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1) Перший супутник, який рухається над поверхнею Землi на висотi одного радiусу R, робить 8 обертiв за час одного оберту другого супутника. На якiй висотi над поверхнею Землi
знаходиться другий супутник?
2) Оцiнiть середню густину Сонця (кутовий розмiр Cонця 32 мiнути). Кутовим розмiром
астрономiчного об’єкту називається вiдношення дiаметру об’єкту до вiдстанi до нього вiд Землi.
Також вважайте що при малих кутах sin ϕ ≈ ϕ.
3) Кристали кухонної солi NaCl мають кубiчну атомну структуру. Визначте найменшу вiдстань мiж центрами атомiв Na та
атомiв Cl, якщо вiдома молярна маса µ = 59.5 г/моль, густина
ρ = 2.2 г/см3 .
4) При розпадi нерухомого ядра утворюється 3 осколки масою m1 , m2 , m3 iз загальною кiнетичною енергiєю E0 . Знайдiть
швидкостi осколкiв, якщо вектори швидкостi утворюють мiж собою кут у 120◦ .
5) З рiвня тенiсного стола пiд кутом α до горизонту кинули

Рис. 1: Рисунок до задачi 3

тенiсний м’яч зi швидкiстю ~v . При цьому помiтили, що вiдношення максимальної висоти, на яку
пiднiмається м’яч, пiсля i до кожного удару становить k. Знайдiть вiдстань, яку пропригав м’яч.
Вважайте, що горизонтальна компонента швидкостi залишається сталою i стiл дуже довгий.
~v

Рис. 2: Рисунок до задачi 5
Правила оформлення роботи: Конкурсну роботу потрiбно надiслати за адресою mudra.makytra.ph@gmail.com (фiзичне вiддiлення) 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 олiмпiада 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 використовуються 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!

