ТЮ 10-11 У

КОНКУРС «ТЕХНІК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2018»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 10-11 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!

Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» 2018/2019
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 2019 року.
Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, що оцінюються в 3 бали
1. Фахівець і письменник. Яків Ісидорович Перельман, видатний популяризатор фізикоматематичних наук, за освітою був…
А. … інженером-техніком;
Б. … фізиком-експериментатором;
В. … вченим-лісоводом;
Г. … математиком і астрономом.
2. Перший музей цікавої науки . Першу в СРСР експозицію для
демонстрації «наукових див» для школярів та їх учителів Я.І. Перельман
створив 15 жовтня 1935 р. у … і дав назву … .
А. … у Москві і назвав «Музей Науки»; Б. … у Ленінграді і назвав
«Музей цікавої Науки»; В. … у Москві і назвав «Будинок Науки»; Г. … у Ленінграді і назвав
«Будинок цікавої Науки».
3. Перша публікація. Відомо, що перша науково-популярна публікація Я.І. Перельмана
була надрукована 23 вересня 1899 року в газеті «Гродненські новини», присвячувалася астрономічним спостереженням
відомого космічного явища і мала назву:
А. «З приводу очікуваного затемнення Сонця»; Б. «З приводу очікуваного затемнення Місяця»;
В. «З приводу очікуваного параду планет»; Г. «З приводу очікуваного вогняного дощу».
4. Визнання у середовищі вчених. Один з відомих вчених ХХ сторіччя називав Я.І. Перельмана «оспівувачем
математики, бардом фізики, поетом астрономії, герольдом космонавтики». Вкажіть прізвище цього вченого.
А. Сергій Павлович Корольов, конструктор космічних апаратів; Б. Костянтин Едуардович Ціолковський, теоретик
космонавтики; В. Валентин Петрович Глушко, вчений у галузі ракетно-космічної техніки ; Г. Ігор Васильович Курчатов,
вчений у галузі ядерної фізики.
5. Визнання значущості книжок. Багато з непересічних особистостей визнавали, що
обрали свій шлях у науку завдяки книжкам Я.І. Перельмана. Вкажіть, хто з перерахованих тут
особистостей не визнавав впливу Перельмана: 1. В.П. Глушко, 2. С.П. Корольов, 3. космонавт
Костянтин Феоктистов, 4. космонавт Леонід Каденюк, 5. космонавт Георгій Гречко,
6. космонавт Борис Єгоров.
А. 2, 5; Б. 3, 4; В. 3,6; Г. усі перераховані визнали вплив.
6. Визнання значущості книжок. Відомий вчений Валентин Петрович Глушко
стверджував: «Ця книжка надала мені правильний напрям у моєму захопленні …. …».
Назвіть цю книжку (1) Я.І. Перельмана і заповніть крапки наприкінці речення (2).
А. (1) «Міжпланетні мандри» («Цікавий космос»), (2) космічними польотами; Б. (1) «Цікава фізика», (2) космічними
польотами; В. (1) «Цікава фізика», (2) математикою і фізикою; Г. (1) «Жива математика», (2) математикою і фізикою.
7. Так називали Я.І. Перельмана. Талановитого популяризатора науки часто називали:
А. казкарем від науки; Б. фокусником у науці; В. доктором цікавої науки; Г. винахідником дивовижних пристроїв.
8. Винахід Я. Перельмана. Впродовж 1931 – 1933 рр. Я.І. Перельман разом з інженером Штерном розробляв проект,
націлений на скорочення 70-90% втрат врожаїв сільськогосподарських культур від цього природного явища.
Назвіть: 1) природне явище, від якого потерпають сільськогосподарські культури та
2) назву винаходу, що набагато зменшує ці втрати від цього явища.
А. 1) посуха; 2) зрошувальні системи;
Б. 1) повені; 2) насадження лісів для укріплення ґрунтів;
В. 1) град; 2) протиградова ракета;
Г. 1) нашестя колорадських жуків; 2) отрута проти шкідників.
9. Кінець життя. Я.І. Перельман пішов з життя 16 березня 1942 року, і причиною цьому …
А. … був голод під час блокади Ленінграда;
Б. … була ворожа куля, отримана в бою;
В. … був нещасний випадок;
Г. … було бомбардування Ленінграда під час блокади.
10. Так сказав Я.І. Перельман. Закінчить вислів Я.І. Перельмана: «Якщо ця строката купа найпростіших
відомостей зацікавила вас і викликала бажання познайомитися з неосяжною галуззю науки, то ….». Закінчить вислів.
А. … ви чомусь навчились;
Б. … моє завдання виконано;
В. … ви захотіли пізнавати природу;
Г. … я можу вже не писати більше.

