ТЮ 5-7 У

КОНКУРС «ТЕХНІК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 5-7 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!

Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Всеукраїнського відкритого 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, відомих своїм значним внеском
у електротехніку, 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. «Я зміг стати винахідником тому, що не ходив до школи», – ці слова належать…
А) Ніколі Тесла; Б) Ісаку Ньютону, проте їх використав Едісон; В) Томасу Альва Едісону; Г) автору
тестових завдань.
3.
Факти біографії. Він був наймолодшим з семи дітей втікача з Канади, учасника повстання Мак
Кензі, хлопець мав уповільнений розвиток у дитинстві. Ці факти стосуються …
А) Ніколи Тесла; Б) Томаса Альва Едісона; В) Ісака Ньютона; Г) Альберта Ейнштейна.
4.
Факти біографії. Розказують, що для створення одного зі своїх електричних пристроїв Едісон
провів більше 11 000 невдалих дослідів, поки не дійшов до створення…
А) лужного акумулятора; Б) фонографа; В) диктофону; Г) вугільної лампи розжарювання.
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, що всі його помилки і невдачі
зникли.
6. Факти біографії. Нікола Тесла був четвертою дитиною в родині священика.
Він народився в селі ….(1) на території тодішньої … (2) і теперішньої … (3).
Заповніть пробіли в реченні.
А) (1) Грац, (2) Австрії, (3) Сербії; Б) (1) Сміляни, (2) Угорщини, (3) Сербії; В) (1) Сміляни, (2) АвстроУгорської імперії, (3) Хорватії; Г) (1) Госпич, (2) Австро-Угорської імперії, (3) Чорногорії.
7. Вибір долі. Під час епідемії холери 17-річний Нікола Тесла тяжко захворів, і рідні думали, що він
помре. Батько намагався підтримати сина. Проте Нікола заявив, що, якщо він і видужає, то лише коли йому
дозволять … Після обіцянки батька виконати бажання сина, Нікола чудом переміг хворобу. Що попросив
Нікола в батька?
А) … лише коли йому дозволять вчитися на інженера; Б) … лише коли йому дозволять одружитися на
коханій дівчині; В) … лише коли йому дозволять стати священиком, як батько;
Г) … лише коли йому дозволять поїхати в Америку на навчання.
8. Факти біографії. У 1884 році Тесла приїхав у Нью-Йорк і розпочав роботу в
компанії Едісона на посаді інженера. За рік Тесла вдосконалив 24 машини, винайшов
нові комутатор та регулятор. За контрактом він повинен був поліпшити конструкції
Едісона електричних машин постійного струму і отримати за це 50 000 доларів

($ 1 000 000 за нинішнім курсом). Проте Едісон…
А) … заплатив йому лише половину цієї суми; Б) … не заплатив нічого, оскільки удав, що не розуміє
удосконалень; В) … не заплатив нічого, сказавши, що угода насправді була «американським гумором»;
Г) … не заплатив повної суми, сказавши, що буде платити в розстрочку по 0,1 частині в рік.
9. Пряма мова. Нікола Тесла так описав мету свого життя, яку він визначив ще в юності: « (…) ! (…) !
(…) ! Ось чого я бажав! … Гроші ніколи не були моїм стимулом». Замініть точки в дужках, зважаючи на те,
що повторюється одне й те саме слово.
А) Вчитися! Вчитися! Вчитися! Б) Винаходити! Винаходити! Винаходити! В) Експериментувати!
Експериментувати! Експериментувати! Г) Навчати! Навчати! Навчати!
10. Пряма мова. Тесла в своїх мемуарах писав: «Ідея керованих на відстані машин прийшла до мене в
1892 році… Я довго міркував, яку модель обрати для першої публічної демонстрації». Вважається, що цим
Тесла започаткував робототехнічну галузь. Вкажіть, яку першу в світі радіокеровану модель обрав Тесла,
коли в 1898 році на Електричній виставці в Нью-Йорку показував її відвідувачам виставки:
А) модель автомобіля; Б) модель літака; В) модель візка; Г) модель човна.

