
Zadania úloh domáceho kola kategórie E
(ďalšie informácie na fpv.uniza.sk/fo a www.olympiady.sk)

1. Cyklistka
Majka trávila časť prázdnin v letnom tábore ako inštruktorka 
plávania. Občas chodievala vyzdvihnúť táborovú poštu do ne-
ďalekého mestečka. Vždy si na to požičala od správcu chaty bi-
cykel. Cesta z tábora do mestečka vedie najskôr dolu kopcom 
a potom je vodorovná. Majka vyrazila z tábora o 10:00 a išla 
najskôr dolu kopcom priemernou rýchlosťou v1 12=  km/h . Na-
sledujúci vodorovný úsek sa pohybovala priemernou rýchlosťou 
v2 9=  km/h  a do mestečka prišla o 10:55. Naspäť sa vydala 
o 11:30, pričom sa pohybovala po vodorovnom úseku priemer-
nou rýchlosťou v3 8=  km/h  a hore kopcom priemernou rých-
losťou v4 4=  km/h. Do tábora sa vrátila o 13:00. 
a) Akou priemernou rýchlosťou vp1  sa Majka pohybovala ces-

tou do mestečka?
b) Akou priemernou rýchlosťou vp2  sa pohybovala na spiatoč-

nej ceste?
c) V akej vzdialenosti d od mestečka sa nachádza tábor?

2. Spájanie rezistorov 
Pri práci s elektrickými obvodmi na fyzikálnom krúžku Ga-
bika zistila, že tri rezistory s odpormi R1 5=  Ω , R2 10=  Ω  
a R3 15=  Ω  môže pripojiť k zdroju jednosmerného napätia 
U1 24=  V tromi spôsobmi tak, že dva z nich spojí paralelne 
a tretí k nim pripojí do série. 
a) Nakreslite schémy troch spôsobov zapojenia a v každej 

označte prúd zdroja In , kde index n je rovnaký ako index 
rezistora pripojeného do série.

b) Určte pomer týchto prúdov I1 : I2 : I3  ako pomer najmenších 
celých čísel.

c) Gabika sa rozhodla zistiť, aký vplyv má na výsledok pred-
chádzajúcich výpočtov použitý zdroj. Ako sa zmení výsledok 
úlohy b), ak Gabika použije zdroj s napätím U2 18=  V ?

3. Zavesená hojdačka 
Jankovi rodičia kúpili na záhradu novú rodinnú hojdačku. Kon-
ce lavičky, na ktorej sa sedí, sú pripevnené pevnými závesmi 
ku konštrukcii hojdačky. Pre zjednodušenie si môžeme lavičku 
predstaviť ako tenkú homogénnu dosku s hmotnosťou m = 20 kg  
a dĺžkou d =180 cm. Závesy sú pevné a ich hmotnosť nebude-
me uvažovať; g =10 N/kg . 
a) Akými veľkými silami sú napínané závesy, ak je hojdačka 

prázdna?
b) Akými veľkými silami sú napínané závesy, ak sa na hojdač-

ku posadí Janko s hmotnosťou m1 60=  kg vo vzdialenosti 
x = 60 cm od jedného konca lavičky?

c) V akej vzdialenosti y od druhého konca lavičky sa má posadiť 
k Jankovi kamarát Karol s hmotnosťou m2 48=  kg , aby boli 
obidva závesy namáhané rovnako veľkými silami? Určte aj 
veľkosť pôsobiacich síl v tomto prípade. Janko zostal sedieť 
na rovnakom mieste ako v predchádzajúcom prípade b).

d) Akú maximálnu hmotnosť m3  môže mať bremeno umiestne-
né v strede hojdačky, ak každý záves vydrží maximálne zaťa-
ženie Fm = 2 4,  kN?

