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ФОТАПОЗІРК

3  мінулага года выходзіць у свет газета студгарадка БДУ, якая называецца 
проста І сц/'пла — «Городок студенческий». Пра што ў ёй распавядаецца? Вядома, 
пра жыццё студгарадка, пра студэнтаў, пра інтэрнацкія проблемы... А таксама 
пра мноства ўсяго-ўсялякага іншага, uimo цікавіць студэнтаў. Мы жадаем нашым 
калегам плёну ў працы і прапануем увазе нашых чытачоў артыкул з «Городка», 
што зацікавіць, верагодна, многіх.

сярэдні бал ад 4,5 да 5,0 — 34 222 рублі, 
сярэдні бал 5,0 — 39 488 рублёў. 
Сацыяльныя стыпендыі прызначаюц- 

ца асобным катэгорыям студэнтам, якія 
навучаюцца паспяхова і маюць сярэдні бал 
не ніжэй за вызначаны для атрымання ву- 
чэбнай стыпендыі. Калі ваш бал ніжэй за 
3,4/3,6 І вы маеце права на ільготы, то сён- 
ня свой бюджэт можна папоўніць 16 293 
рублямі.

Слухачы падрыхтоўчага аддзялення 
штомесяц будуць атрымліваць 12 801 ру
бель.

3 1 снежня 2001 года студэнцкая сты- 
пендыя павялічылася на траціну. Паводле 
Інструкцыі аб парадку прызначэння і вып
латы стыпендый студэнтам вышэйшых на- 
вучальных установаў, прызначаны імянныя, 
вучэбныя І сацыяльныя стыпендыі.

Імянная стыпендыя — самая высокая, 
яе трэба заслужыць выдатным навучаннем 
і значнымі поспехамі ў навуковай працы. 
Памер гэтай стыпендыі — 60 515 рублёў.

Вучэбныя стыпендыі прызначаюцца сту
дэнтам, якія вучацца паспяхова, у залеж- 
насці ад сярэдняга бала паспяховасці І ад 
спецыяльнасці, па.якой вядзецца навучан- 
не.

Так, з 1 снежня мінулага года памер ву- 
чэбных стыпендый складае:

для п р ы р о д а зн а ўч ы х  сп ец ы ял ь н а сц яў : 
сярэдні бал ад 3,4 да 4,0 — 26 325 руб- 

лёў,
сярэдні бал ад 4,0 да 4,5 — 31 590 руб- 

лёў,
сярэдні бал ад 4,5 да 5,0 — 36 854 рублі, 
сярэдні бал 5,0 — 42 120 рублёў; 
для гум ан іт арн ы х сп ец ы ял ьн а сц яў : 
сярэдні бал ад 3,6 да 4,0 — 26 325 руб- 

лёў,
сярэдні бал ад 4,0 да 4,5 — 28 957 руб- 

лёў,

Д р у к у е ц ц а  ў  скарачэнн і.
Фота IREX/PROMEDIAУ  лабараторыі хімічнага факультэта

Інсты тут ядзерных праблем 
Беларускага дзяржаунага  

універсітэта Наша газета паведамля- 
ла ўжо аб правядзенні, алі- 
мпіяды «Абітурыент БДУ — 
2002» (гл. № 1 за 31 снежня 
2002 года, дзе надрукавана 
Палажэнне аб алімпіядах, а 
таксама ўмовы і заданні пер- 
шага тура апімпіяд эканамі- 
чнага, геаграфічнага і філа- 
лагічнага факультэтаў). У 
гэтым выпуску мы друкуем 
заданні алімпіяд першага 
тура для гістарычнага, ме- 
х а н ік а -м а тэ м а ты ч н а га , 
хім ічнага, б іялагічнага, 
фізічнага, факультэта рады- 
ёфізікі і электронікі, а так
сама факультэта прыклад- 
ной матэматыкі і інфарма- 
тыкі. Нагадваем таксама 
некаторыя пункты Палажэн- 
ня аб алімпіядах «Абітуры- 
ент БДУ — 2002».

Алімпіяды праводзяцца 
ў студзені—маі бягучага на- 
вучальнага года , у тры 
туры. Першы тур (завочны) 
праводзіцца з публікацыяй 
умоў правядзення алімпіяд 
і заданняў у рэспублі- 
канскім перыядычным дру- 
ку і ў камп’ютэрнай сетцы 
Інтэрнэт (w w w .b su .b y ). 
Другі і трэці туры — воч- 
ныя. Другі тур праводзіцца 
ў Белдзярж ун іверсітэце 
або ў абласных цэнтрах. 
Трэці тур праводзіцца ў 
Белдзяржуніверсітэце 12 
мая 2002 года адпаведнымі 
прадметнымі экзаменацый- 
нымі камісіямі шляхам вы- 
канання п'ісьмовых работ.

У першым туры алімпі- 
яд могуць удзельнічаць 
толькі вучні выпускных

дзяржуніверсітэт, разліко- 
вы рахунак 3622204930033 у 
Мінскай гарадской дырэк- 
цыі AAT “ Белінвестбанк” , 
код 764. Жадаючыя могуць 
ажыццявіць аплату непа- 
срэдна ў разлікова-касавых 
цэнтрах Белдзяржуніверсі- 
тэта (вул. Кастрычніцкая, 10 
або вул. Бабруйская, 9). 
Квітанцыя аб аплаце высы- 
лаецца або здаецца разам 
з работай першага тура.

Вучням выпускных кла- 
саў сельскіх школ, якія па- 
стаянна пражываюць у 
сельскай мясцовасці, па 
рашэнні прыёмнай камісіі 
пры падвядзенні вынікаў 
алімпіяд могуць налічвацца 
дадатковыя балы.

Пераможцы алімпіяды 
атрымліваюць права на за- 
лічэнне без уступных экза- 
менаў пры паступленні.

Прызёрам алімпіяд па 
матэматыцы, матэматыцы І 
інфарматыцы, матэматыцы 
і эканоміцы, фізіцы, фізіцы 
і інфарматыцы, хіміі, бія- 
логіі, геаграф іі, гісторыі, 
беларускай і рускай мовах 
пры ўмове паступлення на 
адпаведныя спецыяльнасці 
можа быць выстаўлена эк- 
заменацыйная адзнака “9” 
або “ 8” па адпаведным 
прадмеце (у залежнасці ад 
колькасці балаў, набраных 
імі ў трэцім туры).

Ільготамі пры залічэнні 
пераможцы і прызёры алі- 
мпіяд «Абітурыент БДУ- 
2002» карыстаюцца толькі 
ў год іх правядзення.

