
Kategória E

1.	Bežecké	preteky
Patrik, trénovaný športovec a reprezentant krajiny, dokázal 
bežať 400 m trať za čas t = 55 s. Svoju športovú kondíciu 
chcel potvrdiť tým, že navrhol bežeckú súťaž s desiatimi spo-
lužiakmi zo športovej triedy, ktorí dosahovali v behu na krát-
kych tratiach najlepšie výsledky. 

Patrik požiadal trénera, aby odštartoval skupinku spolužia-
kov v čase o τ = 16 s skôr, ako odštartuje Patrika. Prehlásil, že 
najpomalšieho bežca skupiny dostihne najneskôr v čase 
t1 = 25 s a najrýchlejšieho najneskôr v čase t2 = 60 s po svo-
jom štarte. Presným meraním pomocou mobilov v aplikácii 
STOPKY spolužiaci namerali rýchlosť najpomalšieho spolu-
žiaka v1 = 4,5 m/s, najrýchlejšieho v2 = 5,6 m/s.

a)  Nakresli v jednej súradnicovej sústave závislosť dráhy 
s od času t (s ~ t) behu Patrika (1.), najpomalšieho (2.) 
a najrýchlejšieho (3.) bežca skupiny na bežeckej trati. 

b) Pomocou grafu urč, v ktorom čase od začiatku štartu sku-
piny v skutočnosti dobehol Patrik najpomalšieho (tp), 
a najrýchlejšieho (tr) bežca skupiny? Vyhral alebo prehral 
Patrik stávku?

c) V akej vzdialenosti od miesta štartu skupiny v skutočnosti 
dobehol Patrik najpomalšieho (sp) a najrýchlejšieho (sr) 
bežca skupiny? 

d) Urč vzdialenosť Δs medzi najpomalším a najrýchlejším 
bežcom skupiny na bežeckej trati v okamihu tp – pomocou 
grafu a výpočtom.

Všetci súťažiaci bežali na bežeckej trati rovnomerne.

2.	Pád	parašutistu
Určite si pozoroval priamo alebo v televízii pád parašutistu 
po opustení lietadla (helikoptéry, balóna). Predpokladaj, že 
pád parašutistu po opustení helikoptéry má zvislú trajektóriu. 
Z teórie pohybu telies v tekutinách (plyny alebo kvapaliny) 
pre vyššie rýchlosti je známe, že odporová sila Fo pôsobiaca 
proti pohybu telesa je priamo úmerná druhej mocnine okam-
žitej rýchlosti v pohybu telesa voči prostrediu 

 F C S vo = 1
2

2ρ  (Newtonov vzťah),

kde C je súčiniteľ odporu závislý od tvaru telesa (kruhová do-
ska C ≈ 1,12, dutá polguľa otočená dutinou v smere pohybu 
telesa C ≈ 1,33, guľa C ≈ 0,48), ρ hustota tekutiny (hustota 
vzduchu ρ ≈ 1,3 kg/m3), S obsah priečneho rezu telesa kolmé-
ho na smer rýchlosti. Skrátene možno pre konkrétny prípad 
napísať F k vo = 2 ,  kde k je konštanta. Hmotnosť parašutistu 
s potrebnou výbavou (padák, prilba) m ≈ 92 kg. Gravitačná 
konštanta g ≈ 9,8 N/kg.

a) Popíš jednotlivé charakteristické časti pádu parašutistu. 
K tomu nakresli náčrtok. 

b) Pád parašutistu pred otvorením padáka je rovnomerný 
rýchlosťou v1. Táto rýchlosť je rozdielna podľa toho, akú 
polohu má telo parašutistu (roztiahnuté ruky a nohy vo vo-
dorovnej polohe alebo polohu klbka). 

c) Urč približnú hodnotu rýchlosti v1 pre hodnoty C = 1,12 
a C = 0,48. Obsah S priečneho prierezu parašutistu s vý-
strojom odhadni.

d) Posledná časť pádu parašutistu nastáva po otvorení padá-
ka. Jeho pád sa výrazne a rýchlo spomalí na rýchlosť v2 
a touto rýchlosťou padá až na zem. Nakresli obrázok, po-
menuj a vyznač v ňom značkou vektora sily, ktoré v tejto 
časti pádu pôsobia na parašutistu. Urč rýchlosť v2 pádu 
s otvoreným padákom, ak má padák tvar dutej polgule 
s polomerom r = 3,6 m.

3.	Meranie	rýchlosti	šírenia	svetla
Na veľkom zamrznutom jazere robili experiment dokumen-
tujúci konečnú rýchlosť šírenia svetla vo vzduchu. Na jed-
nom konci jazera umiestnili kolmo na povrch ľadu zrkadlo. 
Vo vzdialenosti d v smere kolmom na plochu zrkadla mali na 
saniach aparatúru, ktorá pozostávala z lasera, detektora svet-
la (prijímača) a otočného kotúča poháňaného motorom s na-
staviteľnými otáčkami a otáčkomerom. Kotúč mal na obvode 
n = 150 rovnakých obdĺžnikových okienok, pričom ich stre-
dy sa nachádzali na kružnici s polomerom r = 19 cm a vzdia-
lenosť stredov okienok sa rovnala dvojnásobku ich šírky, ob-
rázok E–1. Aparatúru zostavili tak, aby vodorovný lúč lasera 
s priemerom d = 4,0 mm prechádzal horným okienkom A ko-
túča upevneným kolmo na smer lúča, a detektor umiestnili za 
dolné okienko B, aby mohli zachytiť lúč odrazený od zrkadla 
a dopadajúci na okienko na dolnom okraji kotúča, pozri obrá-
zok E–1 dolu. Pre laserový lúč je známe, že jeho priemer zo-
stáva i pri veľkej vzdialenosti rovnaký. Vzhľadom na veľkú 
vzdialenosť d je potrebné veľmi citlivé a presné nastavenie 
zrkadla a aparatúry.

