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1. Прямокутна легка посудина з рідиною масою т розміщена на однорідному
важелі масою 3m. У рідину занурено тіло масою 2m, яке не торкається дна посудини
та утримується ниткою, яка перекинута через
блок (див. малюнок). Якої маси mx вантаж
необхідно підвісити до протилежного кінця
нитки для рівноваги всієї системи? Тертя в
осях важеля та блока відсутнє. Необхідні
відстані можна взяти з малюнка.
Прямоугольный легкий сосуд с жидкостью
массой m помещен на однородный рычаг
массой 3m. В жидкость опущено тело массой 2m, не касающееся дна сосуда
и удерживаемое нитью, перекинутой через блок (см. рисунок). Какой массы mx груз
необходимо подвесить к противоположному концу нити для равновесия всей
системы? Трения в осях рычага и блока нет. Необходимые расстояния можно взять
из рисунка.
2. Порожнисту скляну кульку кинули у воду. Знайдіть яку частину об‘єму
кульки займає порожнина, якщо кулька плаває у воді, занурившись наполовину.
Густина скла 2500 кг/м3, густина води 1000 кг/м3.
Полый стеклянный шарик бросили в воду. Определите какую часть объёма
шарика занимает полость, если шарик плавает в воде, погрузившись наполовину.
Плотность стекла 2500 кг/м3, плотность воды – 1000 кг/м3.
3. Карлсон захворів, і Малюк вирішив напоїти його чаєм з варенням. Він додав
у три літри гарячого чаю (температура 95ºС) цілий літр варення з температурою
20оС. Якою вийшла температура чаю з варенням? Теплообміном з оточуючим
середовищем можна знехтувати. Густина чаю 1000 кг/м3, густина варення 1300
кг/м3, питома теплоємність води 4200 Дж/(кг*К), а питома теплоємність варення
2260 Дж/(кг*К).
Карлсон заболел, и Малыш решил напоить его чаем с вареньем. Он добавил
в три литра горячего чая (температура 95 оС) целый литр варенья с температурой
20оС. Какая температура чая с вареньем вышла? Теплообменом с окружающей
средой можно пренебречь. Плотность чая 1000 кг/м3, плотность варенья 1300 кг/м3,

удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг*К), а питоматеплоёмкость варенья 2260
Дж/(кг*К).

4. Дві сполучені посудини, площі перетину яких S та 2S, з‘єднані знизу
тонкою трубкою із зачиненим краном. У вузьку посудину до висоти 3h налита
рідина густиною ρ, а у широка посудина
висотою 4h до верху заповнена рідиною,
густина якої змінюється лінійно з глибиною
від ρ/4 до ρ (див. малюнок).
1.
Побудуйте
графік
залежності
гідростатичного тиску р у широкій посудині
від глибини х.
2. Знайдіть гідростатичні тиски у точках
А і В ліворуч та праворуч від крана.
3. Куди буде перетікати рідина після того, як
кран відкриють?
Два сообщающихся сосуда, площади сечения которых S и 2S, соединены
снизу тонкой трубкой с закрытым краном. В узкий сосуд до высоты 3h налита
жидкость плотностью ρ, а широкий сосуд высотой 4h доверху заполнен жидкостью,
плотность которой изменяется линейно с глубиной от ρ/4 до ρ (см. рисунок).
1. Постройте график зависимости гидростатического давления p в широком сосуде
от глубины x.
2. Определите гидростатические давления в точках А и В слева и справа от крана.
3. Куда будет перетекать жидкость после того, как кран откроют?
5. Автомобіль проїхав третину шляху із швидкістю v = 46 км/год. Потім чверть
часу всього руху він їхав із швидкістю, яка у півтора рази перевищує середню на
всьому шляху. На останній ділянці автомобіль їхав зі швидкістю 2v. Знайдіть
максимальну швидкість автомобіля.
Автомобиль проехал треть пути со скоростью v = 46 км/ч. Затем четверть
времени всего движения он ехал со скоростью, в полтора раза превышающей
среднюю на всем пути. На последнем участке автомобиль ехал со скоростью 2v.
Определите максимальную скорость автомобиля.
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1. Дев‘ятикласнику Колі доручили перетягнути копицю сіна масою М
із стайні до сараю, відстань між якими L = 100 м. Відомо, що швидкість v
обернено пропорційна квадрату його маси і може бути виражена формулою:
де β – постійний коефіцієнт. Маса Колі дорівнює m0 = 50 кг.
1. Знайдіть значення коефіцієнта пропорційності β, якщо відстань від
стайні хлопчик (без сіна) долає за час t0 = 40 с.
2. Визначте, який мінімальний час знадобиться Колі, щоб рівними
перенести все сіно. Для цього випадку знайдіть масу однієї порції сіна.

