Вступний iспит до фiзичного вiддiлення лiтньої
школи Мудрамакiтра
9-10 класи
1. Тiло маси m знаходиться в резервуарi. Воно зєднано з дном посудини, за
допомогою пружини(для розширень якi вона зазнає в задачi справедливий
закон Гука). Пiсля того як посудину заповнили гасом видовженя пружини
змiнило знак. Об’єм зануреної частини тiла V1 = 0, 3 л. Пiсля того як гас
замiнили на воду видовження пружини збiльшилося вдвiчi, а об’єм зануреної
частини став рiвний об’єму частини тiла що була над поверхнею гасу. Густина тiла усюди постiйна i рiвна 200 г/см3 . Знайти об’єм частини тiла, що
знаходиться над поверхнею води.
2. М’яч пiдняли на висоту h = 3 м i вiдпустили. Пiсля кожного удару об
пiдлогу вiн втрачає 5% своєї енергiї. Знайти шлях який вiн пройде до повної
зупинки. Знайти час, який мяч буде рухатись до повної зупинки. Знайти середню швидкiсть руху мяча за цей час.
3. Запропонуйте експерементальний спосiб визначення фокусної вiдстанi
тонкої лiнзи (збиральна вона чи розсiювальна невiдомо): а) в лабораторних
умовах, б) "пiдручними" методами.
4. Тунельний дiод – це нелiнiйний елемент, вольт-амперна характеристика якого наведена нижче на Рис.1а. Тунельний дiод з’єднаний послiдовно з
резистором опiр якого 50 Ом пiдключений до джерела напруги (див. Рис.1б.)
Визначте при якiй напрузi на тунельному дiодi через нього буде проходити
струм 1 мА? Яка при цьому повинна бути напруга джерела? Побудуйте графiк залежностi сили струму в колi при змiнi напруги джерела вiд 0 В до 1 В
та в зворотному напрямi вiд 1 В до 0 В.
5. На стендi зiбрана схема з семи резисторiв по 4, 6 кОм. На Рис.2а та
Рис.2б показано двi сторони стенда. На клеми AB стенда подано 322 В. Намалювати еквiвалентну схему. Який струм протiкає через середнiй резистор?
6. До катушки двома нитками прикрiпленi тягарець масою m2 та брусок
масою m1 . Система знаходиться в станi рiвноваги. µ - коефiцiєнт тертя мiж
бруском та поверхнею. Значення величин m2 , r, R, µ - заданi. Знайти максимально можливу масу m1 .
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(а) Рис.1а. Вольт-амперна
характеристика тунельного дiода

(б) Рис.1б. Електрична схема

(а) Рис.2а. Зовнiшня сторона

(б) Рис.2б. Внутрiшня сторона

Рис. 3: Малюнок до задачi 6
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