ТЮ 8-9 У

КОНКУРС «ТЕХНІК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2018»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 8-9 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, 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.
2. Цікава наука для загалу. Наразі в світі, й в Україні також, у великій кількості
створюються музеї цікавої науки. Проте першу таку в СРСР експозицію для демонстрації
«наукових див», спрямовану на розвиток потягу до науки школярів, під назвою «Будинок цікавої
Науки» Я.І. Перельман створив ... у місті …
Б. … 15 жовтня 1935 р. у Ленінграді;
А. … 15 жовтня 1935 р. у Києві;
В. … 15 жовтня 1935 р. у Москві;
Г. … 15 жовтня 1940 р. у Ленінграді.
3. Перший нарис. Відомо, що перша науково-популярна публікація Я.І. Перельмана була присвячена
астрономічним спостереженням відомого космічного явища …
А. … затемненню Сонця; Б. … затемненню Місяця; В. … метеоритним дощам; Г. … параду планет.
4. Перша книжка. У 1913 році Я.І. Перельман видає свою першу книжку, яка відразу зробила його
знаменитим. Назва цієї книжки:
А. «Квадратура кола» (рос. «Квадратура круга»); Б. «Міжпланетні мандри» (рос. «Межпланетные путешествия»);
В. «Чи знаєте ви фізику?» (рос. «Знаете ли вы физику?»); Г. «Цікава фізика» (рос. «Занимательная физика»).
5. Спілкування з К.Е. Ціолковським. Листування Я.І. Перельмана із засновником
вітчизняної космонавтики, вчителем з Калуги Костянтином Едуардовичем Ціолковським
розпочалося після того, як у 1913 році Я.І. Перельман прочитав його статтю, де пропонувалось
використання ракети для космічних польотів. Перельман як головний редактор журналу «Природа і
люди» розпочав публікацію нарисів К.Е. Ціолковського. Доповніть цитату К.Е. Ціолковського:
«Широким колам читачів ідеї мої стали відомі лише з тих часів, коли …»
А. «… Я.І. Перельман прочитав першу в Росії лекцію, присвячену космічним дослідженням».
Б. «… за їх пропаганду взявся автор «Цікавої фізики» Я.І. Перельман». В. «… в 1915 році вийшла
книжка Я.І. Перельмана «Міжпланетні мандри». Г. «… ми зустрілися з Я.І. Перельманом».
6. 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. С.П. Корольов, конструктор космічних апаратів; Б. К.Е. Ціолковський, теоретик космонавтики;
В. В.П. Глушко, вчений у галузі ракетно-космічної техніки ; Г. І.В. Курчатов, вчений у галузі ядерної фізики.
7. 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.
8. Визнання значущості книжок. Відомий вчений Валентин Петрович Глушко
стверджував: «Ця книжка надала мені правильний напрям у моєму захопленні космічними
польотами. Там я вперше взнав про …. …».
Назвіть цю книжку (1) Я.І Перельмана і заповніть крапки наприкінці речення (2).
А. (1) «Міжпланетні мандри» («Цікавий космос»), (2) про винахід Кібальчича;