Obr. E–1

a) Urč šírku a okienka na kotúči.

Na začiatku bola vzdialenosť kotúča od zrkadla d1 = 800 m 
a kotúč sa neotáčal. Sústava bola nastavená tak, že lúč odraze-
ný od zrkadla prechádzal okienkom kotúča na dolnom okra ji 
B a detektor zaznamenával maximálny signál. Potom sa začal 
kotúč otáčať a pri dosiahnutí otáčok N1 = 37 000 ot/min po-
klesol signál detektora na minimálnu hodnotu. 

Domáce kolo 59. ročníka 
Fyzikálnej olympiáDy
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b) Stručne vysvetli princíp merania rýchlosti svetla pomocou 
opísanej zostavy. 

   Urč rýchlosť c1 šírenia svetla lasera vo vzduchu, ktorú 
získali výpočtom z nameraných hodnôt. 

c) Motor je schopný dosiahnuť maximálne otáčky kotúča 
Nm = 100 000 ot/min. Do akej vzdialenosti d2 od zrkadla 
treba premiestniť aparatúru, aby pri zvyšovaní otáčok ko-
túča zo stavu pokoja najprv signál detektora poklesol na 
minimálnu hodnotu a potom opäť dosiahol maximálnu 
hodnotu? Uvažuj rýchlosť svetla c = 300 tis. km/s. Vysvet-
li, prečo sa signál detektora opäť zvýši a ako by sa signál 
menil pri ďalšom zvyšovaní otáčok kotúča.

4.	Dvíhanie	balvanu	z	dna	mora
Na vyzdvihnutie ťažkého balvanu z mora používali Číňania 
zaujímavú techniku podobnú technike uvedenej v tejto zjed-
nodušenej úlohe. 

Tri rovnaké lode A, B, C, každá s hmotnosťou mL = 3,6 t 
v tvare kvádra s obdĺžnikovým pôdorysom so stranami a, b 
plávajú vedľa seba nad balvanom v tvare kvádra s rovnakým 
pôdorysom, ako majú lode, obrázok E–2. Balvan je uchytený 
lanami 1 k lodiam A a C a lanami 2 k lodi B. Lode A a C sú 
navzájom pevne spojené rámovou konštrukciou.

Obr. E–2

Na začiatku sa loď B naloží pieskom a laná 2 sa napnú. 
Lode A a C sú prázdne. Potom sa piesok preloží z lode B rov-
nakým dielom do lodí A a C a napnú sa laná 1. Potom sa pie-
sok opäť preloží do lode B, napnú sa laná 2 a celý postup sa 
opakuje.

a) Vysvetli, ako sa uvedeným postupom balvan vyzdvihne 
nad dno. Nakresli obrázky polohy lodí a balvanu po prvom 
a druhom preložení piesku. V obrázkoch vektormi znázor-
ni sily, ktoré pôsobia na jednotlivé lode a na balvan.

b) Balvan má rozmery pôdorysu a = 3,00 m, b = 6,00 m 
a výšku c = 30 cm. Hustota balvanu ρb = 5,00 g/cm3. Pie-
sok naložený do lode B vytvára v lodi vrstvu s výškou 
d = 1,00 m. Hustota piesku ρp = 3 000 kg/m3.  Urč hmot-
nosť mb balvanu a hmotnosť mp piesku.

c) Urč ponor H1 lode B po naložení piesku (hĺbku dna lode 
pod hladinou vody).

d) Urč výšky h1 a h2 balvanu nad dnom po prvom a druhom 
preložení piesku. Aký počet n preložení piesku treba vyko-
nať, aby sa balvan vyzdvihol do výšky hn = 5,00 m nad 
dno?

Pevnosť lán je dostatočne veľká na dvíhanie balvanu. Hus-
tota vody ρv = 1 000 kg/m3. Balvan je celý počas dvíhania pod 
hladinou vody a pod úrovňou dna lodí.

5.	Svetelné	zdroje
Medzi technicky zaujímavé a moderné svetelné zdroje patria 
LED-diódy (Light Emitting Diode, svetlo emitujúce diódy). 
Používajú sa nielen na osvetlenie domácností a verejných 
priestorov, ale takmer všetky svetelné body nových doprav-
ných zariadení už sú obsadzované žiarovkami LED (LED se-
mafory). 

Z literatúry alebo internetu vyhľadaj informácie o týchto 
moderných zdrojoch svetla a odpovedz na nasledujúce otáz-
ky:
a) Nakresli značku, ktorou sa LED označujú v elektrických 

obvodoch.
b) Napíš hlavné prednosti svetelných zdrojov LED.
c)  Svetelný tok vyžarovaný zdrojom svetla sa meria v jednot-

kách lm (lumen). Klasická žiarovka s príkonom 75 W  
vydáva svetelný tok približne 1 000 lm, čo zodpovedá sve-
telnému toku halogénovej žiarovky svetlometu auta s prí-
konom 55 W. Vyhľadaj informáciu o príkone LED žiarov-
ky so svetelným tokom 1 000 lm.

d) Uváž a napíš, prečo napr. v signalizačných obvodoch auto-
mobilov alebo iných zariadení sa používajú reťazce LED.

e) Uváž a napíš, prečo sa vo svetlometoch automobilov na-
ďalej využívajú xenónové žiarovky (výrobcovia Philips, 
OSRAM a pod.).

f) Urob vo vašej domácnosti zoznam všetkých zdrojov svet-
la, napíš k nim druh žiarovky (klasická, úsporná s vlák-
nom, kompaktná žiarivka, halogénová výbojka, LED), ich 
elektrický príkon a odhadni priemerný čas ich svietenia 
počas jedného dňa. Urč elektrickú energiu E1 spotrebova-
nú zdrojmi svetla vo vašej domácnosti za rok. Urč elektric-
kú energiu E2, ktorú spotrebovala vaša domácnosť na 
osvetlenie, keby sa všetky svetelné zdroje nahradili LED 
s rovnakým svetelným tokom. Akú finančnú úsporu pred-
stavuje táto náhrada, ak cena za 1 kWh elektrickej energie 
je 0,19 €?