= 600 кг
хлопчика
v = β/m2,
сараю до
порціями

Девятикласснику Коле поручили перетащить копну сена массой M = 600 кг
из конюшни в сарай, расстояние между которыми L = 100 м. Известно, что скорость v
мальчика обратно пропорциональна квадрату его массы m и может быть выражена
формулой: v = β/m2, где β – постоянный коэффициент. Масса Коли равна m0 = 50 кг.
1. Найдите значение коэффициента пропорциональности β, если расстояние от сарая
до конюшни мальчик (без сена) преодолевает за время t0 = 40 с.
2. Определите, какое минимальное время понадобится Коле, чтобы равными
порциями перенести все сено. Для этого случая найдите массу одной порции сена.
2. Прямокутна легка посудина з рідиною масою т розміщена на однорідному важелі
масою 3m. У рідину занурено тіло масою 2m, яке не торкається дна посудини
та утримується ниткою, яка перекинута через
блок (див. малюнок). Якої маси mx вантаж
необхідно підвісити до протилежного кінця
нитки для рівноваги всієї системи? Тертя в осях
важеля
та блока відсутнє. Необхідні
відстані можна взяти з малюнка.
Прямоугольный легкий сосуд с жидкостью
массой m помещен на однородный рычаг массой
3m. В жидкость опущено тело массой 2m, не
касающееся дна сосуда и удерживаемое нитью, перекинутой через блок (см. рисунок).
Какой груз массы mx необходимо подвесить к противоположному концу нити для
равновесия всей системы? Трения в осях рычага и блока нет. Необходимые расстояния
можно взять
из рисунка.
3. Експериметатор зібрав демонстраційний термометр. Для цього він взяв скляну колбу,
до якої вставлена тонка трубка з площею перерізу S = 25 мм2. Колбу експериментатор
заповнив по самий верх підфарбованим спиртом, який має температуру t0. Після занурення
у банку, в якій знаходився Vв = 1 л теплої води, стовпчик спирту у трубці піднявся
на h = 10 см, а термометр показав температуру t1 = 40ºС. Визначте температуру води у
банці до занурення до неї термометра. Теплоємністю скла, банки, а також втратами тепла