класаў сярэдніх агульна- 
адукацыйных навучальных 
устаноў. Да другога тура 
алімпіяд дапускаюцца пе
раможцы першага тура. 
Без папярэдняга адбору 
да другога тура дапуска
юцца вучні выпускных кла- 
саў ліцэя БДУ, а таксама 
пераможцы рэспубл і- 
канскіх турніраў юных ма- 
тэм аты каў , ф із ік а ў  і 
хім ікаў, пераможцы рэс- 
п уб л ікан ск іх  навуковых 
канферэнцый школьнікаў 
па матэматыцы, фізіцы, бія- 
логіі і экалогіі, пераможцы 
рэспубліканскіх алімпіяд 
сярод навучэнцаў сярэдніх 
спецыяльных і прафесійна- 
тэхнічных навучальных ус- 
таноў, пераможцы рэспуб- 
ліканскага вочна-завочна- 
га конкурсу па матэматы
цы і інфарматыцы сярод 
сельскіх школьнікаў. Да 
трэцяга тура алімпіяд да
пускаюцца пераможцы дру
гога тура. Без папярэдня
га адбору да трэцяга тура 
дапускаюцца пераможцы 
абласных і Мінскай гарад
ской алімпіяд школьнікаў, 
удзельнікі заключнага эта
па рэспубліканскіх алімпі- 
яд школьнікаў, якія право
дзяцца Міністэрствам аду- 
кацыі.

Удзел у першым туры 
апімпіяд платны. Кошт удзе- 
лу — 9000 рублёў. Грошы 
адпраўляюцца паштовым 
або банкаўскім пераводам 
з паметкай “Алімпіяда” на 
адрас: 220050, г. Мінск, 
прасп. Ф. Скарыны, 4, Бел-

а б ’яўляе конкурс  
на замяшчэнне пасад.

Лабараторыя аналітычных даследаванняў 
Старшы навуковы супрацоўнік — 1 чалавек.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня 
апублікавання а б ’явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бабруйская, 
11, аддзел кадраў, пакой 315, 

тэл. 226-42-31.

У  лабараю рыі хімічнага факультэта Фота IREX/PROMEDIA

http://www.bsu.by
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П с т а и ы  Іш іь т з т  праводзіць алімпіпй па гісторыі

этого, студенты, обучающиеся в специализиро
ванных группах и слушающие лекции на анг
лийском языке, имеют возможность получить 
удостоверение референта-переводчика техничес
кой литературы.

Олимпиада «Абитуриент БГУ — 2002» по 
физике проводится в три тура — заочный и два 
очных. К участию в заочном туре приглашаются 
ученики выпускных классов средних общеобра
зовательных учебных заведений. Участники, ус
пешно справившиеся с заданиями заочного тура, 
будут приглашены в Минск на первый очный 
тур, который состоится в середине апреля 2002 
года в Белгосуниверситете.

Решение задач первого (заочного) тура не
обходимо записать в тетрадь. На обложке ука
зать фамилию, имя, отчество; почтовый индекс, 
полный домашний адрес, номер телефона (если 
имеется), школу, класс; фамилию, имя, отче
ство учителя физики.

Тетрадь следует отправить по адресу: 220050, 
г. Минск, просп. Ф . Скорины, 4, БГУ, физичес
кий факультет, олимпиада «Абитуриент БГУ — 
2 0 0 2 ».

Квитанция об оплате высылается или сдает
ся вместе с работой первого тура.

Последний срок отправки работ — 16 марта 
2002 года.

Задачи заочного т ура олимпиады

1. Два маленьких пластилиновых шара под
вешены на длинных одинаковых легких нерас
тяжимых нитях, касаясь друг друга. Шары сим
метрично развели в противоположные стороны 
так, что нити отклонились от вертикали на угол 
а =  60°, и одновременно отпустили. При ударе 
шары слиплись. Какая часть кинетической энер
гии шаров перешла в теплоту, если масса одно
го из них больше массы другого в п = 3 раза? 
На какой максимальный угол отклонятся нити

от вертикали после соударения?
2. В двух одинаковых сосудах, соединенных 

между собой тонкой не проводящей тепло труб
кой, находится воздух с относительной влаж
ностью ф  = 5 0 % . Давление воздуха р  =  760 
мм рт. ст., его температура t  =  100 0C. Один из 
сосудов охладили до температуры t2 — 0 “С. 
Какое давление установится в системе, если тем
пературы сосудов поддерж ивать равными 
100 0C и 0 °С , соответственно? Какой станет 
относительная влажность воздуха в каждом из 
сосудов? Давление насыщенных паров воды при 
0 0C составляет р  — 4,6 мм рт. ст.

3. От источника с напряжением U =  100 кВ 
передается на расстояние L =  5,0 км мощность 
P =  5,0 МВт. Допустимая потеря мощности при 
передаче п =  1% . Определить массу медной 
проволоки в линии передачи, если плотность 
меди d =  8 ,94103 к г/м 3, а удельное сопротив
ление р = 16 нОмЧм.

4. Под каким углом к линиям вектора маг
нитной индукции должен влететь электрон в 
однородное магнитное поле, чтобы двигаться 
по винтовой линии, диаметр которой равнялся 
бы ее шагу (расстоянию, на которое перемеща
ется электрон вдоль силовой линии за один 
оборот)? Как изменится этот угол, если в маг
нитное поле влетит протон?

5. Луч света падает перпендикулярно повер
хности жидкости, налитой в стакан с горизон
тально расположенным прозрачным плоскопа
раллельным дном, и после соответствующих 
преломлений выходит через дно стакана нару
жу. Насколько изменится угол выхода луча из 
стакана, если стакан повернуть на небольшой 
угол ( р =  15° вокруг горизонтальной оси? По
казатель преломления воды п =  1,33, стекла — 
п2=  1,50.

Гістарычны факультэт БДУ аб’яўляе аб правядзенні I тура алімпіяды “Абітурыент 
БДУ — 2002" па гісторыі. Першы тур — завочны. У ім могуць удзельнічаць толькі вучні 
выпускных класаў сярэдніх агульнадукацыйных навучальных устаноў, якім прапану- 
ецца да 10 сакавіка 2002 г. выканаць і выслаць творчую работу па гісторыі роднага 
населенага пункта (дазваляецца апісанне асобнага перыяду з гісторыі населенага 
пункта, ці асобнай вуліцы, раёна, горада, жыцця і дзейнасці дзеячоў, якія звязаны з 
гэтым населеным пунктам). Творчая работа можа ўключаць запіс успамінаў вядомых 
землякоў з фіксацыяй даты, месца і абставін запісу, а таксама ўтрымліваць дадаткі ў 
выглядзе кіна- і фота-дакументаў, магнітных стужак, замалёвак і г.д. Пісьмовая рабо
та павінна мець тытульны ліст з указанием дакладнага адраса, школы, класа, лро- 
звішча, імя, імя па бацьку вучня, што павінна быць заверана подпісам кіраўніка агуль- 
наадукацыйнай установы і пячаткай. Работа высылаецца на адрас: 220030, г. Мінск, 
вул. Чырвонаармейская, 6, Гістарычны факультэт БДУ, з паметкай “Алімгііяда” .

