ТЮ 10-11 У

КОНКУРС «ТЕХНІК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 10-11 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!

Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Міжнародного інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»
2017/2018 навчального року, який проводиться Національним центром «Мала академія наук України».
Оцінювання виконання тестових завдань здійснюється згідно таким критеріям:
1. На початку конкурсу кожний учасник отримує 30 балів.
2. За неправильну відповідь від загальної суми балів віднімається 25% від кількості балів за дане завдання.
3. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати при виконанні завдань тестового етапу, становить 150. Час
виконання завдань – 75 хв.
Сподіваємося, що кожний з учасників конкурсу добре підготувався до нього, тому буде самостійно і вдумливо
виконувати завдання. Бажаємо Вам, юні друзі, успіхів і сподіваємося, що Ви станете завзятими дослідниками і поповните
ряди Малої академії наук України.
Результати завдань та відповіді до них можна буде знайти на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/ після 20
січня 2018 року. Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, що оцінюються в 3 бали
1. Хто є хто? Встановіть відповідність портретів вчених і винахідників до їх імен: а) Нікола Тесла, б) Майкл
Фарадей, в) Андре Ампер, г) Томас Едісон.
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А) 1-а), 2-б), 3-г), 4-в); Б) 1-в), 2-б), 3-а), 4-г); В) 1-г), 2-в), 3-а), 4-б); Г) 1-б), 2-в), 3-г), 4-а).
2. Пряма мова. «Вона була настільки впевнена, так щиросердо вірила в мене, що я відчував, заради кого мені
жити, і я не повинен її розчаровувати», - ці слова належать … і присвячені …
А) Ніколі Тесла, його матері; Б) Томасу Альва Едісону, його коханій дружині; В) Томасу Альва Едісону, його матері;
Г) автору тестових завдань, його доньці.
3. Факти біографії. В архівах Томаса Едісона є свідчення про те, що для одного із своїх винаходів він випробував
6000 екземплярів різних рослин, зокрема найбільше видів очерету і цукрової тростини. Це призвело до створення …
А) … вдосконаленню джерела постійного струму; Б) … нитки розжарювання вугільної лампи; В) … лужного
акумулятора; Г) … створення ізоляції для провідників струму.
4. Факти біографії. Єдиним, повністю оригінальним винаходом Едісона, на який був отриманий патент у 1877 р.,
вважається …
А) … фонограф; Б) … вугільна лампа розжарювання; В) … феронікелевий лужний
акумулятор; Г) … диктофон.
5. Факти біографії. Коли під час пожежі була знищена бібліотека 62-річного Едісона,
знаменитий винахідник почав реготати. Свою дивну реакцію він пояснив …
А) … тим, що ледь не збожеволів; Б) … тим, що радів тому, що перед цим перевіз усі
свої папери в інше місце; В) … тим, що помічники встигли всі вдалі проекти скопіювати;
Г) … тим, що радів від того, оскільки всі його помилки і невдачі зникли.
6. Пряма мова. У своїх мемуарах всесвітньо відомий винахідник писав: «Вона «… була
людиною неймовірної, безмежної доброти… про її доброту ходило стільки ж легенд,
скільки й про її винахідницькі таланти. Вона навчила мене, що жити треба не для себе, а для
людей, і я безмежно їй вдячний за це». Ці слова належать …(1) і присвячені …(2). Заповніть пропуски в реченні.
А) (1) … Ніколі Тесла; (2) … його матері; Б) (1) … Ніколі Тесла, (2) … його старшій сестрі; В) (1) … Томасу Едісону;
(2) … його матері; Г) (1) … Томасу Едісону; (2) … його дружині.
7. Пряма мова. У своїх мемуарах Нікола Тесла зазначив: «Народився я в 1856 році, але справжнім
початком свого життя вважаю 1875 рік, оскільки…» Оберіть закінчення речення.
А) … цього року я почав самостійно працювати; Б) … цього року я запатентував свій першій
винахід; В) … я вступив у Вищу технічну школу в Граці і нарешті розпочав самостійне життя; Г) …
цього року я отримав атестат про закінчення навчання в реальному училищі в Карловаці.
8. Пряма мова. Не закінчивши навчання в Карловому університеті, Нікола Тесла поїхав у Будапешт,
оскільки його запросили працювати інженером-електриком на телефонній станції, яку будувала
Американська телефонна компанія. У своїх мемуарах Тесла так написав про цей період: «У Будапешті я
зробив своє перше справжній повноцінний винахід, тобто не поліпшив щось, винайдене іншими, а
придумав усе сам». Перший повноцінний винахід Ніколи Тесла – це:
А) двофазний електродвигун; Б) телефонний підсилювач, тобто перший в світі репродуктор; В) дугову лампу для
освітлення вулиць; Г) асинхронний електричний двигун.

