IV ППМГ Бургас Challenge
Състезание по физика, 28 май 2022
Тема за 5 клас
Скъпи състезатели,
В темата ще откриете 10 задачи за общо 60 точки. Тъй като времето за работа е малко, съветваме Ви
да работите експедитивно и да помислите върху реда, в който ще решавате задачите.
Полезна информация за някои от задачите:
Плътност
Плътността е характеристика на материалите, зависеща правопропорционално от масата (от две тела с
еднакъв обем, съставени от различен материал, по-голяма плътност има това, което има по-голяма
маса) и обратнопропорционално от обема (от две тела с еднаква маса, съставени от различен
материал, по-голяма плътност има това, което има по-малък обем).
Ако трябва да представим казаното дотук с математическа формула,

където е плътността на вещество, имащо маса
мерната единица за плътност е
.
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Ако плътността на едно тяло е по-голяма от плътността на течността, в която е потопено, то потъва. Ако
плътността на едно тяло е по-малка от плътността на течността,в която е потопено, то плава.
Гравитационна сила
Гравитационната сила между две тела е пропорционална на масите на двете тела, които се привличат,
делено на разстоянието между центровете на телата на квадрат:

Задача 1. Поход във Водната планина (6 точки).
Наричат Рила „Водната планина“ неслучайно. Наистина в подножието к можеш да откриеш вода във
всякакви разнообразни форми в трите к агрегатни състояния. Посетителите на планината могат да се
насладят на специален тур „Кръговратът на водата“. Той минава през три ключови забележителности
– Седемте рилски езера, Леденото езеро в подножието на Мусала и гейзера в Сапарева баня.
Маршрутът между всяка забележителност носи специфично име, което отразява прехода на водата от
агрегатното състояние, характерно за началната забележителност, към агрегатното състояние,
характерно за крайната забележителност.
а) Коя е началната точка на маршрута „Топене“?
б) Коя е крайната точка на маршрута „Топене“?
в) Как се казва маршрутът с начало гейзера в Сапарева баня и край Седемте рилски езера?
г) Каква е температурата на водата в Леденото езеро през лятото, когато е направена снимката?

Задача 2. Рекорди в животинското царство (9 точки).
a) Африканският слон Дъмбо е едно от най-големите сухоземни животни. Той тежи цели 7 200 000
грама! Масата на една ученическа раница е 3 kg. Колкото колко раници тежи Дъмбо?
б) Жирафите достигат до 553 cm, а най-високият връх на Земята се извисява над 8 848 000 mm. Колко
такива жирафа трябва да подредим един върху друг, за да можем да достигнем височината на върха?
в) Гепардът е най-бързият спринтьор на планетата – той може да избяга 50 м за една секунда и
половина! С колко километра в час той нарушава ограниченията за скорост извън населено място,
която е 90 km/h?
г) Щраусовите яйца са едни от най-големите. Обемът им достига до 1333 милилитра. Ако плътността
на едно яйце на кокошка е 1055 kg/m3, масата му е 60 g, а за приготвянето на омлет ни трябват 2
кокоши яйца, пресметнете колко цели омлета можем да приготвим само с едно щраусово яйце.

Задача 3. Морски съкровища (2 точки).
Морето заглажда и най-острите ръбове на счупени стъкла, керемиди и камъни.
Разхождайки се по пясъка, може да откриете загладени малки бижута.
Обяснете кои физични процеси и принципи водят до образуването на тези
морски съкровища.
Задача 4. Към върха (3 точки).
За да успеят да достигнат първенеца на Рила, връх Мусала, група алпинисти се
запасили с кроасани. Но изкачвайки се към върха, те забелязали интересно
физично явление – опаковките на кроасаните се издули и изпънали. Обяснете
на планинарите защо се получава това издуване.
Задача 5. Златният град (6,5 точки).
Дълбоко в Амазонската джунгли е скрит тайнственият град Елдорадо, който е
изцяло изграден от злато. Да си жител на златния град определено е бляскаво,
но има някои физични феномени, които всеки бъдещ елдорадец трябва да
вземе предвид преди да позлати адреса си.
а) Елдорадци имат златно правило – никога не ходят боси по златните улици
около обяд през лятото. Защо са придобили този навик?
б) През последните години в Елдорадо има рекордни жеги. Заради екстремните температури златните
сгради са започнали да се нагъват и наклоняват. Обяснете каква е физичната причина за това.
в) Елдорадци държат всичките им вещи да са златни. Но дали лодките им от чисто злато могат да им
послужат по предназначение или и те са само скъпа украса?
г) Преди много, много години основателите на Елдорадо поставили златните основи на града върху
друг метал, за да са по-здрави. Но днес елдорадци с безпокойство забелязват един физичен процес,
който ги притеснява. Коментирайте кой е физичният процес, заплашващ златните колони, и защо
основателите не са се притеснявали за него.