Удзел у першым туры алімпіяды платны. Кошт удзелу -  9000 рублёў. Грошы 
адпраўляюцца паштовым альбо банкаўскім переводам з паметкай-‘‘Алімпіяда” на 
адрас: 220050, г. Мінск, прасп. Ф . Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, разліковы 
рахунак 3622204930033 у Мінскай гарадской дырэкцыі AAT “Белінвестбанк", код 
764. Жадаючыя могуць ажыццявіць аплату непасрэдна ў разлікова-касавых цэнтрах 
Белдзяржуніверсітэта (вул. Кастрычніцкая, 10 або вул. Бабруйская, 9). Копія квітан- 
цыі аб аплаце высылаецца або здаецца разам з работай першага тура.

Конкурсная камісія правядзе адбор дасланых работ, вызначыць пераможцаў і 
пісьмова паведаміць аб запрашэнні пераможцаў да ўдзелу ў другім туры, які плану- 
ецца 7 красавіка 2002 г. на гістарычным факультэце БДУ (г. Мінск, вул. Чырвонаар
мейская, 6). Пачатак у 10.00.

ПАЛАЖЭННЕ АБ АЛІМПІЯДЗЕ “АБІТУРЫ ЕНТ БДУ -  2002” 
Г1СТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ

Алімпіяда па гісторыі праводзіцца ў лютым — маі бягучага навучальнага года з 
мэтай больш якаснага адбору абітурыентаў на гістарычны факультэт БДУ на аснове 
“Палажэння аб алімпіядах "Абітурыент БДУ — 2002”. Яе правядзенне плануецца ў 3 
туры. Першы тур (завочны) праводзіцца з публікацыяй умоў правядзення алімпіяды 
і заданняў у рэспубліканскім перыядычным друку і ў камп’ютэрнай сетцы Інтэрнэт. 
Другі і трэці туры — вочныя. Другі тур праводзіцца на гістарычным факультэце 
Белдзяржуніверсітэта ў вуснай форме з элементам! пісьмовых заданняў на пачатку 
красавіка 2002 г. Трэці тур праводзіцца 12 мая 2002 года адпаведнымі прадметнымі 
экзаменацыйнымі камісіямі шляхам выканання пісьмовага тэсціравання,

У першым туры алімпіяды могуць удзельнічаць толькі вучні выпускных класаў ся- 
рэдніх агульнаадукацыйных навучальных устаноў. Да другога тура алімпіяды дапуска- 
юцца пераможцы першага тура. Без папярэдняга адбору да другога тура дапускаюцца 
вучні выпускных класаў ліцэя БДУ. Да трэцяга тура алімпіяды дапускаюцца пераможцы 
другога тура. Без папярэдняга адбору да трэцяга тура дапускаюцца пераможцы аблас- 
ных і Мінскай гарадской алімпіяд школьнікаў па гісторыі, удзельнікі заключнага этапа 
рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў, якая праводзіцца Міністэрствам адукацыі.

Колькасць і персанальны склад удзельнікаў алімпіяды, якія дапускаюцца да 
кожнага наступнага тура, вызначаюцца адпаведным рашэннем аргкамітэта.

Па выніках трэцяга тура аргкамітэт уносіць прапановы па колькасным і перса- 
нальным складзе пераможцаў і прызёраў алімпіяды, якія зацвярджаюцца рашэннем 
прыёмнай камісіі.

Вучням выпускных класаў сельскіх школ, якія пастаянна пражываюць у сельскай 
мясцовасці, па рашэнні прыёмнай камісіі пры падвядзенні вынікаў алімпіяд могуць 
налічвацца дадатковыя балы.

Пераможцы алімпіяды па гісторыі атрымліваюць права на залічэнне без уступных 
экзамена? пры паступленні на спецыяльнасці 'Тісторыя”, 'Тісторыка-архівазнаўства”, 
"Музейная справа І ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны” гістарычнага 
факультэта. Прызерам алімпіяды па гісторыі пры ўмове паступлення на адпаведныя 
спецыяльнасці гістарычнага факультэта можа быць выстаўлена экзаменацыйная 
адзнака "9” або "8” па сусветнай гісторыі (у залежнасці ад колькасці балаў, набра- 
ных імі ў трэцім туры).

Ільготамі пры залічэнні пераможцы і прызёры алімпіяд "Абітурыент БДУ -  2002” 
карыстаюцца толькі ў год іх правядзення.

Физический факультет проводит олимпиаду по физике

Химически! факультет п р о в о д и т  олимпиаду по химии
Решения задач первого тура надо 

записать в тетрадь, на обложке ука
зать фамилию, имя, отчество, полный 
домашний адрес с почтовым индексом 
и телефоном, школу, класс (учебное за
ведение, курс). Тетрадь с решениями и 
квитанцию почтового перевода или бан
ковского перечисления(или их ксеро
копии) следует отправить по адресу: 
220050, г. Минск, ул. Ленинградская, 
14, химический факультет БГУ , олим
пиада. Последний срок отправки — 1 
апреля 2002 года. Телефон для спра
вок (017) 209-52-53.

Без предварительного отбора к уча
стию в заключительном туре допускают
ся победители областных и Минской го
родской олимпиад школьников по химии 
(диплом I степени 2002 года), участники 
заключительного этапа республиканской 
олимпиады школьников по химии, кото
рые проводятся Министерством образо
вания Беларуси. Им необходимо до 1 
мая 2002 года представить копию дип
лома и заявление в произвольной фор
ме с указанием фамилии, имени, отче
ства, полного домашнего адреса с по
чтовым индексом и телефоном по адре
су: 220050, г. Минск, ул. Ленинградс
кая, 14, химический факультет БГУ, олим
пиада.