4. Parný kotol
Naši susedia využívajú na ohrievanie vody v rodinnom dome 
parný kotol. Na začiatku sa v parnom kotle nachádza voda s ob-
jemom V = 3 000 litrov , hustotou ρ =1 000 kg/m3 a teplotou 
t1 15=  Co . Merná tepelná kapacita vody je c = 4 180 J/kg. Co . 
a) Aké množstvo tepla Q1  je potrebné na zohriatie uvedeného 

množstva vody na teplotu t2 100=  Co ?
b) Pri dlhodobej prevádzke pracoval kotol tak, že všetka voda 

v ňom sa najprv zohriala na teplotu t2 100=  Co  a potom sa 
1/3 celkového množstva vody premenila na paru rovnakej 
teploty. Aké množstvo tepla Q2  bolo potrebné na takýto pro-
ces, ak merné skupenské teplo vyparovania vody pri uvedenej 
teplote t2  je lv = 2 26,  MJ/kg ? 

c) Vypočítajte hmotnosť m uhlia s výhrevnosťou 
H = 2 26,  MJ/kg,  ktoré sa spáli pri procese opísanom v časti 
b), ak účinnosť parného kotla je η = 75 % . 

5. Vzducholoď
Medzi prvé lietajúce stroje, ktoré slúžili aj na prepravu cestu-
júcich, patrili obrovské vzducholode. Uvažujme jednu z takých 
vzducholodí. Plášť vzducholode vytvára komoru s plynom 
s objemom V = 3 500 m3 . Hmotnosť plášťa a prázdnej kabíny 
vzducholode m0 =1 500 kg . Objem materiálu plášťa kabíny je 
zanedbateľne malý v porovnaní s objemom plynu v komore. 
a) Ak sa nachádza v kabíne vzducholode náklad s hmotnosťou 

m1 =1 800 kg, vzducholoď sa vznáša (ani nestúpa ani nekle-
sá) vo vzduchu s hustotou ρ0

3=1,29 kg/m . Akú hustotu ρ1  
má v takom prípade plyn vo vnútri komory vzducholode?

b) Čo by sa dialo s touto vzducholoďou s nákladom s hmotnos-
ťou m1  pri hustote okolitého vzduchu ρ0 , keby bola naplne-
ná čistým héliom s hustotou ρ2

30= ,160 kg/m ?
c) Určte hmotnosť nákladu m2 , ak by sa uvažovaná vzducholoď 

vznášala vo vzduchu s hustotou ρ0  a komora vzducholode by 
bola naplnená héliom s hustotou ρ2 .

6. Prieskumný čln
Flotila námorných lodí vplávala do nepriateľských vôd. Presne 
o 3:00 miestneho času, v okamihu, keď flotila míňala ostrov A, 
vyslal admirál prieskumný čln k ostrovu B, ktorý sa nachádza 
vo vzdialenosti d = 70 km  od ostrova A v smere plavby floti-
ly. Flotila sa plaví stálou rýchlosťou v1 14=  km/h , rýchlosť 
prieskumného člna je po celý čas v2 28=  km/h . 
a) O ktorej hodine miestneho času dorazí prieskumný čln 

k ostrovu B?
b) Za aký čas t od vydania rozkazu na prieskum sa čln vráti na-

späť k flotile, ak sa pri ostrove B otočí a plaví sa nazad sme-
rom k ostrovu A nezmenenou rýchlosťou?

c) V akej vzdialenosti x od ostrova B sa čln opäť pripojí k floti-
le?

7. Hustota ceruzky – experimentálna úloha
Úloha: Určte priemernú hustotu drevenej ceruzky.
Pomôcky: nová nezastrúhaná ceruzka, tenká skúmavka alebo 
odmerný valec, pravítko.
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Postup: 
1. Odmeriame celkovú dĺžku ceruzky d1 .
2. Ceruzku vložíme do skúmavky alebo odmerného valca s vo-

dou tak, aby plávala v približne zvislej polohe a nedotýkala sa 
dna.