Poznámka: Odporúčané stránky internetu:
http://www.uspornaziarovka.sk/pages/Najpoužívanejšie-ty-
py-žiaroviek.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Halogénová_žiarovka

6.	Kryštalická	mriežka
Kovy väčšinou kryštalizujú v kubickej (kockovej) kryštalo-
grafickej štruktúre, a to plošne centrovanej alebo priestorovo 
centrovanej. V literatúre alebo na internete vyhľadaj základ-
né informácie o uvedených kryštalografických štruktúrach.

a) Načrtni základnú bunku (kocku) oboch kubických štruktúr 
a uloženie atómov v bunke každého kovu. 

b) Každý atóm kryštálu môže byť spoločný pre niekoľko su-
sedných buniek. Uveď, pre koľko buniek kryštálu sú spo-
ločné jednotlivé atómy elementárnej bunky. Urč počet n 
atómov pripadajúcich priemerne na jednu bunku každej 
z oboch kubických kryštalografických štruktúr.

c) Vyhľadaj dva kovy, ktoré kryštalizujú v kubickej plošne 
centrovanej kryštalografickej štruktúre, a dva kovy, ktoré 

Fyzika Fyzika

9



kryštalizujú v kubickej priestorovo centrovanej kryštalo-
grafickej štruktúre. Do tabuľky zapíš pre tieto kovy hmot-
nosť mi jedného atómu, typ mriežky a mriežkovú konštan-
tu ai (veľkosť hrany základnej bunky).

Pomocou údajov z tabuľky urč pre jednotlivé kovy ich 
hustotou ρi a takto získané hodnoty porovnaj s tabuľkový-
mi hodnotami hustoty kovov. Mriežkové konštanty kovov 
vyhľadaj v MF tabuľkách.

7.	Straty	tepla	v	dome	(experimentálna	úloha)
Konštruktéri stavieb, ako aj výrobcovia stavebného materiá-
lu, sa snažia vyvíjať materiály, ktoré majú nielen požadované 
mechanické, ale aj tepelné vlastnosti. V krajinách, kde sa 
striedajú ročné obdobia s nízkymi teplotami (zima) a vysoký-
mi teplotami (leto), sa kalkuluje s tým, aby boli nízke náklady 
na vykurovanie, prípadne chladenie vnútorných priestorov 
domov a bytov. 

Z domu býva „únik – strata“ tepla cez všetky plochy, ktoré 
oddeľujú vnútorný priestor domu od okolia. Ak udržujeme 
vnútorný priestor domu na vyššej teplote, napr. nad 18 °C, 
a okolie domu má nižšiu teplotu o niekoľko °C, dochádza 
k nežiaducemu úniku tepla cez steny, podlahy, stropy, stre-
chy, okná. 

Prechod tepla cez ste-
nu je spôsobený tým, že 
stavebné materiály nie 
sú dokonalé tepelné izo-
látory. Teplo Q prechá-
dzajúce vrstvou materiá-
lu (obrázok E–3) za čas 
τ, ak medzi ohraničujú-
cimi plochami vrstvy je 
teplotný rozdiel t2 – t1 = 
= Δt, je

Q US t
τ

= ∆ ,

kde S je obsah plochy 
povrchu, U je súčiniteľ 
prechodu tepla pre danú 
vrstvu. Jednotka súčini-
teľa U, ako vyplýva z tohto vzťahu, je

U
Q
S t

  =  
    ∆ 

=
⋅ ⋅

= ⋅( )
τ

1
1 1

1J
s 1 m °C

W/ m °C2
2 .

Súčiniteľ U  pre konkrétnu vrstvu je materiálová konštanta, 

ktorú možno určiť meraním. Podiel Q Psτ
=  možno nazvať 

stratový tepelný výkon,
Q 

 
= =

τ
1 1J
1s

W.

V tabuľke uvádzame len približnú a orientačnú hodnotu sú-
činiteľa U v jednotkách 1 W/ m °C2 ⋅( ) :
 Strecha bez izolácie   2,0
 Strecha s izoláciou   0,4
 Stena so vzduchovými bublinami  1,5
 Stena z tepelne izolačných materiálov 0,5
 Okno jednovrstvové   5,6
 Okno dvojvrstvové   3,0
 Jednoduché drevené dvere  1,0

Úlohy: 

a) Odmeraj rozmery najväčšej obdĺžnikovej steny, ktorá od-
deľuje váš byt alebo dom od okolia. Vypočítaj a zapíš ob-
sah povrchu steny znížený o obsah plôch okien a dverí 
v stene.

b) Odmeraj rozmery zasklených plôch (okien), ktoré oddeľu-
jú váš byt alebo dom od okolia. Vypočítaj a zapíš obsah 
plôch okien.

c) Vypočítaj orientačnú hodnotu prechodu tepla (straty)  
a) stenou, b) oknami dopoludnia 18. januára 2017, keď 
v byte ste udržovali teplotu t2 ≈ 21 °C a vonkajšia teplota 
bola t1 ≈ –8 °C. Vo výpočte zober do úvahy aj technické 
prevedenie steny a okien.

d) Navrhni postupy na úpravu bytu, domu, aby ste znížili 
straty tepla do okolia. 

e) Ultranízkoenergetický dom má mať, podľa normy, ročnú 
spotrebu tepla najviac 34 kWh/m2. Spĺňa túto podmienku 
dom, ak súčet všetkých jeho plôch vymedzujúcich jeho 
vnútorný priestor je 308 m2 a na vykurovanie spotrebujú 
ročne 19 500 kWh elektrickej energie?

