
PRÍRODOVEDNÝ SEMINÁR
V roku 2009 sme sa v našej organizácii P-MAT, n. o., rozhod-
li s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja zrea-
lizovať prírodovedný on-line seminár pre žiakov základných 
škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Do súťa-
že sa môžu zapojiť všetci žiaci 7., 8. a 9. ročníka základných 
škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Medzi 
riešiteľmi prírodovedného seminára samozrejme veľmi radi 
uvítame aj žiakov nižších ročníkov, ktorí sa budú môcť zapo-
jiť do ľubovoľnej kategórie. Každá kategória bude mať aj sa-
mostatnú výsledkovú listinu. 

Prvoradým cieľom seminára je povzbudenie záujmu o prí-
rodovedné predmety a prostredníctvom zaujímavých úloh 
aj poskytnutie pomoci a podpory učiteľom prírodovedných 
predmetov. Prioritne sú úlohy koncipované tak, aby boli v sú-
lade s osnovami predmetov, ktoré zastrešujú. Ako už samot-
ný názov seminára naznačuje, pri tvorbe jednotlivých sérií sa 
budeme snažiť, aby sme obsiahli fyziku, biológiu, chémiu, 
geografiu a matematiku. 

Každá séria bude obsahovať 5 súťažných úloh, pričom zá-
merom je zdôrazniť medzipredmetové vzťahy medzi tými-
to oblasťami, ako aj ich priame prepojenie so živou prírodou 
a reáliami. Na každý ročník je naplánovaných 5 sérií v priebe-
hu školského roka. Školský rok 2009 – 2010 je úvodným ro-
kom seminára, preto bude mať len štyri série. Úlohy prvej sé-
rie budú zverejnené na internetovej stránke www.p-mat.sk/ps 
začiatkom decembra. Každá séria bude tematicky zameraná 
na jednu oblasť – prvá séria bude venovaná Vianociam. 

Vzhľadom na naše doterajšie skúsenosti sme zvolili formu 
on-line korešpondenčného seminára, ktorá žiakom v tejto ve-
kovej kategórii najviac vyhovuje. Po vyhodnotení každej sé-
rie budú mať žiaci k dispozícii výsledkovú listinu s aktuál-
nym poradím a týždeň na prípadné reklamácie, pripomienky 
a konzultácie k riešeniam. Žiaci za účasť v seminári neplatia 
žiadne poplatky. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú od-
menení hodnotnými vecnými cenami. 

Výber zo zadaní prvej série prírodovedného seminára

1. úloha

Naša rodina sa rozhodla, že na vianočné prázdniny vycestu-
jeme do Sydney v Austrálii na návštevu otcových známych.
a) Pomocou mapy určte geografické súradnice mesta Syd-

ney.
b) Sydney je hlavným mestom jedného zo štátov Austrálske-

ho zväzu. Uveďte jeho názov.
c) Aké je tam ročné obdobie, keď sú u nás Vianoce?
d) Z obrázkov vyberte tie, na ktorých sú vyobrazené živočí-

chy, ktoré za bežných okolností nestretnete vo voľnej prí-
rode v okolí Sydney.

e) Z uvedených obrázkov vyberte taký, ktorý sa neodmysli-
teľne spája s mestom Sydney. 

2. úloha

Florián chce zabaliť pre svojich rodičov a sestru darčeky, 
ktoré sa nachádzajú v škatuliach s rozmermi 30 20 20´ ´  cm, 
25 10 5´ ´  cm a 25 10 5´ ´  cm. Keďže nevie, ako sa balia 
darčeky klasickým baliacim papierom, rozhodol sa škatule 
s darčekmi oblepiť zo všetkých strán samolepiacim baliacim 
papierom. V obchode predávajú samolepiaci baliaci papier 
vo rolkách so šírkou 70 cm, pričom kupujúci si môže zvo-
liť dĺžku kupovaného papiera v násobkoch 5 cm. Aby oblepil 
škatule čo najpresnejšie, povedal si, že pre každú škatuľu vy-
strihne jeden kus baliaceho papiera, ktorým ju potom oblepí. 
a) Určte, aký dlhý kus baliaceho papiera si má Florián kú-

piť, aby zabalil všetky darčeky požadovaným spôsobom, 
a minul ho pritom čo najmenej.