Победители олимпиады при поступ
лении на химический факультет БГУ по
лучат право быть зачисленными без всту
пительных экзаменов,а призеры будут 
пользоваться правами, предусмотренные 
ми «Правилами приема в БГУ на 2002 
год» для лиц, которые закончили сред
нюю школу с золотой (серебряной) ме
далью.

Условия проведения олимпиады и 
задания можно также найти в компью
терной сети Интернет: www.bsu.by

Условия задач первого тура

Задача 1

Предложите способ получения 1,2- 
дибром-1,2-дифенилэтана из бензола, ис
пользуя любые неорганические соеди
нения.

а) Приведите для каждой стадии 
уравнения соответствующих реакций и 
условия их осуществления.

б) Напишите структурные формулы 
основных органических веществ, обра
зующихся на каждой стадии и их !назва
ния по систематической номенклатуре.

в) В случае возможного образования 
пространственных изомеров приведите их 
структурные формулы.

Задача 2

При нагревании глицерина в присут
ствии смеси безводных солей KHSO4 и 
K 2SO4 образуется летучее и чрезвычай
но слезоточивое органическое соедине
ние, дающее реакцию «серебряного зер
кала».

а) Предложите структурную форму
лу этого соединения.

б) Опишите подробно все стадии его 
образования.

Задача 3

Дифенил (C6H5-C6Hs) массой 15,4 г 
последовательно обрабатывают 5,6 мл 
водного раствора азотной кислоты (мас
совой доли 0,65) в присутствии серной 
кислоты (стадия А), порошком железа и 
соляной кислотой, затем раствором гид
роксида натрия (стадия Б), бромной во
дой (стадия В).

а) Приведите для каждой стадии 
уравнения реакций и условия их осуще
ствления.

б) Напишите структурные формулы 
основных органических веществ, обра
зующихся на каждой стадии.

в) Рассчитайте массу конечного ве
щества, допустив, что выход продуктов 
на каждой стадии 60 % .

Задача 4

Через кислород объемом 12,6 л (н.у.) 
длительное время пропускали тихий элек
трический разряд. При этом образова
лась газовая смесь, плотность которой 
при 110 кПа и 40,00C оказалась равной 
1,60 г/дм 3.

а) Как можно определить количествен
ный состав полученной газовой смеси с 
помощью раствора иодида калия? При
ведите необходимые уравнения реакций 
и кратко поясните ход анализа.

б) Рассчитайте массовую долю кис
лорода в полученной смеси.

в) Какой объем (н.у.) пропан-бута- 
новой смеси, с массовой долей бутана 
16,5 % , можно полностью сжечь в по
лученной газовой смеси?

Задача 5

Для очистки посуды в химической 
лабаратории часто используется «хромо
вая смесь», обладающая высокой окис
ляющей способностью. Приготовленная 
смесь эффективна для удаления, в ос
новном, органических загрязнений с хи
мической посуды.

а) Какие вещества используются для 
приготовления «хромовой смеси»? При
ведите их формулы и названия.

б) Чем объясняется высокая окисля
ющая способность «хромовой смеси»?

в) В процессе приготовления смеси 
она сильно разогревается. После охлаж
дения до комнатной температуры иногда 
образуется осадок. Какой состав имеет 
этот осадок? Кратко поясните свой от
вет.

г) Приведите уравнение химической 
реакции, иллюстрирующее «моющее дей
ствие» приготовленного раствора.

д) Водный раствор какого вещества 
может заменить «хромовую смесь»?

Задача 6

Навеску смеси порошкообразных 
железа и меди массой 23,27 г поместили 
в 800 г раствора хлорида железа (III) с 
массовой долей 30,60 % . После оконча
ния реакции массовая доля хлорида же
леза (III) в растворе уменьшилась в 2,190 
раз. К полученному раствору прилили 
избыток водного раствора аммиака, а вы
павший осадок отфильтровали и прока
лили при высокой температуре.

а) Приведите уравнения реакций, про
текающих в описанном эксперименте.

б) Рассчитайте массовую долю же
леза в исходной смеси.

в) Рассчитайте массу твердого остат
ка, полученного после прокаливания.

Фота IREX/PROMEDIA

Физический факультет Белгосуниверситета 
приглашает принять участие в олимпиаде «Аби
туриент БГУ — 2002», которая проводится с 
целью конкурсного отбора талантливой моло
дежи, желающей связать свою судьбу с одним 
из старейших факультетов ведущего вуза рес
публики.

Физический факультет в рамках специаль
ности «31.04.01-физика» готовит высококвали
фицированных специалистов для различных

отраслей народного хозяйства, научных и учеб
ных заведений по 26 специализациям. Обуче
ние на факультете осуществляется по четырем 
направлениям — научному, производственному, 
педагогическому и управленческому. В зависи
мости от выбранного направления выпускники 
физического факультета получают квалифика
цию «Физик. Исследователь», «Физик. Инже
нер», «Физик. Преподаватель физики и ин
форматики» или «Физик. Менеджер». Кроме

http://www.bsu.by
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Решения задач первого тура надо записать в 
тетрадь, на обложке указать фамилию, имя, отче
ство, полный домашний адрес с почтовым индек
сом и телефоном, школу, класс. Тетрадь следует 
отправить по адресу: 220050, г. Минск, просп. 
Ф. Скорины, 4, Белгосуниверситет, мехмат, “Олим
пиада” , (тел. 209-53-91, 209-52-49, 209-50-46).

Последний срок отправки — 11 марта 2002 г.
Квитанция об оплате высылается или сдается 

вместе с работой первого тура.
Победители заочного тура будут приглашены в 

Минск на второй тур, который пройдет в Белгос- 
университете 14 апреля 2002 года. Победители вто
рого тура будут допущены к заключительному — 
третьему туру, который состоится в Белгосунивер- 
ситете 12 мая 2002 года.

Победители олимпиады по математике имеют 
право на зачисление без вступительных экзаме
нов, а призерам может быть выставлена оценка 
“9" или “8” по математике (устно) при поступлении 
на механико-математический факультет, который 
имеет шесть отделений: научно-производственное, 
научно-педагогическое, отделение механики, отде
ление математической электроники, компьютерной 
математики, математических методов в экономике.

Студенты механико-математического факульте
та имеют возможность на платной основе получить 
дополнительно экономическое образование и ква
лификацию референта переводчика (английский и 
немецкий языки).

Примечание. Оргкомитет приглашает к участию 
в олимпиаде и десятиклассников, лучшие из кото
рых получат специальное удостоверение оргкоми
тета.