Kategória F

1.	Speedski	–	rýchlostné	lyžovanie	
Okrem bežných ly-
žiarskych súťaží, 
ktoré sú všeobecne 
známe, existujú aj 
špeciálne lyžiarske 
súťaže, ako naprí-
klad rýchlostný ki-
lometer v alpskom 
zjazde (tiež voľný 
kilometer – KL, ki-
lometre lancé z fran-
cúz štiny). Vo svete 
je len niekoľko špe-
ciálne upravených tratí, na ktorých sa po snehovom (prípad-
ne ľadovom) podklade voľne spúšťajú odvážni pretekári 
(muži i ženy) na lyžiach. Celá trať meria niekoľko kilomet-
rov. Prvý úsek, spravidla s dĺžkou 400 – 1 000 m, slúži na 
rozjazd, po ňom nasleduje meraný úsek s dĺžkou 100 m (so 
sklonom až 60°). Záverečný úsek slúži na spomalenie a kon-
čí protisvahom na zastavenie. 

Nositeľom svetového rekordu z 26. marca 2016 v  kategó-
rii S–1 (Speed One, špeciálny výstroj) 254,958 km/h je ta-
liansky pretekár Ivan Oregone. Slovák Michal Bekeš z Vyso-
kých Tatier je nositeľom slovenského rekordu v kategórii 
SDH (Speed Downhill, bežný výstroj) 196,292 km/h. 

a) Urč hodnotu rýchlostného rekordu majstra sveta I. Orego-
na v jednotkách 1 m/s.

b) Za aký čas t prešiel Ivan Oregone meraný úsek s dĺžkou 
s = 100 m?

c) S akou presnosťou musí byť nastavený meraný úsek trate 
100 m a s akou presnosťou sa meria čas t na tejto trati, aby 
sa rýchlostný rekord mohol uvádzať s uvedenou presnos-
ťou (254,958 km/h)?
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pieskov sú na pozdĺžnej symetrále člna vo vzdialenostiach 
5 m, 10 m a 15 m od prednej steny člna.

c) Nakresli náčrtok člna naplneného štrkom na vodnej hladi-
ne rieky. 
d) O akú hodnotu Δh sa zväčšil ponor naplneného člna v po-
rovnaní s prázdnym člnom? 

Hustota vody v rieke ρv ≈ 1000 kg/m3.

4.	Kalorimetria
Kalorimetria patrí medzi tradičné, ale aj súčasné fyzikálne 
metódy určenia základných tepelných vlastností látok, napr. 
tepelných kapacít C, ale aj materiálových veličín, napr. hmot-
nostných tepelných kapacít c, molárnych tepelných kapacít 
cm. 

a) Napíš značku fyzikálnej veličiny teplo. Definuj a napíš 
hlavnú jednotku tepla.

b) Definuj veličinu tepelná kapacita C telesa. Definuj veliči-
nu hmotnostná tepelná kapacita c látky. Napíš hlavné jed-
notky oboch veličín C a c.

c) Pomocou MFCh tabuliek pre ZŠ alebo internetu napíš 
hmotnostné tepelné kapacity vody, ľadu, ocele a medi.

d) Sú veličiny C a c, závislé alebo nezávislé od teploty t lát-
ky? Odpoveď zdôvodni.

Kalorimeter je tepelne izolovaná nádoba, ako napr. ter-
moska, vybavená teplomerom a miešadlom. Elektrický kalo-
rimeter obsahuje elektrický zdroj tepla, pomocou ktorého 
možno vyprodukovať teplo potrebné pre tepelnú výmenu me-
dzi telesami v kalorimetri.

e) Plný rovnorodý kovový hranolček s rozmermi a ≈ 23 mm, 
b ≈ 15 mm, c ≈ 10 mm vložíme do elektrického kalorimet-
ra, v ktorom sa nachádza objem V = 250 ml vody. Kalori-
meter uzavrieme tepelne izolovaným vrchnákom. Teplotu 
vody meriame zabudovaným liehovým alebo elektronic-
kým teplomerom. Teplota vody sa ustáli na hodnote t1 ≈ 
≈ 19 °C. Spínačom zapneme tepelné teliesko kalorimetra 
k zdroju s napätím U = 12 V, ktorým za čas τ ≈ 158 s pre-
chádza stály prúd I ≈ 2,8 A. Vodu v kalorimetri neustále 
premiešavame. Po odpojení tepelného telieska od zdroja 
ešte za okamih rastie teplota v kalorimetri, no následne 
klesá na ustálenú hodnotu t2 ≈ 24 °C.

Nakresli náčrtok experimentu popísaného v bode e) 
a z daných hodnôt veličín urč objemovú tepelnú kapacitu c 
telieska. Pomocou MFCh tabuliek pravdepodobne urč kov, 
z ktorého je hranolček.

Výmenu tepla medzi kalorimetrom a okolím neuvažuj.

5.	Pohár	hore	dnom
Pohár má hmotnosť m ≈ 50 g, je zo skla s hustotou ρ ≈ 5 g/cm3. 
Vnútorný objem pohára V ≈ 200 ml. Prázdny pohár otočíme 
dnom hore a vložíme ho otvorom na hladinu vody v nádrži 
s vodou. Rukou tlačíme na dno pohára tak, aby otvor pohára 
bol neustále vodorovný. 

a) Nakresli obrázok pohára v polohe, keď je ponorený úplne 
a dno pohára je na úrovni vodnej hladiny. V obrázku označ 
ako vektory všetky sily, ktoré pôsobia na pohár, a pomenuj 
ich.