9. Пряма мова. У своїх мемуарах Нікола Тесла розповідає про свої поневіряння в США: «Копати землю було
вигідніше всього – землекопам платили краще, ніж вантажникам або прибиральникам. Коли я трохи звик, згодом став
гарним землекопом, оскільки був сильним, витривалим». Укажіть причину, з якої Нікола Тесла опинився в тяжкій скруті.
А) У Нью-Йорку Тесла був обікрадений злодіями. Б) Нікола Тесла програв все в карти. В) Тесла не міг знайти
роботи за фахом, оскільки не мав диплому. Г) Тесла пішов від нечесних роботодавців (Едісона, а згодом і співзасновників
компанії «Тесла Ерк Лайт Компані»), які нахабно обдурили його і не виплатили обіцяний гонорар.
10. Пряма мова. У своїх мемуарах Нікола Тесла пише: «… Коли Едісон ще був живий, я ніколи
не висував проти нього обвинувачень у спробі мого вбивства, тому, що в мене не було вагомих
доказів. Була лише розповідь людини, яка намагалася мене вбити». Ця подія була наслідком того,
що… (1), а людина, яка захистила Ніколу Тесла – це … (2)
А) (1) … того, що Тесла пішов від Едисона; (2) … – це друг Тесли Антал Сігеті; Б) (1) … того,
що Нікола Тесла винайшов асинхронний двигун, (2) … – це друг Тесли Обадія Браун; В) (1) … того,
що Тесла разом із Вестінгаузом виграли «війну струмів»; (2) … – це винахідник і промисловець,
керівник великої електротехнічної компанії Вестінгауз; Г) (1) … того, що Тесла разом із Вестінгаузом виграли «війну
струмів»; (2) … – це друг Тесли Антал Сігеті, який працював разом з ним у компанії Вестингауза.

