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1. Автомобiль пiдвищеної прохiдностi, який може використовувати в якостi ведучих або переднi або
заднi колеса розвиває на горизонтальнiй дорозi максимальну швидкiсть v. Яку максимальну швидкiсть
може розвинути автомобiль рухаючись вгору по похилiй дiлянцi дороги, якщо кут нахилу дороги до
горизонту рiвний α. Маса автомобiля рiвна m, потужнiсть двигуна автомобiля — N , вiдстань мiж осями
рiвна L. Вважати, що центр мас автомобiля знаходиться посерединi мiж осями i перебуває на висотi h
вiд поверхнi дороги. (5 б.)
2. Однорiдний поплавок густини ρ, що має форму кулi радiуса a, занурений у рiдину густною ρ0
(ρ < ρ0 ). Знайти частоту малих коливань поплавка. (5 б.)
3. Система, яка являє собою цилiндричну посудину, роздiлену рухомою теплонепроникною перегородкою, з’єднану за допомогою тонкої трубки з iншою цилiндричною посудиною, наповнена iдеальним
газом. При температурi T0 та тиску p0 поршень перебуває у рiвновазi, роздiляючи посудину на об’єми
V0 та V1 . Об’єм iншої цилiндричної посудини рiвний V2 . Газ, який знаходиться у лiвiй вiдносно поршня частинi нагрiвають до температури T , а газ, що знаходиться в посудинi об’ємом V2 нагрiвають
до температури T2 . Знайти тиск газу у посудинах пiсля встановлення рiвноваги. Об’ємом газу, який
знаходиться у трубцi, що з’єднує посудини, можна знехтувати. (5 б.)

4. Знайти ємнiсть конденсатора, який має форму трьох металiчних концентричних сфер, радiусами
R1 , R2 та R3 вiдповiдно (R1 < R2 < R3 ), вважаючи що сфери iз радiусами R1 та R3 з’єднанi мiж собою
тонким провiдником i виконують роль однiєї обкладки конденсатора, а сфера радiуса R2 виконує роль
iншої обкладки конденсатора. (5 б.)
5. На плоскопаралельну скляну пластину пiд кутом α падає пучок свiтла шириною a, який має двi
компоненти з частотами ν1 та ν2 . Показники заломлення для цих двох компонент вiдрiзняються: n1 для
частоти ν1 i n2 для частоти ν2 . Визначити мiнiмальну товщину пластинки, при якiй свiтло, пройшовши
через пластину, буде поширюватися у виглядi двох окремих пучкiв, кожен з яких вiдповiдає однiй
компонентi. (5 б.)

