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ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ 
ПАЛАЖЭННІ

1.1. Мэты і задачы алімпі-
яд.

Беларускі дзяржаўны уні- 
версітэт — арганізатар алім- 
піяд «Абітурыент БДУ-2005» 
— ставіць мэтай:

-  забяспечыць якасны на
бор абітурыентаў на шэраг 
ф акультэтаў Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта і 
іншых ВНУ Рэспублікі Бела
русь;

-  прыцягнуць да ўдзелу ў 
алімпіядах як мага большую 
колькасць моладзі, якая ціка- 
віцца матэматыкай, механі- 
кай, інфарматыкай, фізікай, 
электронікай, эканомікай, 
хіміяй, біялогіяй, геаграфіяй, 
гісторыяй, беларускай і рус- 
кай мовамі, журналістыкай;

-  садзейнічаць павышэн- 
ню цікавасці маладых людзей 
да вывучаемых прадметаў, 
развіццю іх творчых здоль- 
насцей, паглыбленню тэарэ- 
тычных ведаў і практычных 
уменняў;

-  унесці ўклад у рэаліза- 
цыю ідэі непарыўнай адукацыі 
шляхам падрыхтоўкі талена- 
вітай вучнёўскай моладзі для 
працягу навучання ў вышэй- 
шых навучальных установах.

1.2. У 2005 годзе ў БДУ 
праводзяцца наступныя алім- 
піяды:

-  матэматыка (профілі: 
«матэматыка і механіка», 
«прыкладная матэматыка і 
інфарматыка», «матэматыка і 
эканоміка»);

-  фізіка (профілі: «фізіка», 
«радыёфізіка і электроніка»);

-  хімія;

-  біялогія;
-  геаграфія;
-  гісторыя;
-беларуская мова;
-  руская мова;
-  творчасць (профіль 

«журналістыка»),
1.3. Алімпіяды праводзяц

ца ў студзені-красавіку 2005 
года ў тры туры. Першы тур 
алімпіяд завочны. Другі тур 
вочны. Першы і другі тур пра
водзяцца на адпаведных фа
культетах Белдзяржуніверсі- 
тэта. Трэці тур (заключны) 
вочны праводзіцца цэнтралі- 
завана прыёмнай камісіяй 
БДУ.

1.4. Агульнае кіраўніцтва 
падрыхтоўкай і правядзеннем 
алімпіяд БДУ забяспечвае 
рэктар БДУ.

ГЛАВА 2. ПАРАДАК 
ПРАВЯДЗЕННЯ АЛІМПІЯД

2.1. Наалімпіядзепавінны 
бьць створаны спакойныя і 
добразычлівыя абставіны, 
удзельніку алімпіяды павінна 
быць дадзена магчымасць 
найбольш поўна выявіць уз- 
ровень сваіх ведаў і ўменняў.

2.2. Падрыхтоўку і правя- 
дзенне алімпіяд БДУ забяс- 
печваюць: першага і другога 
тураў — арганізацыйныя ка- 
мітэты адпаведных факультэ- 
таў БДУ; трэцяга тура —  пры- 
ёмная камісія БДУ.

2.3. Першы (завочны) тур 
алімпіяд праводзіцца ў сту- 
дзені-сакавіку 2005 года. Умо
вы правядзення алімпіяд і за- 
данні першага тура публіку- 
юцца ў рэспубліканскім перы- 
ядычным друку і ў камп'ютэр- 
най сетцы інтэрнэт. Прыём

работ першага тура — да 21 
лютага. Праверка работ І пад- 
вядзенне вынікаў першага 
тура— да 26 лютага. Другі тур 
будзе праведзены на адпа
ведных факультетах Бел- 
дзяржуніверсітэта 20 сакавіка 
2005 года. Трэці тур адбу- 
дзецца ў Белдзяржуніверсітэ- 
це 10 красавіка 2005 года.

2.4. Першы і другі туры 
алімпіяды па творчасці 
(профіль «журналістыка») 
праводзяцца ў форме конкур
су творчых сачыненняў. Тэма- 
тыка творчых сачыненняў 
фарміруецца аргкамітэтам 
алімпіяды на аснове надзён- 
ных з’яў духоўна-маральнага, 
сацыяльнага жыцця грамад- 
ства, дзяржаўнай маладзёж- 
най палітыкі. Творчыя працы 
выконваюцца на беларускай 
ці рускай мовах, лепшыя з іх 
могуць быць апублікаваны.

Прыём работ першага тура 
— да 10 лютага. Праверка ра
бот і падвядзенне вынікаў пер
шага тура — да 20 лютага. 
Прыём работ другога тура — 
да 15 сакавіка. Праверка ра
бот І падвядзенне вынікаў дру
гога тура — да 20 сакавіка.

Пры правядзенні трэцяга 
тура (творчае сачыненне І 
творчае тэсціраванне) прад- 
метнай экзаменацыйнай камі- 
сіяй БДУ ўлічваецца якасць 
прадстаўленых (не менш пяці) 
публікацый у шматтыражным, 
раённым (гарадскім), аблас- 
ным, рэспубліканскім друку І 
сцэнарыяў перадач ці сюжэ- 
таў на радыё і тэлебачанні.

2.5. Для правядзення пер
шага І другога тураў алімпіяд 
на адпаведных факультетах 
ствараюцца аргкамітэты,

склад якіх зацвярджаецца 
рэктарам БДУ. Старшынёй 
аргкамітэта, як правіла, з'яў- 
ляецца декан адпаведнага 
факультета. Аргкам ітэты  
ажыццяўляюць усе арганіза- 
цыйныя мерапрыемствы па 
правядзенні алімпіяд (рас
сылка запрашэнняў, рэгістра- 
Цыя ўдзельнікаў, арганізацыя 
прапускнога рэжыму, забес- 
пячэнне неабходнымі матэ- 
рыяламі, падрыхтоўка аўды- 
торый, знаёмства з работай 
пасля праверкі, разбор задан- 
няў і г.д.). Аргкамітэты вызна- 
чаюць форму правядзення, 
час і працягласць алімпіяд.

2.6. У склад аргкамітэта 
ўваходзіць журы, якое рас- 
працоўвае варыянты задан- 
няў першага і другога тураў 
алімпіяд і ажыццяўляе пра- 
верку выкананых удзельнікамі 
алімпіяды работ. Старшыня 
аргкамітэта адначасова вы- 
конвае абавязкі старшыні 
журы. У адпаведнасці з на- 
бранымі баламі журы ўносіць 
прапановы па колькасці і аса- 
бовым складзе пераможцаў 
першага і другога тураў алім- 
піяды. Прапановы журы за- 
цвярджаюцца адпаведнымі 
рашэннямі аргкамітэта.

2.7. Функцыі арганізацый- 
нага камітэта па правядзенні 
трэцяга тура ўскладаюцца на 
прыёмную камісію БДУ. Apra- 
нізацыю трэцяга тура алімпі- 
яд забяспечвае сакратарыят 
прыёмнай камісіі ў адпавед- 
насці з рэгламентам, зацвер- 
джаным рэктарам.