Завдання, що оцінюються в 4 бали
11. Винаходи Тесла. Ніколу Тесла вважають засновником робототехніки, оскільки він сконструював і
продемонстрував у 1989 році на Нью-Йоркській Електричній виставці…
А) автоматичний регулятор двофазного електродвигуна; Б) першу в світі радіокеровану модель човна; В) першу в
світі радіокеровану модель автомобіля; Г) асинхронний електричний двигун.
12. «Війна струмів». Протистояння Томаса Едісона і Ніколи Тесла (разом із Джорджем
Вестінгаузом) у боротьбі за використання в електротехніці …(1); продовжувалася … (2) років і
закінчилася перемогою … (3).
А) (1)… дугових ламп для вуличного освітлення, винайдених Тесла і ламп розжарювання,
винайдених Едісоном, (2) …продовжувалася 10 років, (3) … закінчилась перемогою Едісона; Б) (1)…
змінного та постійного струму, (2) … продовжувалася більше 100 років; (3) … закінчилась
перемогою Тесла; В) (1)… змінного та постійного струму, (2) … продовжувалася більше 10 років;
(3) … закінчилась перемогою Едісона; Г) (1)… змінного та постійного струму, (2) …
продовжується й зараз; (3) … до цих пір не переміг жодний.
13. Винаходи Тесла. Эксперименти Н. Тесла з високочастотними струмами великої напруги призвели його до:
А) створення асинхронного електродвигуна; Б) створення радіокерованої моделі човна; В) створення
флуоресцентних ламп; Г) відкриття фізіологічної антимікробної дії на шкіру людини.
14. Пряма мова. Нікола Тесла: «Мені все одно, що вони вкрали мої ідеї, але я жалкую і мені не все одно, …»
Продовжте вислів вченого.
А) «… як вони їх використають»; Б) «… як вони це представляють і пояснюють»; В) « … що вони на них
наживаються»; Г) « … що в них немає власних ідей».
15. Дослідження Тесла. 12 жовтня 1887 року Тесла незалежно від італійського вченого Галілео Ферраріса і раніше за
нього дав наукове обґрунтування:
А) обертального магнітного поля; Б) радіозв’язку; В) виникнення блискавок; Г) теорії асинхронних електродвигунів.
16. Дослідження Тесла. Теоретичне обґрунтування дії електродвигунів змінного струму, розроблене Ніколою Тесла,
містить твердження щодо обертального магнітного поля. Вкажіть правильні. Обертальне магнітне поле створюється…
А) … за допомогою 2-х котушок із струмом, осі обертання яких перпендикулярні одна одній; Б) … за допомогою 3-х
котушок із струмом, осі обертання яких зміщені одна відносно одній на 1200; В) … будь-якої з котушок, осі обертання яких
зміщені одна відносно одній на однакові за величиною кути, що дають у сумі 3600; Г) Усі наведені твердження вірні.
17. Проекти Тесла. На кресленні наведена частина з обґрунтування теорії Тесла щодо
електричного двигуна. Вкажіть правильні твердження: 1) показаний принцип утворення
обертального магнітного поля; 2) показаний принцип дії двофазного електродвигуна; 3)
показано принцип дії трифазного електродвигуна; 4) наведене креслення ніяк не показує дію
електродвигуна, а лише ілюструє принцип суперпозиції магнітних полів.
А) 1), 3); Б) 1), 4); В) 2), 4); Г) 1), 2).
18. Чий винахід? Після відомих дослідів Генріха Герца в 90-тих роках ХІХ сторіччя до
цього винаходу підійшли кілька електротехніків. У 1943 році Верховний суд США
підтвердив першість у створенні:
А) радіо – росіянином Олександром Степановичем Поповим; Б) радіо – сербським
електротехніком Ніколою Тесла; В) радіо – італійцем Гульєльмо Марко́ні; Г) радіо –
одночасно незалежно один від одного Н. Тесла, О.С. Поповим та Г. Марконі.
19. Магічні креслення. Розповідають, що це креслення, схоже на павутину, було
знайдене в архівах Ніколи Тесла. Насправді цей рисунок є:
А) проектом багатофазного електродвигуна Н. Тесла; Б) натальною картою
Н. Тесла, тобто його гороскопом; В) фальсифікацією вчителя математики, який таким
чином хотів домогтися визнання його оригінального способу перемножувати числа; Г)
схема оригінального способу множення чисел, запропонована Теслою.
20. Пам'ять про генія. На світлинах представлені пам’ятники Ніколі Тесла: 1) біля
Ніагарського водоспаду з боку Канади; 2) у парку міста Ніагара-Фопс у США; 3) у столиці
Азербайджану Баку; 4) в столиці Чехії Празі.
Вкажіть відповідність між позначеними світлинами та вказаними місцями розташування.

а)

б)

в)

г)

А) 1) – а), 2) – б), 3) – в), 4) – г); Б) 1) – а), 2) – б), 3) – г), 4) – в); В) 1) – б), 2) – а), 3) – в), 4) – г); Г) 1) – б), 2) – в), 3) –
а), 4) – г).

