
Експериментальні задачі на логіку (рекомендації щодо розв’язків) 

Задачі, що зустрічаються в побуті 

Задача 1. 

Ви маєте  частково заповнений водою посудину прямокутного перерізу, в якому 

плаває занурене в воду тіло. Запропонуйте спосіб, та реалізуйте його в домашніх 

умовах, по визначенню маси цього тіла за допомогою однієї лінійки? 

Розв’язок 

За законом Архімеда тіло плаватиме коли сила тяжіння рівна вазі витісненої 

води цим тілом: mтіла *g=mводи*g. 

Тому слід зробити так: спочатку визначимо об’єм витісненої води, 

перемноживши площу перерізу посудини (визначаємо за допомогою лінійки) на 

різницю рівня води з тілом та без нього; потім знайдений об’єм перемножуємо 

на густину води отримаємо масу витісненої води, а відповідно і тіла. 

 

Задача 2. 

Як, маючи тільки лінійку, знайти густину дерева, з якого виготовлена паличка, 

яка плаває у вузькій циліндричній посудині? 

Розв’язок 

Оскільки дана вузька циліндрична посудина з водою, то дерев’яна паличка  

плаватиме близько до вертикального положення. Визначимо довжину палички 

l1 , потім довжину занурену під воду l2 .  

Тоді маса палички mп= l1*S*ρдерева , де S-переріз палички; маса витісненої води 

mв= l2*S*ρводи . Оскільки із закону Архімеда mп= mв →  l1*S*ρдерева= l2*S*ρводи → 

ρдерева= ρводи l2/ l1 . 

 

Задача 3. 

Є залізний лист, прибитий до підлоги, легка дерев'яна палиця (стержень) і 

лінійка. Запропонуйте спосіб визначення коефіцієнта тертя дерева по залізу із 

застосуванням тільки перелічених предметів. 

Розв’язок 

Впираємося в залізний лист вертикально поставленою палицею, 

а потім будемо поступово нахиляти її, натискаючи на верхній 

кінець (рис). При деякому  куті нахилу α палиця почне ковзати по 

залізу. Це станеться в той момент, коли горизонтальна 

складова сили F, прикладеної до верхнього кінця палиці в 

напрямку її довжини, стане більше максимальної сили тертя 

спокою між нижнім кінцем палиці і залізним листом. 



Горизонтальна складова сили F по модулю дорівнює F cos α. У той же час 

максимальне значення сили тертя спокою можна записати наступним чином: 

Fтертя = k (mg+ F sin α), 

де k — шуканий коефіцієнт, mg- сила тяжіння палиці, а F sin α  - модуль 

вертикальної складової сили притискає палицю (разом з силою її тяжіння до 

Землі) до пластини. Прирівнюючи ці сили, отримаємо 

k (mg + F sin α) = F cos α, 

звідки 

k= F cos α /(mg + F sin α). 

Так як за умовою завдання палиця має невелику масу, першим складовим в 

дужках можна знехтувати, тим більше що сила F, з якою експериментатор діє 

на верхній кінець палиці, обмежена тільки його можливостями і міцністю 

палиці. Тоді 

𝒌 =
𝑭 × 𝒄𝒐𝒔𝜶

𝑭 × 𝒔𝒊𝒏𝜶
= 𝒄𝒕𝒈𝜶 =

𝒂

𝒃
 

 

 

Таким чином, для визначення коефіцієнта тертя досить виміряти тільки а і b, 

що неважко зробити за допомогою лінійки. 

Задача 4. 

У довгому коридорі, позбавленому вікон, висить електрична лампа. Її можна 

ввімкнути і вимкнути вимикачем, встановленим біля вхідних дверей на початку 

коридору. Це незручно для людини, яка виходить на вулицю, оскільки до виходу 

вона змушена пробиратися в темряві. Втім людина, що заходить теж не 

задоволена,  вона залишає марно ввімкнену лампу. А чи не можна придумати 

схему, що дозволяє вмикати і вимикати лампу з різних кінців коридору? 

Розв’язок 

Скористаємося двома однополюсними перемикачами К1 і К2, включивши їх в 

схему живлення лампи Л так, як це показано на рисунку: 

 

 Один з перемикачів встановлюється біля вхідних дверей коридору, а інший – в 

кінці коридору. 



При показаному на рисунку положенні перемикачів електричне коло замкнуте, 

але достатньо будь-який перемикач перекинути в інше положення, як лампа 

згасне. 

 

Задача 5. 

З неповністю закритого водопровідного крана тонким струменем витікає вода. 

Як за допомогою тільки однієї лінійки можна визначити швидкість витікання 

води, а також її об'ємну витрату (тобто об’єм  води, що витікає з крана за 

одиницю часу)? 

Розв’язок 

Так як рух води в струмені відбувається з прискоренням вільного падіння g, між 

швидкістю витікання її з крана v1 і тією швидкістю v2, якою вона володіє на 

відстані  h від крана, існує простий зв'язок: 

𝒗𝟐
𝟐 − 𝒗𝟏

𝟐 = 𝟐𝒈𝒉. 