Распрацоўку заданняў і 
праверку работ, выкананых 
удзельнікамі трэцяга тура алі- 
мпіяд, забяспечваюць адпа- 
ведныя прадметныя экзамена- 
цыйныя камісіі БДУ, якія ства
раюцца ў адпаведнасці з «Па- 
лажэннем аб прыёмнай камісіі 
ўстановы, якая забяспечвае 
атрыманне вышэйшай адука- 
цыі». Заданні трэцяга тура і 
крытэрыі ацэнкі іх выканання 
зацвярджаюцца рэктарам.

ГЛАВА 3. УДЗЕЛЬНІКІ 
АЛІМПІЯД «АБІТУРЫЕНТ 

БДУ-2005»

3.1. У першымтуры алімпі- 
яд могуць удзельнічаць вучні 
выпускных класаў сярэдніх 
агульнаадукацыйных школ, 
гімназій, ліцэяў, каледжаў Рэс- 
публікі Беларусь, навучэнцы 
выпускных курсаў сярэдніх 
спецыяльных і прафесійна- 
тэхнічных навучальных уста- 
ноў Рэспублікі Беларусь.

3.2. Да другога тура алім-

піяд дапускаюцца пераможцы 
першага тура. Без удзелу ў 
першым туры да другога тура 
дапускаю цца пераможцы 
алімпіяд сярод вучняў 10-х 
класаў, праведзеных адпа- 
веднымі факультэтамі БДУ ў 
2004 годзе.

3.3. Да трэцяга тура алім- 
піяд дапускаюцца пераможцы 
другога тура. Без удзелу ў пер
шым і другім турах да трэцяга 
тура дапускаюцца пераможцы 
абласных і Мінскай гарадской 
алімпіяд школьнікаў па адпа- 
ведным прадмеце, удзельнікі 
заключнага этапа рэспублі- 
канскіхалімпіяд школьнікаў па 
адпаведным прадмеце, пера
можцы рэспубліканскіх турні- 
раў юных матэматыкаў, 
фізікаў, хімікаў і біёлагаў, пе
раможцы рэспубліканскіх на- 
вуковых канферэнцый школь- 
нікаў па матэматыцы, фізіцы, 
хіміі, біялогіі, праведзеных 
Міністэрствам адукацыі Pec- 
публікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе.

Пераможцы абласных і 
Мінскай гарадской алімпіяд 
школьнікаў па інфарматыцы, 
удзельнікі заключнага этапа 
рэспубліканскай алімпіяды 
школьнікаў па інфарматыцы 
дапускаюцца да трэцяга тура 
алімпіяды «Абітурыент БДУ- 
2005» па матэматыцы 
(профіль «прыкладная матэ
матыка і інфарматыка») без 
удзелу ў першым і другім ту
рах.

Пераможцы абласных І 
Мінскай гарадской алімпіяд 
школьнікаў па астраноміі, 
удзельнікі заключнага этапа 
рэспубліканскай алімпіяды 
школьнікаў па астраноміі да
пускаюцца да трэцяга тура 
алімпіяды «Абітурыент БДУ- 
2005» па фізіцы (профіль 
«фізіка») без удзелу ў пер
шым і другім турах.

3.4. Асобы, якія дапуска
юцца да ўдзелу адразу ў 
другім ці трэцім туры, павін- 
ны прадставіць у аргкамітэт 
алімпіяды адпаведную заяву 
і пацвярджальныя дакументы 
не пазней, чым за тыдзень да 
правядзення тура.

ГЛАВА 4. ПАРАДАК 
ПРАВЯДЗЕННЯ ТРЭЦЯГА 

ТУРА АЛІМПІЯД

4.1. Адказны сакратар 
прыёмнай камісіі перад пачат- 
кам алімпіяд праводзіць 
інструктаж і прызначае экза- 
менатараў у аўдыторыі.

4.2. Пасля інструктажу ад- 
казныя асобы атрымліваюць

папку для аўдыторыі, у якои 
знаходзяцца неабходныя ма- 
тэрыялы для правядзення 
алімпіяды (камплекты тытуль- 
ных лістоў і лістоў-укладышаў 
для выканання пісьмовых ра
бот, спісы ўдзельнікаў алімпі- 
яды ў аўдыторыі, камплект 
для жараб’ёўкі пасадачных 
месцаў, памятка ўдзельніка 
алімпіяды). Лісты са штампам 
універсітэта падлягаюць стро- 
гаму ўліку.

4.3. У дзень правядзення 
трэцяга тура праводзіцца рэ- 
гістрацыя ўдзельнікаў. Пры 
рэгістрацыі ўдзельнік прад'яў- 
ляе пашпарт або іншае пас- 
ведчанне асобы з фотакарт- 
кай, выдадзенае органамі 
М ін істэрства ўнутраных 
спраў. Пасля рэгістрацы і 
ўдзельнік атрымлівае паса- 
дачны талон. Удзельнікі алі- 
мпіяды, якія спазніліся да па- 
чатку алімпіяды, могуць быць 
дапуш чаны ў аўдыторыю 
толькі з дазволу адказнага 
сакратара прыёмнай камісіі.

4.4. У аўдыторыю дапуска
юцца толькі ўдзельнікі, якія 
прад’явілі пашпарт або іншае 
пасведчанне асобы з фота- 
карткай, выдадзенае органамі 
М ін істэрства ўнутраных 
спраў, і пасадачны талон. 
Пры ўваходзе ў аўдыторыю 
праводзіцца праверка асобы 
ўдзельніка алімпіяды, пасля 
чаго яму прапануецца выцяг- 
нуць нумар месца ў аўдыто- 
рыі і выдаецца бланк тытуль- 
нага ліста з адпаведнымі 
ўкпадышамі.

4.5. Удзельнікам алімпія- 
ды забараняецца карыстацца 
любымі вучэбнымі, даведач- 
нымі і іншымі дапаможнымі 
матэрыяламі, а таксама срод- 
камі сувязі і тэлекамунікацый 
(пейджэры, мабільныя і сота- 
выя тэлефоны, электронныя 
запісныя кніжкі і г. д.).

4.6. Прысутнасць на алім- 
піядзе пабочных асоб без даз
волу старш ыні прыёмнай 
камісіі або яго намесніка не 
дапускаецца.

4.7. Пры правядзенні алім- 
піяды варыянтзадания вызна- 
чаецца жараб'ёўкай з удзелам 
абітурыентаў. Пасля жараб'- 
ёўкі старшыня прадметнай 
камісіі на вызначаным ксерак- 
се размнажае варыянт задан
ия ў строгай адпаведнасці з 
колькасцю ўдзельнікаў.