Завдання, що оцінюються в 5 балів

21. Винаходи Тесла. На малюнку показана схема і наведені твердження щодо явищ, які
відображені на схемі. Вкажіть варіант з усіма правильними твердженнями.
1) Це схема статора шестифазного електродвигуна Тесла. 2) Це схема статора трифазного
електродвигуна Тесла. 3) На колі статора електродвигуна розташовані шість пар полюсів
електромагнітів. 4) На колі статора електродвигуна розташовані три пари полюсів
електромагнітів. 5) Кількість оборотів магнітного поля дорівнює частоті змінного струму в
електромагнітах, поділеного на кількість полюсів електромагнітів. 6) Кількість оборотів
магнітного поля дорівнює частоті змінного струму в електромагнітах, поділеного на кількість
пар полюсів електромагнітів.
А) 2), 4), 6); Б) 2), 3), 6); В) 1), 3), 5); Г) 1), 4), 6).
22. Проекти Тесла. На кресленні наведений фрагмент з обґрунтування теорії Тесла щодо
трифазної електричної машини. Вкажіть, що означає кружальце, позначене літерою А:
А) переріз витка обмотки статора, куди входить струм, який створює магнітне поле з індукцією
ВА; Б) переріз витка обмотки статора, звідки виходить струм, який створює магнітне поле з
індукцією ВА; В) Північний полюс магніту, який, обертаючись, створює магнітне поле з індукцією ВА;
Г) Південний полюс магніту, який, обертаючись, створює магнітне поле з індукцією ВА.
23. Проекти Тесла. Якщо змінити чергування фаз трифазної обмотки в статорі електродвигуна Тесла, тобто змінити,
наприклад, підключення двох або трьох котушок, то …
А) … нічого не зміниться; Б) … зміниться і напрям обертання магнітного поля; В) … двигун не буде працювати;
Г) … зміниться частота обертання двигуна.
24. Асинхронний електродвигун. Нікола Тесла винайшов принцип дії асинхронного двигуна. Вкажіть правильні
твердження щодо цього пристрою.
1) Швидкість обертання ротора співпадає з частотою обертання індукції магнітного обертального поля. 2)
Обертальне магнітне поле створюється струмом у обмотках статора. 3) Асинхронний електродвигун може працювати і
як машина змінного струму, і як машина постійного струму. 4) Ротор асинхронного двигуна не живиться струмом від
будь-якого джерела.
А) Усі твердження правильні; Б) 1), 3), 4); В) 2), 4); Г) 2), 3).
25. Асинхронний електродвигун. Відмінностями асинхронного двигуна є: 1) трифазний струм, який, проходячи по
обмотках статора, створює обертальне магнітне поле; 2) постійний електричний струм, що проходить по обмотках
статора; 3) частота обертання ротора дорівнює частоті обертального магнітного поля, що створюється струмом у
обмотках статора; 4) частота обертання ротора двигуна менше частоти обертального магнітного поля, що створюється
струмом у обмотках статора.
А) 2), 3); Б) 1), 3); В) 1), 4); Г) 2), 4) .
26. Куля Ніколи Тесла. Ці незвичайні світильники за патентом, отриманим Ніколою Тесла в 1894 р.,
сконструював у 1970-х роках Джеймс Фалк. Живлення єдиного електроду всередині кулі здійснюється від
трансформатору Тесла, який створює і подає на нього високу напругу з частотою близько 30 000 Гц.
Вкажіть правильні твердження щодо дії плазмової кулі Тесла.
1) Всередині кулі зазвичай присутня суміш інертних газів при пониженому тиску.
2) Тесла не використовував подібної суміші газів у своїх зразках газорозрядних ламп. 3) Гази для
наповнення кулі Тесла обирають так, щоб отримати певний колір розрядів («блукаючих блискавок»). 4)
Якщо до кулі Тесла піднести непрацюючу люмінесцентну лампу, вона обов’язково засвітиться. 5) Куля
Тесла не працює при постійній високовольтній напрузі.
А) Усі твердження правильні; Б) 1), 3), 4); В) 2), 3), 4); Г) 2), 3), 5).
27. Трансформатор Тесла. На принциповій схемі показані основні складові трансформатора
Тесла: G, Lр, LS, CS. CS – це паразитна ємність, яка обумовлена особливостями конструкції
трансформаторів і пов’язана з ємністю між витками та між обмоткою трансформатора і його
корпусом. Вкажіть правильні твердження щодо принципу дії трансформатора Тесла.
1) Lр – первинна обмотка трансформатора, LS – вторинна обмотка. 2) Вторинна обмотка разом
з власною паразитною ємністю складають коливальний контур. 3) Трансформатор Тесла працює
в умовах резонансу між поданими електромагнітними коливаннями від джерела G і контуру,
утвореному вторинною обмоткою. 4) Заземлення дуже важливе, оскільки земля замикає
електричне коло, коли виникають стримери (блискавки) навколо трансформатора.
А) Усі твердження правильні; Б) 1), 3), 4); В) 2), 3), 4); Г) 1), 2), 3).

28. Трансформатор Тесла. На рисунку представлена модель трансформатора Тесла: а – тороїд,
б – вторинна обмотка, в – захисне кільце, г – первинна обмотка.
Вкажіть правильні твердження щодо цього пристрою.
1) Чим більше тороїд, тим потужніше стример (блискавка), оскільки він накопичує більшу енергію. 2)
Чим менше тороїд, тим менше стример, оскільки радіус кривизни тороїда менший. 3) Тороїд зменшує
резонансну частоту трансформатора. 4) Тороїд збільшує резонансну частоту трансформатора. 5) Захисне
кільце встановлюється, щоб стримери не влучали в первинну обмотку. 6) Захисне кільце встановлюється,
щоб стримери не влучали у вторинну обмотку. 7) Захисне кільце заземлюється окремим проводом.
А) Усі твердження правильні; Б) 1), 3), 4), 6), 7); В) 1), 3), 5), 7); Г) 2), 3), 5), 7).

