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1. На похилiй площинi, яка утворює кут α з горизон-

том, знаходиться шафа маси m, висота якої – h, a

ширина – l. Коефiцiєнт тертя лiвих нiжок шафи об

похилу площину рiвний µ1, а правих µ2. Яку силу

F потрiбно прикласти до стiнки шафи (так, як по-

казано на рисунку), щоб вона рiвномiрно рухалася

вгору по похилiй площинi? Розмiри нiжок шафи є

нехтовно малими у порiвняннi з розмiрами шафи.

Лiвi та правi нiжки позначенi на рисунку лiтерами

L та R вiдповiдно. (5 балiв)
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2. У закритому горизонтальному iзольованому цилiндрi довжини 2l i поперечного перерiзу S зна-

ходиться поршень, який дiлить об’єм цилiндра навпiл. По рiзнi боки вiд поршня знаходяться

рiзнi гази при однакових температурах та однакових тисках P . У певний момент поршень стає

проникним для газу, що знаходиться в однiй iз половинок цилiндра. На яку вiддаль змiститься

поршень, пiсля того як вiн став проникним для газу, якщо сила тертя поршня об стiнки цилiндра

рiвна F? (5 балiв)

3. Двi маленькi металiчнi кульки однакової маси, причому радiус однiєї кульки вдвiчi бiльший за

радiус iншої, пiдвiшенi на довгих нитках однакової довжини, якi закрiпленi в однiй точцi. Кульки

розводять на певну вiддаль, надаючи їм однакового заряду, при цьому мiж кульками встановлю-

ється певна вiддаль a, яка є набагато менша за довжину ниток i в той же час значно перевищує

радiуси кульок. Потiм бiльшу кульку розряджають. Яка вiдстань буде мiж кульками пiсля вста-

новлення рiвноваги? Яка вiдстань встановиться мiж кульками, якщо дослiд з розряджанням

бiльшої кульки повторити N раз? (5 балiв)

4. Яка кiлькiсть теплоти видiлиться у колi (див. рисунок) при

перемиканнi ключа з положення 1 у положення 2? (5 балiв) С С С С
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5. Уздовж головної оптичної осi збиральної лiнзи з фокусною вiддалю F = 5(cм) рухаються на-

зустрiч одна однiй двi мурашки, якi перебувають по рiзнi сторони лiнзи. Через який час перша

мурашка зустрiнеться iз зображенням другої, якщо в початковий момент часу вони знаходилися

на вiдстанi l1 = 20(см) та l2 = 15(см) вiд лiнзи, а їхня швидкiсть є однакова i рiвна v = 2 (см/c).

(5 балiв)


