Вступний екзамен до 10 кл УФМЛ КНУ ім. Т.Шевченка.
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1 варіант
1.

Визначити опір розчину сірчаної кислоти, якщо відомо, що при проходженні струму за 3
години виділилося 0,72 г водню. Потужність, витрачена на нагрівання електроліту, 150 Вт.
k H = 0,01⋅10 −6 кг / Кл .
2. Горизонтальний провідник масою 10 г і довжиною 80 см висить на гнучких провідних
невагомих підвісах. На нього діє однорідне магнітне поле. Магнітна індукція напрямлена
вертикально, сила струму в провіднику 1 А. Підвіси відхилилися на 60° від вертикалі (самі
підвіси знаходяться поза магнітним полем). Як треба змінити вектор магнітної індукції, щоб
підвіси відхилилися у протилежному напрямі на 30° від вертикалі?
3. На вертикальну діелектричну спицю, яка стоїть на столі, нанизують дві однаково заряджені
кульки. Кульки можуть без тертя ковзати по спиці. На якій відстані розташуються кульки,
якщо їхні заряди 20 мкКл, а маса 6 мг?
4. У вершинах рівностороннього трикутника зі стороною а знаходяться заряди +2q, -q та -q.
Знайти напруженість і потенціал поля в центрі трикутника. Якою буде робота поля від’ємних
зарядів при переміщенні додатного заряду з вершини в цю точку?
5. Три однакові лампочки підключаються до батареї спочатку послідовно, а потім паралельно.
При цьому виявилось, що у обох випадках розжарення ламп однакове. Визначити ЕРС
батареї, якщо опір кожної лампи 20 Ом, а струм, що протікає у колі при послідовному
підключенні ламп I = 2А.
6. Рівносторонній трикутник з проволоки з опором 5 Ом вміщено у однорідне магнітне поле з
індукцією 0,2Тл перпендикулярно лініям індукції. Після того, не виймаючи проволоку з поля
та не змінюючи її орієнтації, її деформували у квадрат. При цьому по контуру пройшов заряд
2 мкКл. Яка довжина проволоки?
7. Період піврозпаду радіоактивного ізотопу дорівнює 10 хв. Через який час із 4 г даного ізотопу
залишиться 125 мг?
8. По плоскому контуру з тонкого проводу тече струм силою 1 А. Визначити магнітну індукцію
В поля, створюваного цим струмом в точці О. Радіус колової частини контуру дорівнює 10 см.
Мал.2.
9. Магнітний потік, що пронизує соленоїд, змінюється з часом, як показано на малюнку.
Накресліть графік залежності ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, від часу. Мал.1
54
Mn дістають опромінюванням ізотопу заліза 2656 Fe дейтронами.
10. Радіоактивний марганець 25
Написати ядерну реакцію. Знайти енергетичний вихід ядерної реакції.
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Маса нейтрального атома Марганцю 25 Mn дорівнює 53,94036 а.о.м., маса нейтрального атома заліза 26 Fe
дорівнює 55,93494 а.о.м., маса нейтрального атома заліза
атома гідрогену
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Fe дорівнює 53,93961 а.о.м., нейтрона - 1,00866 а.о.м.,
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H - 1,00783 а.о.м, атома Дейтерія H - 2,01410 а.о.м. атома Гелію – 24 He - 4,00260 а.о.м.

Мал.1

Мал2.

