
 

 

А Н К Е Т А 

учасника I туру Всеукраїнської олімпіади з предметів ЗНО 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дата народження ____________________________________________________ 

 

Адреса _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактний телефон __________________________________________________ 

 

 

 

Дата заповнення  _________________________________ 
 

 

 

 



Олімпіадні завдання з математики 
Олімпіадні завдання містять задачі трьох рівнів складності, які оцінюються 

відповідно у два, три і чотири бали. Максимальна кількість балів становить 27 балів. Якщо 

під час розв’язування завдань першого рівня складності розглянуто окремі важливі 

випадки за відсутності розв’язання, то ставиться 0,5 бали, за тих же умов при 

розв’язуванні задач другого й третього рівнів – 1 бал. Кількість балів не зменшується за 

те, що розв’язання занадто довге. Виправлення в роботі (закреслення раніше написаного 

тексту) також не є підставою для зняття балів. У той же час будь-як завгодно довгий текст 

розв’язання, що не містить корисних просувань, оцінюється в 0 балів. 

1. На факультет кібернетики подали документи для вступу 777 

абітурієнтів. Всього було зараховано 200 з них, при цьому серед 

зарахованих – 77 юнаків, а серед дівчат була зарахована кожна друга 

з тих, хто подав документи. Скільки хлопців подали документи для 

вступу на факультет кібернетики? 

 

 

 

(2 бали) 

2. З кошика взяли 3 яблука, потім третину від залишку, потім ще 3 

яблука, після чого в кошику залишилася половина від початкової 

кількості яблук. Скільки яблук було в кошику спочатку? 

 

 

(2 бали) 

3. Чи існують натуральні числа m, n, які задовольняють рівність: 

201422  mnnm ? 

 

(2 бали) 

4. Розв’язати рівняння: 
2016

2017

2017

2016










x

x

x

x . (2 бали) 

5. Розв’язати рівняння  (2 бали) 

6. Є 9 гир масою 1г, 2г, ..., 9г. Андрій та Олеся по черзі беруть гирі і 

кладуть їх на терези зі стрілкою, не знімаючи попередні. Якщо після 

чергової гирі стрілка покаже масу більше 25г, то той, хто поклав цю 

гирю, програв. Хто може перемогти в цій грі, якщо кожний 

намагається перемогти та першій хід робить Андрій? 

 

 

 

 

(3 бали) 

7. Заданий ромб, у якого усі сторони та одна з діагоналей рівні 6 см. 

Всередині або на сторонах цього ромба вибирають довільним чином 9 

точок. Доведіть, що принаймні дві з них знаходяться на відстані не 

більший від 3 см.                                                                            

 

 

(3 бали) 

8. Два автомобілі знаходяться на одній дорозі на відстані 200 км, один 

рухається зі швидкістю 60 км/год, а інший – 40 км/год. Через який час 

відстань між ними може знову стати 200 км? Вкажіть усі можливі 

відповіді. 

 

 

(3 бали) 

9. Знайти остачу від ділення на 9 числа а=234572+347533+38997∙583724. (4 бали) 

10. Навколо півкулі радіуса R описаний конус так, що центр основи 

конуса збігається з центром кулі, причому об’єм конуса найменший з 

можливих. Знайти об’єм конуса.                                             

 

(4 бали) 

 

 



Олімпіадні завдання з біології 
Завдання 1-35 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному завданні — лише одна правильна. 

Оберіть її та позначте відповідною літерою у клітинці Кожна правильна відповідь оцінюється в 

1 бал. 
 

1. У вищих рослин зигота дає початок: 

A) гаметофіту; 

Б) спорі; 

B) гаметі; 

Г) спорофіту. 
 

2. Клітинний сік міститься у: 

A) хлоропластах; 

Б) вакуолях; 

B) ядрі; 

Г) хромопластах. 
 

3. Вищі спорові рослини, які утворюють різні за розміром спори, називають: 

A) двостатевими; 

Б) дводомними; 

B) різноспоровими; 

Г) рівноспоровими. 
 

4. Чоловічий гаметофіт насінних рослин — це: 

А)спора; 

Б) зигота; 

В) пилкове зерно; 

Г) насінина. 
 

5. Квітка, яка має тичинки і маточку, називається: 

A) двостатевою; 

Б) дводомною; 

B) одностатевою; 

Г) однодомною. 
  