Завдання, що оцінюються в 4 бали
11. Експонати Будинку Науки. У буфеті Будинку Науки відвідувачам демонструвалися пусті
пляшки, які здавалися наповненими ртуттю. Це явище пояснюється …
А. …дзеркальним покриттям стінок пляшок; Б. … законами відбивання світла; В. … зовнішнім
освітленням у кімнаті; Г. … явищем повного внутрішнього відбиття.
12. Експонати Будинку Науки. У буфеті Будинку Науки окріп до чаю наливали з високої
посудини, до якої був вміщений кип’ятильник і яка стояла в іншій посудині, де був насипаний
подрібнений лід. Як це могло бути?
А. Посудина насправді була вміщена в сіль, яку лише називали льодом. Б. Посудина була
насправді вміщена в бите скло, яке лише називали льодом. В. Поблизу поверхні води в меншій посудині за допомогою
кип’ятильника воду нагрівали, а холодні нижні шари води не піднімалися внаслідок поганої теплопровідності води.
Г. Все пояснюється лише тільки явищем конвекції.
13. Муха в банці. Муха сидить на дні банки, яка врівноважена на шальках терезів. Муха
злітає вгору. Як змінюються покази терезів під час її зльоту?
А. Шалька терезів піде вгору, оскільки зменшився тиск мухи на дно банки за рахунок її
прискореного підйому. Б. Шалька терезів піде вниз, оскільки сила тиску її крилець на повітря в
банці надає їй прискорення вгору, що збільшує силу протидії (силу тиску) на шальку терезів.
В. Шальки терезів будуть коливатися, оскільки коливатимуться крильця мухи, і сила тиску буде
періодично змінюватися. Г. Передбачити рух шальки терезів неможливо, це залежить від частоти
руху крилець.

v

14. Колесо. Колесо котиться вправо зі швидкістю v, обертаючись за годинниковою стрілкою.
Вкажіть, чому дорівнюють швидкості в точках А і В.
Б. vА < vВ < v;
А. vА = vВ = v;
Г. vА = 2v; vВ = 0;
В. vА = v; vВ = 1/2v;
15. Байка Крилова. Відома байка Крилова про лебедя, рака та
щуку, які тягнуть воза, закінчується словами: «А віз і нині там».
Наведений малюнок із кресленням …
А. … підтверджує цей вислів;
Б. … ілюструє слушність цього вислову;
В. … спростовує цей вислів;
Г. … не відповідає змісту байки.