Завдання, що оцінюються в 4 бали
11. «Війна струмів». Нещодавно на екрани вийшов фільм, присвячений реальним
подіям, під назвою «Війна струмів». У фільмі йдеться про протистояння Тесла і
Едісона, яке стосувалося … (1) і в якому перемогу одержав … (2).
А) … дугових ламп, винайдених Тесла і ламп розжарювання, винайдених Едісоном
(1), перемогу одержав Едісон (2); Б) … змінного та постійного струму (1), перемогу
одержав Тесла (2); В) … дугових ламп, винайдених Тесла і ламп розжарювання,
винайдених Едісоном (1), перемогу одержав Тесла (2); Г) … змінного та постійного
струму (1), перемогу одержав Едісон (2).
12. Дослідження Тесла. Експерименти Н. Тесла з високочастотними струмами великої напруги призвели
його зокрема до:
А) створення радіокерованої моделі автомобіля; Б) створення радіокерованої моделі човна;
В) створення трифазного електродвигуна; Г) відкриття способу очищення забруднених поверхонь.
13. Дослідження Тесла. Майже в усіх посібниках з фізики вказується, що цей геніальний винахід, яким
користується зараз кожний з жителів Землі, зроблений італійцем Гульєльмо Марко́ні та російським вченим
Олександром Поповим у 1896 році незалежно один від одного. Проте в 1943 році Верховний суд США
підтвердив першість саме Ніколи Тесла в цьому винаході, який він створив ще в 1893 році. Вкажіть назву
цього винаходу:
А) радіо; Б) електролічильник; В) трифазний електродвигун; Г) рентгенівські промені.
14. Смертоносна зброя. Тесла стверджував, що він побудував машину для створення землетрусів. Після
першого успішного випробування в 1908 році цього пристрою Нікола Тесла…
А) … засекретив свій винахід; Б) … передав свій винахід у міністерство оборони США; В) … не встиг
запатентувати свій винахід, оскільки його лабораторія згоріла під час пожежі; Г) … взяв молоток і
власноруч зруйнував пристрій, а креслення знищив.
15. Винаходи Тесла. Нікола Тесла створив близько 800 винаходів, проте запатентував лише близько …
А) 100; Б) 200; В) 300; Г) 700.
16. Останній патент. Останнім запатентованим пристроєм, створеним Ніколою Тесла, був:
А) Патент на конструкцію літального апарату з вертикальним стартом і посадкою, який був
отриманий 3 січня 1928 року. Б) патент на радіо керування підводним човном 1917 року; В) патент на
двофазний двигун змінного струму; Г) патент на люмінесцентну лампу.
17. Ідеї Тесла. Тесла мріяв про створення технології передачі електрики на великі відстані, забезпечуючи
віддалені райони електричної енергії. Втілення своїх ідей Нікола Тесла демонстрував за допомогою
спеціальних експериментів ще в 1893 році на Всесвітній виставці в Чикаго. Вкажіть, які це були
експерименти.
А) Дистанційне керування човном. Б) Запалення на відстані ряду фосфорних ламп. В) Передача
інформації за допомогою радіохвиль. Г) Отримання штучних кульових блискавок.
18. Таємниці Тесла. Існує непідтверджена версія, згідно з якою в результаті експериментів
Ніколи Тесла в 1908 році, відбулася відома в усьому світі катастрофа. Вкажіть назву цієї події.
А) Мессінський землетрус поблизу острова Сицилія. Б) Вибух на Риківській шахті Юзівки
(Донбас), під час якого загинуло більше 350 шахтарів. В) Падіння Тунгуського метеориту на
території Західного Сибіру. Г) Катастрофа «Титаніка», коли загинуло більше 1500 пасажирів.
19. Башта Тесла. Башта, яку називають баштою Ворденкліффа, побудована за проектом
Тесла біля курорту з такою самою назвою і зруйнована в 1917 році, була створена Ніколою
Тесла для:
А) запровадження трансатлантичного телефонного зв’язку; Б) для радіозв’язку; В) для
безпровідної передачі електроенергії на далекі відстані; Г) Усі перераховані чинники правильні.