3. Odmeriame dĺžku d2  tej časti ceruzky, ktorá sa nachádza pod 
hladinou vody.

4. Z nameraných hodnôt vypočítame hustotu ceruzky podľa 

vzťahu ρ ρ= v
d
d

2

1

, kde ρv  je hustota vody.

Otázky a úlohy:
1. Odvoďte vzťah pre výpočet hustoty ceruzky.
2. Prečo je dôležité, aby ceruzka plávala vo zvislej polohe alebo 

iba s malým sklonom?
3. Vykonajte 10 meraní a určte strednú hodnotu nameranej veli-

činy.
4. Diskutujte o presnosti merania.

Zadania úloh domáceho kola kategórie F

1. Cesta autobusom

Prešovskí deviataci sa vybrali na školský výlet do Bardejov-
ských Kúpeľov. Počasie im nevyšlo, niekoľkokrát zmokli, tak-
že sa tešili na cestu domov. Domov ich viezol autobus. Paľko, 
ktorý bol úspešným riešiteľom FO, sedel za šoférom tak, že vi-
del na tachometer. Autobus vyrazil z Bardejovských Kúpeľov 
rýchlosťou v1 70=  km/h . Paľko si spočítal, že keby sa autobus 
pohyboval celú cestu touto rýchlosťou, dorazili by do Prešo-
va presne o 18:00 hod. Počas cesty sa však zamračilo a začalo 
pršať. Šofér počas dažďa znížil rýchlosť autobusu na hodnotu 
v2 60=  km/h. Keď prestalo pršať, do Prešova ostávala ešte 
vzdialenosť s =10 km . Šofér zvýšil rýchlosť autobusu na hod-
notu v3 75=  km/h  a do Prešova dorazili presne o 18:00 hod.
a) Určte priemernú rýchlosť jazdy autobusu.
b) Ako dlho počas cesty domov pršalo a akú vzdialenosť autobus 

počas dažďa prešiel?
c) O koľkej hodine vyrazil autobus na cestu, ak vieme, že na 

spiatočnej ceste z Bardejovských Kúpeľov do Prešova prešiel 
celkovú dráhu d = 49 km?

2. Spájanie rezistorov 
Pri práci s elektrickými obvodmi na fyzikálnom krúžku Ga-
bika zistila, že tri rezistory s odpormi R1 5=  Ω , R2 10=  Ω  
a R3 15=  Ω  môže pripojiť k zdroju jednosmerného napätia 
U1 24=  V tromi spôsobmi tak, že dva z nich spojí paralelne 
a tretí k nim pripojí do série. 
a) Nakreslite schémy troch spôsobov zapojenia a v každej 

označte prúd zdroja In , kde index n je rovnaký ako index 
rezistora pripojeného do série.

b) Určte pomer týchto prúdov I1 : I2 : I3  ako pomer najmenších 
celých čísel.

c) Gabika sa rozhodla zistiť, aký vplyv má na výsledok pred-
chádzajúcich výpočtov použitý zdroj. Ako sa zmení výsledok 
úlohy b), ak Gabika použije zdroj s napätím U2 18=  V ?

3. Voľná kladka
Pri oprave fasády domu používali robotníci na prepravu staveb-
ného materiálu voľnú kladku. 
a) Vysvetlite, ako funguje voľná kladka. 
b) Prečo sa kladku oplatí používať?

c) Pomocou voľnej kladky má robotník zodvihnúť na lešenie vo 
výške h =10 m  náklad s hmotnosťou m =100 kg . Účinnosť 
kladky je η = 90 % . Aká veľká sila je potrebná na zdvíhanie 
nákladu?

d) Vypočítajte užitočnú a celkovú prácu vykonanú robotníkom 
podľa časti c).