16. Хто повільніший? Візки на столах мають однакові маси, коефіцієнти тертя також
дорівнюють один одному. Який з візків буде набирати
швидкість повільніше?
А. Швидкість змінюватиметься однаково, оскільки сили, що діють на нитку,
однакові. Б. Швидкість змінюватиметься швидше у візка, який рухається під дією
Швидкість
вантажу, оскільки нитка взаємодіє і з візком, і й з тягарцем. В.
змінюватиметься повільніше у візка, який рухається під дією руки, оскільки нитка
взаємодіє не лише з візком, а й з тягарцем. Г. Вірної відповіді немає.
17. Різновид зброї. На малюнку, наведеному в книжці Я.І. Перельмана, зображений озброєний
давньоєгипетський воїн. Лівою рукою воїн притискає до себе бойовий лук, а в правій тримає… (1) Цей
вид озброєння вражає автора книжки … (2).
А. …(1) шаблю, … (2) гострим лезом; Б. … (1) спеціальну дубинку, … (2) формою для нанесення
ударів; В. … (1) мачете, … (2) формою і гостротою леза; Г. … (1) бумеранг, … (2) незвичайною
траєкторією при киданні його.
18. Як легше? Річкою пливуть поряд пліт і човен. У певний момент їх швидкості однакові і дорівнюють 1 м/с. Що
легше гребцю в човні – обігнати пліт на 15 метрів чи відстати від нього на ті ж самі 15 метрів?
А. Обігнати. Б. Відстати. В. Однаково. Г. Ні обігнати, ані відстати взагалі неможливо,
оскільки човен і пліт мають швидкості, що співпадають.
19. Perpetuum mobile? Цей малюнок з книжки Перельмана, на якому зображений вічний
двигун, встановлений наприкінці ХІХ сторіччя в Лос-Анджелесі власником кафе, ілюструє
…
А. … принцип дії реального вічного двигуна. Б. … дію реального
вічного двигуна, оскільки кульки, що перекочуються всередині колеса,
змушують його крутитися без зупинки; В. … порушення закону
збереження енергії; Г. … як можна маніпулювати свідомістю людей в
цілях реклами, оскільки колесо крутилося електродвигуном.
20. Радіозв’язок на Місяці. Причина перешкод радіозв’язку для
великих відстаней на довгих хвилях полягає …
А. … у відсутності іоносфери. Б. … у значній меншості радіусу
Місяці в порівнянні з радіусом Землі. В. … у значній меншості маси
Місяця в порівнянні з масою Землі. Г. … у низькій температурі.

