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Знання певних принципів 
з легкістю компенсує незнання фактів
Клод Адріан Гельвецій

1. Придумай сам: кров'яний тиск 
Вивчіть  точність  різних  методів  виміру  артеріального  тиску  і  пульсу.  Запропонуйте  цікаве
дослідження, пов'язане з кров'яним тиском і пульсом. 

2. Придумай сам: дендрохронологія 
Річні кільця зростання дерев часто використовують для датування важливих історичних подій або
кліматичних умов минулих епох.  Запропонуйте і виконайте дослідження з використанням зразка
деревних кілець з вашого регіону. 

3. Придумай сам: лазерна указка 
Запропонуйте цікаве оптичне дослідження з використанням променя від лазерної указки. 

4. Придумай сам: сипкі матеріали 
Запропонуйте дослідження, пов'язане з властивостями і поведінкою сипких середовищ. 

5. Придумай сам: фоторушниця 
Этьен-Жюль  Маре  заклав  основи  використання послідовних  серій  фотознімків  для  вивчення
фізіології людей  і  тварин,  зокрема  їх  руху  і  положень  рівноваги.  Запропонуйте  кількісне
дослідження важливих фізіологічних функцій або параметрів, що вимагає аналізу знятих так само
відео. 

6. Голка Бюффона 
Намалюйте  серію  паралельних  рівновіддалених  ліній  на горизонтальній  поверхні.  Підготуйте
пучок паличок (наприклад,  сірників  або  голок),  довжина  яких трохи  менше  або  більше,  ніж
відстань між лініями.  Киньте ці  палички на поверхню. Стверджують,  при випадковому падінні
паличок  на  поверхню  кількість  їх перетинів  з  лініями  дозволяє  оцінити  число  π  з  високою
точністю. Наскільки точне значення числа π ви отримали у своїх експериментах?

7. Усі дороги ведуть в Рим 
Відкрийте довільну сторінку Вікіпедії і клацніть на перше посилання на цій сторінці. Продовжте
відкривати перші посилання на  чергових сторінках.  Стверджується,  що скоро ви потрапите  на
сторінку "Філософія". З'ясуйте, чи правда це і як можна описати таку закономірність.

8. На передньому плані 
Подивіться на плоску фотографію. Як ви визначаєте, що деякі з об'єктів були ближче, а деякі далі
від фотоапарата у момент зйомки? Продумайте і  виготовте фотознімок, що порушує інтуїтивне
сприйняття відносних відстаней. 

9. Сир 
При  скисанні  молока можна виготовити різні  види м'якого білого кисломолочного  творога або
сиру. Вивчіть на ділі цей процес і властивості отриманого продукту.



10. Зіткнення 
Супербол (дуже пружна кулька) стикається з твердою поверхнею. Як можна визначити час його
зіткнення з цією поверхнею? 

11. Колір очей 
Для деяких народів, генетика дозволяє передбачити успадкування кольору очей серед членів однієї
сім'ї. У інших народів майже усі люди мають один колір очей. Яку інформацію про колір очей у
предків, нащадків і родичів (як близьких, так і далеких) можна встановити для однієї людини, що
нині живе? 

12. Черв'яки 
Земляні черв'яки змінюють механічні властивості ґрунту, роблять його пористішим. Дослідіть цей
процес, ввівши кількісні параметри. 

13. Справедлива монета 
У багатьох випадках суперечки вирішуються підкиданням монети. Вважається, що ця процедура 
дає рівні шанси на перемогу кожній стороні. Дослідіть, як вірогідність випадання сторін монети
залежить від способу кидка і властивостей монети. 

14. Звук із пляшки 
Візьміть порожню пляшку і подуйте в її шийку так, щоб виник звук. Наповніть пляшку деякою
кількістю води і поспостерігайте, як зміниться звук. 

15. Парник 
Розміщений на відкритому повітрі гарячий об'єкт поступово холоне. Ми можемо уповільнити цей
процес,  розмістивши об'єкт  в  теплицю.  Порівняйте  різні  механізми  втрати  тепла  об'єктом  і
поясніть, як на них впливає наявність парника. 

16. Слава 
У сучасному світі деякі люди вважаються "знаменитими", оскільки часто з'являються в новинах,
по телевізору або в соціальних мережах. Запропонуйте кількісну міру "знаменитості" і складіть
приклади списків, впорядкованих по цьому параметру. 

17. Оккультація зірки 
Досліджуйте оптичні ефекти, що виникають при проходженні місяця перед зіркою. 

Завдання запропонували: А. Клишин, И. Марченко, К. Сю Ду, Е. Юносов.
Даний  офіційний  список  завдань  для  VI  ТЮН  2017/2018  навчального  року  затверджено  Генеральною  радою  IYNT  і  може  бути
використаний тільки на заходах, схвалених Генеральною радою IYNT.