4. Pohár s lyžičkou
Natália často počúvala od svojej babky takúto radu: „Ak zalie-
vaš v sklenenom pohári vrecúško čaju vriacou vodou, daj tam 
kovovú lyžičku, aby pohár nepraskol.“ Nakoľko je táto povera 
pravdivá? Skôr ako odpoviete na túto otázku, vyriešte nasle-
dujúce úlohy. K dispozícii máte sklenený pohár s hmotnosťou 
mp = 270 g, do ktorého môžete naliať V = 2 dl  vriacej vody, 
a kovovú lyžičku s hmotnosťou m1 20=  g. Teplota v miestnosti, 
v ktorej sa nachádza pohár a lyžička, je t = 20 Co . 
a) Na akej hodnote tlv  sa ustáli teplota vody, ak budeme uvažo-

vať len sústavu lyžička a voda?
b) Na akej hodnote t pv  sa ustáli teplota vody, ak budeme uvažo-

vať sústavu sklenený pohár a voda?
c) Na akej hodnote t plv  sa ustáli teplota vody, ak budeme uvažo-

vať sústavu sklenený pohár, voda a lyžička?
d) Vysvetlite, či je rada babky pravdivá, ak viete, že lyžička má 

asi 50-krát väčšiu tepelnú vodivosť ako sklo (tepelná vodi-
vosť je veličina, vyjadrujúca, ktorá látka sa pri vedení tepla 
skôr zohreje). Pri vysvetľovaní využite aj vyššie vypočítané 
hodnoty ustálených teplôt vody. 

Merná tepelná kapacita vody cv = 4 180 J/kg. Co , merná te-
pelná kapacita skla cs = 795 J/kg. Co , merná tepelná kapacita 
lyžičky cl = 461 J/kg. Co , hustota vody ρv =1 000 m3 . Tepelné 
straty medzi okolím a pohárom s vodou a lyžičkou neuvažujte.

5. Meranie hustoty
Libor vymyslel zaujímavý spôsob, ako zistiť hustotu neznámej 
kvapaliny. Použil skúmavku, ktorá má po celej svojej dĺžke rov-
naký prierez. Na dno skúmavky nasypal ako záťaž broky a vložil 
ju do väčšej nádoby s vodou. Skúmavka plávala vo zvislej po-
lohe. Libor meraním zistil, že skúmavka bola vo vode ponorená 
do hĺbky h1 24=  cm  svojej dĺžky. Potom skúmavku vytiahol 
a rovnakým spôsobom ju nechal plávať v nádobe s neznámou 
kvapalinou. V tomto prípade sa ukázalo, že skúmavka bola 
v kvapaline ponorená do hĺbky h2 20=  cm svojej dĺžky.
a) Porovnajte hustotu neznámej kvapaliny s hustotou vody, t. j. 

určte, či je väčšia alebo menšia. Svoje tvrdenie zdôvodnite. 
b) Vypočítajte z uvedených údajov hustotu neznámej kvapali-

ny.

6. Šprint do kopca 
Jednu etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska tvoril krát-
ky šprint do kopca. Cyklisti sa pohybovali po priamej ceste so 
stúpaním p = 7 5,  % . Vodorovná vzdialenosť medzi štartom 
a cieľom je s = 825 m. Víťaz etapy sa pohyboval rovnomer-
ným pohybom a dosahoval počas svojej jazdy priemerný výkon 
P = 65 W . Hmotnosť cyklistu aj s bicyklom m = 68 kg . 
a) Za aký čas t absolvoval víťaz túto etapu?
b) Akou priemernou rýchlosťou v sa počas pretekov pohybo-

val?

7. Hustota ceruzky – experimentálna úloha
Úloha je totožná s úlohou 7 z kategórie E.
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Zadania úloh domáceho kola kategórie G –  
– Archimediády

1. Sú zvieratá rýchle? 
Marko dostal k narodeninám encyklopédiu, z ktorej sa dozve-
del veľa zaujímavostí zo sveta živočíšnej ríše. Zaujali ho naj-
mä údaje o rýchlostiach, s akými sa dokážu pohybovať niektoré 
živočíchy. Zistil, že pavúk sa dokáže pohybovať maximálnou 
rýchlosťou 1,2 míle za hodinu a gepard dokáže utekať rýchlos-
ťou až 70 míľ za hodinu. 
a) Zistite, akú dĺžku predstavuje jedna míľa. Je pojem míľa uni-

verzálny?
b) Vymyslite vzťah, ktorým by ste previedli míle za hodinu na 

také jednotky rýchlosti, ktoré sme zvyknutí bežne používať.
c) Určte rýchlosť pavúka v metroch za sekundu.
d) Vyjadrite rýchlosť geparda v kilometroch za hodinu.