а
б
в
г

29. Абстрактна задача. Десь на невідомій планеті в далекій-далекій Галактиці
живуть дивні мешканці. Вони майже увесь час щось їдять. За рахунок їжі ці істоти
можуть перетворюватися і змінювати свою сутність. От як це відбувається.
Кожен ФІК може з'їсти 5 СУН. Якщо ФІК з'їв зєвні СУНИ, то його називають ЗІКОМ. Якщо він
з'їв жатні СУНИ, то його називають ЖИКОМ. Якщо СУНИ були одночасно і жатні, і зєвні — ФІК
перетворюється на КІФА.
Оберіть вірні твердження і розберіться з цими інопланетянами.
1) ЗІК їв зєвні СУНИ; 2) ФІК може з'їсти тільки жатні суни; 3) Існує такий КІФ, що є одночасно і
ЖИКОМ; 4) Кожен ФІК є ЗІКОМ.
А) 1, 3, 4; Б) 1, 2, 3; В) 3, 4; Г) 1, 3.
30. Абстрактна задача — продовження.
Оберіть вірні твердження.
1) Кожен ЗІК є ФІКОМ; 2) Кожен ЖИК є ЗІКОМ; 3) Існує такий ФІК, що є
КІФОМ; 4) Існує такий ЖИК, що не є КІФОМ.
А) 1, 4; Б) 2, 3; В) 1, 3, 4; Г) 1, 2, 4.

І на сам кінець – усім учасникам конкурсу на замітку – слова
Ейнштейна

«МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ – 2018»
«Техніка» - 11 грудня 2018 р.
Конкурс присвячений 135-річчю з дня народження відомого популяризатора науки
Якова Ісидоровича Перельмана. Завдання конкурсу пов’язані з публікаціями Я.І.
Перельмана.

«Екологія» - 12 грудня 2018 р.
Завдання передбачають інтеграцію знань з екології, біології та географії.

«Астрономія» - 13 грудня 2018 р.
Для виконання завдань потрібні астрономічні знання за навчальними програмами
для загальноосвітніх навчальних закладів з природознавства, астрономії, а також з
фізики, (розділи, що стосуються астрономічних явищ).

«Історія» - 15 грудня 2017 р.
Завдання відповідають програмі для загальноосвітніх навчальних закладів і
складаються за матеріалами І семестру поточного та ІІ семестру минулого навчальних
років. На прохання вчителів для старших класів у завдання для 9-11 класів будуть
включені питання також з української літератури із історичним змістом.

«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК-2018»
ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ в 2017-2018 навчальному році
• «Історик-Юніор» - ТЕМА: 100 років УНР – як це було і на що
вплинуло у вашому місті, селищі тощо. Дослідження на місцевому матеріалі.
• «Еколог-Юніор» - ТЕМА: Біоіндикація екологічного стану
водоймищ та річок. Дослідження на місцевому матеріалі та практичні
рекомендації.
• «Астроном-Юніор» - продовження загальних тем конкурсу 2016р.:
1. Навести результати ВЛАСНИХ спостережень об’єктів зоряного неба;
2. Сформулювати завдання за космічними знімками як власними, так і з Інтернету, і навести його розв’язання
(продовження минулорічної теми).
• «Технік-Юніор» - присвячується 135-річчю з дня народження Я.І. Перельмана, видатного популяризатора
науки, автора широко відомих книжок, де цікаво розповідається про науку.
ТЕМА: Оригінальні досліди-фокуси – Перетворити фізичні (хімічні) досліди в пізнавальні фокуси, використовуючи
власні ідеї, а також за мотивами науково-популярних книжок Я.І. Перельмана «Жива фізика», «Чи знаєте ви фізику?» тощо. При
цьому необхідно використовувати пристрої, виготовлені власноруч. Проте неможна використовувати досліди, які були вже
продемонстровані на конкурсі в травні 2015-2016 років.

Більше інформації на сайті http://man-junior.org.ua/
ВАЖЛИВО! Матеріали для підготовки, а також кращі учнівські проекти публікуються в науково-популярному
журналі Малої академії наук «Школа юного вченого».
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ЖУРНАЛ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК «ШКОЛА ЮНОГО
ВЧЕНОГО» – ЖУРНАЛ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ НАСТАВНИКІВ.
Передплатний індекс 49246 у каталозі періодичних видань України, вартість передплати на рік – 200 грн