Б. (1) «Цікава фізика», (2) про роботи К.Е. Ціолковського;
В. (1) «Цікава фізика», (2) про принцип дії ракети;
Г. (1) «Міжпланетні мандри» («Цікавий космос»), (2) про роботи
К.Е. Ціолковського.
9. Провідник науки. З 1913 р. до наших днів книжки Я.І. Перельмана
перевидавалися багатьма мовами. Лише російською мовою вони були перевидані
більше …(1) разів загальним накладом до… (2) примірників. Вкажіть приблизну кількість перевидань (1) та
приблизний наклад (2).
А. (1) 100 разів, (2) 100 000 примірників; Б. (1) 200 разів, (2) 1000 000 примірників; В. (1) 300 разів, (2) 15 000
000 примірників; Г. (1) 400 разів, (2) 10 000 000 примірників.
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
пропонувалися чайні ложки, які плавилися в руках. Це відбувалося тому, що …
А. … вони були зроблені з підфарбованого льоду; Б. … вони були зроблені
з металу галію; В. … вони були зроблені з металу літію; Г. … вони були зроблені з
металу гафнію.
12. Чий об’єм більший? Учень змішав склянку води об’ємом 200 см3 температурою 10С з склянкою води
такого самого об’єму, але при температурі 70С. При змішування встановилась теплова рівновага, проте теплообміну з
оточуючим середовищем не відбувалося.
Вкажіть, як змінився об’єм змішаної води.
А. Не змінився. Б. Зменшився. В. Збільшився. Г. Залежить від температури зовнішнього середовища.
13. Муха в банці. Муха сидить на стінці банки, яка врівноважена на шальках терезів.
Муха злітає зі стінки і продовжує літати на тому самому рівні, що й сиділа. Як змінюються
покази терезів?
А. Терези залишаться в рівновазі, оскільки муха тисне на повітря силою, що
дорівнює силі ваги мухи. Б. Шалька з банкою опуститься, оскільки крильця мухи штовхають
повітря вниз. В. Шалька з банкою підніметься. Г. Шальки терезів будуть коливатися.
14. Спостереження на річці. Човен пливе на
південь, напрям вказаний вектором а. З пункту М,
розташованого на сході відходить яхта і прямує точно на захід, напрям швидкості
вказаний вектором b. Спостерігачам на човні здається, що яхта пливе …
А. … на захід; Б. … на північ; В. … на південний схід; Г. … на північний захід.
15. Вічний двигун. На малюнку зображений
відомий різновид вічного двигуна. Визначте ВСІ правильні з
точки зору фізики твердження про цей пристрій.
1) Кульки на правому боці колеса відкинуті далі від центру, вони створюють момент сил,
більший, ніж момент сили, створений наближеними кульками зліва. 2) Кульки на стрижнях з
правого боку змушуватимуть обертатися колесо, поки не зітреться його вісь. 3) Хоч тягарці на
правому боці завжди далі від центру, проте число цих тягарців менше, ніж на лівому. 4) Дійсно,
можна довести, що рівність моментів сил з обох боків призводить до врівноваження пристрою.
А. 1), 2), 3);
Б. 2), 3), 4);
В. 1), 3), 4);
Г. 1), 2), 4).
16. Пристрій для писання. Пристрій для писання, зображений на малюнку,
винайдений для…
А. … для паралізованих людей; Б. … для правильної постановки руки в
першокласників з метою опрацювання ними каліграфії; В. … для людей похилого віку,
які страждають на паркінсонізм (тремтіння кінцівок); Г. … для пасажирів з метою писання підчас руху поїзда.
17. Летюче насіння. Я.І. Перельман порівнює летюче насіння клена (а), сосни
(b), карагачу (с), берези (d) з планерами і вважає їх навіть більш досконалими в
порівнянні зі створеними людиною. Вкажіть, які властивості, перераховані тут,
відповідають дійсності і дійсно наводяться Перельманом. 1) Насіння може підійняти
вантаж вагою, що значно перевищує його власну вагу. 2) Рослинні планери
автоматично вирівнюють своє горизонтальне положення. 3) Якщо насіння в польоті перекинеться, то незабаром знову
перевертається опуклим боком нагору і продовжує сталий політ. 4) Якщо насіння зненацька зіткнеться з перепоною,
то відразу вирівняє свій політ і буде падати плавно.
А. 1), 2), 3);
Б. 2), 3), 4);
В. 1), 3), 4);
Г. Усі правильні.

18. Куди ростуть паростки бобів. Фото, на якому паростки бобів ростуть корінням
назовні колеса, що обертається, є ілюстрацією:
А. оптичних законів відбивання світла; Б. відцентрової сили інерції, що утворює
штучну вагу; В. ефекту, що спостерігається в калейдоскопі; Г. симетрії в колі.
19. Рівень води. Чи зміниться рівень води в посудині, якщо видовжити
нитку і занурити свинцеву кульку у воду? Оберіть правильну відповідь.
А. Не зміниться, оскільки не зміниться маса витісненої води, яка дорівнює масі плаваючого
тіла. Б. Збільшиться, оскільки збільшиться об’єм занурених тіл. В. Зменшиться, оскільки
збільшиться сила Архімеда. ефекту, що спостерігається в калейдоскопі; Г. Залежить від густини
плаваючого бруска.
20. Винахідливий рибалка. Рибалка зробив у дні свого човна отвір, і навколо отвору зробив невеличку
огорожу, яка утворила своєрідний ящик з діркою у воду. В цей ящик рибалка хотів кидати виловлену рибу. Проте
донька рибалки не дозволяла рибалці плисти цим човном, бо вважала, що човен затоне. Чи потоне цей човен?
А. Човен потоне, оскільки вода поступатиме в човен крізь отвір. Б. Човен почне тонути, коли в ящик попаде
риба. В. Човен не потоне, оскільки ящик і вода в річці матимуть однакові рівні, як і зазвичай у сполучених посудинах.
Г. Затоплення човна залежить від маси риби в ящику.