Завдання, що оцінюються в 5 балів
21. Вічний двигун. На малюнку зображено вічний двигун, який повинен працювати завдяки закону Архімеда: на
ланцюжку прикріплені порожні щільно закриті посудини, при цьому права половина ланцюга з посудинами вміщена у
воду, ліва ж перебуває у повітрі. Автор проекту стверджує, що ланцюг з посудинами переміщуватиметься проти
годинникової стрілки. Оберіть правильне твердження:
А. автор має рацію, рух ланцюга буде неперервним, проти годинникової стрілки, вода не виливатиметься; Б. рух
ланцюга за годинниковою стрілкою з часом припиниться, вода не виливатиметься; В. руху взагалі не буде; Г. рух
почнеться за годинниковою стрілкою, але швидко припиниться, вода виллється.
22. Знов той самий вічний двигун. Це питання є продовженням попереднього. Оберіть твердження, означені
малими буквами (а, б, в, г) і поєднайте їх з твердженнями, позначеними цифрами (1, 2, 3, 4) та виберіть свій варіант
відповіді, позначений великими буквами (А, Б, В, Г).
Щоб пояснити правильну відповідь на попереднє питання №21, потрібно врахувати:
а) що дія сили Архімеда на нижні посудини буде більша, ніж на верхні, це призведе …
б) що сила тертя відразу ж припинить рух ланцюга, це призведе …
в) що силу Архімеда визначає різність тисків рідини, і тому тиск води на нижню посудину буде більший справа, це
призведе …
г) що така конструкція взагалі неможлива, оскільки при переміщенні посудин вгору вода виллється.
1) … це призведе до руху системи проти годинникової стрілки;
2) … це призведе до руху системи за годинниковою стрілки;
3) … це призведе до того, що руху взагалі не буде;
4) … це призведе до короткочасного руху за годинниковою стрілкою і виливанню води під час цього.
Варіанти відповідей: А. в, 4; Б. а, 1; В. б, 3; Г. а, 2.
23. Ще один вічний двигун. Автор цього вічного двигуна вважає, що при обертанні хрестоподібно з’єднаних
циліндричних посудин з ртуттю у заглибленнях, ртуть перетікатиме усередині циліндрів під дією власної ваги, що й
спонукатиме подальше обертання пристрою. Оберіть правильне твердження:
А. система буде рухатися за годинниковою стрілкою, але зупиниться у невизначеному
положенні хрестовини, оскільки існує тертя між ртуттю та скляною поверхнею трубки;
Б. система буде рухатися проти годинникової стрілки, але зупиниться у невизначеному
положенні хрестовини, оскільки існує тертя між ртуттю та скляною поверхнею трубки;
В. система взагалі не буде рухатися;
Г. система почне рухатися і зупиниться, коли трубки в хрестовині займуть положення під
кутом 450 до горизонту.
24. Самостріл Ктезибія – учня Архімеда. На малюнках зображено традиційний лук та схему самостріла
Ктезибія. Традиційний простий лук виготовлявся з деревини (ясеню, кизилу тощо). Для тятиви використовували
сухожилля волів або козлів. У самострілі Ктезибія замість дуги луку використано спеціальний пристрій, який складався
з повітряних камер, усередині яких пересувалися поршні. Ці поршні були з’єднані із важелями, що поверталися при
натягуванні тятиви.
Виберіть правильні твердження і розташуйте їх у правильному порядку.
1) Пружність деревини, з якої виготовляли зазвичай дугу луків, у самострілі
Ктезибія замінено: а) пружністю важелів; б) пружністю повітря.
2) При натягування тятиви у самострілі: а) поршні штовхали важелі; б) важелі
оберталися на осях; в) важелі натискали на поршні у камерах; г) повітря натискало на
важелі.
3) Після відпускання тятиви і вильоту стріли: а) стиснуте повітря штовхало поршні і повертало
важіль у попереднє положення; б) повітря заходило у повітряну камері, виштовхувало поршень і повертало важелі у
попереднє становище.
Варіанти відповіді: А. 1-а; 2-а, б; 3-б; Б. 1-б); 2-а, в; 3-б; В. 1-б; 2-б, в, 3-а; Г. 1-а; 2-б, в; 3-а.
25. Винаходи Герона. У трактаті «Белопоетика» Герон описав:
А. автомати, які працювали під дією пари та води; Б. військові метальні машини; В. правила складання поезій,
віршів; Г. правила обчислення площ геометричних фігур.
26. Винаходи Герона. Винахід Герона під назвою діоптра був створений:
А. для астрономічних спостережень і став прототипом сучасного телескопа;
Б. для людей з вадами зору і став прототипом сучасних окулярів; В. для різноманітних
геодезичних робіт і став прототипом сучасного теодоліту; Г. для спостережень за віддаленими
предметами і став прототипом сучасного бінокля.
27. Винаходи Герона. У фонтані Герона відбуваються періодичні викиди водяного
струменю, які є прикладом таких видів коливань:
А. автоколивань; Б. вільних гармонічних коливань; В. вимушених коливань; Г. результатом
додавання вільних гармонічних коливань.
28. Пташка Герона. На малюнку зображено автомат, сконструйований Героном.
Роздивіться уважно і поясніть, як працює пристрій. Виберіть для цього фрагменти відповідей і
розташуйте їх у правильному порядку. Будьте уважні: серед фрагментів є й такі, які треба відкинути!