2.	Faktor	trenia	
Teleso s hmotnosťou M, položené na vodorovnej ploche sto-
la, je spojené vláknom cez kladku s miskou, na ktorú kladie-
me telesá (obrázok F–2). Miska spolu s telesom má hmotnosť 
m. Faktor dynamického trenia medzi telesom a plochou stola 
je fd. 
a)  Do obrázku F–2 nakresli, ako vektory sily, ktoré pôsobia 

na sústavu vo vodorovnom a zvislom smere. 

Urč hmotnosť m v týchto prípadoch:
b) Sústava oboch telies je trvale v pokoji (m1).
c) Sústava oboch telies zostane v pokoji alebo pomocou ma-

lého impulzu ju uvedieme do rovnomerného pohybu (mo). 
d) Sústava oboch telies (po uvoľnení) sa pohybuje zrýchle-

ným pohybom (m2).
e) Navrhni postup merania faktora dynamického trenia fd me-

dzi telesom a plochou stola pomocou pokusu znázornené-
ho na obrázku F–2.

Hmotnosť kladky a vlákna neuvažuj, trenie v osi kladky je 
veľmi malé.

Obr. F–2

3.	Čistenie	plavebnej	dráhy	Dunaja	
Na dne riek sa usadzujú naplaveniny, piesok a štrk, ktorý pri-
nášajú do riek menšie prítoky z prírodného prostredia, napr. 
pohorí, jazier. V riekach s lodnou dopravou musí byť udržo-
vaná plavebná dráha podľa predpisu, aby lode mohli bezpeč-
ne používať vodný tok na plavbu. Napr. predpis určuje, že 
plavebná dráha Dunaja pre väčšie lode musí mať voľný prie-
tok vody v šírke a ≈ 120 m a s hĺbkou b ≈ 2,8 m. 

Na odstraňovanie štrku a pieskov usadených na dne rieky 
sa používajú kráčajúce bagre, ktoré nakladajú materiál do 
transportných člnov. Člny ťahané alebo tlačené remorkérmi 
prevážajú materiál do triedičky, kde sa separuje na jednotlivé 
zložky. Štrk a piesok je výhodný artikel pre predaj stavebným 
firmám. 

V našom prípade transportný čln má tvar hranola s dĺžkou 
d ≈ 20 m, šírkou s ≈ 6,0 m (vonkajšie rozmery) a hmotnosť 
m ≈ 96 t.

a) Nakresli náčrtok prázdneho člna na vodnej hladine rieky 
a vyznač v obr. hĺbku ponoru h1 člna.

b) Vypočítaj hĺbku h1 ponoru prázdneho člna.

Bager naloží do člna tri kopy štrku s hustotou ρ1 ≈ 1 800 kg/m3 
presne do vyznačeného priestoru do tvaru ihlanov s polome-
rom základne r ≈ 2,5 m a výškou v ≈ 2,0 m. Stredy základní 
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b) Urč silu F, ktorou rukou tlačíme na pohár, aby sme ho udr-
žali v opísanej polohe.

Astronauti sa rozhodli tento experiment zopakovať vo 
vzduchoprázdnom priestore na povrchu Mesiaca.

c) Pomocou literatúry urč 
gravitačnú konštantu na 
povrchu Mesiaca.

d) Nakresli obrázok, po po-
norení pohára do nádo-
by s vodou, aby dno po-
hára bolo na úrovni hla-
diny vody (rovnako ako 
v prípade a) na povrchu 
Zeme). V obrázku označ 
ako vektory všetky sily, 
ktoré pôsobia na pohár 
a pomenuj ich.

e) Urč silu Fm, ktorou musí 
pôsobiť astronaut na po-
hár, aby dno pohára bolo 
na úrovni hladiny vody.

Poznámka: Tento experiment pre Mesiac je čisto myšlienko-
vý. Nie je možné ho realizovať, nakoľko vo vzduchoprázdnom 
priestore voda začne vrieť nezávisle od jej teploty a bude 
vrieť až do okamihu, než zamrzne. Tento efekt v úlohe nebe-
rieme do úvahy.

6.	Rôzne	zdroje	energie		
Získavanie energie zo zdrojov, najmä v niektorých jej for-
mách, je pre obyvateľov, dopravu, priemysel, výrobu priori-
tou. Všade vo svete sa venuje otázke zdrojov energie, ale aj 
úspornému využívaniu energií, prvoradý význam. Dôležitosť 
a výnimočnosť tejto otázky umocňuje skutočnosť, že získa-
vanie energie úzko súvisí s kvalitou životného prostredia. 

a) Vymenuj najmenej päť primárnych zdrojov energie, ktoré sa 
uplatňujú v každodennom živote obyvateľov a vo výrobe.

b) Zoznám sa s pojmom slnečná konštanta k = 1 360 W/m2, 
stručne ju definuj a vysvetli možnosti jej využitia pre prax.

c) Aký je rozdiel medzi obnoviteľnými a neobnoviteľnými 
primárnymi zdrojmi energie? Vymenuj pre každú skupinu 
aspoň tri zdroje.