Завдання, що оцінюються в 5 балів
21. Про ці винаходи розповідає Я.І. Перельман. Цей винахід був
продемонстрований на Міжнародній архітектурній виставці в Лейпцизі 1913
року. І. Перельман наводить такі аргументи щодо цього винаходу: досягається
виграш у часі та в затратах енергії. На малюнку показана складова частина
цього винаходу. Вкажіть назву цієї складової (1) та її призначення (2):
А. 1) циркова арена нової конструкції, 2) виступи артистів відразу на двох поверхах; Б. 1) круглий басейн з
вишкою для стрибків посередині і коловим розташуванням глядачів, 2) раціональне розміщення глядачів;
В. 1) естрада посередині естрадної зали, сходинки і галереї для переходу на сцену, 2) раціональне розміщення
глядачів; Г. 1) вокзал залізничної дороги, що розташований на нерухомій круглій платформі, з якого передбачений
вихід на рухомий диск, повз якого рухаються потяги з такою самою швидкістю, що й краї диску, 2) залізнична дорога,
що працює без зупинок.
22. Про ці винаходи розповідає Я.І. Перельман. На малюнку наведена схема
винаходу Герона. Цей пристрій має назву:
А. водяна пожежна помпа; Б. фонтан Герона; В. автомат для подачі святої води в
храмах; Г. еоліпіл.
23. Про ці винаходи розповідає Я.І. Перельман. Історик Діодор пише: «Нил після
розливів наносить на лани мул, і мешканці легко можуть орошати усі лани за допомогою
машини, винайденої Архімедом Сіракузьким».
Вкажіть, як ця машина називається … (1) і має форму … (2)
А. крильчатка Архімеда, форма хреста; Б. лопата Архімеда, форма прямокутника; В. гвинт Архімеда, форма
равлика; Г. важіль Архімеда, форма стрижня.
24. Про ці винаходи розповідає Я.І. Перельман. Відомо, що правитель Сіракуз Гієрон звернувся до Архімеда з
проханням виявити, чи з чистого золота виготовлена його корона. Архімед виявив, що корона, дійсно, не золота, а
містить домішки. Архімед зробив такий висновок тому, що …
А. … зваживши на терезах корону, виявив, що вона важить менше, ніж повинна важити золота;
Б. … визначив густину металу корони і порівняв її з густиною золота;
В. … визначив, що злиток золота такої самої ваги витісняє води менше, ніж корона;
Г. … скористався законом, який відкрив раніше (перед дослідами з короною).
25. Про ці винаходи розповідає Я.І. Перельман. Галілео Галілей у захваті писав про цей пристрій,
розроблений Архімедом: «Цей винахід є не тільки прекрасним, а просто дивовижним, оскільки ми бачимо, що вода
підіймається у цьому пристрої, опускаючись одночасно». Галілей писав про:
А. гвинт Архімеда; Б. водяну помпу; В. поліспаст; Г. важіль Архімеда.
26. Трофеї від Архімеда. Римський полководець Марцелл після захоплення Сіракуз та загибелі Архімеда так і
не зміг скористатися секретами знаменитого вченого. Єдиним трофеєм Марцелла, про унікальність якого
розповідають усі, хто його бачив, став:
А. небесний глобус Архімеда; Б. модель гвинта Архімеда; В. пристрій з передачею за допомогою шестерень,
який мав назву барулк; Г. рукописи Архімеда з математики.
27. Відкриття Архімеда. Укажіть, які з перерахованих тут винаходів та законів не належать Архімеду:
1) винахід важеля; 2) уведення поняття центру тяжіння; 3) доведення, що тіла, занурені у рідину важать менше, ніж у
повітрі на таку саму величину, що дорівнює вазі витісненої рідини; 4) винахід бійниць – отворів для стрільби у
оборонних стінах; 5) винахід простого поліспасту.
Варіанти відповідей: А. 1,2; Б. 2,4; В. 3,5; Г. 1, 5.

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.
4. Будь-який ЛЯП є ТЯПОМ.
3.
Будь-який ТЯП є КЛЯПОМ.
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.
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 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.

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/

