
1.  М’яч вільно падає  з  вісоти  Н = 120 м на  горизонтальну  площину,  при кожному
відскоку його швидкість зменшується в n = 2 рази. Побудувати графік швидкості та
знайти пройдений м’ячем шлях з початку падіння до зупинки.

2. Як  зміниться  період  коливань  маятника  внаслідок  його  перенесення  з  Землі  на
Місяць? Маса Місяця у 81 раз менше маси Землі,  а радіус Землі у 3,7 разів більше
радіуса Місяця.

3. Перетин скляної  призми має форму рівностороннього трикутника.  Промінь падає
перпендикулярно до однієї  з  граней.  Знайдіть  кут  φ між напрямками променя,  який
падає, та променя, який вийшов з призми. Показник заломлення скла n = 1,5.

4. Плаский  повітряний  конденсатор  складається  з  трьох
пластин,  з’єднаних  так,  як  показано  на  рисунку.  Визначте
ємність конденсатора,  якщо площа кожної пластини  S  = 100
см2,  а  відстань  між  пластинами  d  =  0,5  см (діелектрична
проникність  вакууму  ε0=8,85 ⋅10−12 Ф /м).  Як  зміниться

ємність  конденсатора  після  його  занурення  у  гліцерин
(діелектрична проникність ε = 56,2)?

5. У циліндричну посудину налиті рівні за масою кількості води і ртуті. Загальна висота
стовпа рідини у посудині H = 143 см. Чому дорівнює тиск p на дно посудини? Густина
ртуті ρ = 13,6 г/см3.

6. Бульбашка повітря піднімається з дна озера глибиною Н. Знайти залежність радіуса
бульбашки r від глибини її місцезнахоження h в даний момент часу, якщо її об’єм на
дні рівний V0. Сили поверхневого натягу не враховувати.

7.  На скільки  однакових  частин  необхідно  розрізати  тонкий  металевий  провідник  з
електричним опором R,  щоб,  з’єднавши паралельно  ці  частини,  отримати  в  n  разів
менший електричний опір.

8. Визначте, у скільки разів сила електричної взаємодії двох електронів перевищує силу
їх гравітаційної взаємодії.

9. Деталь, площа поверхні якої 45 см2, вкривають шаром нікелю завтовшки 0,5 мм.
Сила струму в електролітичній ванні 10 А. Визначте час покриття.

10. Перед тим як застрибнути в машину часу, мандрівник не встиг доїсти пиріжок. На
скільки років він перемістився у часі, якщо перед переміщенням в пиріжку розпадалося
192 атомів вуглецю за хвилину, а після повернення  – лише 48? Період напіврозпаду
вуглецю – 5570 років. 


