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Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) ___________________________________  

____________________________________________________________________  

Дата народження (число, місяць і рік)  ___________________________________  

Паспорт (свідоцтво про народження) ____________________________________  

____________________________________________________________________  
(серія, номер, ким та коли виданий) 

Контактний телефон  _________________________________________________  

Електронна адреса  ___________________________________________________  

Адреса для листування  _______________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Навчальний заклад (повне найменування)  ________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Клас, група  _________________________________________________________  

 

 Даю згоду на обробку моїх персональних даних 

 З Порядком організації та проведення Всеукраїнської олімпіади з физики у 

2019 році у КрНУ імені Михайла Остроградського ознайомлений 

 

Дата заповнення  _____________________________________________________  

Підпис учасника Олімпіади  ____________________________________________  



Завдання дистанційного туру 
Всеукраїнської олімпіади 2019 року з фізики 
Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

1. Перші 4 с тіло рухалось рівномірно і прямолінійно зі швидкістю 5м/с, а наступні 6с – з 
прискоренням 2 м/с2, напрямленим так, як і швидкість. Визначити модуль переміщення 
тіла за весь час руху. 

А Б В Г 
66 м. 76 м. 86 м. 96 м. 

 

2. На тіло масою 20 г діє сила 30 мН і надає йому рівноприскореного руху. Визначити його 
прискорення. 

А Б В Г 
6 м/с2. 4,5 м/с2. 3 м/с2. 1,5 м/с2. 

 

3. Визначити, з якою початковою швидкістю було кинуто вгору тіло, якщо на висоті 10 м 
його кінетична і потенціальна енергії однакові. Опір повітря не враховувати. 

А Б В Г 
Наближено 5 м/с. Наближено 10 м/с. Наближено 15 м/с. Наближено 20 м/с. 

 

4. Спостерігач, який перебував на відстані 4 км від гармати, почув звук пострілу через 12 с 
після спалаху. Визначити швидкість поширення звуку в повітрі. 

А Б В Г 
203 м/с. 233 м/с. 303 м/с. 333 м/с. 

 

5. Чому дорівнює густина азоту при температурі 15оС і тиску 1,013·105 Па? 

А Б В Г 
1,09 кг/м3. 1,19 кг/м3. 1,29 кг/м3. 1,39 кг/м3. 

 

6. При розширенні одноатомного ідеального газу була виконана робота 12 кДж. На скільки 
збільшилася при цьому його внутрішня енергія? 

А Б В Г 
18 кДж. 16 кДж. 12 кДж. 10 кДж. 

 

7. Визначити енергію конденсатора ємністю 5 мкФ, якщо заряд на його обкладках 4 нКл. 

А Б В Г 
1,4 пДж. 1,5 пДж. 1,6 пДж. 1,7 пДж. 

 

8. По провіднику, опір якого 10 Ом, за 5 хв пройшов заряд 60 Кл. Знайти напругу, 
прикладену до провідника, вважаючи, що струм постійний. 

А Б В Г 
50 В. 40 В. 30 В. 20 В. 

 



9. Якою буде енергія магнітного поля котушки, індуктивність якої 10 Гн, якщо по ній 
проходить струм 4А? 

А Б В Г 
80 Дж. 100 Дж. 120 Дж. 140 Дж. 

 

10. Радіостанція працює на частоті 120 МГц. На яку довжину хвилі потрібно налаштувати 
радіоприймач, щоб він приймав радіохвилі цієї радіостанції? 

А Б В Г 
Близько 2,5 м. Близько 3,5 м. Близько 4,5 м. Близько 5,5 м. 

 

11. Якою має бути мінімальна висота вертикального дзеркала, щоб людина на зріст 180 см 
могла бачити в ньому своє зображення на повний зріст? 

А Б В Г 
45 см. 90 см. 180 см. 360 см. 

 

12. Сумарна маса спокою продуктів ядерної реакції на 0,03 а.о.м. менша від сумарної маси 
спокою ядер і частинок, які вступити в реакцію. Який енергетичний вихід ядерної реакції? 

А Б В Г 

При реакції 
виділяється енергія, 
менша від 27 МеВ. 

При реакції 
виділяється енергія, 
більша від 27 МеВ. 

При реакції 
поглинається 

енергія, менша від 27 
МеВ. 

При реакції 
поглинається 

енергія, більша від 
27 МеВ. 

 

 

УВАГА!!! 

Розв’язки завдань та заповнені анкети  
(скани або фото) надсилати  

тільки  
на електронну адресу олімпіади: 

olimpiada.krnu@gmail.com 
з позначкою «Олімпіада з фізики» 


