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 1.  На поверхні землі на велику кількість осколків розірвалася невелика сфера 
масою т = 1 кг.   Осколки  розлетілися  у  всі  сторони  з  однаковими  за  модулями 
швидкостями v = 10 м/с. Якою є маса осколків, що упали на поверхню землі ззовні круга 
радіусом   R = 5 м з центром у точці вибуху? 
(Довідка:  Площа сегменту кулі можна обчислити за формулою   𝑆 = 2𝜋 𝑅 ℎ ). 
  

 На поверхности земли на множество осколков разорвалась небольшая сфера 
массой т = 1 кг. Осколки разлетелись во все стороны с одинаковыми по модулю 
скоростями v = 10 м/с.  Какова масса осколков, упавших на поверхность земли вне круга 
радиуса  R = 5 м  с центром в точке взрыва? 
(Справка:  Площадь  шарового сегмента можно вычислить по формуле  𝑆 = 2𝜋 𝑅 ℎ ). 
 

 2.  Вісь конуса світлових променів, що розходяться під час падіння на тонку лінзу   
з фокусною відстанню F, співпадає з її головною оптичною віссю. Діаметр пучка 
падаючих променів на передній фокальній площині лінзи дорівнює діаметру  пучка 
заломлених променів на задній фокальній площині. Визначте відстань l між вершинами 
конусів падаючих та заломлених променів. 
  

Ось конуса расходящихся световых лучей, падающих на тонкую линзу с фокусным 
расстоянием F, совпадает с ее главной оптической осью. Диаметр пучка падающих лучей 
на передней фокальной плоскости линзы равен диаметру пучка преломленных лучей на 
ее задней фокальной плоскости. Определить расстояние l между вершинами конусов 
падающих и преломленных лучей. 

 

3. На гладкій горизонтальній підлозі знаходиться клин  масою М з кутом         
нахилу α при основі (див. мал.).  На поверхні клину розташований 
брусок масою т, прив’язаний легкою ниткою до стіни. Нитка 
перекинута через невагомий блок, укріплений на вершині клина. 
Відрізок нитки АВ паралельний горизонтальній поверхні підлоги. 
Спочатку системи утримують, а потім відпускають, и брусок 
починає ковзати по похилій поверхні клину. Сили тертя відсутні. 
Знайдіть прискорення клину у цьому випадку. Вважаючи α заданим, знайдіть, при якому 
співвідношенні мас клину та бруска таке ковзання можливе. 

 

На гладком горизонтальном полу находится клин массой М с углом наклона α при 
основании (см. рис.). На поверхности клина расположен брусок массой т, привязанный 



легкой нитью к стене. Нить перекинута через невесомый блок, укрепленный на вершине 
клина. Отрезок нити АВ параллелен горизонтальной поверхности пола. Вначале систему 
удерживают, а затем отпускают, и брусок начинает скользить по наклонной поверхности 
клина. Силы трения отсутствуют. Найдите ускорение клина в этом случае. Полагая α 
заданным, найдите, при каком отношении масс клина и бруска такое скольжение 
возможно. 

 

 4. У басейн для плавання шириною d = 5м, довжиною l = 15 м та з профілем 
глибини, яка показана на малюнку, налита вода. Коли тренер 
відвернувся, у басейн встрибнули та почали плавати  50 дітей 
середньою масою т = 50 кг. Побудуйте графік залежності тиску 
на дно басейну від відстані х до лівої стінки.  

 В плавательный бассейн шириной d = 5м,  длиной    l = 15 м 
и с профилем глубины, указанным на рисунке, налита вода. 
Когда тренер отвернулся, в бассейн запрыгнули и начали плавать 50 детей средней 
массой m = 50кг. Постройте график зависимости  давления на дно бассейна  от 
расстояния x до левой стенки. 
 
 5. Визначити електричний опір однорідного дротяного каркасу у формі 
правильного шестикутника з двома діагоналями, які у точці О з’єднані між собою       
(див. мал.).  Напруга до каркасу підводиться у точках 
А и В, які лежать на серединах протилежних сторін 
шестикутника. Опір кожної сторони шестикутника R.   
 Определить электрическое сопротивление 
однородного проволочного каркаса в форме 
правильного шестиугольника с двумя диагоналями, 
которые в точке О соединены друг с другом (см. 
рис.). Напряжение к каркасу подводится в точках А и 
В, лежащих на серединах противоположных сторон шестиугольника. Сопротивление 
каждой стороны шестиугольника  R.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


