F2  известны. Длина наклонной плоскости L ,  высота верхнего края наклонной 
плоскости от дна сосуда h.  Нижний край наклонной плоскости опирается в дно. 
Найдите: а) силу трения бруска о плоскость, б) вес бруска. 
 
 5.  При виготовленні льоду у кімнатному холодильнику потрібний час t1 = 5 хв    
для охолодження  води  від  4 до 0ºС і ще t2 = 1 год 40 хв, щоб перетворити її на лід. 
Визначте питому теплоту плавлення льоду. Питома теплоємність води при цьому                  
дорівнює  с = 4200 Дж/(кг·К).  Вважати, що швидкість тепловіддачі не залежить від 
температури. 

 При изготовлении льда в комнатном холодильнике требуется время t1 = 5мин для 
охлаждения воды от 4 до 0ºС и еще t2 = 1 час 40 мин, чтобы превратить ее в лёд. 
Определите удельную теплоту плавления льда. Удельная теплоемкость воды при этом 
равна  с = 4200 Дж/кг·К.   Считать,  что скорость теплоотдачи не зависит от температуры. 
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 1. Провідний стрижень підвішений горизонтально на двох легких дротах                  
у вертикальному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл. Довжина стрижня l = 0,2 м,        
маса m = 10 г, довжина дротів L = 0,1 м. До точок кріплення дротів підключають 
конденсатор ємністю С = 100 мкФ, заряджений до напруги V = 100 В. Визначте 
максимальний кут відхилення стрижня від положення рівноваги після розряду 
конденсатора. Вважати, що розряд конденсатора здійснюється за дуже малий час. 

 Проводящий стержень подвешен горизонтально на двух легких проводах                  
в вертикальном магнитном поле с индукцией В = 1 Тл. Длина стержня l = 0,2 м, масса 
m = 10 г, длина проводов L = 0,1 м. К точкам закрепления проводов подключают 
конденсатор емкостью С = 100 мкФ, заряженный до напряжения V = 100 В. Определите 
максимальный угол отклонения стрежня от положения равновесия после разряда 
конденсатора. Считать, что разряд конденсатора происходит за очень малое время. 
  
 2. На вертикально розташовані пластини плоского конденсатора за допомогою 
генератора подається напруга 1000 В. Через кожну мілісекунду практично миттєво 
полярність конденсатора змінюється на протилежну. У момент вмикання генератора        
у просторі між пластинами рухалася частинка з горизонтальною швидкістю 75 мм/с 
паралельно до пластин та на однаковій відстані від них. Знайти модуль переміщення 
частинки за 20 мс. Взаємодією частинки з молекулами повітря знехтувати. Відношення 
заряду частинки до її маси 9 мКл/кг. Відстань між пластинами конденсатора 1,5 см. 

 На вертикально расположенные пластины плоского конденсатора при помощи 
генератора подается напряжение 1000 В. Через каждую миллисекунду практически 
мгновенно полярность конденсатора изменяется на противоположную. В момент 
включения генератора в пространстве между пластинами двигалась частица                       
с горизонтальной скоростью 75 мм/с  параллельно пластинам и на одинаковом 
расстоянии от них. Определить модуль перемещения частицы за 20 мс. Взаимодействием 
частицы с молекулами воздуха пренебречь. Отношение заряда частицы к ее массе 
9 мКл/кг.  Расстояние между пластинами конденсатора 1,5 см. 
 
 3.  Алюмінієва куля влучає у шматок свинцю, який вільно падає, та застрягає           
у ньому. Маса кулі т,  маса шматка свинцю М. При якому співвідношенні мас M/m 
температура, до якої нагріються обидва тіла,буде максимальною? Теплообміном                
з оточуючим середовищем знехтувати. Питома теплоємність алюмінію 920 Дж/(кг К), 
свинцю 120 Дж/(кг К). Початкова температура тіл однакова. 



 Алюминиевая пуля попадает в кусок свинца, который свободно падает,                     
и застревает в нем. Масса пули m, масса куска свинца M. При каком соотношении масс 
M/m температура, до которой нагреются оба тела, будет максимальна? Теплообменом      
с окружающей средой пренебречь. Удельная теплоемкость  алюминия 920 Дж/(кг К), 
свинца 120 Дж/(кг К). Начальная температура тел одинакова. 
 
  4. Зі столу висотою h0 = 1.2 м скинули маленький м’ячик,надавши горизонтальну 
швидкість. У момент, коли відбувається перше зіткнення, з того ж столу скидають такий 
самий м’ячик, надавши йому таку швидкість,щоб він зіткнувся з першим м’ячиком. На 
якій висоті над підлогою відбудеться зіткнення? Співудари пружні, опором повітря 
знехтувати. Рух м’ячиків відбувається в одній площині.   

 Со стола высотой  h0 = 1.2 м сбросили маленький мячик, сообщив горизонтальную 
скорость. В момент, когда происходит первое соударение, с того же стола сбрасывают 
горизонтально такой же мячик, придав ему такую скорость, чтобы он столкнулся              
с первым мячиком. На какой высоте над полом произойдет столкновение? Соударения 
упругие, сопротивлением воздуха пренебречь. Движение мячиков происходит в одной 
плоскости. 
                                                                     
 5.  У колі конденсатор С1 заряджений, С2 = 2С1.                
У момент t = 0 ключ S замикають і конденсатор  С1 починає 
розряджатися через резистор  R та дротинку  ab  з опором, 
який є настільки малим, що ним нехтуємо. У той момент, 
коли С1 розрядився до енергії W1 = 0.3 Дж, дротинка 
перегоряє.  Яка кількість теплоти виділиться у 
схемі,починаючи з цього моменту? 

 В цепи конденсатор С1 заряжен, С2 = 2С1. В момент t = 0 ключ S замыкают               
и конденсатор С1 начинает разряжаться через резистор R и проволочку ab с 
пренебрежимо малым сопротивлением.  В тот момент, когда С1 разрядился до энергии 
W1 = 0.3 Дж, проволочка перегорает. Какое количество теплоты выделится   в схеме, 
начиная с этого момента? 

 
 

	