6. Отруйними рослинами є: 

A) блекота, болиголов, беладона, чемериця;  

Б) редька, блекота, латук, осот; 

B) нагідки, чебрець, шипшина, латаття;  

Г) огірок, морква, картопля, календула. 
 

7. Гриби-паразити живуть у:  

A) інших живих організмах і є корисними для них; 

Б) ґрунті та водоймах; 

B) відмерлих органічних рештках; 

Г) інших живих організмах і завдають їм шкоди. 
 

8. Рослини, які охороняються, є: 

A) реліктовими; 

Б) ендемічними; 

B) рідкісними; 

Г) бур'янами. 
 

9. Багатоклітинним організмом є: 

A) амеба; 

Б) евглена; 

B) гідра; 

Г) інфузорія. 

10. Гермафродити, розвиток прямий — ознаки, характерні для: 

A) ставковика звичайного; 

Б) беззубки; 



B) річкового рака; 

Г) хруща травневого. 
 

11. Збудниками та переносниками інфекційних хвороб людини є: 

A) кліщі; 

Б) бджоли; 

B) скорпіони; 

Г) раки. 
 

12. Пружний стрижень з вакуолізованих клітин, який виконує функцію внутрішнього 

осьового скелету, називається: 

A) хребтом; 

Б) хордою; 

B) метанефридієм; 

Г) глоткою. 
 

13. Голос вперше з'являється у: 

A) кісткових риб; 

Б) земноводних; 

B) плазунів; 

Г) птахів. 
 

14. Теплокровними тваринами є: 

A) риби; 

Б) амфібії; 

B) рептилії; 

Г) птахи. 
 

15. До Комахоїдних належать: 

A) лисиці, ведмеді; 

Б) їжак, кріт; 

B) нутрія, бобер; 

Г) кажан, крилан. 

 16. Прочитайте текст та виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені у 

даному тексті. 

Жаба трав'яна має голу (1) з шкірними залозами, які виділяють (2). Шкіра бере участь 

у (3). Органами нюху є (4), сполучені з ніздрями, органами зору є очі, які ,мають (5) і 

опуклу рогівку та три (6). Орган слуху представлений (7) вухом. 
 

А) 1 — суху шкіру; 2 — піт; 3 — русі; 4 — пара ніздрів з нервовими закінченнями;  

5 — плоский кришталик; 6 — оболонки; 7 — внутрішнім і середнім; 

Б) 1 — суху шкіру; 2 — жир; 3 — живленні; 4 — носові порожнини; 5 — кулястий 

кришталик;  

6 — повіки; 7 — внутрішнім, середнім і зовнішнім; 

В) 1 — шкіру; 2 — піт та жир; 3 — диханні; 4 — носові порожнини; 5 — опуклий 

кришталик;  

6 — повіки; 7 — внутрішнім, середнім і зовнішнім; 

Г) 1 — вологу шкіру; 2 — слиз; 3 — диханні; 4 — парні нюхові капсули;  

5 — лінзоподібний кришталик; 6 — повіки; 7 — внутрішнім і середнім. 
 

17. Функції та процеси життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин вивчає: 

A) фізіологія; 

Б) гігієна; 

B) анатомія; 

Г) гістологія. 
 

18. Розрізняють такі типи сполучної тканини: 

A) опорна, щільна, жирова, трофічна; 

Б) плоска, кубічна, циліндрична, війчаста; 

B) гладенька, поперечносмугаста скелетна; поперечносмугаста серцева; 

Г) одношарова, багатошарова. 



 

19. До складу опорно-рухової системи не належать: 

A) м'язи; 

Б) кістки; 

B) залози; 

Г) з'єднання кісток. 

20. Позначте твердження, яке відповідає поняттю «широкі м'язи»: 

A) розміщені переважно на тулубі і мають форму пластів різної товщини; 

Б) тонкі м'язові пучки, які одним кінцем кріпляться до кісток черепа, а іншим 

вплітаються у шкіру, або обома кінцями занурені у шкіру; 

B) знаходяться між .окремими хребцями і ребрами; 

Г) починаються від груднини і ключиці та кріпляться до соскового відростка 

скроневої кістки. 
 

21. Позначте елемент, який не бере участі у зсіданні крові: 

A) тромбоцит; 

Б) фібрин; 

B) тромбопластин; 

Г) лейкоцит. 
 

22. Між лівим передсердям і лівим шлуночком знаходиться: 

A) півмісячний клапан; 

Б) двостулковий клапан; 

B) тристулковий клапан; 

Г) верхівка серця. 
 