d) Medzi najvýznamnejšie zdroje na výrobu elektrickej ener-
gie historicky i v súčasnosti patria vodné elektrárne posta-
vené na tokoch riek. Nakresli jednoduchý fyzikálny mo-
del, ak predpokladáš, že stály vodný tok Q = V / t (V je 
objem vody, ktorý pretečie za čas t) prekonáva výškový 
rozdiel h v gravitačnom poli zeme (g ≈ 9,81 N/kg). Urč vý-
kon P vodného toku Q ≈ 1,0 l/s pre výškové rozdiely 
h1 ≈ 1,0 m a h2 ≈ 10,0 m. Hustota vody ρ ≈ 1 000 kg/m3.

e) Janko chcel porovnať technickú náročnosť i nákladovosť 
vyhotovenia slnečného kolektora s vodným tokom, ktorý 
mal k dispozícii neďaleko chaty. Výškový rozdiel vodného 
toku, ktorý mohol dosiahnuť bol ho ≈ 4,3 m. Urč hodnotu 
Qo vodného toku, ktorým by dosiahol rovnaký výkon, ako 
by sa získal zo slnečného kolektora s plochou povrchu  
S ≈ 1 m2 za ideálnych podmienok. Aké výhody či nevýho-
dy majú jednotlivo obe navrhované riešenia? 

7.	Ľudské	telo	ako	stroj	(experimentálna	úloha)1
Ľudské telo pracuje z hľadiska energie podobne ako stroj, 
ktorý transformuje (používa) energiu potravín a kyslíka 
na prácu orgánov samotného človeka a na teplo odvedené do 
okolia. Každý deň každá dospelá osoba skonzumuje jedlo 
s energetickou hodnotou (v skratke E.h.) okolo 6,3 MJ. Z tej-
to energetickej hodnoty telo odovzdá do okolia vo forme tep-
la Q1 približne 55 %. Zvyšných 45 % spotrebuje telo človeka 
na svoje činnosti ako akumulovanú energiu (organická látka 
adenozín trifosfát ATP transformuje energiu do buniek). Väč-
šiu časť z nej, približne 20 – 45 %, spotrebúva na vnútornú 
činnosť orgánov tela (údržba tela, práca vnútorných orgánov 
tela, obnova buniek) a na vnútornú  prácu svalov. Časť 0 až 
25 % akumulovanej energie sa využíva na vonkajšiu prácu 
svalov (pozri diagram premien energetickej hodnoty jedla 
v organizme človeka, obrázok F–4).

Keď telo nekoná vonkajšiu prácu, spotrebúva energiu len 
„na údržbu“, na udržanie činnosti vnútorných orgánov (voľ-
nobeh). Energia sa vtedy využíva na cirkuláciu krvného obe-
hu a ďalšie funkcie vnútorných orgánov, čomu hovoríme 
„bazálny metabolizmus“. Pre človeka to činí okolo 4 MJ/deň 
na každý m2 plochy povrchu tela človeka. Bazálny metabo-
lizmus napr. pre 45 kg človeka je hodnota okolo 6,7 MJ/deň, 
pre 90 kg okolo 10 MJ/deň. Relatívne malé percento energe-
tickej hodnoty sa využíva na svalovú činnosť a pohyb kon-
čatín. Ako vyplýva z diagramu, je to menej ako 25 %. Typic-
ké hodnoty spotreby energie za hodinu u dospelého človeka 
sú okolo 1,0 MJ/h pri chôdzi, 1,7 MJ/h pri pomalom 
a 2,5 MJ/h pri namáhavom cvičení (platí to aj pre inú fyzic-
kú činnosť).

Obr. F–4 Schéma premeny energetickej hodnoty jedla v organizme 
človeka

Rozdiel medzi prijatou energiou a spotrebovanou na bazál-
nu činnosť a ostatné výkony sa akumuluje ako nespotrebova-
ná energia vo forme tuku. Alebo, ak je prísun potravy nízky, 
telo spotrebúva tuk ako náhradu za nedostatok energie z po-
travín. Existujú tri rozhodujúce faktory kontroly tuku v orga-
nizme: 1. podiel bazálneho metabolizmu (spotreba), 2. svalo-
vá činnosť a 3. prijatá potrava. Niektorí ľudia prijímajú toľko 
potravín, ktoré nespotrebuje ich telo. Ak sú pritom fyzicky 
neaktívni, ich hmotnosť sa nekontrolovateľne zvyšuje. Iní 
majú napr. nízky podiel bazálneho metabolizmu a aj pri níz-
kom energetickom príjme sa môže ich hmotnosť tiež zvyšo-
vať.

U všetkých nás hmotnosť tela závisí od prijatých potravín, 
vykonávanej dennej práce a bazálneho metabolizmu.

Štvorčlenná rodina za normálnych podmienok spotrebuje 
ročne približne 2 500 kg potravín.

Fyzika Fyzika
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a) Monitoruj s použitím tabuliek (literatúry, internetu) svoj 
denný príjem potravín a tekutín a ich energetickú hodnotu 
a konanú prácu. 

b) Urč približnú spotrebu energie bazálneho metabolizmu za 
jeden deň pre seba, ak vychádzaš z BSA (bod d), a spolu-
žiaka, ktorý má BSA výrazne vyššie.

c) Akú hodnotu t1 teploty má v čase monitoringu stravovania 
tvoje telo a akú hodnotu t2 okolité prostredie?

d) Vypočítaj svoj BMI (Body Mass Index, index telesnej 
hmotnosti) definovaný ako podiel hmotnosti tela v kilo-
gramoch a druhej mocniny výšky človeka v jednotkách 
meter:

BMI m
h

= 2 .

Hoci BMI z hľadiska zdravotného stavu človeka nie je 
individuálne významná veličina, zaznamenávajú ju lekári 
do zdravotnej karty, najmä u dospelých a starších ľudí. 
BMI sa berie do úvahy najmä na porovnanie telesného sta-
vu a zdravotného stavu pre štatistiky obyvateľstva. 