в оточуюче середовище можна знехтувати. Питома теплоємність води cв = 4200
Дж/(кг·ºС),
спирта сс = 2400 Дж/(кг·ºС), густина води ρв = 1000 кг/м3,
густина спирту при температурі t0 – ρс = 790 кг/м3.
Вказівка: у діапазоні температур, які розглядаються, можна вважати, що із зростанням
температури t об‘єм спирту V збільшується за лінійним законом V = V0(1 + β(t − t0)), де
V0 – об‘єм спирту при температурі t0 , β = 1,1·10−3 ºС −1
– температурний коефіцієнт об‘ємного розширення
спирту.
Экспериментатор
собрал
демонстрационный
термометр. Для этого он взял стеклянную колбу с
вставленной в неё тонкой трубкой, площадь
поперечного сечения которой S = 25 мм2. Колбу
экспериментатор заполнил до самого верха
подкрашенным спиртом, имеющим комнатную
температуру t0. После погружения в банку, в которой находился Vв = 1 л тёплой воды,
столбик спирта в трубке поднялся на h = 10 см, а термометр показал температуру t1 =
40ºС. Определите температуру воды в банке до погружения в неё термометра.
Теплоёмкостью стекла, банки, а также потерями тепла в окружающую среду можно
пренебречь. Удельная теплоёмкость воды cв = 4200 Дж/(кг·ºС), спирта сс = 2400
Дж/(кг·ºС), плотность воды
ρв = 1000 кг/м3, плотность спирта при температуре t0 –
ρс = 790 кг/м3 .
Указание: в рассматриваемом диапазоне температур можно считать, что с ростом
температуры t объём спирта V увеличивается по линейному закону V = V0(1 + β(t − t0)), где
V0 – объём спирта при температуре t0, β = 1,1·10−3 ºС −1 – температурный коэффициент
объёмного расширения спирта.
4. Тонкий стрижень одним кінцем підвішений до штативу за допомогою короткої
нитки. Під штативом розташований акваріум з водою, при цьому під водою знаходиться
половина стрижня. Яка доля об‘єму стрижня опиниться під водою,
якщо стрижень від‘єднати від штатива і акуратно покласти на воду?
Тонкий стержень одним концом подвешен к штативу
с помощью короткой нити. Под штативом расположен аквариум
с водой, при этом под водой находится половина стержня. Какая
доля объема стержня окажется под водой, если стержень
отсоединить
от штатива и аккуратно положить на воду?
5. Паралельно до кожної з половин реостата, який має опір R =10 кОм, включені два
вольтметра. Внутрішній опір одного з вольтметрів R1 = 6 кОм, другого R2 = 4 кОм.
До реостата підведена напруга U = 180 В. Які покази вольтметрів?
Параллельно к каждой из половин реостата, имеющего сопротивление R = 10 кОм
включены два вольтметра. Внутреннее сопротивление одного из вольтметров R1 = 6 кОм,
другого R2 = 4 кОм. К реостату подведено напряжение U = 180 В. Каковы показания
вольтметров?
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1. Конструкція, яка показана на малюнку, зроблена з однорідного дроту
і складається з кільця А радіусу R та рівностороннього
трикутника В. До точок С і D підключили напругу.
На якій відстані х від точки С має знаходитися точка D,
щоб загальний опір схеми був максимальним?
Конструкция, показанная на рисунке, сделана из
однородной проволоки и состоит из кольца А радиуса R
и равностороннего треугольника В. К точкам С и D
подключили напряжение. На каком расстоянии х
от точки С должна находиться точка D, чтобы общее сопротивление схемы было
максимальным?
2. У скільки збільшиться вага гімнаста-циркача, який падає на легку пружну
сітку з висоти Н, якщо під його власною вагою прогин такої сітки становить 25% від
висоти?
Во сколько возрастает вес гимнаста-циркача, который падает на легкую
упругую сетку с высоты H, если под его собственным весом прогиб такой сетки
составляет 25% от высоты?
3. Знайдіть прискорення вантажу масою т1 у системі, яка зображена на
малюнку. Блоки невагомі, нитка невагома, нерозтяжна і не проковзує по верхньому
двоступінчатому блоку з радіусами r і R. Один кінець нитки
закріплений на цьому блоці, до другого прикріплений вантаж
масою т2. Ділянки нитки, які не лежать на блоках, вертикальні, тертя
в осях блоків та об повітря відсутнє. Прискорення вільного падіння
дорівнює g.
Найдите ускорение груза массой т1 в системе, изображенной
на рисунке. Блоки невесомы, нить невесома, нерастяжима
и не проскальзывает по верхнему двухступенчатому блоку
с радиусами r и R. Один конец нити закреплен на этом блоке,
к другому прикреплен груз массой т2. Участки нити, не лежащие
на блоках, вертикальны, трение в осях блоков и о воздух отсутствует.
Ускорение свободного падения равно g.
4.
Експериметатор зібрав демонстраційний термометр. Для цього він взяв
скляну колбу, до якої вставлена тонка трубка з площею перерізу S = 25 мм2. Колбу