Вступний екзамен до УФМЛ КНУ ім. Т.Шевченка 21.06.2014
2 варіант
1. На вертикальну діелектричну спицю, яка стоїть на столі, нанизують дві однаково заряджених
кульки. Кульки можуть без тертя ковзати по спиці. Якою є маса верхньої кульки, якщо їхні
заряди по 20 мкКл, а відстань між ними 10 мм?
2. У вершинах рівностороннього трикутника зі стороною в знаходяться заряди -2q, +q та -q.
Знайти напруженість і потенціал поля в центрі трикутника. Якою буде робота поля від ,ємних
зарядів при переміщенні додатного заряду з вершини в цю точку?
3. Скільки треба витратити електроенергії на добування за допомогою електролізу m=2 кг алюмінію ,
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якщо електроліз відбувається при напрузі U = 10 В, а ККД установки 0.9? Молярна маса алюмінію
М=27 г/моль, валентність = 3 .
Прямий провідник зі струмом 5 А підвішений на двох пружинах. На відрізок провідника довжиною 20
см діє горизонтальне однорідне поле з індукцією 60 мТл. На скільки зміниться довжина пружин, якщо
поле зникне? Жорсткість пружин 20 Н/м (Мал.1).
Провідник уявляє собою мідне кільце радіусом 10 см і опором 2 Ом, розташоване в магнітному полі
перпендикулярно до вектора магнітної індукції, модуль якої дорівнює 4 Тл. Кільце рівномірно
деформують у квадрат . Який заряд проходить при цьому по кільцю?
Період піврозпаду ізотопу дорівнює 20 діб. Скільки відсотків атомів розпадеться за 80 діб?
Знайти внутрішній опір і ЕРС джерела, якщо при силі струму 10 А потужність в зовнішньому колі 80
Вт, а при силі струму 5 А ця потужність 10 Вт.
По контуру який уявляє собою коло з проволоки радіусом 4 см тече струм 2 А. Після того,
проволоку,не змінюючи її орієнтації, деформували у прямокутник із відношенням сторін 1:3. Як
змінився модуль вектора магнітної індукції В, створеного струмом у центрі контурів.

Магнітний потік, що пронизує соленоїд, змінюється з часом, як показано на малюнку.
Накресліть графік залежності ЕРС індукції, що виникає в соленоїді, від часу. Мал.2
27
30
Al α – частинками утворюється фосфор 15
P . Записати цю реакцію і
10 При бомбардуванні алюмінію 13
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підрахувати енергетичний вихід ядерної реакції.
Маса нейтрального атома Алюмінія
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Al дорівнює 26,98154 а.о.м., атома Фосфора

нейтрона - 1,00866 а.о.м., атома Гідрогену
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P дорівнює 29,97831 а.о.м

H - 1,00783 а.о.м.,атома Гелію 24 He - 4,00260 а.о.м.

Мал.2

Мал.1

ВСТУПНИЙ ІСПИТ

УФМЛ – 2013 10 клас

Варіант 1

1. Велосипедист половину часу всього руху їхав зі швидкістю 20 км/год, половину решти шляху зі
швидкістю 12 км/год, а останню ділянку – зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість на всьому
шляху?
2. На кінцях легкого стержня довжиною L=20 см закріплені дві кульки, одна – із свинцю
(ρ1=11,3·103кг/м3), а друга – з алюмінію (ρ2=2,7·103кг/м3), . Стержень шарнірно закріплений по
середині і опущений у воду(ρ=103кг/м3), перебуває у рівновазі. На скільки треба пересунути вздовж
стержня другу кульку, щоб його рівновага відновилася у повітрі?
3. Дотримуючись певних умов, можна нагріти воду за нормального атмосферного тиску до
температури вище, ніж tк=1000С. Пробірку, яка містить m=100 г перегрітої до t1=1090С води за
нормального тиску, легенько струшують, від чого відбувається бурхливе кипіння види. Знайдіть, яка
маса води википить?
4. Яку роботу треба виконати,щоб з цеглин, що лежать на землі, скласти стовпчик з n цеглин? Маса
однієї цеглини m, висота цеглини h.
5. Між полум’ям висотою 3 см і стінкою розташовують збиральну лінзу. При цьому чітке зображення
формується у двох положеннях лінзи. Перше з них має висоту 6 см. Яку висоту матиме друге чітке
зображення полум’я?
6. Два точкових заряди q1= - 10 нКл та q2= -15 нКл розташовані на відстані 5 см один від одного.
Який заряд і де слід розташувати, щоб система знаходилася у рівновазі?
7. У вершинах квадрата зі стороною b послідовно розташовані q1= q, q2=-2q, q3= 3q, q4=-5q. Знайти
напруженість електричного поля у точці, розташованій на половині відстані між третім і четвертим
зарядом.
8. Прямий провідник довжиною 0,2 м і масою 5.10-3 кг підвішений горизонтально на двох легких
підвісах в однорідному магнітному полі, вектор індукції якого розташовано у горизонтальній площині
перпендикулярно до провідника. Індукція магнітного поля дорівнює 4.10-3 Тл. На скільки зміниться
сила натягу кожного підвісу, якщо по провіднику проходитиме струм силою 8 А? (див. рис.1).
9. Електрон влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно силовим лініям і рухається в полі по
коловій траєкторії радіусом
0,25 м. Вектор магнітної індукції поля дорівнює 1 мТл. Визначити
період обертання і швидкість руху електрону. Маса електрону 9, 1.10-31 кг.
10. Обчислити питому енергію зв’язку ядра алюмінію 27Al13 . Маса ядра – 26,80747 аом, маса протону
– 1,00728 аом, маса нейтрону – 1, 00866 аом.
11. Яка кількість електроенергії витрачається для покриття виробу шаром срібла товщиною 20 мкм, з
площею поверхні 200 см2, якщо електроліз проводиться при напрузі 10 В, а ККД установки 80%?
Стала Фарадея – 9,648.104 Кл /моль, молярна маса срібла – 108г/моль, густина срібла 10,5 г/см3.
12. У схемі, зображеній на малюнку, опори резисторів R1 =3 Ом, R2 =2 Ом, R3 =12 Ом, R4 =8 Ом, R5
=1,2 Ом. напруга на резисторі R2 дорівнює 4 В. Обчислити струми через всі резистори і потужність на
R5 .

