ТЮ 5-7 У

КОНКУРС «ТЕХНІК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2018»: 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»
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 є автором книжок, де в цікавій
формі розповідається про різні галузі науки. Вкажіть галузі, яким не присвячена жодна з
його книжок: 1. астрономія, 2. фізика, 3. математика, 4. техніка, 5. лісоводство, 6. географія.
А. 4, 5; Б. 5, 6; В. 4, 6; Г. такі галузі тут відсутні.
2. Фахівець і письменник. Яків Ісидорович Перельман, відомий в світі автор
науково-популярних книжок, народився 4 грудня 1882 р. у місті Білосток Російської імперії
на території теперішньої …
А. … Білорусії; Б. … Росії; В. … України; Г. … Польщі.
3. Фахівець і письменник. Яків Ісидорович Перельман, видатний популяризатор фізико-математичних
наук, у 1909 році з відзнакою закінчив вищий навчальний заклад з такою назвою:
А. Санкт-Петербурзький лісовий інститут, за фахом лісоводство; Б. Московський університет імені
М.В. Ломоносова, за фахом математика; В. Санкт-Петербурзький університет, за фахом математика;
Г. Казанський університет, за фахом математика.
4. Перший науково-популярний нарис. Відомо, що перша науково-популярна публікація
Я.І. Перельмана була написана ним, коли він був ще школярем, і присвячена астрономічним спостереженням
відомого космічного явища:
А. затемненню Сонця; Б. затемненню Місяця; В. метеоритним дощам; Г. параду планет.
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5. Визнання у середовищі вчених. Один з відомих
у галузі 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
В.
Г.
Ціолковський, теоретик космонавтики; В. Валентин
Петрович Глушко, вчений у галузі ракетно-космічної техніки; Г. Ігор Васильович
Курчатов, вчений у галузі ядерної фізики.
6. 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. Валентин Петрович
Глушко, 2. Сергій Павлович 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.

7. Визнання значущості діяльності. Видатний фізик, автор відомих підручників Орест Данилович
Хвольсон високо оцінив талант Перельмана: «…- … у нас предостатньо, а ось людей, які б могли так писати
про фізику, як пишете ви, немає зовсім». Замість точок вкажіть професію Я.І. Перельмана, отриману ним по
закінченні вищого навчального закладу..
А. інженер-будівник; Б. лісовод-вчений; В. агрономів-садівник; Г. зоотехнік-вчений.
8. Так називали Я.І. Перельмана. Талановитого популяризатора науки часто називали:
А. казкарем від науки; Б. чарівником у світі науки; В. фокусником у науці; Г. вченим для дітей.
9. 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. … я можу вже не писати більше; В. … ви захотіли пізнавати природу;
Г. … моє завдання виконано.
Завдання, що оцінюються в 4 бали
11. Тягар на плечах. Малюнок силача в книжці Перельмана «Чи знаєте ви фізику?»
ілюструє:
А. виступ відомого фокусника-силача; Б. рівновагу вертикально складених важких тягарів;
В. демонстрацію сили атмосферного тиску; Г. казку про жадібного злодія.
12. Давній винахід. На малюнку зображений пристрій, винайдений ще в Ассирії,
древньому Єгипті, Індії, а також відомий як засіб для полювання в племен Австралії.
Цей пристрій називається:
А. мачете; Б. томагавк; В. частина арбалету; Г. бумеранг.
13. Пушка, що стріляє парою. Такий самий малюнок є в
книжці «Цікава фізика», де вказується, що автором цього пристрою
вважається І. Ньютон. Користуючись ним, Перельман пояснює, …
А. … як працює артилерія; Б. … як створити автомобіль
нового типу; В. … як працює паровий двигун; Г. … як літає ракета.
14. Пристрій з давніх часів. У книжці «Цікава
фізика» наводиться креслення цього древнього
пристрою. Вкажіть назву і призначення цього пристрою.
А. Дозатор рідини, вимірює об’єм рідини, яка поступила в систему. Б. Пристрій для
вимірювання тиску рідни, вимірює тиск. В. Водяний годинник; вимірює час впродовж доби.
Г. Насос, подає рідину в посудину певними порціями.
15. Чия маса більша? З великого шматка пластиліну вчителька і учень
виліпили точні копії скульптури голландської художниці-початківця, яка стала популярною в
Україні і отримала назву Почекун. Учень зліпив скульптуру з шматка пластиліну масою 50 г і
висотою 10 см. Вчителька зробила скульптуру висотою 20 см. Вкажіть масу скульптури, яку
зліпила вчителька.
А. 100 г; Б. 200 г, В. 300 г; Г. 400 г.
16. Дивна траєкторія. На малюнку зображений представник
австралійського племені, який…
А. … тренується кидати ласо (спеціальну мотузку); Б. … випустив
пташку, яку навчив літати навкруги інших птахів; В. … невдало кинув
бумеранг, який не влучив у ціль, а повернувся назад; Г. … планує напад на
якогось звіра.
17. Що покаже динамометр. Якщо склянку разом
із зануреною у воду кулькою нагріти, то показ
динамометру…
А. … не зміниться; Б. … збільшиться; В. … може і збільшиться і зменшитися в
залежності від властивостей речовини кульки; Г. … зменшиться.
18. Тиск і нагрівання. Якщо збільшувати тиск на рідину, то, щоб зберегти сталим її об’єм, треба воду …
А. … нагрівати при будь-якій початковій температурі; Б. … нагрівати при початковій температурі,
вищій, ніж 40С; В. … охолоджувати при будь-якій початковій температурі; Г. … охолоджувати при початковій
температурі, вищій, ніж 40С.
19. Кулька, спливай! На дні посудини з водою кімнатної температури лежить кулька з густиною, що
трохи перевищує густину води. Для того, щоб кулька сплила вгору, потрібно…
А. … збільшити тиск на поверхню рідини; Б. … зменшувати тиск на рідину; В. …ні в якій спосіб
неможна змусити підійматися кульку, бо діє закон Архімеду; Г. … охолоджувати при початковій температурі.
20. Що важче? Є коробка, до країв заповнена крупним свинцевим дробом і така сама коробка,
заповнена мілким свинцевим дробом. Яка з цих коробок важча?
А. Однакові за вагою. Б. З крупним важча. В. З мілким важча. Г. Серед відповідей немає правильної.