b) Filoména, Floriánova sestra, tiež balila rovnako veľké 
darčeky podobným spôsobom ako Florián – samolepia-
cim baliacim papierom. Keďže je šetrnejšia, rozhodla sa, 
že si baliaci papier nastrihá podľa stien škatúľ, ktoré chce 
oblepiť. Určte, koľko papiera si musela kúpiť Filoména. 
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3. úloha

Nielen v okolí mesta Sydney, ale po celej Austrálii zúria často 
ničivé lesné požiare. Horenie je prudký chemický proces, pri 
ktorom sa uvoľňuje teplo a svetlo. Aby došlo k tomuto proce-
su, je nevyhnutná prítomnosť látky podporujúcej horenie. Vo 
voľnej prírode predstavuje takúto látku najčastejšie ... Pri ho-
rení rôznych látok vzniká stĺpec horiacich, najčastejšie plyn-
ných látok, ktorý sa nazýva ... Aby horeli pevné a kvapalné 
látky, je potrebné dostatočné teplo, vďaka ktorému sa látka 
zohreje natoľko, že nad jej povrchom vzniknú ..., ktoré ho-
ria. Počas lesných požiarov vo vyschnutých oblastiach Aus-
trálie počuť často charakteristický praskot. Čím je spôsobe-
né, že suché drevo pri horení praská? Pri horení dreva odletu-
jú iskry. Ako tieto iskry vznikajú?

4. úloha

Adam a Boris chceli mať doma živý vianočný stromček. Nie-
koľko dní pred vianočnými sviatkami sa vybrali do blízkeho 
ihličnatého  lesa na prieskum s cieľom vybrať najvhodnejší 
druh, aby si potom rovnaký druh mohli kúpiť na trhu.

Prvý ihličnatý strom, ktorý ich upútal, mal na spodnej stra-
ne krátkych zelených ihlíc dva biele pruhy. Adam si spome-
nul, že patrí k zákonom chráneným druhom, preto sa na via-
nočný účel vyrúbať nedá. Jeho šiška sa rozpadáva už na stro-
me. Určte názov tohto stromu.

O niekoľko desiatok metrov ich zaujal ďalší druh. Boris 
si všimol jeho tuhé špicaté 3 – 8 cm dlhé ihlice, ktoré vyras-
tali vo zväzočkoch po dvoch z jedného miesta. Určte názov 
tohto stromu.

Na opačnej strane lesa rástol ďalší druh. Jeho tuhé špica-
té ihlice boli krátke (1 – 1,5 cm), vyrastali jednotlivo a boli 
na konárikoch rozostavené ako kefky. Staršie valcovité šišky 
viseli smerom dole. Určte názov tejto dreviny.

Na semenách šišiek tejto (posledne spomenutej) dreviny 
si práve pochutnával operenec, ktorý je známy svojím typic-
kým zobákom – krivým s prekríženými hákovitými čeľusťa-
mi. Adam si spomenul, že o ňom čítal v časopise Mladý ve-
dec (číslo 7). Uveďte rodový i druhový názov tohto vtáka:

5. úloha

Naša záhrada bola ráno plná snehu, a tak ju bolo treba trochu 
upratať. Hustota snehu je rôzna, závisí od toho, či je sneh čer-
stvý alebo uležaný, jemný alebo mokrý. Zvyčajne sa udáva 
hodnota od 30 kg/m3 (čerstvý prašan) až po 600 kg/m3 (mok-
rý uležaný sneh). Hmotnosť jedného litra snehu s hustotou 
30 kg/m3  je ... kg. Hmotnosť jedného litra snehu s hustotou 
600 kg/m3 je ... kg. Rozhodli sme sa, že budeme sneh odvá-
žať na fúriku. Záhrada má tvar rovnoramenného lichobežní-
ka so základňami 50 m a 30 m a ramenami dĺžky 20 m. Sne-
hová pokrývka tvorí vrstvu vysokú 15 cm. Objem snehu le-
žiaceho v záhrade je ... m3. Koľkokrát sa musíme otočiť, ak 
do jedného fúrika sa zmestí 65 dm3 snehu?