4.8. Перапынкі ў час алім- 
піяды не прадугледжаны. Час 
пачатку выканання работы 
адлічваецца пасля запісу ўсіх 
заданняў на дошцы ці в< раз-

(Заканчэнне на 2-й стар.)
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{Заканчэнне. Початок на 1-й стар.) 
дачы абітурыентам. Час па- 
чатку І час заканчэння экзаме- 
нацыйнай работы абавязкова 
фіксуюцца на дошцы. ■

4.9. Пісьмовыя работы (у 
тым ліку і чарнавікі) выконва- 
юцца толькі на лістах-уклады- 
шах са штампам універсітэта. 
На іх недапушчальны ніякія 
пабочныя паметкі ізапісы. Вы- 
конваць заданні на тытуль- 
ным лісце забараняецца, ты- 
тульныя лісты праверцы не 
падлягаюць.

4.10. Размовы экзамената- 
раў з удзельнікамі алімпіяды 
па пытаннях зместу работы 
не дапускаюцца.

4.11. Выхад удзельніка 
алімпіяды з аўдыторыі ў час 
алімпіяды без уважлівай пры- 
чыны забараняецца. У экст
ренных выпадках выхад даз- 
валяецца на кароткі частолькі 
з дазволу і ў суправаджэнні 
экзаменатараў ці дзяжурных. 
Экзаменацыйныя матэрыялы 
здаюцца пры гэтым экзамена- 
тарам, час выхаду і час вяр- 
тання ў аўдыторыю фіксуюц- 
ца на тытульным лісце.

4.12. Пасля заканчэння 
часу, выдзеленага на выка- 
нанне алімпіяднага задания, 
работы прымаюцца строга ў 
індывідуальным парадку з 
прад’яўленнем пашпарта.

4.13. Удзельнікі алімпіяды, 
якія не паспелі выканаць 
пісьмовыя работы поўнасцю, 
аддаюць іх незакончанымі.

4.14. Работы ўдзельнікаў 
алімпіяды, якія парушылі пра- 
вілы правядзення алімпіяды, 
не ацэньваюцца. Змест пару- 
шэнняў экзаменатары фіксу- 
юць у бланках, якія выдадзе- 
ны ўдзельніку алімпіяды для 
выканання задания, і афарм- 
ляюць адпаведным актам, які 
падпісваецца ўсімі экзамена- 
тарамі, зацвярджаецца стар- 
шынёй прадметнай экзамена- 
цыйнай камісіі і перадаецца 
адказнаму сакратару прыём- 
най камісіі.

4.15. Пасля заканчэння 
алімпіяды пісьмовыя работы 
перадаюцца экзаменатарамі 
адказнаму сакратару прыём- 
най камісіі або аднаму з яго 
намеснікаў, якія нясуць аса- 
бістую адказнасць за іх далей- 
шае захаванне. Нявыкарыс- 
таныя камплекты тытульных 
лістоў і лістоў-укладышаў для 
выканання пісьмовых работ 
здаюцца адказнаму сакрата
ру прыёмнай камісіі або адна
му з яго намеснікаў, іх коль- 
касць фіксуецца ў епецыяль- 
ным лісце за подпісамі экза- 
менатараў .і асобы, якая пры- 
мае гэтыя матэрыялы.

4.16. Пісьмовыя работы 
правяраюцца пад шыфрам 
без указания прозвішча 
ўдзельніка алімпіяды. Шыф- 
роўку піс» "« работ пра-

сакратар 
або адзін з 

: ‘ рысутнасці
7/- '  . Ў прыёмнай

,. Пасля шыфроўкі ты-

тульныя лісты I чарнавікі за- 
хоўваюцца ў сейфе старшыні 
прыёмнай камісіі, а лісты- 
ўкладышы вяртаюцца стар- 
шыні прадметнай экзамена- 
цыйнай камісіі, які размяркоў- 
вае іх паміж членамі камісіі 
для праверкі.

4.18. Праверка пісьмовых 
работ ажыццяўляецца толькі 
ў адведзеным для гэтага па- 
мяшканні і толькі членамі 
прадметнай экзаменацыйнай 
камісіі.

4.19. Старшыня прадмет
най экзаменацыйнай камісіі 
нясе поўную адказнасць за 
захаванне парадку ў час пра- 
веркі пісьмовых работ.

4.20.. Правераныя пісьмо- 
выя работы з выстаўленымі 
баламі і подпісамі правяраў- 
шых іх экзаменатараў перада
юцца адказнаму сакратару 
або аднаму з яго намеснікаў, 
якія праводзяць дэшыфроўку 
работ. Пасля гэтага старшы
ня прадметнай экзаменацый
най камісіі арганізуе ўпісван- 
не колькасці балаў, налічаных 
удзельнікам алімпіяды, у эк- 
заменацыйную ведамасць.

4.21. Пры дапушчэнні экза- 
менатарамі памылкі пры вы- 
стаўленні адзнакі ў экзамена
цыйнай ведамасці экзамена- 
тары робяць пісьмоваетлума- 
чэнне. Выпраўленне завяра- 
ецца іх асабістымі подпісамі, 
подпісамі старшыні прадмет
най экзаменацыйнай камісіі і 
адказнага сакратара, а такса- 
ма пячаткай прыёмнай камісіі.

4.22. Усе выпадкі далей- 
шага змянення выстаўленых 
экзаменатарамі балаў супра- 
ваджаюцца пісьмовым аб- 
грунтаваннем апеляцыйнай 
камісіі, тлумачэннем экзаме- 
натараў і зацвярджаюцца ра- 
шэннем прыёмнай камісіі. .

4.23. Ha наступны дзень 
праводзіцца знаёмства 
ўдзельнікаў алімпіяды з пра- 
веранай пісьмовай работай і 
разгляд апеляцый. Разгляд 
апеляцый..,на выстаўленыя 
адзнакі праводзіцца ў адпа- 
веднасці з «Палажэннем аб 
парадку падачы і разгляду 
апеляцый», зацверджаным 
рэктарам.

4.24. Ha працягу прахо- 
джання трэцяга тура павінна 
быць арганізавана дзяжурства 
медыцынскага персаналу.

ГЛАВА 5. ПАДВЯДЗЕННЕ 
ВЫНІКАЎ I ВЫЗНАЧЭННЁ 
ПЕРАМОЖЦАЎ АЛІМПІЯД

5.1. У адпаведнасці з на- 
бранымі баламі па прадстаў- 
леннй журы колькасць і пер- 
санальны склад удзельнікаў 
алімпіяд, якія дапускаюцца да 
трэцяга тура, вызначаюцца 
адпаведнымі рашэннямі apr- 
камітэтаў і. зацвярджаюцца 
рэктарам.

5.2. Па выніках трэцяга 
тура ў адпаведнасці з набра- 
нымі баламі аргкамітэты ўно- 
сяць прапановы па колькас- 
ным І персанальным складзе 
пераможцаў(дыпломы I, Il i III

ступені) алімпіяд, якія зацвяр
джаюцца адпаведным зага- 
дам рэктара БДУ.