2. Ľadový kváder
Pri stavbe iglu spadol nešikovnému Eskimákovi do mora ľadový 
kváder. Po chvíli sa pokojne držal na hladine a morské prúdy ho 
odnášali na otvorené more. Rozmery kvádra boli 20 cm, 30 cm, 
50 cm. 
a) Koľko percent objemu plávajúceho kvádra trčalo nad hladinu 

vody?
b) Určte hmotnosť ľadového kvádra.
c) Koľko litrov sladkej vody vznikne, keď sa kváder roztopí?

Hustota ľadu ρ0
3900=  kg/m , hustota morskej vody 

ρ1
3=1 030 kg/m , hustota sladkej vody ρ2

3=1 000 kg/m . 

3. Papierový most
Majka a Gabika sa hrali s papierom. Keď ho položili na dve pod-
pery, papier sa im vždy prehol. Občas až tak, že spadol medzi 
podpery. Usúdili, že z papiera sa asi mosty stavať nedajú. Potom 
si ale všimli, že ak papier rozumne prehnú, udrží sa medzi pod-
perami a nebude padať. Dokonca je možné na papier položiť aj 
nejaké ľahké závažie. 

a) Vysvetlite, prečo sa prehnutý papier medzi podperami udrží.
b) Vyhľadajte informácie o tvaroch mostov a preštudujte si do-

stupný obrazový materiál.
c) Navrhnite a postavte niekoľko papierových mostov. Na úpra-

vu papierov použite len ohýbanie a skladanie.
d) Vyberte najpevnejší most a otestujte jeho pevnosť zaťažením 

drobnými predmetmi.

4. Zápalná šnúra 
Jankov otec pracuje v kameňolome ako strelmajster. Janko sa od 
neho dozvedel, že zápalná šnúra používaná pri bežných trhacích 
prácach v kameňolome horí rýchlosťou 7 mm/s. Otec používa 
pri odstreloch obvykle šnúru s dĺžkou od 60 cm do 80 cm. Akou 
minimálnou rýchlosťou sa musí v jednotlivých prípadoch vzďa-
ľovať do úkrytu vzdialeného 160 m, aby ho výbuch neohrozil?

5. Ťažisko
Majka hľadala ťažisko tenkých dosiek rôznych tvarov (štvorec, 
obdĺžnik, kruh, trojuholník). Postupovala pri tom nasledovne: 
Najprv ich zavesila v jednom mieste na nitku. Ceruzkou na dos-
ku nakreslila zvislú ťažnicu. Potom použila iné miesto závesu 
a opäť nakreslila na dosku ťažnicu. Ťažisko určila ako prieseč-
ník ťažníc.
a) Zopakujte Majkine experimenty pre jednoduché tvary dosiek. 

Urobte viac ako dve ťažnice a overte, či sa naozaj pretínajú 
v jednom bode.

b) Vyrobte si z tvrdého tenkého kartónu dosky rôznych tvarov 
(polkruh, ovál, nepravidelný mnohouholník, obľúbenú roz-
právkovú postavičku a pod.)   nájdite experimentálne polohu 
ich ťažiska.

c) Obkreslite na kartón mapu Slovenskej republiky. Potom 
z kartónu vyrežte vzniknutú šablónu a nájdite polohu „ťažis-
ka“ Slovenska. 

d) Zistite, kde sa podľa geografov nachádza „stred“ Slovenska. 
Zhoduje sa poloha vami určeného ťažiska s geografickou po-
lohou tohto miesta?

Súťaže
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