1) якщо повернути коліщатко проти часової стрілки, 2) то вертикальне зубчасте колесо буде обертатися за
часовою стрілкою, 3) то вертикальне зубчасте колесо буде обертатися проти часової стрілки, 4) це змусить горизонтальне
зубчасте колесо обертатися так, що пташка повернеться до нас хвостиком, 5) це змусить горизонтальне зубчасте колесо
обертатися так, що пташка повернеться до нас дзьобиком, 6) при цьому ковпак на нитці підійметься, 7) при цьому ковпак
на нитці опуститься, 8) повітря з ковпака витісниться водою крізь свисток, при цьому повітря змусить звучати свисток,
9) вода заповнить ковпак і, проходячи крізь свисток, змусить його свистіти.
Варіанти відповідей: А. 1,3,5,7,8; Б. 2,3,4,6,9; В. 1,2,5,6,8; Г. 1,3,4,7,9.
29. Абстрактна задача. У далекій-далекій галактиці на планеті Мукажовник живуть фантастичні істоти, яких
можна відрізняти по тій їжі, яку вони споживають
ТЯП – це такий ЛЯП, який з’їдає не більше семи КУКІВ. Якщо ТЯП з’їв парне число КУКІВ, то він - КЛЯП, а якщо
кратне трьом, то він – КЛУН. Якщо ТЯП з’їдає сім КУКІВ, то його називають ТУКОМ, а ЛЯП, що з’їв шість КУКІВ
стає КВАПОМ.
Відносно кожного з наступних висловів вкажіть, чи можна стверджувати, що він правильний.
1. Будь-який КЛУН є ЛЯПОМ.
2. Будь-який КВАП є ТЯПОМ.
3. Будь-який ТЯП є КЛЯПОМ.
4. Будь-який ЛЯП є ТЯПОМ.
5. КВАП — це КЛУН, який з’їв парне число КУКІВ.
А. 1 - так, 2 – так, 3 - ні, 4 - ні, 5 - так; Б. 1 - так, 2 - ні, 3 – ні, 4 – так, 5 – так;
В. 1 – ні, 2 – ні, 3 – так, 4 – ні, 5 – так; Г. 1 – так, 2 – так, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні.
30. Абстрактна задача (продовження).
Прочитайте, будь ласка, ще раз умову попередньої задачі.
Відносно кожного з наступних висловів вкажіть, чи можна стверджувати, що він правильний.
6. КЛУН — це ЛЯП, що з’їдає число КУКІВ, кратне трьом.
7. ТУК — це ЛЯП, що з’їдає сім КУКІВ.
8. КВАП одночасно є і КЛЯПОМ, і КЛУНОМ.
9. КЛУН з’їдає трьох КУКІВ.
10. ТУК з’їдає найбільше число КУКІВ з усіх ЛЯПІВ.
А. 6 - так, 7 – так, 8 - ні, 9 - ні, 10 - так; Б. 6 - так, 7 - ні, 8 – ні, 9 – так, 10 – так;
В. 6 – ні, 7 – ні, 8 – так, 9 – ні, 10 – так; Г. 6 – ні, 7 – так, 8 – так, 9 – ні, 10 – ні.

«МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ– 2019»
«Техніка»–17 грудня 2019 р.
Завдання включають:
1) Визначні винаходи та технології, запропоновані в ХХ-ХХІ сторіччях.
2) Вправи на застосування логіки, спостережливості, винахідливості.

«Екологія»–18 грудня 2019 р.
Завдання передбачають інтеграцію знань з екології, біології, географії, знання
екологічних знаків та знаків, що попереджають про небезпеку при використанні
певних технічних засобів, речовин тощо.

«Астрономія»–19 грудня 2019 р.
Для виконання завдань потрібні астрономічні знання за навчальними програмами з
природознавства та астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів.

«Історія»–20 грудня 2019 р.
Завдання відповідають програмі для загальноосвітніх навчальних закладів і
складаються за матеріалами І семестру поточного та ІІ семестру минулого
навчальних років.

ВАЖЛИВО! Матеріали для підготовки публікуються в науковопопулярному 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.

ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК – 2019»
• «Історик-Юніор» - «Мій внесок у музейну справу». Впродовж року майбутні учасники конкурсу повинні
поповнити музейну колекцію будь-якого музею (шкільного, міського, селищного тощо) експонатами, документами тощо, які
знайдені, зібрані та досліджені самими учасниками. Представлені матеріали можуть віддзеркалювати різні часи історії школи,
вулиці, міста, села тощо.
• «Еколог-Юніор» - «Комплексна біоіндикація екологічного
стану окремого біоценозу». Можна
використовувати і продовжувати дослідження 2018 року, якщо досліджувана ділянка входитиме в обраний вами біоценоз.
• «Астроном-Юніор»- продовження загальних тем конкурсу 2018 р.: Навести результати ВЛАСНИХ
спостережень об’єктів зоряного неба; Сформулювати завдання за космічними знімками як власними, так і з Інтернету, і
навести його розв’язання (продовження минулорічної теми).

• «Технік-Юніор» - продовження теми конкурсу 2018 р.: «Шляхами Я.І.Перельмана — ВЛАСНА
інтерпретація та продовження ідей і змісту відомих публікацій».
Методичні рекомендації та демонстраційні завдання публікуються на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/