6. úloha

Neďaleko Vianočného ostrova sa nachádza spriatelený štát, 
v ktorom pôsobia v súčasnosti len dvaja mobilní operátori 
– Kocka a Kváder. Operátor Kocka zverejnil, že počas via-
nočných sviatkov odoslali ľudia v jeho sieti 1 264 100 SMS 
správ, pričom 60 % týchto správ skončilo v jeho sieti, 15 % 
smerovalo do zahraničia a zvyšné SMS smerovali do sie-
te konkurenčného operátora Kváder. Ten zverejnil informá-
ciu, že počas vianočných sviatkov odoslali jeho zákazníci 
914 300 SMS správ, pričom 7 % z nich smerovalo do zahra-
ničia. Počas Vianoc je morálnou povinnosťou odpovedať na 
doručenú SMS a všetci obyvatelia spriateleného štátu ju aj 
dodržiavajú. Určte, koľko správ operátora Kváder skončilo 
v jeho sieti. 
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7. úloha

Hoci má Vianočný ostrov iba okolo 1 500 obyvateľov, je vý-
znamný napr. vďaka ťažbe fosfátov, ktoré sa tu ťažia už od 
roku 1895. Fosfáty sú soli kyseliny ..., ktorej chemický vzo-
rec je ... Základným chemickým prvkom, ktorý je obsiahnutý 
vo fosfátoch, je ... S fosfátmi sa môžeme stretnúť v bežnom 
živote napr. v práčovniach, pretože tvoria dôležitú zložku ... 
S ohľadom na životné prostredie však dochádza v posled-
nom čase k ich značnému obmedzeniu. Anorganické fosfá-
ty sú aj súčasťou potravín. Do nášho organizmu sa dostávajú 
napr. konzumáciou ... (uveďte aspoň dva druhy potravín, kto-
ré obsahujú anorganické fosfáty). Podľa najnovších výsku-
mov zvýšený príjem tohto druhu fosfátov môže podporovať 
rast pľúcnych nádorov.

8. úloha

Vianočný ostrov sa nachádza vo vzdialenosti 360 km od Ja-
karty. Ako dlho trvá let z Jakarty na ostrov, ak využijete miest-
ne aerolinky, ktoré používajú na prepravu cestujúcich staršie 
vrtuľové lietadlá? Lietadlo sa pohybuje priemernou rýchlos-
ťou 540 km/h. Pobrežie Vianočného ostrova má dĺžku 80 km. 
Sused sa rozhodol, že sa prejde po pobreží a pokochá sa krá-
sou miestnej prírody. Požičal si preto terénne auto. Prvú tre-
tinu vzdialenosti sa pohyboval po pláži rýchlosťou 45 km/h. 
Potom sa musel v náročnom teréne pohybovať rýchlosťou 
20 km/h. Akou priemernou rýchlosťou sa pohyboval počas 
celej jazdy? Ako dlho mu trvala jazda okolo ostrova?  

51. ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

Zadania úloh domáceho kola kategórie E
1. Autobus a vlak
Žiak Fyzikus cestuje každé ráno do školy linkovým autobu-
som. Na jednom dlhšom úseku prechádza autobus vždy stá-
lou rýchlosťou v = 70 km/h  popri železničnej trati. Vlaky sa 
pohybujú na tomto úseku v oboch smeroch tiež stálou rých-
losťou. Cestou do školy Fyzikus zistil, že autobus predbehne 
vlak idúci v rovnakom smere ako autobus za čas t2 12 5= ,  s. 
Keď sa popoludní vracal zo školy domov, zmeral, že autobus 
minul rovnakú vlakovú súpravu idúcu opačným smerom ako 
autobus za čas t1 4 5= ,  s. 
a) Urč dĺžku vlaku d, ak sa ranný aj popoludňajší vlak pohy-

bujú rovnakou rýchlosťou a majú rovnakú dĺžku. 
b) Vypočítaj rýchlosť vlaku u na uvedenom úseku.