Задача 6. Специални номера (6 точки).
На снимките виждате автомобил за спешна помощ. За да може да се разпознава лесно и бързо, той
има специални надписи отпред и отзад. Но те имат една съществена разлика.
а) Коментирайте каква е физичната причина за различните надписи отпред и отзад.
б) Кои цифри можем да използваме, за да създадем специални номера, които можем да напишем по
един и същи начин и отпред и отзад на линейката? Изредете всички четирицифрени номера, които
могат да се изпишат отпред и отзад по един и същи начин.

Задача 7. Работното време в Зоотопия (3 точки).
Различните видове животни имат различни работни графици, заради различните условия при които
живеят. Но кметът на Зоотопия уважава навиците им. Хипопотамите не обичат промените. Те имат
фиксирано целогодишно работно време. Работното време на пандите е кратък работен ден през
зимата и дълъг работен ден през лятото. Пингвините имат право на дълъг отпуск през зимата, но
лятото трябва да работят интензивно. Обяснете как тези работни навици са физично свързани с
движението на Земята около Слънцето.

Задача 8. Шаки и пощальонът (7 точки).
Кученцето Шаки обича да носи вестника на стопанина си. Те живеят точно по средата на улица
„Морски бряг“. Когато пощальонът се появи от единия край на улицата и тръгне към къщата, Шаки
бяга към него, взима вестника и се връща вкъщи за време
. Когато пощальонът се подаде от
другия край на улицата и продължи да върви по поляна, отдалечавайки се от къщата по права линия,
Шаки успява да го настигне и вестникът е вкъщи след време
. Намерете отношението на
скоростта на Шаки към скоростта на пощальона.
Задача 9. Междугалактически олимпийски игри (7,5 точки).
Вдигането на тежести е дългогодишен престижен олимпийски
спорт. Състезателите мерят силите си чрез максималната маса,
която могат да вдигнат. Но Международният олимпийски комитет
е поставен пред междугалактическо предизвикателство, понеже
физичните условия на различните планети заплашват честното
провеждане на надпреварата.
а) Какво е отношението на силата, с която Земята привлича предмет с маса , намиращ се на
разстояние от нея, и силата, с която Венера привлича предмета с маса , намиращ се на разстояние
от нея? Масата на Венера е 0,8 пъти масата на Земята.
б) Световният рекорд в изтласкването за максимална вдигната тежест е 208 кг. Колко килограма би
бил междугалактическият рекорд, ако надпреварата се провеждаше на Венера? Приемете, че Венера
и Земята имат еднакви размери.

в) Щангистите от планетата Мадлен искат да тренират по специален начин, за да се адаптират към
земните условия. За да може силата, с която планетата им привлича тежестите, да е равна на силата, с
която Земята би ги привличала, те трябва да се отдалечат на разстояние от центъра на планетата си,
което е два пъти по-голямо от радиуса на Земята. Какво е отношението на масата на планетата към
масата на Земята?
г) Земните спортисти решават да тренират за състезателните условия на планета с по-малка от земната
маса. Предложете им място на Земята, където специална сила им помага във вдигането на тежести.
Задача 10. Шоколадовият подарък (10 точки).
При посещение в шоколадовата фабрика Чарли има право да си избере специален подарък.
Собственикът Уили Уонка е подготвил 4 опаковани кутии, 2 тежести, една везна и една линия, за да
може Чарли да избере правилния подарък, без да го изважда от цветната опаковка. Във всяка от
кутиите Уили е скрил или шоколад, или вафли. Уили подсказва, че измежду кутиите има такава с един
шоколад и такава с два шоколада. Задачата на Чарли е да избере подаръка с най-много скрит
шоколад, а за да му помогнете, трябва да използвате картинките към задачата. Използвайки данните
от картинките, предложете коя кутия трябва да избере Чарли.

(размерите на кутиите са показани точно)

Време за работа – 1.5 часа. Успех!