23. Гепатоцити — це: 

A) форменні елементи крові; 

Б) хвороботворні мікроорганізми; 

B) клітини печінки; 

Г) найпростіші тварини. 
 

24. Найсприятливішим для загартування організму людини є: 

А) купання у відкритих водоймах; 

Б) засмагання на сонці; 

В) обливання холодною водою;  

Г) гарячі ванни. 
 

25. Фоторецептори ока розташовані у: 

A) кришталику; 

Б) склистому тілі;' 

B) склері; 

Г) сітківці. 
 

26. Одним із перших класифікацію смаків запропонував: 

A) Ломоносов М. В.; 

Б) Павлов І. П.; 

B) Сеченов І. М.; 

Г) Кулябко О. О. 
 

27. Виберіть твердження, що відповідає поняттю «мислення»: 

A) це озвучена думка, властива тільки людині; 

Б) це процес узагальненого відбиття суттєвих властивостей предметів і явищ та їхніх 

зв'язків, сукупність різних типів розумової діяльності, що постійно змінюють і 

доповнюють одна одну; 

B) це умовні рефлекси, вироблені на слова й позначені ними поняття; 

Г) це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку при  

безпосередньому впливі на сенсорні системи чинників зовнішнього та  

внутрішнього середовища. 
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28. Урівноваженість нервових процесів характеризує: 

А) здатність кіркових нейронів швидко переходити від стану збудження до стану  

гальмування і навпаки; 

Б) здатність нейронів кори великого мозку до тривалого сильного-збудження; 

В) співвідношення процесів гальмування і збудження; 

Г) здатність клітин кори великого мозку до підтримування тривалого стану 

гальмування. 

29. Позначте, якими цифрами на рисунку позначені гіпофіз та підшлункова залоза: 

 
A) 1 — гіпофіз; 5 — підшлункова залоза; 

Б) 2 — гіпофіз; 4 — підшлункова залоза; 

B) 2 – гіпофіз; 6 — підшлункова залоза; 

Г) 3 — гіпофіз; 7 — підшлункова залоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. У складі сучасного людства виділяють таку кількість основних расових груп:  

А) чотири; 

Б) три; 

В) дві;  

Г) одну. 
 

31. Позначте, який з екологічних чинників не належить до біотичних:  

А) мікроорганізми;  

Б)тварини;  

В) вологість;  

Г) рослини. 
 

32. Вкажіть, якою літерою на рисунку позначений спорофіт плауна булавовидного. 

 

 

 

 

 

 
 



33. Позначте, яке схрещування зображене на схемі: 

Р  АА   х    аа 

Гамети  А а 

F1  А а 

A) моногібридне гомозиготних особин; 

Б) дигібридне дигомозиготних особин; 

B) полігібридне; 

Г) моногібридне гетерозиготних особин. 

34. Проаналізуйте таблицю і вкажіть, яку групу крові може мати дитина, народжена від 

гетерозиготних батьків з групою крові В (III). 

A) О (І); 

Б) А (II), В (III); 

B) В (III), О (І); 

Г)В(Ш). 

Група крові (фенотип) батьків Можливі генотипи 

0 (І) І0 

А (ІІ) ІА  ІА, ІА  І0 

В (ІІІ) ІВ  ІВ, ІВ  І0 

АВ (ІV) ІА  ІВ 

 

35. Вкажіть, якими цифрами на схемі позначена профаза мітозу. 

 
А)1-3;  

Б) 4, 5;  

В) 6-8;  

Г)7,8. 
 

При виконанні завдань 36-43 необхідно встановити відповідність. До кожного рядка, 

позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою. Впишіть відповідні цифри 

навпроти букв. Кожна правильна відповідь оцінюється у 3 бали. 
 

36. Встановіть відповідність для 

зображеної тварини між 

таксономічними категоріями, 

та запропонованими 

назвами: 

A) тип;  



Б) клас; 

С) ряд; 

1) Членистоногі; 

2) Хордові; 

3) Плазуни; 

4) Безхвості; 

5) Земноводні; 

6) Жаба; 

7) Хвостаті. 

37. Встановіть відповідність між твердженнями та цифрами на рисунку: 

 
A) численні дрібні сидячі квітки розміщені на вкороченій і потовщеній осі; 

Б) сидячі квітки розташовані на видовженій осі; 

B) квітконіжки окремих квіток відходять від верхівки стебла у вигляді шпиць 

парасольки; 

Г) на розгалуженій головній осі розташовані китиці. 
 