5.3. Агульная колькасць 
пераможцаў алімпіяд «Абіту- 
рыент БДУ-2005» вызначаец- 
ца прыёмнай камісіяй БДУ па 
ўзгадненні з Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь 
і не павінна перавышаць 10 % 
ад плана прыёму па факуль- 
тэце, які праводзіць алімпіяду.

5.4. Пераможцы алімпіяды 
па матэматыцы атрымліва- 
юць права на залічэнне ў БДУ 
без уступных экзамёнаў пры 
паступленні:

профіль «матэматыка і ме- 
ханіка» — на спецыяльнасці 
«матэматыка», «матэматыка 
(спецыялізацыя —  матэма- 
тычная электроніка)», «матэ
матыка (спецыялізацыя — 
камп’ютэрная матэматыка)», 
«матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)», 
«механіка», «механіка (спе- 
цыялізацыя — камп’ютэрная 
механіка)» механіка-матэма- 
тычнага факультэта;

профіль «прыкладная ма
тэматыка і інфарматыка» — 
на спецыяльнасці «прыклад
ная матэматыка», «інфарма- 
тыка», «эканамічная кіберне- 
тыка», «актуарная матэматы
ка», «камп’ютэрная бяспека 
(напрамак —  матэматычныя 
метады і праграмныя сістэ- 
мы)» факультэта прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі;

профіль «матэматыка і 
эканоміка» — на спецыяль- 
насці «эканамічная тэорыя», 
«эканоміка», «фінансы і крэ- 
дыт», «менеджмент (спецыя- 

' лізацыя —  міжнародны ме
неджмент)» эканамічнага фа
культэта.

5.5. Пераможцы алімпіяды 
па фізіцы атрымліваюць пра
ва на залічэнне ў БДУ без ус
тупных экзаменаў пры паступ- 
ленні:

профіль «фізіка» —  на спе- 
цыяльнасці «фізіка (напрамак 
— навукова-даследчая дзей
насць)», «фізіка (напрамак — 
навукова-педагагічная дзей
насць)», «фізіка (напрамак — 
кіраўніцкая дзейнасць)», «фі- 
зіка (напрамак — вытворчая 
дзейнасць)» фізічнага фа
к у л ь т э т а ;

профіль «радыёфізіка і 
электроніка» — на спецыяль- 
насці «радыёфізіка», «фізіч- 
ная электроніка», «камерцый- 
ная дзейнасць (спецыяліза- 
цыя —  камерцыйная дзей
насць на рынку радыёэлект- 
ронных сродкаў і інфармацый- 
ных паслуг)», «камп’ютэрная 
бяспека (напрамак — радыё- 
фізічныя метады і праграмна- 
тэхнічныя сродкі)» факультэ
та радыёфізікі і электронікі.

5.6. Пераможцы алімпіяды 
па хіміі атрымліваюць права 
на залічэнне ў БДУ без уступ
ных экзаменаў пры паступ- 
ленні на спецыяльнасці «хімія 
(напрамак — навукова-вы- 
творчая дзейнасць)», «хімія 
(напрамак —  навукова-педа- 
гагічная дзейнасць)», «хімія

(напрамак— ахова наваколь- 
нага асяроддзя)» хімічнага 
факультэта.

5.7. Пераможцы алімпіяды 
па біялогіі атрымліваюць пра
ва на залічэнне ў БДУ без ус
тупных экзаменаў пры паступ- 
ленні на спецыяльнасці «бія- 
логія», «біялогія (напрамак — 
біятэхналогія)», «біяэкалогія» 
біялагічнага факультэта.

5.8. Пераможцы алімпіяды 
па геаграфіі атрымліваюць 
права на залічэнне ў БДУ без 
уступных экзаменаў пры па- 
ступленні на спецыяльнасці 
«геаграфія», «геаграфія (на
прамак — геаінфармацыйныя 
сістэмы)», «геалогія і развед
ка радовішчаў карысных вы- 
капняў», «геаэкалогія» геагра- 
фічнага факультэта.

5.9. Пераможцы алімпіяды 
па гісторыі атрымліваюць пра
ва на залічэнне ў БДУ без ус
тупных экзаменаў пры паступ- 
ленні на спецыяльнасці «гіс- 
торыя», «музейная справа і 
ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны», «гісторы ка- 
архівазнаўства», «дакумен- 
тазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання» гіс- 
тарычнага факультэта.

5.10. Пераможцы алімпія- 
ды па беларускай мове ат- 
рымліваюць права на залічэн- 
не ў БДУ без уступных экза- 
менаў пры паступленні на 
спецыяльнасць «беларуская 
філалогія» філалагічнага фа
культэта.

5.11. Пераможцы алімпія- 
ды па рускай мове атрымлі- 
ваюць права на залічэнне ў 
БДУ без уступных экзаменаў 
пры паступленні на спецыяль
насць «руская ф ілалогія» 
філалагічнага факультэта.

5.12. Пераможцы алімпія- 
ды па творчасці (профіль 
«журналістыка») атрымліва- 
юць права на залічэнне ў БДУ 
без уступных экзаменаў пры 
паступленні на спецыяль- 
насці «журналістыка (напра
мак — друкаваныя СМІ)», 
«журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя СМІ)», «ін- 
фармацыя і камунікацыя (на
прамак— тэхналогіі камуніка- 
цыі)», «літаратурная работа 
(напрамак — рэдагаванне)», 
«міжнародная журналістыка» 
факультэта журналістыкі.

5.13. У адпаведнасці з 
п. 20 «Правіл прыёму ва 
ўстановы, якія забяспечва- 
юць атрыманне вышэйшай 
адукацыі, на 2005 год» пера
можцы алімпіяд «Абітурыент 
БДУ-2005» маюць права на 
залічэнне без уступных экза- 
менаў на адпаведныя спецы- 
яльнасці іншых ВНУ Рэс- 
публікі Беларусь. Пералік 
такіх спецыяльнасцей вызна- 
чаюць прыёмныя камісіі гэ- 
тых ВНУ.

5.14. Ільготамі пры залі- 
чэнні пераможцы алімпіяд 
«Абітурыент БДУ-2005» ка- 
рыстаюцца толькі ў год іх пра
вядзення.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

ПЕРВОГО ТУРА
1. Выполненная работа оформляется в обычной ученичес

кой тетради четким разборчивым почерком. Рисунки и схемы 
могут быть исполнены карандашом или шариковой ручкой.

2. На обложке тетради указывается фамилия, имя, отчество 
автора, полный домашний адрес с почтовым индексом, номер 
домашнего телефона, название учебного заведения и класс, 
фамилия, имя, отчество учителя по предмету олимпиады.

3. Выполненная работа (кроме олимпиады по творческому 
конкурсу (профиль «журналистика») должна быть выслана по 
адресу «Олимпиада», (указать название факультета), Бел- 
госуниверситет, пр. Ф. Скорины, д. 4, г. Минск, 220050 или 
передана непосредственно в оргкомитет по адресу, указанно
му после условий заданий первого тура.