2. Tehly
Janko pomáhal v lete na stavbe novej chaty. Keď doviezli 
tehly, ukladal ich na seba na pripravené palety. Tehly uložil 
na seba tak, že všetky boli položené rovnako. Rozmery kla-
sickej tehly sú a = 290 mm, b =140 mm, c = 65 mm, hmot-
nosť jednej tehly je m = 4 kg, výška palety je d = 15 cm. Akú 
prácu Janko vykonal, ak uložil na seba
a) 6 tehál (W1),
b) 10 tehál (W2).
c) Urč prácu W, ktorú by Janko vykonal, keby na seba polo-

žil n tehál.
Uvážte rôzne možnosti ukladania tehál. Predpokladajte, že 
všetky tehly sú na začiatku uložené na zemi vedľa palety stra-
nou c v zvislej polohe.

3. Tri žiarovky
Do elektrického obvodu, v ktorom je zaradený zdroj napätia 
U0 230=  V, sú zapojené tri rovnaké žiarovky, každá s odpo-
rom R, dve paralelne a jedna sériovo. 
a) Nakresli schému zapojenia.
b) Urč napätie na každej žiarovke.
c) Ktorá žiarovka má najväčší príkon? Svoje tvrdenie dokáž 

výpočtom.

4. Snežný skúter
Počas zimnej lyžovačky v Tatrách videl Karol v akcii pracov-
níkov horskej služby, ktorí zachraňovali na svahu zraneného 
lyžiara. Jeden z nich odvážal lyžiara na snežnom skútri. Ka-
rola to veľmi zaujalo a bol zvedavý, akú má taký skúter spot-
rebu pohonných hmôt. Zistil, že skúter je poháňaný motorom 
s výkonom P = 4 6,  kW a účinnosťou η = 36 % . 
a) Koľko litrov benzínu spáli motor skútra za t =1 0,  h pre-

vádzky, ak vieme, že hustota benzínu ρ = 700 kg/m3 a je-
ho výhrevnosť H = 46 1,  MJ/kg? 

b) Akú vzdialenosť s môže prejsť skúter, ak predpokladá-
me, že sa pohybuje rovnomerne rýchlosťou v = 36 km/h, 
a v nádrži sa nachádza benzín s objemom V = 3 0,  litra? 

Pozn.: Výhrevnosť v jednotkách MJ/kg číselne určuje množ-
stvo tepla, ktoré sa uvoľní spálením 1 kg benzínu.

5. Brigádnici

Dvaja brigádnici nesú bremeno s hmotnosťou m1 80=  kg za-
vesené na vodorovnej homogénnej tyči s dĺžkou d = 2 2,  m. 
Tyč majú na koncoch opretú o ramená a kráčajú za sebou. 
Bremeno je na tyči zavesené vo vzdialenosti x = 0 60,  m od 
ramena prvého z nich. Urč silu, ktorá pôsobí na rameno prvé-
ho a druhého brigádnika, ak:
a) hmotnosť tyče je zanedbateľná v porovnaní s hmotnosťou 

prenášaného bremena,
b) tyč má hmotnosť m2 20=  kg.

6. Preprava rúr
Otec námorník občas zoberie svojho syna Tibora do náklad-
ného prístavu. Tam sa Tibor od robotníkov dozvedel, že veľ-
ké oceľové rúry sa pred prepravou na obidvoch koncoch za-
varia, aby sa do nich nedostala voda. Tibora zaujímalo, pri 
akom najmenšom vnútornom priemere d sa rúra s hmotnos-
ťou m = 2500 kg a dĺžkou l = 7 5,  m  pri padnutí do vody ne-
potopí. Pomôžte mu vyriešiť túto úlohu, ak hustota morskej 
vody ρ1 1030=  kg/m3  a hustota ocele ρ2 7800=  kg/m3.
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