
Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec je určená 
všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú 
úlohy z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venujeme na strán-
kach časopisu. Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom 
prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otáz-
ky budú vyžadovať aj trochu samostatnej práce. Na konci sú-
ťaže, ktorá bude mať dve kolá, odmeníme najlepších riešiteľov 
vecnými cenami. 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihláš-
ky, v ktorej uvediete svoje meno,	 priezvisko,	 školu,	 triedu	
a vek. Jej zaslaním súhlasíte, aby spoločnosť APROMOD, 
s. r. o., Bratislavská 716/2, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 
46323538 (ďalej len „Spoločnosť“), spracovávala vyššie uve-
dené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľujete  
súhlas v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) k spracú-
vaniu Osobných údajov za účelom evidencie súťažiacich  
v korešpondenčnej súťaži časopisu Mladý vedec a pri jej vy-
hodnocovaní, za účelom vykonávania marketingových čin-
ností, napr. zasielania informačných mailov (ako napr. infor-
movania o nových produktoch a službách). Súčasne súhlasíte 
s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania in-
formácií od Spoločnosti a so zverejnením nasledujúcich úda-
jov vo výsledkovej listine: meno, priezvisko, ročník, počet bo-
dov, umiestnenie, škola. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú 
a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného 
oznámenia o odvolaní doručeného Spoločnosti. Zároveň potvr-
dzujete, že ste boli riadne poučení o existencii práv dotknutej 
osoby uvedených v § 20 Zákona.

Bodové hodnotenie jednotlivých úloh závisí od ich nároč-
nosti a pohybuje sa v rozmedzí 1 až 9 bodov. Pri písaní svojich 
riešení úloh s vyšším počtom bodov (5 – 9 bodov) je v prípa-
de, že ide o výpočtovú úlohu, dôležité opísať, ako ste sa k svo-
jej odpovedi dopracovali. Pri náročnejších úlohách tak bude-
te môcť získať body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude 
správny, ale pos tup, ktorým ste sa k nemu dopracovali, áno, 
a urobili ste napríklad numerickú chybu v závere svojho rie-
šenia.

Svoje riešenia píšte čitateľne	v	slovenskom	jazyku	na pa-
piere formátu	A4	a na každý papier napíšte	hlavičku	–	svoje	
meno	a	školu.	V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza 
na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. 

Úlohy riešte samostatne. V prípade, že zistíme, že nejaká 
skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bo-
dov, aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe. 

Riešenia každej série zasielajte na našu adresu do uvedené-
ho termínu – rozhoduje pečiatka na obálke s vašimi riešenia-
mi. Ak pošlete riešenia po tomto termíne, môžeme vám strh-
núť za každý deň omeškania desať bodov. Svoje riešenia zasie-
lajte poštou na adresu:

APROMOD, s. r. o.
Mladý	vedec
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

Všetky otázky týkajúce sa korešpondenčnej súťaže nám mô-
žete zaslať na e-mailovú adresu mladyvedec@mladyvedec.sk. 
Riešenia súťažných úloh však v elektronickej podobe neprijí-
mame.

Zadania	1.	série	súťažných	úloh

1. Ktorý druh motýľov charakterizuje latinský názov Papi-
lio? (1 bod)

2. Ako sa nazývajú plody bazy červenej? (1 bod)

3. Do ktorej čeľade patrí drozd čierny? (1 bod)

4. Čo je to dagerotypia? (1 bod)

5. Ako sa nazýva planétka číslo 5668? (1 bod)

6. Aký je latinský názov bystrušky medenej? (1 bod)

7. Ako sa nazýva najznámejšie populárnovedecké dielo Leo-
narda Eulera? (1 bod)

8. Kde sa nachádza sopka Popocatepetl a aká je jej nadmor-
ská výška? (2 body)

9. V ktorých rokoch žil Leonard Euler? (2 body)
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10. Kto je autorom výroku „Čítajte Eulera! Je učiteľom 
nás všetkých.“? (2 body)

11. Ktorá fotografia zvíťazila v 10. ročníku fotografickej sú-
ťaže nášho časopisu? (2 body)

12. Uveďte názvy aspoň troch stratovulkánov. (3 body)

13. Vysvetlite, čo charakterizuje pojem Mohorovičićova  
diskontinuita. (3 body)

14. Aké jedovaté látky sa nachádzajú v blene čiernom? 
(3 body)

15. Z čoho pozostáva strava drozda čierneho? (3 body)

16. Aký je slovenský a latinský názov rastliny na obrázku? 
(4 body)

17. Opíšte vznik stratovulkánu. (4 body)

18. Aký je slovenský a latinský názov rastliny, ktorej plody 
sa nachádzajú na obrázku? (4 body)

19. Aký je slovenský a latinský názov živočícha, ktorý sa na-
chádza na obrázku? (4 body)

20. Z veľkej kopy kociek Janko postavil kváder. Marienka 
bola zvedavá, koľko kociek použil na stavbu kvádra 
a ako kváder vlastne vyzerá, ale Janko jej ho nechcel uká-
zať. Povedal jej len to, koľko kociek vidno pri pohľade 
z jednotlivých strán: pri pohľade spredu vidno 270 ko-
ciek, pri pohľade zboku vidno 360 kociek, pri pohľade 
zhora vidno 432 kociek. Marienka na základe toho doká-
zala určiť rozmery Jankovho kvádra. Určte ich aj vy. 
(5 bodov)

21. Opíšte rozdiely v správaní drozda čierneho v meste a vo 
voľnej prírode. (5 bodov)

22. Uveďte zoznam všetkých druhov bystrušiek, ktoré sú na 
našom území chránené. (6 bodov)

23. Charakterizujte konvenciu Puppet Stayman po otvorení 
1 BT. (7 bodov)

24. Uveďte aspoň 4 pojmy alebo vety nesúce meno Leonarda 
Eulera a podrobne ich charakterizujte (uveďte presné de-
finície pojmov, resp. znenia viet). (8 bodov)

25. Opíšte Foucaultov pokus s kyvadlom v Panteóne. (9 bo-
dov)
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Termín	odoslania	riešení	úloh	1.	série:	do	31.	1.	2018
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