Выполненная работа по творческому конкурсу (профиль 
«журналистика») должна быть выслана по адресу, указанному 
после условий заданий первого тура.

4. Почтовое отправление, высылаемое в адрес оргкомите
та, должно содержать:

а) выполненную работу первого тура;
б) справку с места учебы, заверенную директором и печа

тью учебного заведения;
в) маркированный конверт с домашним адресом автора 

работы.
5. Последний срок приема работ первого тура (кроме олим

пиады по творческому конкурсу (профиль «журналистика») — 
21 февраля 2005 г. Последний срок приема работ по творческо
му конкурсу (профиль «журналистика») — 10 февраля 2005 г. О
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ ПЕРВОГО ТУРА

1. Проверка работ и подведение итогов первого тура (кро
ме олимпиады по творческому конкурсу (профиль «журналис
тика») производится до 26 февраля 2005 г. Проверка работ и 
подведение итогов по творческому конкурсу (профиль «жур
налистика») производится до 20 февраля 2005 г. •

2. О допуске ко второму туру, а также о времени и месте его 
проведения участники олимпиады будут извещены индивиду
ально письмом или по телефону.

3. Для участия во втором туре необходимо будет предъя
вить паспорт гражданина Республики Беларусь.

4. Дополнительную информацию можно получить по теле
фонам, указанным после условий заданий первого тура (код 
г. Минска —  017), а также в сети Интернет на сайте БГУ по 
адресу: http://www.bsu.by/.

О л и м п и а д а  
по р у с с к о м у  я з ы к у

ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА

1. Какова цель этимологического анализа? Б чем его отли- 
чие.от словообразовательного разбора? Покажите это на при
мерах.

2. Что такое нулевая суффиксация? Приведите примеры.
3. Что означают фразеологизмы пир во время чумы, сорок 

сороков, шапочное знакомство, окно в Европу, ни на йоту? Ка
ково их происхождение?

4. Предложите алгоритм разграничения наречий на -о  и 
предикативных наречий.

5. Что вы знаете об истории русской пунктуации? Как меня
лись состав знаков препинания, их названия, функции?

6. Напишите отзыв на стихотворение А. Фета.

Как беден наш язык! — Хочу и не могу. —
He передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною,
Напрасно вечное томление сердец,
И клонит голову маститую мудрец 
Пред этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук 
Хватает на лету и закрепляет вдруг 
И темный бред души, и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

Адрес оргкомитета: филологический факультет, Белгос- 
университет, ул. К. Маркса, д. 31, к. 31, г. Минск.

Телефон для справок: 222-34-21.

http://www.bsu.by/
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А л ім п ія д а
па

б е л а р у с к а й
м о в е
ЗАДАНHI 

ПЕРШАГА ТУРА

1.Устаўце прапушчаныя 
літары. Сфармулюйце праві- 
лы правапісу гэтых слоў.

а) ска ...ты _____________
б) в...ліканогі___________
в) ...гурт_______________
г)дз...тлян я ____________
д) с...баляводства______
2. Упішыце ў дужкі адпа- 

ведную лічбу: лексічныя амо- 
німы (1), фанетычныя амоні- 
мы (2), марфалагічныя амо- 
німы (3).

а) Сесці на лаву —  вулка- 
нічная лава. ( )

б) Пушысты кот —  марскі 
код .( )

в) Вострая піла —  сястра 
піла чай. ( )

г) Росны падарожнік — ня- 
стомны падарожнік. ( )

д) Ліпкі пластылін — ма- 
ладыя ЛІПКІ. ( )

3. Падкрэсліце ў словах 
літары, якія абазначаюць ня- 
парныя звонкія гукі:

гісторыя, дзіва, выраб- 
ляць, Прыамур’е, ваўкі, змяр- 
каецца, мазгі.

4. Вызначце род назоўні- 
каў:

шампунь, фальш, флеш, 
вуаль, цюль, дроб, шынель.

5. Да запазычаных слоў 
падбярыце беларускамоў- 
ныя адпаведнікі:

атэлье, пенснэ, акорд, 
фундамент, прэамбула.

6. Да фразеалагізмаў пад
бярыце і запішыце словы- 
сінонімы:

жыўцом з ’есці; жывога 
месца не пакінуць; завесці 
катрынку.

7. Напішыце водзыў на 
верш Я. Сіпакова «Магіст- 
раль».

Адрас аргкамітэта: філа- 
лагічны факультэт, Бел- 
дзяржуніверсітэт, вул. К. 
Маркса, д. 31, п. 31, г. Мінск.

Тэлефон для даведак: 
222-34-21.

О л и м п и а д а  
по биологии

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ 
ПЕРВОГО ТУРА

1. Полиплоидия и анеу- 
плоидия, их биологическое, 
медицинское и хозяйствен
ное значение.

2. Строение и механизм 
сокращения ресничек, жгу
тиков и мышечных волокон.

Адрес оргкомитета: био
логический факультет, Бел- 
госуниверситет, ул. Курча
това, д. 10, к. 213, г. Минск.

Телефоны для справок: 
209-58-08, 209-59-02.

О л и м п и а д а  по  х и м и и
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОГО ТУРА

1. В раствор серной кислоты объемом 96,5 см3 с массовой долей H2SO4 22,0 % и плотностью 
1,15 г/см3 добавили при нагревании смесь медь(И)-оксида, медь(И)-сульфата и нерастворимых 
в H2SO4 примесей. Масса смеси составляет 28,5 г, массовая доля в ней CuO — 4,4 %, примесей 
— 2,40 %.

Приведите молекулярное уравнение протекающей химической реакции. Рассчитайте массо
вую долю медь(П)-сульфата в полученном растворе.

Какая масса медного купороса может быть получена при охлаждении приготовленного ра
створа до 5 0C, если растворимость медь(И)-сульфата при этой температуре составляет 15,2 г 
на 100 г чистой воды, а массовая доля выхода конечного продукта равна 86,5 %?

Какая масса медь(П)-гидроксида выпадет в осадок при добавлении NaOH массой 10,6 г к 
маточному раствору, оставшемуся после отделения выпавших кристаллов медного купороса?

2. Сплав состоит из металлов А и В, причем на каждый атом А в сплаве приходится один 
атом В. Навеску этого сплава массой 2,270 г поместили в 22 см3 дистиллированной воды. При 
этом сплав полностью растворился, наблюдалось выделение бесцветного газа и образовался 
только прозрачный раствор. Объем выделившегося газа при 12,80 0C и 100,8 кПа составил 
669,7 см3.

Какой газ выделился в описанном опыте и в каком количестве? Назовите металлы, содержа
щиеся в сплаве. Приведите молекулярные уравнения протекающих реакций. Рассчитайте мас
совую долю металла А в сплаве.