38. Встановіть відповідність між прикладом процесу та його назвою: 

A) рівень організації птахів однаковий, а форма та розміри дзьоба різні (пристосовані 

до певного типу їжі); 

Б) втрата листків та класичних коренів паразитичною рослиною повитицею; 

B) перетворення парних плавців кистеперих риб у парні кінцівки земноводних, що 

стало передумовою виходу хребетних на сушу; 

Г) зниження кількості особин, скорочення ареалів та вимирання певних видів рослин і 

тварин (занесених до Червоної книги); 

1) ідіоадаптація; 

2) біологічний регрес; 

3) біологічний прогрес; 

4) ароморфози; 

5) загальна, дегенерація. 
 

39. Встановіть відповідність між ланками ланцюгів живлення в екологічній системі 

пасовищ та організмами: 

A) продуценти; 

Б) консументи; 

B) редуценти; 

1) ціанобактерії; 

2) копитні; 

3) бактерії гниття; 

4) трав'янисті рослини. 
 

40. Встановіть відповідність між термінами (або твердженнями) та цифрами на схемі: 



 
А).центральна клітина; 

Б)антиподи; 

В) розташовуються на одному полюсі з яйцеклітиною;  

Г) один запліднює яйцеклітину, другий зливається з центральним ядром. 
 

41. Встановіть відповідність між назвами вигинів хребта та цифрами на рисунку: 

A) поперековий лордоз; 

Б) шийний лордоз; 

B) грудний кіфоз. 

 

 
42. Встановіть відповідність між складовими частинами молекули ДНК та цифрами на 

рисунку: 

 
A) дезоксирибоза; 

Б) залишок фосфорної кислоти; 

B)азотисті основи. 
 

43. Встановіть відповідність між наведеними органами (складовими органів) людини 

та гомологічними їм органами тварин: 

A) молочні залози; 1) луска рептилій; 

Б) волосся; 2) потові залози горили; 



B) ноги; 3) луска акули; 

4) лапи кролика. 
 

При виконанні завдань 44 та 45 розташуйте варіанти подій (стадій) у правильній 

послідовності. Запишіть букви, якими позначені події (стадії), у таблицю в тексту. 

Перша подія (стадія) повинна відповідати позначенню 1, друга — 2 і т.д. 

44. Встановіть послідовність подій: 
A) поява вищих ссавців і птахів; 

Б) поява археоптерикса; 

B) незначні сліди життя, існування бактерій; 

Г) поява кистеперих риб; 

Д) поява безхребетних. 
 

45. Визначте послідовність появи предків людиноподібних мавп та людини: 

A) австралопітек; 

Б) яванський пітекантроп, гейдельберська людина, синантроп; 

B) дріопітек, орангутан, гібон; 

Г) неандерталець; 

Д) пропліопітек;  

Е) кроманьйонець. 

 

ЗАВДАННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО ЗМІСТУ.  
Кожна правильна відповідь оцінюється у 5 балів. 

Завдання 1. Оберіть характерні кожному етапу енергетичного обміну ознаки, що 

перераховані нижче. Укажіть місця їхньої локалізації клітині та вихід енергії.  

Етапи: 

І. Підготовчий_____________________________________________________                                                                                                                             

      ІІ. Гліколіз       _____________________________________________________ 

      ІІІ. Дихання: цикл Кребса  __________________________________________ 

       Дихальний ланцюг_________________________________________________       

 

       Ознаки: 

1. Біологічне окиснення відбувається за участю кисню з утворенням вуглекислого газу. 

2. Біологічне окиснення відбувається за участю кисню з утворенням води. 

3. Біологічне окиснення відбувається в анаеробних умовах шляхом віднімання від субстрату 

Н+ та з утворенням вуглекислого газу. 

4. Біологічне окиснення відбувається в анаеробних умовах шляхом віднімання від субстрату 

Н+ до піровиноградної кислоти. 

5. Відбувається гідролітичний розпад полімерів. 