Завдання, що оцінюються в 5 балів
21. Дешеві мандри. Дотепний письменник ХVІІ сторіччя Сірано де Бержерак
стверджував, що мандри на повітряній кулі можна використати для пересування над
поверхнею Землі на далекі відстані. Це, немовби, відбувається завдяки обертанню
планети. Чи можливі такі мандри?
А. Таке можливо, адже повітряна куля висить над поверхнею Землі, а Земля
крутиться і переміщує відносно кулі географічні об’єкти. Б. Такі мандри можливі, але
непередбачувані, оскільки на великій висоті з великою швидкістю дують вітри. В. Таке неможливо, оскільки
повітря - це єдине ціле з планетою і обертається разом з нею, так само, як і повітряна куля. Г. Такі мандри
можливі, але дуже небезпечні завдяки непередбачуваним метеорологічним умовам.
22. Дешева пошта. Мандрівник на повітряній кулі, пролітаючи над садочком біля будинку своїх
друзів, прицілився і кинув точно вертикально скриньку з подарунками. Ця скринька …
А. … приземлилася точно в ціль. Б. … була віднесена вітром. В. … приземлилася позаду цілі (проти
руху повітряної кулі на відстані від місцезнаходження кулі). Г. … приземлилася попереду цілі (по ходу
повітряної кулі, але навпроти кулі).
23. Окріп на льоду. У створеному Перельманом Будинку Науки з пляшки, яка стояла у подрібненому
льоді, наливали гарячу воду, в цій воді на очах глядачів заварювали чай. Вода могла зберігала високу
температуру, тому, що …
А. … насправді навколо пляшки було подрібнене скло, а не лід. Б. … насправді навколо пляшки була
насипана сіль, а не лід. В. … насправді пляшка була виготовлена як посудина Дюара – з подвійними стінками,
між якими був створений вакуум. Г. … насправді такого експонату в Будинку Науки не було, це вигадки.
24. Час вильоту і прибуття літака однаковий. Пілот розповідав, що не
відчув зміни часу, оскільки вилетів з Токіо о дев’ятій годині ранку і без посадок
прилетів до Києва, подолавши відстань у 8200 км, також о дев’ятій ранку того
самого дня. Швидкість літака була трохи менше за швидкість звуку – близько
300 м/с. Якщо це можливо, то різниця в часі між Токіо та Києвом складає:
А. близько 7 годин; Б. близько 11 годин; В. близько 5 годин; Г. Таке неможливо,
пілот говорить неправду.

v

25. Колесо. Колесо котиться вправо зі швидкістю v, обертаючись за
годинниковою стрілкою. Вкажіть, чому дорівнюють швидкості в точках А і В
відносно землі.
А. vА = vВ = v; Б. vА < vВ < v; В. vА = 2v; vВ = 0; Г. vА = v; vВ = 1/2v.

26. Куди пливе яхта? Човен пливе озером на південь,
напрям вказаний вектором а. Яхта прямує точно на захід, напрям
швидкості вказаний вектором b. Креслення на малюнку показує, …
А. … напрям руху яхти на північний захід відносно
спостерігачів у човні; Б. … напрям руху яхти на північний захід
відносно східного берегу річки; В. … напрям руху яхти на
північний захід відносно води в річці; Г. … що таким чином яхта
пливла би відносно води яхта, якби вона вийшла з пункту N.
27. Мандрівник з роду трави. Я.І. Перельман
вміщує в «Цікавій фізиці» малюнок насіння
трав’янистої рослини козлобородника для того, щоб …
А. … пояснити жовтий колір його квітів; Б. … пояснити, яким чином сільські вірменські
дітлахи роблять з плодів козлобородника жувальну гумку; В. … обговорити вранішнє, ще досвітнє,
розкриття квітів та закриття їх вже опівдні, за що рослину називають «John-go-to-bed-at-noon», або
«Іван, що йде спати опівдні»; Г. … порівняти властивості насіння козлобородника з планером.
28. Швидкість вдень і вночі. Є думка, що швидкість точок на екваторі Землі
відносно Сонця опівночі та опівдні відрізняється. Вкажіть лише вірні твердження.
1). Швидкість опівдні більша. 2). Швидкість опівночі більша. 3). Швидкість
опівночі на екваторі приблизно на 1 км/с більше, ніж опівдні. 4). Швидкість і опівночі, і
опівдні така сама, оскільки це точки на поверхні Землі, яка обертається зі сталою
швидкістю. 5). Однакові швидкості мають лише точки на полюсах Землі. 6). Швидкості
не відрізняються, оскільки час плине однаково і вночі, і вдень.
А. 1); 4); 6). Б. 4); 5); 6). В. 2); 3); 5). Г. 4); 6).

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/