3. Приведите молекулярные уравнения химических реакций, с помощью которых в одну ста
дию можно осуществить следующие превращения и укажите условия их протекания:

Cr (I) C rC k (2) ■> C r(O H )3 (3) C b O 3 (4) * K 3C r2O 7 (5) * P bC rO 4

4. Соединение X с неразветвленной цепью атомов углерода и молекулярной формулой C4H8O 
не реагирует с аммиачным раствором серебро(1)-оксида, однако взаимодействует с гидрокси- 
ламином с образованием вещества Y. Соединение X восстанавливается с помощью литий- 
алюминий-гидрида с образованием вещества Z. Обработка X раствором иода в щелочной сре
де дает желтый осадок вещества W.

Установите возможные структурные формулы соединений X, Y1 Z и W. Приведите структур
ные формулы образующихся пространственных изомеров веществ Y іл Z.

5. Цифрами 1-8 зашифрованы органические соединения, которые преимущественно обра
зуются при следующих превращениях:

CH,
I 3

H4C— с— CH,
3 I 3

CH4

Cl,/hv Na Br,/hv КОН/спнрт

эфир 7 +

Приведите структурные формулы соединений 1, 2 и 3.
Соединения 4 и 5 являются пространственными изомерами. Приведите их структурные фор

мулы. Соединения 6, 7 и 8 также являются пространственными изомерами. Изобразите их струк
туру в виде проекционных формул Фишера.

Адрес оргкомитета: химический факультет, Белгосуниверситет, ул. Ленинградская, д. 14, 
к. 203, г. Минск.

Телефон для справок: 209-52-53.

А л і м п і я д а  п а  т в о р ч а с ц і
(профіль «ж урнал істы ка»)

А л ім п іяда праводзіцца 
факультэтам журналістыкі 
БДУ сумесна з рэдакцыямі 
рэспубліканскіх маладзёж- 
ных газет «Знамя юности», 
«Чырвоная змена» (дада- 
так да газеты  «Звязда»), 
«Переходный возраст», ча- 
сопіса «Репетитор» у фор
ме конкурсу творчых сачы- 
ненняў. Кожны ўдзельнік 
мае права дасылаць свае 
работы ў кожнае выданне. 
Конкурс па выданнях право- 
дзіцца асобна.

У першым туры прапану- 
ецца напісаць сачыненне на 
адну з указаных ніжэй тэм. 
Т ворчы я работы  м огуць 
быць выкананы на беларус
кай ці рускай мове (адпавед- 
на мове выдання). Лепшыя 
сачы н е нн і м огуць бы ць 
апублікаваны.

Пры ацэнцы творчых са- 
чыненняў удзельнікаў кон
курсу ўлічваецца:

-  глыбіня і паўната рас- 
крыцця прапанаванайтэмы;

-  паслядоўнасць, лагіч- 
насць, аргументаванасць;

-  вы разнасць і разна- 
стайнасць моўных сродкаў;

-  арыгінальнасць, твор- 
чая індывідуальнасць аў- 
тара.

УМОВЫ ЗАДАННЯУ 
ПЕРШАГА ТУРА

Тэмы сачыненняў, пра- 
панаваныя рэдакцыяй газе
ты «Знамя юности»:

1. B чем сила дружбы?
2. Что я знаю о своих 

правах.
3. Мой город (поселок, 

деревня) сегодня.

Тэмы сачыненняў, пра- 
панаваныя рэдакцыяй газе
ты «Чырвоная змена»:

1. Бацькоўскі дом —  жыц- 
ця пачатак.

2. Пра што здымаць на- 
цыянальнае кіно?

3. Беднасць —  незагана. 
А што?

Тэмы сачыненняў, пра- 
панаваныя рэдакцыяй газе
ты «Переходный возраст»:

1. Солдаты Победы жи
вут рядом с нами.

2. Стоит ли драться за 
место под солнцем?

3. Школьные уроки и уро
ки жизни: есть ли совпаде
ния?

Тэмы сачыненняў, пра- 
панаваныя рэдакцыяй ча- 
сопіса «Репетитор»:

1. «Мне кажется порою, 
что солдаты...»

2. «Надежда —  мой ком
пас земной...»

3. «Хорошо —  быть мо
лодым...»

Творчыя работы трэба 
дасылаць на адрас абранай 
рэдакцыі.

Адрасы рэдакцый:

1. «Абітурыент журфака
—  2005», рэдакцыя газеты 
«Знамя юности», вул. Б. 
Хмяльніцкага, д. 10а, г. Мінск, 
220013, тэл. 232-38-22.

2. «Абітурыент журфака
—  2005», рэдакцыя газеты 
«Звязда» (дадатак «Чырво
ная змена»), вул. Б. Хмяль- 
н іцкага , д. 10а, г. М інск, 
220013, тэл. 232-21-03.

3. «Абітурыент журфака
—  2005», рэдакцыя газеты 
«Переходный возраст», вул. 
Б. Х м яльн іцкага , д. 10а, 
г Мінск, 220013, тэл. 287-15-47.

4. «Абітурыент журфака
—  2005», рэдакцыя часопі- 
са «Репетитор», вул. Ленінг- 
р а д ска я . д. 6, г. М інск, 
220050.

Тэлефон для даведак: 
222-80-10, 209-59-71.

J  5 Е Ш Ш
О лимпиада  

по м а т е м а т и к е
(профиль «прикладная математика  

и информатика»)
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОГО ТУРА

1. Положительные числа х, у  и z  таковы, что 
xyz ( x + y + z ) = l . Найдите минимальное значение выражения
(x+y)(x+z).

2. Три бригады, выполняя одинаковое задание, работают 
с постоянными производительностями труда. Известно, что 
первая и вторая бригады, работая вместе, выполняют это 
задание не более, чем за 9 дней, а вторая и третья бригады, 
также работая вместе, — не менее чем за 18 дней. Если же 
вместе работают первая и третья бригады, то задание вы
полняется ими ровно за 12 дней. Известно также, что произ
водительность третьей бригады максимально возможная 
при указанных условиях. За сколько дней выполняет зада
ние вторая бригада?

3. Может ли десятичная запись куба некоторого натураль
ного числа оканчиваться тремя одинаковыми цифрами? Если 
да, укажите все возможные случаи, приведя соответствующие 
примеры.

4. На диагоналях AC и BD квадрата ABCD выбраны соот

ветственно точки К  и M так, что BM- CK=AB2. Докажите, что 

точка пересечения прямых BK и CM лежит на окружности, 

описанной около квадрата ABCD.

5. В прямой треугольной призме ABCA1B1C1 на диагоналях 

BA1 и CB1 боковых граней выбраны соответственно точки E 

и F  так, что отрезок EF параллелен диагонали AC1. Найдите 

отношение EF к ACr

6. Даны п  цифр Clr  CF, ... , Cln. Требуется составить из них 

максимальное число, делящееся на 6 (при этом каждую из

цифр а .  можно использовать не более одного раза). Опиши

те алгоритм, реализующий построение числа, или обоснуйте 
невозможность его построения.