20. Ідеї Тесла. Перед другою світовою війною Тесла працював над ідеєю захисної зброї, здатної зупинити
напад на кордоні будь-якої країни. У 1934 році в пресі з’явилося повідомлення, що Тесла винайшов «промені
смерті». Проте випробувань цих «променів» так і не відбулося, і архівні джерела з цим винаходом невідомі.
А сам Нікола Тесла називав свій винахід:
А) мирні промені; Б) лазерні промені; В) промені справедливості; Г) рентгенівські промені.

Завдання, що оцінюються в 5 балів
21. Винахідницька задача. Розповідають, що в дитинстві Нікола Тесла любив складати задачі, пов’язані з
винаходами. Одного разу, він показав батькові аркуш паперу в якому було зроблено 128 акуратних отворів і
запитав, яку найменшу кількість отворів, враховуючи властивості паперу, треба просвердлити, щоб отримати
цей дірявий аркуш. Вкажіть правильну відповідь.
А) 128; Б) 2; В) 64; Г) 16.
22. Деталі для Ніколи Тесла. Якось Нікола Тесла замовив у майстерні однакові деталі з бронзи і придбав
для цього 36 заготовок. Працівники зауважили, що заготовок замало для тієї кількості деталей, яка потрібна.
Тесла відповів, що зі стружки, яка утворюється після виготовлення 6 деталей, можна після переплавки
отримати одну деталь. Вкажіть скільки деталей вдалося виготовити?
А) 42; Б) 36; В) більше 36, але точно сказати неможливо; Г) 43.
23. Пам'ять про генія. На світлинах представлені пам’ятники Ніколі Тесла: 1) біля Ніагарського
водоспаду; 2) у його рідному селищі – Смілянах; 3) у столиці Азербайджану Баку; 4) біля православної
церкви в Нью-Йорку. 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).
24. Тесла на фотографіях. На фотографії – портрет Ніколи Тесла, який тримає
в руках:
А) лампу розжарювання Едісона; Б) апарат для отримання рентгенівського
випромінювання; В) високочастотний трансформатор, що пізніше отримав його
ім’я; Г) газорозрядну лампу без проводів, що живиться від електромагнітного
поля трансформатора Тесла.
25. Тесла на фотографіях. Ця відома
фотографія Ніколи Тесла зафіксувала геніального фізика і
електротехніка в лабораторії Колорадо Спрінгс у 1899 році. На
світлині відображений:
А) удар блискавки, що спричинив пожежу; Б) випадковий
коронний розряд у лабораторії; В) демонстраційний експеримент з
трансформатором Тесла; Г) кадр з фільму «Війна струмів».
26. Винаходи Тесла. Поглянувши на креслення молодого Ніколи
Тесла, Едісон розсміявся: «Цей пристрій не може працювати,
оскільки тут немає ані перемикача, ані щіток».
Вкажіть: 1) назву пристрою; 2) відповідь Тесла.
А) 1) високочастотний трансформатор; 2) відповідь Тесла: «Пристрій не працює на постійному
струмі». Б) 1) газорозрядна лампа; 2) відповідь Тесла: «Пристрій не потребує прямого підключення до
джерела струму». В) 1) радіокерована модель човна; 2) відповідь Тесла: «Пристрій не потребує щіток
взагалі»; Г) 1) асинхронний електричний двигун; 2) відповідь Тесла: «Двигун працює на змінному струмі, а не
на постійному».
27. Що це? На рисунку зображений пристрій, винайдений Ніколою Тесла, який має назву:
А) плазмова куля Тесла; Б) зменшена модель башти Ніколи Тесла Ворденкліфф;
В) трансформатор Тесла; Г) частина асинхронного електродвигуна Ніколи Тесла.
28. Іграшка за винаходом Тесла. З цією цікавою науковою іграшкою, що являє собою
скляну кулю з рухомими всередині блискавками, знайома велика кількість учнів. Вкажіть ті

назви, які є правильними для цього пристрою: 1) плазмова куля Тесла, 2) одноконтактна
лампа; 3) плазмова лампа; 4) газорозрядна лампа з одним електродом; 5) маленька котушка
Тесла всередині кулі з інертним газом
А) 1), 3), 5); Б) 1), 4), 5); В) 1), 2), 3); Г) Усі назви правильні.
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

