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Шумен

1.   Adhesive tape | Лепяща лента
Determine the force necessary to remove a piece of adhesive tape from a horizontal surface. Investigate the 
influence of relevant parameters.
Определете силата необходима за отстраняването на парче от лепяща лента от хоризонтална повърхност. 
Изследвайте влиянието на съответните параметри.

2.   Air drying | Въздушно изсушаване
Table utensils (dishes, cutlery, etc.), after being washed, dry differently. Investigate how the time of drying depends 
on relevant parameters.
Приборите за маса (чинии, ножове и пр.), след като бъдат измити, изсъхват по различен начин. Изследвайте 
как времето за изсъхване зависи от съответните параметри.

3.   Bouncing flame | Подскачащ пламък
Place a flame (e.g. from a Bunsen burner) between two charged parallel metal plates. Investigate the motion of the 
flame.
Разположете пламък (напр. от Бунзенова горелка) между две заредени успоредни метални плочи. 
Изследвайте движението на пламъка.

4.   Breaking spaghetti | Чупене на спагети
Find the conditions under which dry spaghetti falling on a hard floor does not break.
Намерете условията, при които сухи спагети, при падането си върху твърд под, не се чупят.

5.   Car | Кола
Build a model car powered by an engine using an elastic air-filled toy-balloon as the energy source. Determine how 
the distance travelled by the car depends on relevant parameters and maximize the efficiency of the car.
Създайте модел на кола, задвиждана от мотор, който използва като източник на енергия еластичен балон-
играчка напълнен с въздух. Определете как изминатото от колата разстояние зависи от съответните 
параметри и постигнете максимална ефективност  на колата.

6.   Convection | Конвекция
In a container filled with a liquid, heat transport will occur when the bottom of the container is heated and the top 
surface is cooled. How does the phenomenon change when the container rotates about its vertical axis?
В съд напълнен с течност ще се получи пренос на топлина когато дъното му се загрее, а горната повърхност 
се охлади.  Как ще се промени това явление когато съдът се върти около вертикалната си ос?

7.   Cup drum | Чаша барабан
A plastic cup is held upside-down and tapped on its base. Investigate the sound produced when the open end of the 
cup is above, on or below a water surface.
Пластмасова чашка се държи обърната надолу и се потупва по нейната основа. Изследвайте звука, който се 
получава когато отворения край на чашката се намира над, на или под водна повърхност.

9.   Escaping powder | Бягащ прах
When a hot wire is plunged into a beaker of water with powder (e.g. lycopodium) floating on the surface, the 
powder moves rapidly. Investigate the parameters that alter the speed of movement of the powder.



Когато гореща жица се потопи в стъкленица с вода с плаващ на повърхността й прах (напр. ликоподиев),
прахът бързо се раздвижва. Изследвайте параметрите, които променят скоростта на движение на праха.

11.   Fingerprints | Пръстови отпечатъци
Fill a glass with a liquid and hold it in your hands. If you look from above at the inner walls of the glass, you will 
notice that the only thing visible through the walls is a very bright and clear image of patterns on your fingertips. 
Study and explain this phenomenon.
Напълнете стъклена чаша с течност и я дръжте в ръцете си. Ако гледате отгоре вътрешните стени на чашата, 
ще забележите, че единственото, което се вижда през стените, са много ярки и ясни изображения на вашите 
пръстови отпечатъци. Изследвайте и обяснете това явление.

14.   Moving cylinder | Подвижен цилидър
Place a sheet of paper on a horizontal table and put a cylindrical object (e.g. a pencil) on the paper. Pull the paper 
out. Observe and investigate the motion of the cylinder until it comes to rest.
Сложете лист хартия на хоризонтална маса и поставете цилиндричен обект (напр. молив) върху листа. 
Издърпайте листа. Наблюдавайте и изследвайте движението на цилиндъра до неговото спиране.

15.   Slow descent | Бавно спускане
Design and make a device, using one sheet of A4 80 gram per m2 paper that will take the longest possible time to 
fall to the ground through a vertical distance of 2.5m. A small amount of glue may be used. Investigate the influence 
of the relevant parameters.
Проектирайте и направете устройство, използвайки един лист хартия с размер А4 и плътност 80 грама на кв. 
метър, което ще пада възможно най-дълго време от височина 2.5m. Може да се използва малко количество 
лепило. Изследвайте влиянието на съответните параметри.

16.   Smoke stream | Димен поток
A glass jar is covered with cellophane. A tightly folded paper tube of length 4-5 cm is inserted
hermetically into the jar through the cellophane cover. The tube is oriented horizontally. If one burns the outside end 
of the tube the dense smoke flows into the jar. Explore this phenomenon.
Стъклен буркан е покрит с целофан. Плътно навита хартиена тръба с дължина 4-5 cm се вкарва херметично 
в буркана през целофановото покритие. Тръбата се ориентира хоризонтално.  Ако се запали външния край 
на тръбата, плътен поток дим ще потече навътре в буркана. Изследвайте това явление.

Забележса: 
Задачите са номерирани по реда на задачите на 24-тия Международен турнир на младите 
физици