Адрес оргкомитета: факультет прикладной математики и 
информатики, Белгосуниверситет, пр. Ф. Скорины, д. 4, к. 509, 
512, г. Минск.

Телефоны для справок: 209-50-70, 209-54-44.

О лимпиада  
по м а т е м а т и к е

(профиль «математика и механика»)
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОГО ТУРА

1. С одного склада на другой необходимо перевезти на же
лезнодорожных платформах 18 больших и 270 малых ящиков. 
Вес большого ящика составляет 15 тонн, малого — 1,5 тонны, 
причем большой ящик занимает место пятнадцати малых. Най
ти минимальное число платформ, достаточное для перевозки 
всех ящиков, если известно, что грузоподъемность платфор
мы составляет 54 тонны, а ее площадь позволяет разместить 
40 малых ящиков.

2. Доказать, что если имеет место неравенство 

ас<а(Ь —а), то справедливо и неравенство ас< \

3. Пусть О — ортоцентр остроугольного треугольника ABC. 
На прямой ОС отмечена точка D такая, что треугольник ADB 
оказывается прямоугольным. Найти площадь треугольника 
ADB, если площади треугольников ABC и ABO равны соответ
ственно S1 и S,.

4. Найти целочисленные решения неравенства

( х  -  2 у 2~ъ ~ ъ >  ( х  — 2 )х+ 12 .

5. Решить уравнение

( х 2 - x  +  l )  x 2 ( x - l ) ~

(8- V 7 J 7 ( / 7 - 1 1
paOU I C-.

я за n icy ўсіх6. Решить неравенство (a rc tg  х ) 2 

где а  —  параметр.
Адрес оргкомитета: механико-математ.. 

Белгосуниверситет, пр. Ф. Скорины, д. 4, к. 427,.

‘г.'у 'ы ц! вс раз-
je 'н а  2-й crap.)

Телефон для справок: 209-52-49, 209-50-46.
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О л и м п и а д а  
по м а т е м а т и к е

(профиль «математика и экономика»)
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОГО ТУРА

1. Денежную сумму s руб. положили в банк под р  % годо
вых, чтобы в конце каждого года, после начисления процен
тов, снимать ч руб. Через сколько лет после снятия денег ос
таток будет не меньше утроенного первоначального вклада? 
При каких условиях задача имеет решения?

2. Решить неравенство

-Jx +  5 < l  + -J—x — 3 + -J(x +  5 ) ( -х - 3) .

3. Найти все значения параметра а, при которых равно
сильны системы уравнений

Г х  + 2у =  2 - а ,  ( X 2 - у 4 - 4 х  + 3 =  0,

[ -  х + ау =  а -  2а2, [2х2 + у 2 + (а2 + 2а - 1\ )х  +12 -  6а = 0.

4. Два предпринимателя продали партию кофеварок. Сто
имость каждой кофеварки равна количеству кофеварок в 
партии. Вырученные деньги предприниматели решили поде
лить поровну. Сначала первый предприниматель взял 10$, 
затем второй — 10$ и т. д. В конце первый предприниматель 
взял 10$, а второй — остаток. Чтобы уравнять доходы пер
вый предприниматель дал второму калькулятор. Сколько 
стоит калькулятор?

5. Прямоугольная цветочная клумба должна занимать пло
щадь 216 м2. Вдоль длины клумбы должны быть дорожки ши
риною по 2 м, а вдоль ширины — по 3 м. Каковы должны быть 
размеры клумбы, чтобы площадь дорожек была наименьшей?

6. Найти все значения параметра а, при которых неравенство

|3sin2x: + 2 as in xco sx  + cos2x + a| < 3

выполняется при любых значениях х.

Адрес оргкомитета: экономический факультет, 
Белгосуниверситет, ул. К. Маркса, д. 31, к. 41, г. Минск.

Телефон для справок: 229-22-84.

О л и м п и а д а  по ф и з и к е
(профиль «Физика»)

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОГО ТУРА

1. Планета обладает единственным естественным спут
ником, орбита которого является практически круговой. Тра
ектория вращающегося вокруг планеты космического кораб
ля выбрана такой, что действие на него гравитационных сил 
планеты и спутника все время уравновешено. Во сколько 
раз вес находящегося в корабле космонавта с массой т от
личается от его веса на поверхности планеты? Отношение 
масс планеты и спутника равно к, радиус орбиты спутника в 
/7 раз больше радиуса планеты.

2. Конденсатор емкости Cj = 1,0 мкФ, заряженный до напря
жения U =  110 В, подключили параллельно к концам двух по
следовательно соединенных незаряженных конденсаторов, ем
кости которых C2 = 2,0 мкФ и C3= 3,0 мкФ. Какой заряд проте
чет при этом по соединительным проводам?

3. В вертикальном закрытом с обоих торцов цилиндре на
ходится подвижный массивный поршень, по обе стброны ко
торого по одному молю воздуха. При T = 300 К отношение 
верхнего объема к нижнему Т|( = 4,0. При какой температуре 
это отношение станет Г], = 3,0? Трение не учитывать.

4. К источнику напряжения с ЭДС S = 9,0 В и внутренним 
сопротивлением /' = 4,5 Ом подключили переменное сопро
тивление. Построить график зависимости мощности P1 по
требляемой нагрузкой, и мощности тепловых потерь Poom от 
силы тока I  в цепи.

5. Расстояние между источником света и экраном равно L. 
Изображение источника на экране можно получить при двух 
положениях линзы, расстояние между которыми равно s. Ка
кое увеличение обеспечит эта линза при ее применении в ка
честве лупы?

Адрес оргкомитета: физический факультет, Белгосунивер
ситет, ул. Бобруйская, д. 5, к. 315, г. Минск.

Телефон для справок: 209-52-67.

О л и м п и а д а  по ф и з и к е
(профиль «радиофизика 

и электроника»)
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОГО ТУРА

1. Два небольших тела, связанные нитью длины /, лежат 
на горизонтальной плоскости. Заряд каждого тела равен q, 
масса т. Нить пережигают, и тела начинают двигаться по 
плоскости. Какую максимальную скорость разовьют тела, 
если коэффициент трения тел о плоскость равен д?

2. Лампочка рассчитана на номинальное напряжение U0 и 
номинальную мощность P0. Ее подключают к батарейке по
следовательно с резистором сопротивлением R, и она горит 
полным накалом. Если присоединить к батарейке лампочку и 
резистор параллельно, то она горит точно так же, как и в пер
вом случае. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление бата
рейки. При каком включении КПД такого «фонарика» больше 
и во сколько раз?

3. Частица массой т с положительным зарядом q  нахо
дится в однородных электрическом и магнитном полях. На
пряженность электрического поля равна Е. Линии индукции 
магнитного поля параллельны силовым линиям электричес
кого поля и противоположно им направлены. В начальный 
момент частице сообщают скорость V0 , направленную под 
углом а  к линиям поля Е. Через некоторое время частица 
оказывается вновь на той же силовой линии электрического 
поля, с которой она стартовала, на расстоянии L  от перво
начальной точки. 1) Найти это время. 2) Найти индукцию маг
нитного поля .