Plocha povrchu tela (BSA, Body Surface Area): Najviac 
používaný na výpočet povrchu tela je zložitý vzorec, ktorý 
môžeš použiť na výpočet plochy povrchu tela použitím 
kalkulačky.
BSA m h= ⋅ ⋅0 425 0 725, , 0,007 184. Hmotnosť m v kg, výška 

h v cm a obsah povrchu tela BSA je v m2. Je to približná 
hodnota, ktorú používajú najmä lekári. Uváž a napíš, ako 
závisí odpadové teplo človeka od BSA.

e) Zostroj blokovú schému premien energií vo svojom tele, 
ak vychádzaš z meraných hodnôt, analogickú ako je uve-
dené v diagrame na obrázku F–4. V častiach grafu, ku kto-
rým nemáš k dispozícii namerané podklady, urč príslušné 
energie odhadom, prípadne ak ide o chôdzu, pomocou mo-
bilnej aplikácie „pedometer“.

1 Úlohu možno riešiť v spolupráci s vyučujúcim biológie.

Kategória G

1.	Fyzikálne	veličiny	a	ich	jednotky
a) Vymenuj základné fyzikálne veličiny, napíš ich jednotky, 

názvy a značky jednotiek. 
Základná 
veličina

Značka 
veličiny

Základná 
jednotka

Názov 
jednotky

Značka 
jednotky

... ... ... ... ...

Tab. 1
b) Uváž a napíš, ktoré základné jednotky SI sú definované na 

základe fyzikálneho deja a možno ich realizovať vo fyzi-
kálnych laboratóriách, pokiaľ laboratóriá majú k dispozí-
cii potrebnú techniku. 

c) Ktorá zo základných jednotiek SI je definovaná ako mate-
riálový normál? V národných metrologických ústavoch je 
potrebné vychádzať z ich materiálových kópií. 

d) Vymenuj aspoň päť odvodených fyzikálnych veličín, napíš 
ich značky, názvy a značky odvodených jednotiek (tab. 2).

Odvodená 
veličina

Značka 
veličiny

Odvodená 
jednotka

Názov 
jednotky

Značka 
jednotky

... ... ... ... ...

Tab. 2

e) Napíš aspoň päť fyzikálnych jednotiek, ktorých názvy sú 
odvodené od mien významných fyzikov (tab. 3).

Fyzikálna 
veličina

Značka 
veličiny

Odvodená 
jednotka

Názov 
jednotky

Značka 
jednotky

... ... ... ... ...

Tab. 3

2.	Poradie	pohárov
Fyzikálna hádanka: V experimente znázornenom na obrázku 
G–1 sme použili päť rovnakých pohárov A, B, C, D, E. Do 
každého z nich sme najskôr naliali rovnaké množstvo vody. 
Potom sme do každého pohára vložili jednu z kociek s dĺžkou 
hrany 1 cm, alebo 2 cm, alebo 3 cm a z rôznych materiálov, 
ako je znázornené v obrázku. Nechali sme všetko ustáliť, sta-
bilný stav pohárov s vodou a kockami je znázornený na ob-
rázku G–1.

a) Usporiadaj poháre zľava doprava podľa celkovej rastúcej 
hmotnosti (vľavo najľahší, vpravo najťažší).

b) Poradie pohárov, ako si ho uviedol v bode a) fyzikálne vy-
svetli. Čo možno povedať o hustote jednotlivých kociek?

Obr. G–1

3.	Naplň	nádobu	s	požadovanou	presnosťou	
Máme sklenenú valcovú nádobu (vnútrajšok nádoby je doko-
nalý valec) s objemom 1 000,00 ml. Nádobu potrebujeme na-
plniť 500 ml vody a pritom sa môžeme zmýliť najviac o 3 ml. 
K dispozícii máme však dva rozličné poháre s britsko-ame-
rickými jednotkami objemu. Malý pohár, ktorého objem je 
1,000 tekutá unca, a veľký pohár, ktorého objem je 1,000 pin-
ta.

a) Nájdi v tabuľkách alebo na internete, aký je objem 1 teku-
tá unca a 1 pinta v jednotkách 1 ml. 

b) Stanov aspoň dva odlišné postupy, pomocou ktorých napl-
níš valcovú nádobu s požadovaným množstvom vody 
s dovolenou nepresnosťou. Odlišným postupom rozumie-
me, ak výsledný objem je odlišný, avšak s povoleným roz-
pätím od 497 ml až do 503 ml.

V úlohe môžeš použiť len uvedené poháre. K dispozícii 
máš toľko vody, koľko potrebuješ. Postup musí pozostávať 
z konečného počtu krokov.

4.	Hojdačka
Otec sa rozhodol svojim dvom dcéram pripraviť hojdačku. 
V záhrade našiel homogénnu dosku s dĺžkou d ≈ 3,00 m, kto-
rá mala hmotnosť m ≈ 24 kg. Dievčatá mali navzájom rôzny 
vek i hmotnosť. Otec hojdačku podoprel vo vzdialenosti  
a ≈ 30,0 cm od stredu dosky. Mladšia dcéra, Anetka, s hmot-
nosťou m1 ≈ 10 kg sa posadila na jeden koniec hojdačky, 
staršia dcéra Hanka na druhý koniec a hojdačka bola v rovno-
váhe. 
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značný, pretože máme zadefinovaný smer pohybu bielych aj 
čiernych figúrok a z jej polohy zároveň vyplýva aj to, či sa 
posunie na susedné pole, alebo preskočí susednú figúrku): 5 7 
8 6 4 3 5 7 9 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 10 8 6 4 2 3 5 7 9 8 6 4 5 
7 6. Druhý postup je symetrický – nezačneme bielou figúr-
kou, ale čiernou.