 

Місця локалізації: 

а) травна вакуоля 

б) кристи мітохондрій 

в) цитоплазма 

г) матрикс мітохондрій 

д) лізосоми 

 

Вихід енергії: 

А) вся енергія витрачається у вигляді тепла 

Б) 2 АТФ 

В) 2 АТФ 

Г) 8 АТФ 

Д) 34 АТФ 

 

Завдання 2. Вкажіть порядкові номери органів з наведеного списку, які є: 

А) гомологами руки людини                             Д) аналогами легенів кішки 

Б) аналогами руки шимпанзе                             Е) гомологами волосинок кішки 

В) гомологами губи й носа кішки                      Є) аналогами волосинок кішки 



Г) гомологами легенів кішки                             Ж) гомологами панциря річкового рака 

  

1 – рука шимпанзе                                       15 – зябра риби 

2 – лапа кішки                                              16 -  лусочки на шкірі ящірки 

3 – хобот слона                                             17 – панцир черепахи 

4 – крило птаха                                             18 -  пір’я на тілі птаха 

5 – крило кажана                                          19 – лусочки на лапах курки 

6 – рило свині                                               20 – голки на тілі їжака 

7 – ласт пінгвіна                                           21 – волоски на тілі метелика 

8 – клешня рака                                            22 – щупальця восьминога 

9 – клешня скорпіона                                   23 – волоски на тілі тарантула 

10 – легені жаби                                           24 – голки єхидни 

11 – легені голуба                                        25 – верхня губа та ніс коня 

12 – трахеї плавунця                                   26 – ласт кита 

13 – зябра рака                                             27 – передні кінцівки коня 

14 – зябра беззубки                                     28 – щупальця гідри 

Завдання 3. Із запропонованих у списку змін в будові тварин, що виникли в ході еволюції,  

вкажіть номери тих, що належать до ароморфозів 

 

1. Виникнення багатоклітинності 

2. Виникнення статевого процесу 

3. Виникнення хорди 

4. Утворення хребта 

5. Утворення п’ятипалих кінцівок 

6. Утворення ластів 

7. Утворення чіпкого хвоста у мавпи 

8. Утворення трикамерного серця в земноводних 

9. Утворення двох кіл кровообігу в земноводних 

10. Виникнення теплокровності 

11. Прискорення проведення збудження по нервових волокнах у хребетних 

12. Ускладнення будови головного мозку 

13. Збільшення маси головного мозку 

14. Перехід до внутрішнього запліднення у хребетних 

15. Утворення хобота у слона 

16. Подовження шиї у жирафи 

 

Завдання 4. Із запропонованих у списку змін в будові рослин, що виникли в ході еволюції,  

вкажіть номери тих, що належать до ароморфозів 

 

1.Виникнення хлорофілу 

2. Виникнення фотосинтезу 

3. Диференціація тіла рослин на тканини та органи 

4. Виникнення повзучого стебла в суниці 

5. Виникнення статевого процесу 

6. Поява провідної тканини 

7. Поява квітки в покритонасінних 

8. Поява плоду в покритонасінних 

9. Поява насіння у голонасінних 

10. Поява чіпкого стебла у винограду й плюща 

11. Поява крилець на плодах клена 

12. Поява зачіпок на плодах череди 

13. Поява соковитої  м’якоті в плодах горобини 

14. Поява бульб у картоплі 

 

 

 

 



БІОЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ. 

Кожна правильна відповідь оцінюється у 10  балів. 

Задача 1. 

Білок складається з 100 амінокислот. Що важче білок, чи ген, який його кодує? 

  

 

Задача 2. 

 

Пробанд – хлопчик, який добре володіє правою рукою. Брати і сестри його – шульги. Мати про 

банда – праворука, а батько – шульга. Бабуся пробанда з боку матері  - праворука, а дід – шульга. 

Праворукий брат матері пробанда (дядько) одружився з право рукою жінкою, але в них 

народились дві дівчинки-шульги. Складіть родовід сім’ї і встановіть характер успадкування 

ознаки та генотипи всіх членів родоводу. 

 

Задача 3. 

 

Визначте площу водойми, що може прогодувати  луня болотяного масою 5 кг (60% його маси 

становить вода), а біопродуктивність фітопланктону 600 г/кв.м. Лунь болотяний – хижий птах 

ряду Соколоподібні, що живиться водоплавними птахами. 

 

 

ЗАВДАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ. 

 

Кожна правильна відповідь оцінюється у 15  балів. 

Завдання 1.  

 

Порівняйте вегетативне та статеве розмноження рослин. Назвіть переваги  та недоліки кожного з 

них. 

 

 

Завдання 2.  

 

Назвіть особливості будови і життєдіяльності комах, які дали їм змогу за кількістю видів стати 

найпоширенішими. 

 

Завдання 3.  

 

Поясніть, які наслідки для організму мала б втрата напівпроникності  плазматичної мембрани. 