Задания первого тура

1. Строительной организации необходимо по
строить некоторое количество одинаковых домов 
общей площадью 2500 квадратных метров. Сто
имость одного дома площадью «а» квадратных 
метров складывается из стоимости материалов 
р,а3/2тыс. руб., стоимости строительных работ р2а 
тыс. руб. и стоимости отделочных работ р3а ,/2 тыс. 
руб. Числа рг  р2, р3 являются последовательными

членами геометрической прогрессии, их сумма рав
на 21, а их произведение равно 64. Если построить 
63 дома, то затраты на материалы будут меньше, 
чем затраты на строительные и отделочные рабо
ты. Сколько следует построить домов, чтобы об
щие затраты были минимальными.

2. Найдите все х, при которых хотя бы одно из 
двух выражений

| х - 3 | ( | х - 5 | - | х - 3 | ) - 6 х  и

|х | ( | х | - |х - 8 | ) + 2 4

неположительно и при этом его модуль не мень
ше модуля другого.

3. Найдите все значения параметра а, при каж
дом из которых множество решений неравенства

а + 2 -2 х—2 5а+5
а+3 2(2х+3а+з)

содержит какой-либо луч на числовой оси.

4. Решите уравнение

(x2+4)lg sin23x + x2lgcos2x=4lg(cos2x sin33x)

5. Решите неравенство

л/9х2 -  48х -  21 + лІ9х2 -  51х -  15 <  |3х -  6|

6. Две окружности пересекаются в точках А и 
К. Их центры расположены по разные стороны от 
прямой, содержащей отрезок AK. Точки В и С ле
жат на разных окружностях. Прямая, содержащая 
отрезок AB, касается одной окружности в точке А. 
Прямая, содержащая отрезок AC, касается другой 
окружности в точке А . Длина отрезка BK равна 1, 
длина отрезка CK равна 4, а тангенс угла CAB

равен I  . Найдите площадь треугольника ABC. 
-Tl5

Биологический факультет 
проводит олимпиаду по биологии

Ответы на вопросы первого тура должны 
быть представлены в ученической тетради, на 
обложке которой необходимо указать фамилию, 
имя, отчество (полностью), полный домашний 
адрес с почтовым индексом и телефоном, шко
лу, класс.

Тетради с ответами, квитанции почтовых пе
реводов или банковских перечислений следует 
отправлять по адресу: 220050, г. Минск, просп. 
Ф . Скорины, 4, БГУ , биологический факультет, 
олимпиада. Последний срок отправки — 15 
марта 2002 года . Телефоны для справок: 
277-55-35, 277-59-36, 277-10-06.

Воп росы  п ервого  т ура

1. Строение, процессы жизнедеятельности, 
размножение бактерий. Роль бактерий в при
роде, использование в хозяйственной деятель
ности человека.

2. Структура, физико-химические свойства и 
функции белков. Фота IREX/PROM EDIA

2. Найдите все значения параметра а, при 
, х - [ х ]

которых уравнение I -  I х + Il = а"

Факультет прикладной математики к информатики 
прово дит олимпиаду по математике и

Решения задач первого тура надо записать 
в тетрадь, на обложке указать фамилию, имя, 
отчество, полный домашний адрес с индек
сом и телефоном, название учебного заведе
ния и класс, в котором вы учитесь. Тетрадь 
вместе с копией платежного поручения или 
квитанцией о переводе следует отправить по 
адресу: «Олимпиада», ФПМИ, Белгосунивер
ситет, просп. Ф . Скорины, 4, 220050, г.Минск.

Последний срок отправки работ — 15 марта 
2002 г.

Лучшие участники заочного тура будут при
глашены в Минск или в свои областные центры 
на второй тур, который пройдет в середине ап
реля.

Примечание. Оргкомитет приглашает к уча
стию в олимпиаде девяти- и десятиклассников, 
лучшие из которых получат специальное удос
товерение и приглашение на второй или третий 
тур олимпиады ФПМИ в будущем году. Участие 
для девяти- и десятиклассников в олимпиаде 
бесплатное. (Задачу № 5 девятиклассникам ре
шать необязательно.)

Условия задач первого тура

1. Действительные числа а, Ь  и стако вы ,'
и+ Ь—с Ь + с - и  с + а —Ьчто с и о

м о ж ет п р и н и м ать
(а + Ь)(Ь + с)(с  + а) 

abc

-■ Какие значения 

в ы р а ж е н и е

максимальное количество корней, а также най
дите эти корни ([х ] здесь означает наибольшее 
целое число, не превосходящее х ).

3. Найдите все натуральные числа п, каж
дое из которых равно сумме цифр числа г?.

4. На стороне ЗСостроугольного треуголь
ника A B C  как на диаметре построена окруж
ность. Касательные, проведенные к этой окруж
ности из точки А, касаются ее в точках К и  М. 
Докажите, что точка пересечения высот треу
гольника A B C  и точки К, M  лежат на одной 
прямой.

5. В правильной четырехугольной пирами
де угол наклона боковой грани к основанию 
равен 60°. Внутри пирамиды расположены два 
шара: шар радиуса л касается всех боковых гра
ней, шар радиуса 2г  касается основания и двух 
смежных боковых граней, оба шара касаются 
друг друга внешним образом. Найдите апофе
му этой пирамиды.

6. Сколько сущ ествует я-значных нату
ральных чисел, в записи которых используются 
только цифры 1, 2, 3, 4, причем каждая из 
указанных цифр встречается по крайней мере 
один раз? Укажите формулу для определения 
количества указанных чисел или опишите алго
ритм, с помощью которого можно его опреде
лить. Решите аналогичную задачу для чисел, 
состоящ их из цифр 1, 2 .......... / (/<  9).

Фото IREX/PROMEDIA

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
проводит O I I H i i U f  по ф и з и ю  и I i I o i H i T i i e

Факультет радиофизики и электро
ники — ведущий учебный и научный 
центр республики в области радиофизи
ки, электроники, информатики и их со
временных приложений. Информацион
ные технологии и цифровая обработка 
сигналов, системный анализ и интеллек
туальные системы, распознавание речи 

. и компьютерные сети, радиооптика и ком
пьютерная томография, наноэлектрони
ка и обработка изображений, цифровая 
электроника и лазерные оптические тех
нологии — вот далеко не полный пере
чень основных направлений научных ис
следований, проводимых на факульте
те. Учебные программы факультета со
ответствуют программам ведущих уни
верситетов мира.