2. Zoberte si (staršiu) kalkulačku a prezrite si, ako sa na nej 
zobrazujú jednotlivé číslice. Teraz si predstavte, že sa dve 
zo siedmich zobrazovacích políčok pokazia. Ktoré to mu-
sia byť, aby ste stále dokázali jednoznačne určiť, ktorá čís-
lica je ktorá?

Riešenie:	Aby sme dokázali jednoznačne určiť, ktorá číslica 
sa zobrazuje, musí byť pokazené dolné a pravé dolné políčko. 
Ukážeme si to vylučovacou metódou. 

Označme si jednotlivé políčka podľa obrázka vľavo hore. 
Na obrázku vpravo hore máme zobrazené všetky číslice od  
0 po 9. Číslice 0 a 8 sa líšia len v políčku g, takže toto políč-
ko musí určite ostať funkčné. Podobne číslice 6 a 8 sa líšia 
len v políčku b a číslice 9 a 8 v políčku e, takže aj políčka b 
a e musia ostať funkčné. Číslice 1 a 7 sa líšia len v políčku a, 
teda aj toto políčko musí zostať funkčné. Číslice 3 a 9 sa líšia 
len v políčku f, a teda aj toto políčko musí zostať funkčné. 
Týmto sme vylúčili 5 políčok, a teda jediné dve, ktoré zosta-
li, sú políčka c a d. Ak tieto dve políčka nebudú fungovať, do-
staneme nasledujúce „číslice“:

matmix

a) Nakresli situačný obrázok. Urč, na ktorom konci hojdačky 
sedela Anetka a na ktorom Hanka v tomto prípade.

b) Vyslov a napíš podmienku rovnováhy hojdačky a vypočí-
taj hmotnosť m2 Hanky. 

c) Túto hojdačku dievčatá mienili používať aj dlhšie napriek 
tomu, že s vekom ich hmotnosť rástla. Nakresli graf, v kto-
rom na vodorovnú os (x) vyznačíš hmotnosť Anetky a na 
zvislú os hmotnosť Hanky v niekoľkých rokoch ich veku, 
ak sa mala stále udržovať rovnováha pri hojdaní.

5.	Rôzne	zdroje	energie	
Získavanie energie zo zdrojov, najmä v niektorých jej for-
mách, je pre obyvateľstvo, dopravu, výrobu a každodenný ži-
vot prioritou. Všade vo svete sa venuje otázke zdrojov ener-
gie, ale aj úspornému využívaniu energií, prvoradý význam. 
Dôležitosť a výnimočnosť tejto otázky umocňuje skutočnosť, 
že získavanie energií úzko súvisí s kvalitou životného prostre-
dia. 

a) Vymenuj najmenej päť primárnych zdrojov energie, ktoré 
sa uplatňujú v každodennom živote obyvateľov a vo výro-
be.

b) Zoznám sa s pojmom slnečná konštanta k = 1 360 W/m2, 
stručne ju definuj a vysvetli možnosti jej používania pre 
prax.

c) Aký je rozdiel medzi obnoviteľnými a neobnoviteľnými 
primárnymi zdrojmi energie? Vymenuj pre každú skupinu 
aspoň tri zdroje.

d) Medzi najvýznamnejšie zdroje na výrobu elektrickej ener-
gie historicky i v súčasnosti patria vodné elektrárne posta-
vené na tokoch riek. Nakresli jednoduchý fyzikálny model 
vodnej elektrárne, ak predpokladáš, že stály vodný tok Q =
= V / t (V je objem vody, ktorý pretečie za čas t) prekonáva 
výškový rozdiel h v gravitačnom poli zeme (g ≈ 10 N/kg). 
Urč výkon P vodného toku Q ≈ 1,00 l/s pre h ≈1,00 m, 
h2 ≈ 10,0 m a ρ ≈ 1 000 kg/m3 (hustota vody). 

e) Janko chcel porovnať technickú náročnosť, výhody a ne-
výhody vyhotovenia slnečného kolektora s vodným to-
kom, ktorý mal k dispozícii neďaleko chaty. Výškový roz-
diel vodného toku, ktorý mohol dosiahnuť potôčiku bol  
ho ≈ 4,3 m. Urč hodnotu Qo vodného toku, ktorým by do-
siahol rovnaký výkon ako zo slnečného kolektora s plo-
chou povrchu S ≈ 1,0 m2 za ideálnych podmienok. Aké vý-
hody, či nevýhody majú jednotlivo obe navrhované rieše-
nia?

Autori úloh: Kategória E: D. Kluvanec (1., 2., 5., 6., 7.), 
A. Teleki (3.), B. Lacsný (4.); Kategória F: D. Kluvanec  

(1., 2., 3., 4., 6., 7.), A. Teleki (5.); Kategória G: 
D. Kluvanec (1., 5.), A. Teleki (2.), B. Lacsný (3.,4.)

Fyzika Matematika

Riešenia	3.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Francúzsky matematik Lucas pripravil nasledujúcu hru: na 
jedenástich poliach je 5 bielych a 5 čiernych figúr. Figúry 
možno ťahať buď na susedné pole (ak je voľné), alebo pre-
skočiť cez jednu figúrku na ďalšie voľné pole. Biele sa 
musia pohybovať len doprava, čierne len doľava.

B B B B B Č Č Č Č Č
 Napíšte postup, ktorým dokážeme vymeniť úplne ich pô-

vodné postavenie (biele figúrky budú vpravo a čierne vľa-
vo).

Riešenie:	Označme políčka zľava doprava číslami 1 až 11. 
Potom jeden z dvoch možných postupov je nasledujúci (číslo 
udáva, ktorou figúrkou sa bude ťahať – spôsob ťahu je jedno-
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