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1) Двi кулi виготовленi з одного матерiалу, але мають рiзнi радiуси. Кулi знаходяться на
однiй великiй висотi над поверхнею землi. Яка куля в реальних умовах впаде швидше? Чому?

2) Опiр двох однакових послiдовно з’єднаних резисторiв на 45 Ом бiльше, нiж опiр при їх
паралельному з’єднаннi. Знайти опiр одного резистора.

3) Браслет масою m = 80 г виготовлено зi сплаву срiбла та золота. При зануреннi браслета
в посудину з вертикальними стiнками i площею основи S = 25 см2 рiвень води пiднiмається на
h = 2 мм. Обчислити масу золота в браслетi. Густина золота 19320 кг/м3, срiбла 10500 кг/м3.

4) Два тiла знаходяться на вiдстанi 20 см один вiд одного. Перше тiло розташоване на вiдстанi
60 см вiд дзеркала, а друге – на вiдстанi 48 см вiд дзеркала. Знайдiть вiдстань вiд першого тiла
до зображення другого

5) Експериментатор Валєра почав дослiджувати рух сонячного зайчика, який спочатку зна-
ходився в станi спокою, а потiм з постiйною швидкiстю почав пересуватись вздовж прямої, а в
кiнцi шляху знову замер. Валєра раз на хвилину записував в таблицю координату зайчика:

t, хв 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x, м 0 0 – 7 – – – 47 – – 50

Правда декiлька разiв Валєра вiдволiкався i пропустив декiлька вимiрiв (прочерки в табли-
цi). Допоможiть експериментатору визначити в який момент зайчик почав рух. З якою швид-
кiстю зайчик перемiщувався? Також заповнiть пропуски в таблицi.

Правила оформлення роботи: Конкурсну роботу потрiбно надiслати за адресою mudra.makytra.ph@gmail.com (фiзичне вiд-
дiлення) у текстовому редакторi «Microsoft Word» 12 шрифтом Times New Roman (одним файлом) або у системi розмiтки LATEX,
розв’язання кожної задачi починати з нового аркушу, Назва листа (вiконце «Тема» електронного повiдомлення) – «Заочна олiмпi-
ада Мудрамакiтра-2021», назва вкладеного документу з розв’язками – Ваше прiзвище, iм’я та курс, за який Ви написали олiмпiаду.
(наприклад: Шевченко Петро, школа №1, 3 курс). Нiчого iншого в назвi вкладенного файлу бути не повинно!

Перед розв’язком кожної задачi мають бути записанi її номер та умова. Розв’язки потрiбно писати зрозумiло, чiтко, детально.
Всi позначення, якi зустрiчаються на кресленнях, повиннi бути поясненi (введенi) в текстi розв’язання. Всi твердження, якi викори-
стовуються в розв’язаннi, мають бути обґрунтованими. Кожна задача оцiнюється вiд 0 до 7 балiв в залежностi вiд просування
у розв’язаннi. Роботу потрiбно надiслати до 7 червня 2021 року включно.

Бажаємо успiхiв!