ВСТУПНИЙ ІСПИТ

УФМЛ – 2013 10 клас

Варіант 2

1 Автомобіль проїхав половину шляху зі швидкістю 60 км/год, половину решти часу він їхав зі
швидкістю 15 км/год, а останню ділянку – зі швидкістю 45 км/год. Яка середня швидкість на всьому
шляху?
2. До коромисла рівноважних терезів підвішені дві однорідні кульки рівної маси, виготовлені з різних
матеріалів. Якщо помістити одну з кульок у воду (ρ1=103кг/м3), а другу – у гас (ρ2=0,8·103кг/м3), то
рівновага збережеться. Вважаючи густини кульок більшими за густини рідин, знайти відношення
густин речовин кульок.
3. У посудині, з якої швидко відкачують повітря, міститься вода масою m при температурі t=00С.
Внаслідок інтенсивного випаровування вода поступово заморожується. Яка частина води може бути
перетворена на лід?
4. Яку роботу треба виконати, щоб підняти на ланцюгу масою 8 кг відро води масою 10 кг з колодязя
завглибшки 30 м. Розмірами відра знехтувати.
5. Лінза з фокусною відстанню 10 см утворена з двох однакових половинок, які щільно стикаються у
горизонтальній площині, дає чітке зображення точки на екрані, розташованому на відстані 20 см від
неї. На скільки слід змістити вгору верхню з половинок лінзи, щоб відстань між зображеннями на
екрані стала рівною 1 см?
6. Два точкових заряди q1= 10 нКл та q2= -15 нКл розташовані на відстані 5 см один від одного. Який
заряд і де слід розташувати, щоб система знаходилася у рівновазі?
7. У вершинах квадрата зі стороною b послідовно розташовані q1= q, q2=-2q, q3= 3q, q4=-5q. Знайти
напруженість електричного поля у точці, розташованій на половині відстані між першим і другим
зарядом.
8. Прямий провідник довжиною 0,2 м і масою 5.10-3 кг підвішений горизонтально на двох легких
підвісах в однорідному магнітному полі, вектор індукції якого розташовано у горизонтальній площині
перпендикулярно до провідника. Індукція магнітного поля дорівнює 4.10-3 Тл. На скільки зміниться
сила натягу кожного підвісу, якщо по провіднику проходитиме струм силою 8 А? (див. рис.1).
9. Протон зі швидкістю 106 м/c влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно силовим лініям.
Вектор магнітної індукції поля дорівнює 1 Тл. Визначити період обертання і радіус кола, по якому
буде рухатись протон. Маса протону 1,67.10-27 кг.
10. Обчислити питому енергію зв’язку ядра заліза 56Fe26 . Маса ядра – 55,92069 аом, маса протону –
1,00728 аом, маса нейтрону – 1, 00866 аом.
11. У процесі сріблення 10 ложок було затрачено 893, 5 кДж енергії. Площа поверхні кожної ложки
50 см2. Визначте товщину шару срібла, що відклався на ложках, якщо електроліз проводився при
напрузі 6 В, а ККД установки 60%. Стала Фарадея – 9,648.104 Кл /моль, молярна маса срібла –
108г/моль, густина срібла 10,5 г/см3.
12. У схемі, зображеній на малюнку, опори резисторів R1 =2 Ом, R2=4 Ом, R3 =4 Ом, R4 =6 Ом , R5
=1,6 Ом, напруга на резисторі R4 дорівнює 3,6 В. Обчислити струми через всі резистори і потужність
на R2 .