В настоящее время факультет в рам
ках концепции многоуровневой системы 
образования ведет подготовку высоко
квалифицированных специалистов по

специальностям:
Радиофизика, квалификации бака

лавр (четыре года обучения), радиофи
зик (пять лет обучения), магистр (шесть 
лет обучения);

физическая электроника, квалифи
кации бакалавр (четыре года обучения), 
физик-инженер (пять лет обучения), ма
гистр (шесть лет обучения);

коммерческая деятельность на рын
ке радиоэлектронных средств и ин
формационных услуг, квалификация 
экономист (пять лет обучения).

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ И ИНФОР
МАТИКЕ «АБИТУРИЕНТ БГУ - 2002» 

Олимпиада проводится в феврале-мае 
текущего года в три тура. Первый тур — 
заочный, второй и третий — очные путем 
выполнения письменной работы.

Работы первого тура принимаются до 
15 марта.

Ко второму туру, который проводит
ся 13 апреля на факультете, допускают
ся победители первого тура, а также без 
предварительного отбора ученики выпус
кных классов лицея БГУ, победители рес
публиканских турниров юных физиков 
и победители республиканских научных 
конференций школьников по физике.

Третий тур проводится 12 мая 2002 
года предметной экзаменационной ко
миссией Белгосуниверситета.

ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА

1. На двух соприкасающихся ост
рыми углами а, = 30° и а2 = 60° наклон
ных плоскостях лежит шар массы т. 
Определить силу давления шара на каж
дую из плоскостей, если известно, что 
трение между шаром и одной из плоско
стей отсутствует.

2. На поверхности жидкости плот
ностью р = 1000 кг/м 3 плавает верти
кально расположенный цилиндрический 
тонкостенный стакан, наполовину погру
женный в жидкость. На сколько погру
зится в жидкость нижняя кромка стака

на, если его поставить вертикально на 
поверхность данной жидкости вверх 
дном? Высота стакана H = 15 см, ат
мосферное давление P0 = 10s Па.

3. В однородном магнитном 
поле с индукцией B =  10‘3 Тл начина
ет падать проводник массой т = 0,01 
кг, скользящий без трения и потери 
контакта по двум вертикальным длин
ным параллельным проводящим ши
нам, расстояние между которыми I = 
0,1 м. Внизу шины замкнуты резисто
ром с сопротивлением R = 0,5 Ом, 
параллельно которому включен кон
денсатор емкостью С = 400 пф. Оп
ределите максимальную энергию элек
трического поля, запасенную в конден
саторе. Сопротивлением шин и про
водника пренебречь. Линии магнитной 
индукции перпендикулярны плоскости, 
в которой лежат шины.

4. Трем изолированным конден
саторам емкостью С каждый были со
общены заряды Q1, Q2, Q3. Конденсато
ры соединяют в последовательную зам
кнутую цепь. Определить заряды кон
денсаторов после соединения.

5. Фокусное расстояние объекти

ва микроскопа F1 = 3 мм, окуляра F2 = 
5 см. Предмет находится от объектива 
на расстоянии о = 3,1 мм. Найдите уве
личение микроскопа для нормального гла
за. Изображение располагается на рас
стоянии d=  25 см от окуляра.

6. В ходе эксперимента над нмо
лями идеального одноатомного газа по
лучена зависимость температуры газа от 
его объема в виде: T = oV/(V3 + Ь), где 
а и b  известные положительные посто
янные. Составить алгоритм вычисления 
работы, совершенной газом в ходе его 
расширения от объема V1 до объема V2 
(V1 и V2 — известные величины).

Решения присылать по адресу: 220050, 
г. Минск, просп. Ф. Скорины, 4, факуль
тет радиофизики и электроники, оргко
митет олимпиады (тел. 278-46-78). В ра
боте необходимо указать фамилию, имя, 
отчество полностью; подробный домаш
ний адрес (индекс почтового отделения 
обязательно), телефон; адрес школы (с 
почтовым индексом), фамилию, имя и 
отчество учителя физики, в отправление 
вложить почтовый конверт с вашим до
машним адресом и квитанцию об оплате.
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Укікальны збор старадрукаў I першавыданняў
Кніга — самая дзівосная 

з ’ява на Зямлі. Стагоддзямі 
людзі імкнуліся да таго, каб 
яе аблічча адпавядала зместу, 
каб кніга была прывабнай.

Старадрукаваныя кнігі і рэд- 
кія выданні, якія захоўваюцца 
ў аддзеле рэдкай і каштоўнай 
кнігі універсітэцкай бібліятэкі, 
— найлепшае пацвярджэнне 
гэтаму. Кожнае з гэтых выдан- 
няў мае свой лёс, сваю гісто- 
рыю. I, вядома, непаўторнае 
аблічча: адмысловы шрыфт, 
памер — ад фаліянтаў да мінія- 
цюрных кніжачак, мастацкае 
аздабленне...

У фондзе аддзела зараз 
15 700 асобнікаў кніг і каля 
10 000 дарэвалюцыйных часо- 
пісаў. Гэты збор універсальны: 
у ім можна знайсці выданні па

т
Ш

■Длімпінскао
перамір’е»

ўсіх гапінах ведаў.
Трапяткое пачуццё дакра- 

нання да мінуўшчыны выкліка- 
юць старыя падручнікі, якія 
служылі чытачам дзесяцігод- 
дзямі, а то і стагоддзямі. Ад 
пятроўскай эпохі дайшла да нас 
«Арифметика, сиречь наука 
числительная» Лявонція Mar- 
ніцкага (Масква, 1703). Тэта 
была першая навучальная эн- 
цыклапедыя па матэматыцы ў 
Pacii: тут ёсць звесткі па арыф- 
метыцы, элементарнай алгеб
ры, практычнай геаметрыі, тры- 
ганаметрыі, пачатковыя звесткі 
па астраноміі, геадэзіі, навіга- 
цыі. Менавіта кнігу Сматрыц- 
кага называў сваёй «брамай 
вучонасці» М. Ламаносаў.

Кнігі, выдадзеныя пры Пят- 
ры I, вызначаюцца тым, што

гэта былі першыя друкаваныя 
падручнікі ў Расійскай імперыі. 
Так, у аддзеле рэдкай кнігі за- 
хоўваецца першы расійскі пад- 
ручнік этыкету «Юности чест
ное зерцало». 3  кніг пазней- 
шага часу заслугоўвае ўвагі 
«Древняя российская история» 
(СПб., 1766) М. Ламаносава. 
Навуковец працаваў над ёй да 
канца свайго жыцця. Пры- 
вабіць цікаўных і гістарычная 
праца рэктара Парыжскага уні- 
версітэта Г. Рапена «Древняя 
история», якая з’явілася па-рус- 
ку ў сярэдзіне XVIII стагоддзя. 
У  аддзеле рэдкай кнігі захоў- 
ваюцца сем тамоў гэтага выдан- 
ня.