З іншого боку, через переріз крана і переріз, проведений поперек струменя на 

відстані h від крана, за одиницю часу протікають рівні об'єми води: 

𝑸 =
𝝅𝑫𝟏

𝟐𝒗𝟏

𝟒
=

𝝅𝑫𝟐
𝟐𝒗𝟐

𝟒
, 

де D1 і D2 - діаметри струменя біля крана і на відстані h від нього відповідно 

(Звідси видно, що діаметр струменя зменшується з віддаленням від крана. При 

падінні з великих висот водяні струмені настільки тоншають, що 

розсипаються на окремі дрібні краплі; наприклад, високі водоспади внизу 

перетворюються в хмари водяного пилу.). Знаходячи з останньої рівності v2 і 

підставляючи його в попереднє, отримаємо 

𝒗𝟏
𝟐 (

𝑫𝟏
𝟒

𝑫𝟐
𝟒 − 𝟏) = 𝟐𝒈𝒉v  , звідки   𝒗𝟏 = 𝑫𝟐

𝟐√𝟐𝒈𝒉/(𝑫𝟏
𝟒 − 𝑫𝟐

𝟒)  . Після цього знаходимо 

об'ємну витрату води:  

   𝑸 =
𝝅𝑫𝟏

𝟐

𝟒
𝒗𝟏 =

𝝅𝑫𝟏
𝟐𝑫𝟐

𝟐

𝟒
√

𝟐𝒈𝒉

𝑫𝟏
𝟒 − 𝑫𝟐

𝟒 

Таким чином, завдання зводиться до визначення D1 , D2 і h,   що дійсно можна 

зробити тільки однієї лінійкою. 

 

Задача 6. 

Як визначити питому теплоту пароутворення води, маючи домашній 

холодильник, каструлю невідомого об’єму, годинник і рівномірно палаючий 

газовий пальник? Питому теплоємність води вважати відомою. 

 

 



Розв’язок 

Нехай каструля містить воду, охолоджену в холодильнику до 0 ° С (у воді ще 

плавають крихітні шматочки льоду). Поставимо її на газову плиту, одночасно 

зафіксуємо покази годиника. Нехай до моменту закипання води пройде час τ1 а 

потім ще час τ2 до того моменту, як вся вода випарується. 

Якщо при згорянні газу щомиті утворюється q джоулів тепла, то кількості 

теплоти Q1 і Q2, необхідні відповідно для нагрівання води до кипіння і 

подальшого її перетворення в пару, можна записати в наступному вигляді: 

Q1=mc(t2-t1)=q τ1,  Q2=mr=q τ2,   

 

де т - маса води в каструлі, с - питома теплоємність, а r - питома теплота 

пароутворення води, t1 = 0 ° С - температура охолодженої води, t2 = 100 ° С - 

температура кипіння. Поділивши рівності почлено, отримаємо 

 (t2-t1)c/r= τ1/  τ2    звідки r= (t2-t1)c τ2/ τ1.       

Оскільки теплові втрати (на випромінювання в навколишній простір, на 

нагрівання каструлі та ін.) врахувати неможливо, отриманий результат не 

претендує на велику точність. 

 

 

Задача 7. 

За вікном сніг, а в кімнаті тепло. Температуру на вулиці виміряти нічим - немає 

термометра. Але зате є батарея гальванічних елементів, дуже точні 

вольтметр і амперметр, скільки завгодно мідного дроту і фізичний довідник. Як 

визначити за допомогою даних інструментів температуру повітря в кімнаті?  

Розв’язок 

З'єднаємо послідовно батарею, моток дроту і амперметр, а вольтметр 

включимо так, щоб він показував напругу на мотку. Запишемо покази приладів і 

розрахуємо опір мотка при кімнатній температурі: Rt =U/I. Після цього 

принесемо з вулиці сніг, помістимо в нього моток і почекаємо поки сніг почне 

танути, відповідно дріт набуде його температуру, тим же способом визначимо 

опір дроту R0 при температурі талого снігу, тобто при 0 ° С. Використовуючи 

залежність між температурою провідника і його опором, Rt = R0 (1 + αt) 

знайдемо температуру повітря в кімнаті: 

𝒕 =
𝑹𝒕 − 𝑹𝟎

𝑹𝟎𝜶
 

При розрахунку скористаємося значенням температурного коефіцієнта опору, 

взятим з фізичного довідника. В області кімнатних температур для чистої міді 

α= 4,3 10-3 К-1. Якщо вміст домішок в міді, з якої виготовлений дріт, не великий, 

а електровимірювальні прилади мають клас точності 0,1, то температуру 

можна визначити з похибкою, значно меншою одного градуса. 



Задача 8. 

Розробіть метод визначення об’єму кімнати за допомогою досить довгої і 

тонкої нитки, годинника  і гирьки. 

Розв’язок 

Прив'язавши до кінця нитки гирьку, виготовимо маятник, довжина якого 

дорівнює висоті кімнати. Так як маса нитки мала, маятник можна вважати 

математичним, тому використаємо формулу для періоду його коливань: 

𝑻 = 𝟐𝝅 √
𝒍

𝒈
. 

Визначивши за допомогою годинника період коливань маятника. Розрахуємо за 

наведеною формулою довжину підвісу l. Маючи довжину нитки неважко 

визначити розміри кімнати, а отже і об’єм.  