4. Две параллельные шины, расположенные в горизон
тальной плоскости, замкнуты на конденсатор емкости С. Про
водящая перемычка массой т касается шин, расстояние меж
ду которыми равно /, и может без трения скользить вдоль 
них. Перпендикулярно плоскости шин включено однородное 
магнитное поле с индукцией В Какую силу, направленную 
вдоль шин, нужно приложить к перемычке, чтобы она двига
лась с постоянным ускорением равным я? Сопротивлением 
шин и перемычки можно пренебречь.

5. На гладком горизонтальном столе лежит тонкое прово
лочное кольцо радиуса г и сопротивлением R. Кольцо нахо
дится во внешнем однородном магнитном поле с индукцией 
B0, направленной перпендикулярно плоскости кольца. Индук
ция внешнего магнитного поля стала уменьшаться по закону: 
B(I) = B 0-A -I1 где А — известная постоянная, а / — время. 
Найти ток в кольце и максимальную силу натяжения проволо
ки кольца, обусловленную взаимодействием тока в кольце и 
внешнего магнитного поля. Самоиндукцией кольца пренебречь.

6. Катод вакуумного фотоэлемента облучается пучком 
света с длиной волны X и мощностью Р. При больших ускоря
ющих напряжениях между катодом и анодом фототок дости
гает насыщения (все электроны, выбитые из катода в едини
цу времени, достигают анода). Величина тока насыщения 
равна Io. Какое количество фотонов приходится на один элек
трон, выбиваемый из катода? Заряд электрона е, постоян
ную Планка h и скорость света в вакууме с считать извес
тными.

Адрес оргкомитета: факультет радиофизики и электро
ники, Белгосуниверситет, ул. Курчатова, д. 5, к. 619, 621, 
г. Минск.

Телефон для справок: 209-58-36.

А л і м п і я д а  па  г і с т о р ы і
ЗАДАНИЕ ПЕРШАГА ТУРА

Выканаць творчую работу па гісторыі роднага населенага 
пункта (дазваляецца апісанне асобнага перыяду з гісторыі на
селенага пункта ці асобнай вуліцы, раёна, горада, жыцця І дзей- 
насці дзеяча, якія звязаны з дадзеным населеным пунктам). 
Творчая работа можа ўкпючаць запіс успамінаў вядомых зем- 
лякоў з фіксацыяй даты, месца і абставін запісу, а таксама 
ўтрымліваць дадаткі ў выглядзе кіна-фотадакументаў, магніт- 
ных стужак, замалёвак і г. д.

Адрас аргкамітэта: гістарычны факультет, Белдзярж- 
універсітэт, вул. Чырвонаармейская, д. 6, п. 21, г. Мінск.

Тэлефон для даведак: 227-30-14. Сайт www.hist.bsu.by

О л и м п и а д а  
по г е о г р а ф и и

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОГО ТУРА

1. Используя карты атласа для 9 класса «Геаграфія Бе
ларуси/ дайте физико-географическую характеристику фи
зико-географического района, в котором расположено мес
то вашего проживания.

2. Разбейте перечисленные районы и центры черной ме
таллургии мира на 4 группы в зависимости от доминирую
щих факторов размещения предприятий отрасли. Ответ 
кратко обоснуйте.

I  Аппалачский (США), 2. Приозерный (США), 3. Восточ
ная Индия (Калькуттско-Дамодарский промышленный пояс),
4. Верхне-Силезский, 5. Дюнкерк (Франция), 6. Донецкий 
(Украина), 7. Кузнецкий (Западно-Сибирский), 8. Приднеп
ровский (Украина), 9. Приатлантический (США), 10. Pyp-Ca- 
арский (Германия), 11. Северо-восток Китая, 12. Осакский, 
13. Таранто (Италия), 14. Фос-сюр-Мер (Франция), 15. Цен
тральная Россия, 16. Юго-восток Бразилии.

3. Для хребта Джугджур, расположенного в Приморье, 
характерна ландшафтная инверсия. Дайте краткое поясне
ние сущности данного явления и назовите основные при
чины, его вызывающие.

4. Из приведенных рядов географических названий, со
ставленных по разным принципам, выделите одно, выпа
дающее из ряда. Свой выбор объясните.

а) Брюссель, Киев, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Париж, 
Пекин;

б) Берлин, Буэнос-Айрес, Дели, Каир, Мадрид, Мехико, 
Претория;

в) Дания, Испания, Камбоджа, Марокко, Непал, Норве
гия, Япония;

г) Ботсвана, Гамбия, Замбия, Кения, Нигер, Нигерия, 
Уганда;

д) Аргентина, Мексика, Парагвай, Перу, Суринам, Уруг
вай, Чили.

5. Назовите 10 городов, имеющих одинаковое значение 
названия с именем древнего города Карфаген. Ответ обо
снуйте.

6. Пользуясь учебником для 10 класса (2004 г.), опреде
лите долю населения 22 крупнейших городских агломера
ций мира (стр. 149) в общей численности населения стран. 
Определите, в какой стране доля населения, проживающе
го в агломерациях, самая высокая.

7. Самолет вылетел из Каира и взял курс на север вдоль 
меридиана, пролетев со скоростью 900 км/ч 2 часа 40 ми
нут. Затем он повернул на восток и летел такое же время с 
той же скоростью вдоль параллели, после чего повернул 
на юг и преодолел такое же расстояние вдоль меридиана и 
вновь повернул на запад. Пролетев стой  же скоростью та
кое же расстояние вдоль параллели, самолет приземлил
ся. Определите, на каком расстоянии и в каком направле
нии находится точка финиша от точки старта. Над какими 
странами пролетал самолет?

8. В 2002 году на тепловых электростанциях Республи
ки Беларусь выработано 26,4 млрд кВт ч электроэнергии. 
Рассчитайте, какой объем природного газа необходим для 
производства этого объема электроэнергии, при условии, 
что 1 кВт ч электроэнергии по теплотворной способности 
равен 860 кал, теплотворная способность 1 м3 природного 
газа равна 8400 кал, а КПД тепловых электростанций по 
электроэнергии равен примерно 30 %.

Адрес оргкомитета: географический факультет, Бел
госуниверситет, ул. Ленинградская, д. 16, к. 218, 223, г. 
Минск.

Телефон для справок: 209-52-57, 209-53-50.

Г Ч ы т а н ц е  н а с  у Ін т э р н з ц е
Газета «Беларускі універсітэт» мае свой сайт 

(www.gazeta.bsu.by). Вы можаце даведвацца пра 
новыя матэрыялы яшчэ да таго, як выйдзе свежы 
нумар выдання. Акрамя таго, на сайце вы зной- 
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