У  развіцці літаратуры і ма- 
стацтва вялізную ролю адыг- 
рала мецэнацтва. У сувязі з гэ-
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У  аддзеле рэдкай і каштоўнай кнігі

За тыдзень да адкрыцця 
XIX Зімовых Алімпійскіх гуль- 
няў Генеральны сакратар AAH 
Кофі Анан і старшыня Гене- 
ральнай Асамблеі AAH Хан 
Сын Cy ад імя атлетаў, якія 
прымаюць удзел у спаборніцт- 
вах, заклікалі канфліктуючыя 
бакі ва ўсім свеце спыніць су- 
тыкненні.

У пасланні да ўсіх краінаў 
з просьбай захоўваць «алім- 
пійскае перамір’е», што грун- 
туецца на старадаўняй грэчас- 
кай традыцыі, Кофі Анан і Хан 
Сын Cy заклікалі ўрады пры- 
класці ўсе намаганні для таго, 
каб спартсменам, якія ўдзель- 
нічаюць у гульнях, быў дазво- 
лены бяспечны праезд і каб усе 
ваюючыя бакі захоўвалі пера- 
мір’е.

«Алімпійскі рух і Арганіза- 
цыя Аб’яднаных Нацый маюць 
аднолькавыя асноўныя ідэалы: 
роўнасць магчымасцяў і спра- 
вядлівасць; а перадусім — мір», 
— адзначаецца ў пасланні.

Будучы з візітам у Нідэр-

ландах, Генеральны сакратар 
AAH сказаў, што, хаця «алім- 
пійскае перамір’е» абмежава- 
нае патэрмінах і маштабах, яно 
можа стаць нейтральным зы- 
ходным пунктам для дасягнен- 
ня кансэнсусу, даць час для 
пачатку дыялогу, стаць пера- 
дышкай, неабходнай для ака- 
зання дапамогі насельніцтву, 
якое церпіць ад вайсковых кан- 
ф л іктаў . «Няхай жа ў гэтыя 
бліжэйшыя некалькі тыдняў 
урачысты спакой алімпійскага 
полымя зм усіць ,змоўкнуць 
зброю», — сказаў ён.

Кіж народны год 
зкатурызму

Паколькі ва ўсім свеце ўзра- 
стае папулярнасць турызму, 
Арганізацыя Аб ’яднаных На
цый абвясціла 2002 год Міжна- 
родным годам экатурызму, каб 
узняць абазнанасць сусветнай 
супольнасці наконт уплыву ту
рызму на прыроду і аб’екты 
культурней спадчыны, а такса- 
ма для таго, каб падтрымаць 
ідэю ўвасаблення ў жыццё ад- 
казнага турызму.

Выступаючы на цырымоніі

адкрыцця Года ў штаб-кватэры 
AAH у Нью-Йорку, першы на- 
меснік Генеральнага сакратара 
AAH Луіза Фрэшат адзначыла, 
што экатурызм — сегмент ту- 
рыстычнага бізнесу, які развіва- 
ецца вельмі хутка і выяўляе 
вялікі патэнцыял эканамічнага 
развіцця.

У  той жа час у выпадку, калі 
турызмам не кіруюць надеж
ным чынам, ён можа несці раз- 
буральныя наступствы для на- 
вакольнага асяроддзя, зазна- 
чыла спадарыня Фрэшат, спа- 
слаўшыся на тое, што экату
рызм (у адрозненне ад іншых 
формаў турызму) можа пагра- 
жаць самой існасці наваколь- 
нага асяроддзя. Мэта развіцця 
экатурызму — атрымліваць аса- 
лоду ад прыродных рэсурсаў 
планеты І адначасова запабя- 
гаць адмоўнаму ўплыву на іх.

Хаця кожная краіна і рэгіён 
маюць свае спецыфічныя рысы, 
сказала намесніца Генеральна
га сакратара ААН, пакуль яшчэ 
можна дамовіцца наконт галоў- 
ных прынцыпаў і інструкцыяў 
для развіцця і кіравання экату- 
рызмам, як гэта вызначана ў да- 
кументах Сусветнай турыстычнай 
а р ган іза ц ы і, A A H  і іншых 
міжнародных арганізацыяў.

тым варта прыгадаць графа 
Мікапая Пятровіча Румянцава, 
які аб’яднаў вялізную групу та- 
гачасных гісторыкаў, якія зай- 
маліся зборам і сістэматызацы- 
яй гістарычных матэрыялаў, а 
таксама іх выданнем. Прыкла- 
дам іх працы можа быць «Со
брание государственных грамот 
и договоров, хранящихся в го
сударственной коллегии инос
транных дел», якое выходзіла 
ў Маскве ў 1819-1894 гадах. У  
бібліятэцы універсітэта ёсць тры 
фаліянты гэтага збору.

У  аддзеле ёсць мноства кніг 
па беларусістыцы: працы Я. 
Карскага, П. Шэйна, А . Сапу
нова, У . Пічэты. Ёсць тут І пер
шая беларуская газета, І пер
шыя выданні твораў класікаў 
беларускай літаратуры Янкі 
Купалы, Якуба Коласа, Цёткі. 
Аматары беларускай гісторыі, 
несум ненна , зац ікав яц ц а  
«Літоўскай метрыкай», «Віцеб- 
скай даўніной». Асаблівую ўва- 
гу філолагаў выкліча «Словарь 
белорусского наречия» Івана 
Насовіча, выдадзены ў 1870 
годзе ў друкарні Імператарскай 
Акадэміі навук.

Аддзел рэдкай кнігі імкнец- 
ца раскрыць багацце сваіх фон- 
даў пры дапамозе тэматычных 
і юбілейных кніжных выставаў, 
на кожнай з якіх вядзецца экс- 
курсійная праца. Таксама ад
дзел дае магчымасць выклад- 
чыкам універсітэта выкарыстоў- 
ваць фонды і памяшканне чы- 
тальнай залы для правядзення 
семінарскіх заняткаў па разна- 
стайных спецкурсах. Cynpa- 
цоўнікі аддзела рэдкай і каш- 
тоўнай кнігі запрашаюць усіх 
чытачоў універсітэцкай біблія- 
тэкі наведаць кніжныя выставы 
і экскурсіі аддзела.

