
Вступне завдання до лiтньої фiзико-математичної школи

"Мудрамакiтра"
фiзичне вiддiлення

7 клас

1)Стас та Валєра вирiшили перевiрити, хто з них швидше дiстанеться табору Мудрамакiтра.
Першу половину шляху Стас їхав велосипедом зi швидкiстю 20

км
год

, потiм вiн годину йшов пiшки

зi швидкiстю 5
км
год

. А потiм стомився та сiв на маршрутку, яка їхала решту шляху зi швидкiстю

12.5
км
год

(бо дорога погана). А Валєра вирiшив схитрувати: вiн попросив Тараса Дмитровича
пiдвезти його машиною, але в Києвi вони потрапили в затор, де 4 години рухались зi швидкiстю
2, 5

км
год

. Виїхавши за мiсто, вiн збiльшив швидкiсть до 100
км
год

. Вiдстань вiд точки старту до
табору складає 60 км. Знайдiть середнi швидкостi друзiв. Так хто ж перший приїде в табiр?

2) А в цей самий час Сергiй та Михайло вирiшили пофарбувати паркан у Сергiя на дачi.
Паркан Сергiя складається iз двох частин. Перша шириною 20 крокiв i заввишки 5 лiктiв,
друга - шириною 8 сажнiв та заввишки 3 аршини. Знайдiть загальну площу паркану (м2), яку
необхiдно буде пофарбувати друзям, якщо 1 лiкоть = 45 см, 1 крок = 1.9 лiктя, 1 аршин = 0.8

кроку, 1 сажень = 2.5 аршини
3) Марина гралася з гирьками та терезами. На терезах вона зрiвноважила фарфорову та

залiзну гирьки. Чи порушиться рiвновага, коли Марина опустить систему у воду?

Рис. 1: Рис. до задачi 4

4) Стас вирiшив дiзнатись, скiльки важить Марина.
Для цього у лiсi вiн знайшов колоду довжиною 10 м та
масою 25 кг. Закрiпив колоду на вiдстанi 4 м вiд краю та
сам став на цьому краю. Марину поставив на вiдстанi
5 м вiд крiплення (з iншого боку). Система перебуває
у рiвновазi (див. рис. 1). Знайдiть i Ви вагу Марини,
якщо Стас важить 70 кг.

5) Кiт Базилiо викопав два мiшечки з монетами: зо-
лотими та срiбними (за розмiрами монети однаковi). Вiн
не знає, скiльки монет знаходиться в кожному iз мiше-
чкiв. Вiн поклав обидва мiшечки на шальки терезiв (срi-

бнi на лiву шальку, а золотi - на праву). Згiдно показанням терезiв, лiва шалька зi срiбними
монетами важча на 2 г правої iз золотими монетами. Пiсля того як Базилiо iз лiвої шальки 5
срiбних монет переклав на праву, а з правої 2 золотi переклав на лiву, терези показали, що тепер
вже права шалька важча вiд лiвої на 4 г. Густина срiбної монети 10

г
см3

, золотої - 19
г

см3
.

Визначте об’єм однiєї монети. Якою може бути загальна кiлькiсть срiбних та золотих монет?


