
Завдання конкурсу «Школа Фізтеху 2021» 

Варіант завдань №3 
рекомендований для 9-11 класів та дорослих 

 

Завдання з математики 

1. (2 бали) Вітамін C становить 0,06% маси апельсина. Скільки грам вітаміну C містить апельсин 
масою 150 г? 

2. (3 бали) Готуючись до підсумкової атестації з математики, учень 9-го класу спочатку розв`язав 
!
"
 всіх варіантів завдань. Після того, як він розв'язав ще один варіант, число розв'язаних варіантів 

склало !
#
 від їх загальної кількості. Скільки всього було варіантів завдань? 

3. (6 балів) Аня кидає гральний кубик. На першій грані кубика намальована одна 
крапка, на другій – дві, ..., на шостій – шість. Порахуйте ймовірність того, що в 
результаті трьох кидків кубика сума очок, що випали, буде дорівнювати 7. 

4. (8 балів) На уроці інформатики учнів попросили набрати деякий текст. Олександр виконав 
завдання на 15 хвилин швидше за Олену. Якби перші 18 хвилин текст набирала Олена, а потім 6 
хвилин роботу продовжував би Олександр, то разом вони б набрали $

#
 тексту. Скільки хвилин 

Олена набирала текст? 

5. (12 балів) Максим стоїть в точці 𝐴, і хоче прийти в точку 𝐵 
(дивіться малюнок). 𝐴𝐵 = 10	м. Якщо він буде йти по прямій, то 
в точці D опиниться на відстані в 0,5 м від Петра, який стоїть в 
точці 𝐶. 𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐵, 𝐴𝐷 = 5	м. Максима і Петра ми розглядаємо, 
як матеріальні точки. Максим дотримується соціальної дистанції 
і не підходить на вулиці до інших людей ближче, ніж на 1,5 м. 
Тому він вирішив 1 піти по прямій від точки 𝐴 до точки 𝑀, потім 
по дузі 𝑀𝐾 і потім по прямій від 𝐾 до 𝐵, де 𝐴𝑀 і 𝐵𝐾 –  дотичні 
до кола радіусом 1,5 м з центром в точці 𝐶. Знайдіть довжину 
траєкторії Максима.  

6. (12 балів) Друзі Антон, Рома, Наташа та Юля вирішили у неділю побувати в 5-ти кінозалах 
розважального центру. У кожному з них сеанси починаються о 9, 11, 13, 15, 17 і 19 годинах. На 
кожен сеанс Антон з Наташею йшли в один кінозал, а Рома з Юлею – в інший. Друзі були присутні 
                                                             
1Можна довести, що довжина цієї траєкторії менше довжини будь-якої іншої траєкторії з початком в точці A і кінцем у 
точці B, кожна точка якої знаходиться на відстані мінімум 1,5 м від точки C. Доведення більш загального твердження 
наведено на сторінках 233-247 книги «Variational Methods in Optimization» Дональда Сміта, 1974 року видання. 
Доведення ґрунтується на варіаційному численні. Це розділ математики, що вивчають в університетах на факультетах, 
пов'язаних з математикою.  
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на кожному з відвіданих сеансів від початку і до кінця. Укінці дня з'ясувалося, що кожен з них 
побував в цей день у всіх 5-ти кінозалах. Доведіть, що в кожному кінозалі хоча б на одному сеансі 
в цей день не був ніхто з друзів. 

 

Завдання з фізики 

1. На змаганнях з бігу Олена і Катерина бігли по прямих паралельних доріжках. У якийсь момент 
часу 𝑡! Олена відстала від Катерини на 10 м. Але на той час Катерина втомилася, і тому з цього 
моменту і до фінішу вона бігла зі швидкістю 4 м/с. У цей же час Олена бігла зі швидкістю 23,4 
км/год. У момент, коли Олена фінішувала, вона була на 5 м попереду Катерини. Через скільки 
секунд з моменту 𝑡!Олена 

1) (2 бали) наздогнала Катерину? 
2) (2 бали) добігла до фінішу? 

2. (2 бали) Блискавка вдарила в дерево. Середня сила струму в блискавці дорівнювала 100 кА, а 
заряд, що пройшов від хмар до дерева, склав 100 Кл. Обчисліть тривалість блискавки.  

3. (8 балів) Щоб визначити густину шматка пробки масою 1,2 г, Олена прив'язала до нього залізну 
гайку масою 11,7 г і густиною 7,8	 г

см:
. Потім Олена занурила пробку з гайкою в воду з 

густиною 1	 г
см:

. В цей момент динамометр показав, що вага пробки з гайкою складає 64 мН. 

Знайдіть густину пробки. Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10	 м
с;

 . 

4. (10 балів) Пасажир яхти, що знаходиться в 
екваторіальних водах, рівно опівдні підвісив лінзу 
діаметром 4 см на відстані 10 см від палуби так, що 
головна оптична вісь лінзи була перпендикулярна 
площині палуби. На палубі під лінзою він побачив 
картину, що схематично показано на малюнку. 
Якою могла бути оптична сила цієї лінзи? Вкажіть 
хоча б один можливий варіант.   


