
Завдання конкурсу «Школа Фізтеху 2021» 
Варіант завдань №2 
рекомендований для 7-8 класів 

 

Завдання з математики 

1. (2 бали) Катя хоче купити собі новий телефон, який коштує 455 доларів. У неї є два купони на 
знижку, але використати вона може тільки один. Перший купон зменшує ціну на 20%, а другий 
дає знижку 90 доларів. Який купон дасть їй більшу знижку? 

2. (4 бали) Ілон Маск керував запуском ракет у космос 3 дні поспіль. У перший 
день запустили на 10% більше ракет, ніж у другий день, а в третій день — удвічі 
більше, ніж в перший. Всього запустили 129 ракет. Скільки ракет запускали 
кожен день? 

3. (8 балів) На планшеті 8-класника Максима батьки встановили чотиризначний пін-код. Вони 
сказали Максиму, що перші дві цифри пін-кода — це цифри числа x, останні дві — цифри числа 
y, причому x і y є рішенням наступної системи рівнянь: 
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Який пін-код встановили батьки? 

4. (8 балів) Саша відвідав незвичайну піцерію. Її власник любить математику. 
Тому він запропонував Саші на вибір квадратну піцу з діагоналлю 15 см і піцу 
у формі ромба з кутом 120 ° і більшою діагоналлю 18 см. Саша хоче з'їсти 
більшу з цих піц. Яку піцу йому вибрати: першу або другу? 

5. (11 балів) На турнірі з настільного тенісу зустрілися команди «Альянс» та «Сталкер». У 
«Альянсу» було менше гравців, ніж у «Сталкера». Кожен гравець однієї команди повинен був 
грати один матч з кожним гравцем іншої. Всього в двох командах гравців було у 8 разів менше, 
ніж запланованих матчів. Однак перед початком турніру судді 
дискваліфікували сумарно двох гравців з «Альянсу» і «Сталкеру». Тому 
команди зіграли між собою на 35 матчів менше запланованого. Скільки гравців 
команди «Сталкер» зіграло з «Альянсом»?  

 

 

 



Завдання з фізики 

1. Сашко з батьками поїхав відвідати бабусю. Вони виїхали о 10:00, і їхали зі швидкістю 90 км/год. 
Проїхавши частину шляху, Саша і батьки зупинилися на 30 хв, щоб купити продукти в 
супермаркеті. Після цього вони продовжили рух зі швидкістю 90 км/год, більше не зупинялися і 
приїхали до бабусі об 11:20.  

1) (2 бали) Знайдіть довжину шляху, який подолав Саша від свого будинку до будинку бабусі.  

2) (2 бали) Знайдіть середню швидкість машини, в якій їхав Саша, за час з 10:00 до 11:20.  

2. Олена запросила гостей на свій день народження. Щоб приготувати гостям 
охолоджуючі напої, вона дістала з морозильної камери 0,5 кг льоду і поклала 
його в миску на столі. Температура у морозильній камері була -10 ℃. У цей 
момент до Олени прийшли перші гості, вона відволіклася і лід розтанув. Олена 
виміряла температуру води у мисці побутовим термометром. Він показав + 5 ℃. 
Цю воду Олена вирішила додати у ємність з напоєм. Маса напою в ємності 
становила 2 кг, температура напою — + 25 ℃. Питому теплоємність напою і води 
вважайте рівними. 

1) (2 бали) Яку кількість теплоти отримав лід, поки він нагрівався і танув?  
2) (5 балів) Яка вийшла температура у напою, приготованого для гостей, після того як Олена 
додала у нього холодну воду?  

Питома теплоємність льоду – 2 100 Дж
кг∙		̊С

, питома теплота плавлення льоду –3,3 ∙ 10F Дж
кг

. 

3. Максим запустив рибок у новий акваріум, що має форму прямокутного паралелепіпеда з площею 
дна 4 000 см2. Густина води в акваріумі дорівнює 1 000 кг

мH
. Після цього Максим прикріпив до дна 

акваріума на тонку нерозтяжну нитку плаваючий будиночок масою 2 кг. Будиночок був занурений 
у воду на 1

I
 свого об'єму. При цьому Максим не врахував, що коли шматочки корму потраплять на 

нитку, рибки можуть її порвати. Під час однієї з наступних годівель риб нитка обірвалася. 
Будиночок трохи сплив, і тепер був занурений у воду тільки на 7

I
 від свого об'єму.  

1) (7 балів) Підвищився або знизився при цьому рівень води в акваріумі? На скільки?  
2) (4 бали) Визначте силу натягу нитки, до якої кріпився будиночок, до того, як вона 
порвалася.  

 


