
Інструкція щодо проходження заочного туру  
всеукраїнської олімпіади Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна з фізики 
для вступників на спеціальності 104 Фізика та астрономія, 105 

Прикладна фізика та наноматеріали, 
144 Теплоенергетика, 153 Мікро- та наносистемна техніка 

 
Термін проведення заочного (дистанційного) туру з 10 березня 2021 року по 11 квітня 

2021 року. 
Оприлюднення попередніх результатів олімпіади та відповідей (розв’язків) завдань на 

сайті Університету 15 квітня 2021 року.  
Термін подачі апеляцій з 15.04.2021 по 16.04.2021. 
Оприлюднення результатів на сайті Університету з урахуванням апеляцій, списка 

учасників, які запрошуються до участі в другому турі – 17.04.2021. 
До участі в дистанційному турі олімпіади допускаються особи, які отримали повну 

загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, 
або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік 
проведення Олімпіади. 

Завдання розміщено на сайті http://start.karazin.ua 

Дистанційний тур складається із 5 задач. Повний розв’язок кожної із них оцінюється у 20 
балів. Неповні розв’язки також будуть оцінені (залежно від ступеню просунення). Для 
потрапляння до очного туру необхідно набрати не менше за 75 балів. 

Розв’яжіть задачі й запишіть розв’язки на аркушах паперу або оформіть у вигляді файлу 
Microsoft Word чи іншої програми. Якщо Ви отримали лише частковий розв’язок або маєте якісь 
міркування, обов’язково напишіть їх теж, можливо, що вони також будуть оцінені. Будь-ласка, 
намагайтесь писати акуратно й розбірливо, пронумеруйте всі аркуші. Відскануйте або 
сфотографуйте свою відповідь та надішліть електронною поштою ОБОВ’ЯЗКОВО на чотири 
адреси: 

o radioolympiada@karazin.ua  
o fef@karazin.ua  
o ftf@karazin.ua  
o physics@karazin.ua  

В темі листа вкажіть «олімпіада з фізики». Лист повинен бути надісланий не пізніше 11 квітня 
2021 року. 

В листі слід вказати:  
o прізвище, ім’я та по-батькові учасника;  

o назву населеного пункту (за потреби область та район); 

o повну назву навчального закладу, який закінчив чи закінчує учасник;  

o контактний телефон учасника. 

Листи з відсутньою або неповною інформацією про учасника розглядатися не будуть. 
Найкращим учасникам другого (очного) туру олімпіади, який відбудеться 24 квітня 2021 року, 

будуть нараховані додаткові 20 балів до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з 

фізики при розрахунку конкурсного балу в Харківському національному університеті імені В.Н. 

Каразіна. 

http://start.karazin.ua/


1. Тіло масою М = 10 кг, яке закріплене на горизонтальній пружині, лежить на 

абсолютно гладкому столі. В тіло потрапляє та застрягає в ньому куля масою 

m = 10 г, яка рухалася зі швидкістю v = 500 м/с. Внаслідок цього тіло разом із 

кулею починає коливатися. Знайдіть амплітуду коливань, якщо період 

коливань дорівнює Т = 1,26 с. 

 

 

 

2. Ідеальний газ масою m  знаходиться у лівій половині циліндра з поршнем і 

пружиною, показаного на малюнку. 

 

Праворуч від поршня – вакуум. За відсутності газа поршень розташований 

впритул у лівому торці циліндра, а пружина в цьому положенні не 

деформована. Бічні стінки циліндра і поршень теплоізольовані. Тертям можна 

знехтувати. Газ нагрівають через лівий торець циліндра. При цьому його 

температура підвищується на T , а внутрішня енергія на U . Знайти 

теплоємність газа у цьому випадку. Молярна маса газа  . 

 

 

 

3. В середину горизонтального повітряного конденсатору з площею обкладок 

S = 10 cм
2
 і відстанню між ними d = 1 мм, який заряджений до напруги 

U = 100 В, поміщають заряджену краплю масою m = 1 г. Крапля починає 

падати з прискоренням вдвічі меншим за прискорення вільного падіння. 

Визначити якою буде напруга у конденсаторі після того, як крапля досягне 

нижньої пластини. Верхня пластина є заземленою, опором повітря можна 

нехтувати. 

 



4. З провідної проволоки зробили рамку у вигляді кола з радіусом .  18 6r см  та 

помістили в однорідне магнітне поле з індукцією 140B мкТл , силові лінії якого 

направлені перпендикулярно до площини рамки. Потім рамку деформували, 

розтягуючи по діаметру так, що отримали еліпс у якого більша напіввісь у 2 

рази більша за меншу напіввісь. Визначити опір проволоки, якщо в результаті 

такої деформації по рамці пройшов заряд 3.2 .q мкКл  

 

 

 

 

 

5. Плоске дзеркало обертається з постійною кутовою швидкістю, роблячи  

n = 0,5 обороту в секунду. З якою швидкістю світлова пляма рухатиметься по 

сферичному екрану радіусом 10 метрів, якщо дзеркало знаходиться в центрі 

кривизни екрана? 