 



Олімпіадні завдання з фізики  

15 завдань диференційовані з урахуванням трьох рівнів складності. 

Завдання першого рівня оцінюється 1 балом, другого – 2 балами, третього – 3 

балами. Максимальна кількість балів – 30.  

І рівень 

1. Як у сонячний день за допомогою лінійки визначити висоту дерева, не 

залізаючи на нього? (1 бал) 

2. Оцінити масу Сонця, приймаючи відстань від Землі до Сонця 1,5∙108 км 

(1 бал). 

3. При витіканні рідини з отвору, який 

розташований біля дна відкритої 

циліндричної посудини, швидкість 

опускання рівня рідини непостійна. Але 

Маріотт винайшов, як добитися 

рівномірного витікання рідини з 

циліндричної посудини. На рис.1 

зображена «посудина Маріотта»: крізь 

пробку пропущена вузька, відкрита з 

обох кінців трубка, яка не доходить до 

дна. При цьому рідина з нижнього 

отвору витікає з постійною швидкістю. Пояснити дію посудини 

Маріотта. Що відбудеться, якщо витягнути пробку з малого отвору 1, 

який розташований на рівні нижнього кінця трубки? З отвору 2, який 

розташований вище?  (1 бал). 

4.  Маємо акумулятор з невідомою електрорушійною силою і внутрішнім 

опором,  амперметр, з’єднувальні дроти і два опори – відомий і 

невідомий. Як визначити величину невідомого опору? (1 бал). 

5.  Необхідно виміряти силу джерела світла, до якого не можна близько 

підходити.  З цією метою у вас є люксметр і лінійка. Описати дослід, 

який дозволяє виконати це завдання (1 бал). 

ІІ рівень 

1. Як за допомогою чутливих терезів і лінійки визначити тиск у 

футбольному м’ячі? (2 бали) 

2. Відомо, що при підйомі над поверхнею Землі сила тяжіння F тіла до 

Землі зменшується. А що відбувається, коли тіло опускається до 

глибокої шахти, яка сягає центру Землі? Побудуйте графік залежності 

F(r) для тіла масою m, де r – відстань тіла від центра Землі. Вважати, 

що густина земної кулі всюди однакова (2 бали). 

3. Герметичний бак висотою h = 5 м заповнений водою повністю. На його 

дні знаходиться бульбашка повітря. Тиск на дно бака p0 = 0,15 МПа. 



Яким стане тиск p на дно бака, якщо бульбашка спливе? Стінки бака 

вважати абсолютно жорсткими, воду нестислива (2 бали). 

4.  Як за допомогою вольтметра визначити, з якого боку знаходиться 

джерело струму у дводротовій лінії? (2 бали). 

5.  Зорова труба налаштована для спостереження Місяця. Об’єктив її має 

фокусну відстань F = 30 см. У який бік і на скільки потрібно 

пересунути окуляр, щоб можна було розглядати предмет, який 

знаходиться на відстані d = 10 м від об’єктива? (2 бали). 

ІІІ рівень 

1. Дві порожні кулі, які мають однакову вагу і об’єм, пофарбовані 

однаковою фарбою, шкрябати яку не бажано. Одна куля виготовлена з 

алюмінію, інша – з міді. Як дізнатися, яка куля алюмінієва, а яка мідна? 

(3 бали) 

2. До якого зменшення ваги тіл на екваторі у порівняння з полюсом 

приводить обертання Землі? У якому напрямі вздовж екватора та з 

якою швидкістю повинен летіти літак, щоб цей ефект не спостерігався? 

(3 бали) 

3. Як  змінювалася температура ідеального газу у процесі, графік якого 

зображено на рис.2 ? Вказати точку, у якій температура газу була 

найвищою (розв’язати задачу графічно) (3 бали). 

4.  «Чорна скринька» має три клеми: А, В і С (рис.3). 

Відомо, що в ній містяться тільки резистори. Опори 

«чорної скриньки» при підключенні до різних пар 

клем: RAB=5 Ом, RBC = 8 Ом, RAC = 9 Ом. 

Запропонуйте схему «чорної скриньки», яка 

містить мінімальну кількість резисторів (3 бали).  

5.  Фокусна відстань об’єктива мікроскопа F1 = 3,5 мм, а збільшення 

мікроскопа Г = 100. Визначити фокусну відстань   F2 окуляра, якщо він 

розташований на відстані l = 12,4 см від об’єктива (3 бали).  

 