I. МІТРОХІНА, 
загадчыца аддзела

Пры правільным планаванні, 
развіцці і кіраванні «экатурызм 
можа дапамагчы палепшыць 
жыццёвыя стандарты мясцова- 
га насельніцтва, адначасова 
падтрымліваючы стан прырод
ных экасістэмаў, неабходных, 
для надання ўстойлівасці жыц- 
цю на нашай планеце», — ад
значыла спадарыня Фрэшат.

Галоўнай падзеяй, якая ад- 
будзецца ў рамках Міжнарод- 
нага году экатурызму, стане 
правядзенне з 19 па 22 мая ў 
Квебеку (Канада) Сусветнага 
саміту па пытаннях турызму.

Як заявіў выканаўчы дырэк- 
тар Праграмы AAH па нава- 
кольным асяроддзі Клаўс Ton- 
фэр, правядзенне саміту дапа- 
можа дасягненню такіх мэтаў, 
як пераадоленне жабрацтва І 
зменаў мадэляў спажывання, а 
таксама стане важным пытан- 
нем у парадку дня Сусветнага 
саміту па ўстойлівым развіцці, 
які пройдзе з 26 жніўня па 4 
верасня ў Йоханэсбургу (Паў- 
днёвая Афрыка).

Па інфармацыі 
Прадстаўніцтва A A H  

у  Benapyci
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а б ’я ў ляе  конкурс
на замяш чэнне п а са д :

ЗАГАД Ч Ы КАЎ КА Ф ЕД РАЎ: вышэйшай алгебры, крыміналь- 
нага працэсу І пракурорскага нагляду, грамадзянскага права, тэ- 
лебачання і радыёвяшчання, стылістыкі і літаратурнага рэдага- 
вання, фізікі паўправаднікоў;

Д АЦ ЭН ТА Ў К А Ф Е Д Р А Ў : гісторыі беларускай літаратуры, 
рускай літаратуры, канстытуцыйнага права, грамадзянскага пра
цэсу і працоўнага права, крыміналістыкі, экалагічнага і аграрнага 
права, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, біяфізікі, агуль- 
най фізікі;

С ТА РШ Ы Х  ВЫ КЛ А Д Ч Ы КА Ў К А Ф ЕД Р А Ў : тэорыі літарату- 
ры, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, грамадзянскага права, 
англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, агульнай ф ізікі;

ВЫ КЛ А Д Ч Ы КА Ў К А Ф ЕД Р А Ў : крыміналістыкі, грамадзянс
кага працэсу і працоўнага права, гісторыі беларускай мовы, сла- 
вянскіх літаратур, прыкпадной лінгвістыкі, рамана-германскіх моў.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.
Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бобруйская, 5а, упраўленне 

кадраў, тэл. 209-54-36.

САКРЭТ ФІРМЫ

М а ш р ы  з мабільнікамі
Галандскія студэнты вынайшлі новы спосаб махляваць на іспытах. 

Абменьваючыся з «памочнікам» SMS-паведамленнямі па мабільным 
тэлефоне, яны могуць даведвацца адказы без рызыкі быць выкры
тыми

«Мабільныя тэлефоны могуць быць памерам з каробку для запа- 
лак, а абшукваць студэнтаў забаронена, — скардзіцца прадстаўнік 
Маастрыхцкага універсітэта Вім Богерт. — Кожны раз, калі яны вы- 
ходзяць у прыбіральню, іх суправаджае выкладчык, але як толькі 
яны, зайшоўшы ў прыбіральню, застаюцца на самоце, адразу ж пачы- 
наюць дзейнічаць».

Нягледзячы на тое, што ў адміністрацыі універсітэта ёсць доказы, 
што студэнты махлююць, зрабіць з гэтым анічога немагчыма. Ha на- 
ступны навучальны год адміністрацыя мяркуе вырашыць гэтую праб- 
лему радыкальным чынам: ва універсітэце будуць усталяваныя пры- 
стасаванні, якія поўнасцю заблакуюць працу мабільнікаў.

Дзе вы, містэр Шэрлак Холмс?
Мінулым летам напярэдадні іспытаў высветлілася, што лонданскім 

студэнтам прапануюць купіць варыянты іспытаў па матэматыцы за 
400 фунтаў стэрлінгаў. Пры бліжэйшым разглядзе высветлілася, што 
пытанні ў гэтых варыянтах цалкам супадаюць з пытаннямі будучага 
іспыту. Як мяркуецца, каля сотні студэнтаў паспелі азнаёміцца з гэ- 
тымі пытаннямі.

Прадстаўнік экзаменацыйнай камісіі Edexcel паведаміў, што пача- 
лося сур’ёзнае расследаванне, каб высветліць, якім чынам магла 
адбыцца такая ўцечка інфармацыі. Аднак перанесці іспыт, у якім 
павін'ны былі прыняць удзел каля 5000 чалавек, альбо змяніць экза- 
менацыйныя пытанні было ўжо немагчыма.

Апрача таго, экзаменатары папярэдзілі, што экзаменацыйныя ад- 
знак! студэнтаў будуць старанна правярацца, звярацца з іх навучаль- 
нымі адзнакамі, і ў выпадку найменшых падазрэнняў іспыт будзе 
лічыцца няздадзеным.

ВАПЯНЦІНКІ
Дзень святога Валянціна — свята закаханых. Вядома, наша 

газета не магла прамінуць гэтае свята; бо каханне — гэта 
маладосць, а каму ж  святкаваць у гэты дзень, як не студэн
там — молодым І закаханым?..

А дзе маладосць — там заўсёды і весялосць, І смех, І  гу- 
мар. Вось І мы сёння прапануем вам адзначыць дзень святога 
Валянціна... смехом . Бо каханне, яно розное бывае...

У парку сядзіць закаханая 
парачка.

— Скажы, калі б я захацеў 
цябе пацалаваць, ты б, вядома, 
стала супраціўляцца?!

— Само сабой! Мы ж яшчэ 
мала знаёмыя адзін з адным. Я 
б супраціўлялася з усяе моцы. 
Але зараз я вельмі саслабла.

Ён: — Пра што ты думаеш, 
каханая?

Яна: — Hi пра што, дарагі.
Ён (радасна): — I я ні пра што!

Яна (журботна): — Табе ляг- 
чэй, у цябе мазгоў няма.

А м еры канскія студэнты . 
Прафесар звяртаецца да аднаго 
з іх:

— Сміт, учора вас заўважылі 
на тэрыторыі жаночага інтэрната 
— з вас штраф 10 долараў. Калі 
патрапіцеся яшчэ раз, вам гэта 
будзе каштаваць ужо 25 дола- 
раў.

— Прафесар, давайце пага- 
ворым як бізнесмены: колькі каш- 
туе абанемент на семестр?
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