експериментатор заповнив по самий верх підфарбованим спиртом, який має
температуру t0. Після занурення у банку, в якій знаходився Vв = 1 л теплої води,
стовпчик спирту у трубці піднявся на h = 10 см, а термометр показав температуру
t1 = 40ºС. Визначте температуру води у банці до занурення до неї термометра.
Теплоємністю скла, банки, а також втратами тепла в оточуюче
середовище можна знехтувати. Питома теплоємність води cв = 4200 Дж/(кг·ºС),
спирта сс = 2400 Дж/(кг·ºС), густина води ρв = 1000 кг/м3, густина спирту
при температурі t0 – ρс = 790 кг/м3.
Вказівка: у діапазоні температур,
які розглядаються, можна вважати, що із
зростанням температури t об‘єм спирту V збільшується за лінійним законом
V = V0(1 + β(t − t0)), де V0 – об‘єм спирту при
температурі t0 ,
β = 1,1·10−3 ºС −1
–
температурний
коефіцієнт
об‘ємного
розширення спирту.
Экспериментатор собрал демонстрационный
термометр. Для этого он взял стеклянную колбу
с вставленной в неё тонкой трубкой, площадь
поперечного сечения которой S = 25 мм2. Колбу экспериментатор заполнил до
самого верха подкрашенным спиртом, имеющим комнатную температуру t0. После
погружения в банку, в которой находился Vв = 1 л тёплой воды, столбик спирта в
трубке поднялся на h = 10 см, а термометр показал температуру t1 = 40ºС.
Определите температуру воды в банке до погружения в неё термометра.
Теплоёмкостью стекла, банки, а также потерями тепла в окружающую среду можно
пренебречь. Удельная теплоёмкость воды cв = 4200 Дж/(кг·ºС), спирта
сс = 2400
Дж/(кг·ºС), плотность воды ρв = 1000 кг/м3, плотность спирта при температуре t0 –
ρс = 790 кг/м3.
Указание: в рассматриваемом диапазоне температур можно считать, что с ростом
температуры t объём спирта V увеличивается по линейному закону
V = V0(1 + β(t − t0)), где V0 – объём спирта при температуре t0,
β = 1,1·10−3 ºС −1 – температурный коэффициент объёмного расширения спирта.
5. На головній оптичній осі збиральної лінзи на відстані d > 2F (де F –
фокусна відстань лінзи) знаходиться точка S, що світиться.
Лінзу розрізали на дві половинки та розсунули на деяку
відстань,
як показано на малюнку. Як буде виглядати
зображення точки S?
На главной оптической оси собирающей линзы
находится светящаяся точка S на расстоянии d > 2F
(где F – фокусное расстояние линзы). Линзу разрезали
на две половинки и раздвинули их на некоторое расстояние,
как показано на рисунке. Как будет выглядеть изображение светящейся точки S?
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1. Теплова машина містить пружину жорсткістю k та ідеальний одноатомний
газ. Машина працює за циклом, який складається з двох ізохор та двох ізобар (див.
мал.). Тиск газу в циклі змінюється від р0 до 2р0.. Первинний об‘єм газу дорівнює V0,
при цьому пружина не деформована, і її довжина дорівнює х0. Відомо, що
максимальна енергія, яка запасена в пружині у п раз менше, ніж теплота, яка
передана тепловій машині за цикл від нагрівача.
Знайдіть ККД теплової машини.
Тепловая машина содержит пружину
жесткости k и идеальный одноатомный газ.
Машина работает по циклу, состоящему из двух
изохор и двух изобар (см. рис.). Давление газа в цикле меняется от р0 до 2р0..
Первоначальный объем газа равен V0, при этом пружина не деформирована, и ее
длина равна х0. Известно, что максимальная энергия, запасенная в пружине в п раз
меньше, чем теплота, переданная тепловой машине за цикл от нагревателя. Найдите
КПД тепловой машины.
2. Покажіть, що при пружному зіткненні двох частинок (маси можуть
відрізнятися) сума відносних (наприклад, частинки 1 відносно частинки 2)
швидкостей до і після зіткнення перпендикулярна зміні імпульсу кожної частинки
Покажите, что при упругом столкновении двух частиц (массы могут
различаться) сумма относительных (например, частицы 1 относительно частицы 2)
скоростей до и после столкновения перпендикулярна изменению импульса каждой
частицы.
3. У скільки збільшиться вага гімнаста-циркача, який падає на легку пружну
сітку з висоти Н, якщо під його власною вагою прогин такої сітки становить 25% від
висоти? Скільки часу триватиме гальмування?
Во сколько возрастает вес гимнаста-циркача, который падает на легкую
упругую сетку с высоты H, если под его собственным весом прогиб такой сетки
составляет 25% от высоты? Сколько времени займет торможение?
4. Із одного шматка дроту спаяна плоска фігура (див. мал.) , яка складається
з трьох квадратів зі стороною а. В один з відрізків дроту впаяний невеликий
за розмірами конденсатор ємності С. Конструкція знаходиться у однорідному

магнітному полі, яке перпендикулярно площині фігури і збільшується з постійною
швидкістю dВ/dt = k > 0. Опір шматка дроту довжини а дорівнює r. Для усталеного
режиму знайдіть:
1. силу і напрям струму у відрізку АВ;
2. заряд на конденсаторі Q та знак зарядів
на обкладинках;
3. кількість теплоти W, яка виділяється у колі
за час τ.
Из одного куска проволоки спаяна плоская фигура (см. рис.), состоящая из
трех квадратов со стороной а. В один из отрезков проволоки впаян небольшой
по размерам конденсатор емкости С. Конструкция находится в однородном
магнитном поле В, которое перпендикулярно плоскости фигуры и увеличивается
с постоянной скоростью dВ/dt = k > 0. Сопротивление куска проволоки длины а
равно r. Для установившегося режима определите:
1. силу и направление тока в отрезке АВ;
2. заряд на конденсаторе Q и знак зарядов на обкладках;
3. количество теплоты W, выделяющееся в цепи за время τ.
5. Знайти індуктивність ідеального провідника, що являє собою циліндр
довжини l, перерізу S, в якому рівномірно розподілені N зарядів q маси т.
Взаємодією зарядів знехтувати.
Определить индуктивность идеального проводника, представляющего собой
цилиндр длины l, сечения S, в котором равномерно распределены N зарядов q
массы m. Взаимодействием зарядов пренебречь.

