
Odpoveď: Max Planck získal Nobelovu cenu za fyziku 
v roku 1918.

10. Ako vyzerá med z peľu kvetov jarabiny vtáčej? (2 body)

Odpoveď: Med z peľu kvetov jarabiny vtáčej má červenožl-
tú farbu. Po vykryštalizovaní je hrubo zrnitý a má silnú aró-
mu.

11. V ktorom roku a na ktorej univerzite sa stal Max Planck 
profesorom teoretickej fyziky? (2 body)

Odpoveď: Max Planck sa stal profesorom teoretickej fyziky 
v roku 1892 na Univerzite Fridricha Viliama v Berlíne (v sú-
časnosti Humboldtova univerzita).

12. Prečo sa morkám do stravy pridávajú kamienky? (3 body)

Odpoveď: Keďže morka, podobne ako ostatné druhy hydiny, 
nemá zuby, skonzumovaná potrava sa rozdrobuje v žalúdku 
tlakom svalových diskov a pomocou drobných kamienkov 
prijatých spolu s potravou. Kamienky s nestrávenými zvyška-
mi telo morky opúšťajú, a preto sa musia sústavne dopĺňať. 
Bez nich by zužitkovanie krmiva bolo horšie.

13. Aké látky obsahujú listy a kôra kaliny obyčajnej? 
(3 body)

Odpoveď: Kôra a listy kaliny obyčajnej obsahujú fyziolo-
gicky aktívne kumaríny a diterpény, celú skupinu iridoidných 
glykozidov – alozidov, fytosteroly, triterpenické kyseliny 
a triesloviny.

14. Ktorý objekt z Messierovho katalógu má označenie M81 
a v ktorom súhvezdí sa nachádza? (3 body)

Odpoveď: Objekt M81 z Messierovho katalógu je Bodeho 
hmlovina v súhvezdí Veľká medvedica

15. Kedy pozoroval Charles Messier prstencové zatmenie 
Slnka a koľko mal vtedy rokov? (3 body)

Odpoveď: Charles Messier pozoroval prstencové zatmenie 
Slnka 25. júla 1748 a mal vtedy 18 rokov.

16. Opíšte, na čo slúži chrbtové chránidlo pre morku domá-
cu. (4 body)

Odpoveď: Keď sa samica počas párenia pričupí, samec jej 
nejaký čas prešľapuje po chrbte, pričom jej pazúrmi strháva 
perie a poškodzuje kožu chrbta. Preto musí chovateľ pripev-
niť na chrbát samice chrbtové chránidlo, sedielko – chrbtovú 
dečku. Toto chránidlo je zhotovené z hrubého impregnované-
ho plátna, ktoré je po obvode obrúbené. Na odstupe krídel sa 
stabilizuje príchytkami. Chráni chrbát samice pred porane-
ním pri párení, najmä v prípravnej fáze. Po skončení sezóny 
párenia ho treba odstrániť.

Riešenia	3.	série	súťažných	úloh

1. Prečo má baza čierna prívlastok „čierna“ napriek tomu, že 
kvitne na bielo? (1 bod)

Odpoveď: Baza čierna má prívlastok „čierna“ kvôli farbe jej 
plodov.

2. Aké postavenie listov na stonke má kalina obyčajná? 
(1 bod)

Odpoveď: Postavenie listov na stonke kaliny obyčajnej je 
protistojné.

3. Koľko objektov obsahovala prvá verzia Messierovho kata-
lógu z roku 1769? (1 bod)

Odpoveď: Prvá verzia Messierovho katalógu z roku 1769 
obsahovala 45 objektov.

4. Ktorá rastlina sa pokladá za ukrajinský národný ker? 
(1 bod)

Odpoveď: Kalina obyčajná sa pokladá za ukrajinský národ-
ný ker.

5. Čo znamená „diuretikum“? (1 bod)

Odpoveď: „Diuretikum“ znamená močopudný prostriedok.

6. Na čo slúžia „šošovičky“ na kôre bazy? (1 bod)

Odpoveď: „Šošovičky“ na kôre bazy slúžia na výmenu ply-
nov medzi drevinou a vonkajším prostredím.

7. Z čoho sa vyrábala odrazová plocha astronomických zrka-
diel v 17. storočí? (2 body)

Odpoveď: Odrazová plocha astronomických zrkadiel sa 
v 17. storočí vyrábala zo zliatiny medi a cínu v pomere 3 : 2.

8. Odkiaľ pochádza morka domáca a kedy bola dovezená do 
Európy? (2 body)

Odpoveď: Morka domáca pochádza z Ameriky a do Európy 
bola dovezená Španielmi v roku 1497 a Angličanmi v roku 
1498.

9. Za čo dostal Max Planck Nobelovu cenu a v ktorom roku 
to bolo? (2 body)

11. ročník korešPondenčnej súťaže
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17. Ktoré časti bazy čiernej sa zbierajú a ako sa využívajú? 
(4 body)

Odpoveď: Zbiera sa kvet (Flos sambuci) a plody (Fructus 
sambuci). Kvety obsahujú v malom množstve silicu, flavono-
idy (najmä rutín), triesloviny, amíny (etylamín, izobutylamín, 
izoamylamín), cukry, organické kyseliny, vitamín C a zatiaľ 
neznámu látku s potopudným pôsobením. V ľudovom lieči-
teľstve sa zvonka využívajú na obklady, vnútorne ako zložka 
čajovín s laxatívnym (preháňacím) účinkom. Sú i súčasťou 
čajovín na potenie (spolu s lipou a divozelom), preto majú 
uplatnenie pri chorobách z prechladnutia. Plody obsahujú 
okrem vyššie spomenutých látok aj antokyánové farbivá. 
Ako mierne preháňavý prostriedok sa uplatňujú najmä v ča-
jovinách na odtučňovanie. Zápary z kvetov i plodov sa vyu-
žívajú na kloktanie pri angíne, zápaloch hrdla a ústnej dutiny.

18. Aký je rozdiel medzi morčatami a morčencami? (4 body)

Odpoveď: Morčence sú mláďatá morky domácej a morčatá 
predstavujú druh hlodavcov z čeľade morčatovité (Caviidae), 
napr. morča domáce.

19. Vymenujte aspoň štyri objekty z pôvodného Messierovho 
katalógu, ktoré sa nenachádzajú v článku v tomto čísle 
časopisu. (4 body) 

Odpoveď: Sú to napríklad M11 Divá kačica, M13 Hviezdo-
kopa Herkules, M16 Orlia hmlovina, M24 Hviezdny oblak 
Strelec.

20. Opíšte, akým spôsobom dokážeme odlíšiť mravce od ter-
mitov. (4 body)

Odpoveď: Termity (obrázok vpravo, autor CSIRO) sú svet-
loplaché, žijú pod zemou, ich telo je svetlé až priesvitné, zrak 
je nevyvinutý a oči buď chýbajú, alebo ich nahrádza pár sla-
bo vyvinutých, zložených očí, tykadlá majú oproti mravcom 
(vľavo) rovné, majú hrubý driek (bruško termitov nasadá na 
hruď širokou plochou, avšak bruško mravcov je s hruďou 
spojené tenkou stopkou).

21. Miloša sa pýtali, koľko žiakov je v ich triede. Odpovedal: 
„Ak zväčšíme počet žiakov našej triedy o 100 % a potom 
pridáme ešte polovicu počtu žiakov triedy, dostaneme 
100.“ Koľko žiakov je v Milošovej triede? (5 bodov)

Odpoveď: Ak označíme počet žiakov Milošovej triedy ako 
m, potom dostávame, že má platiť m m m+ + ⋅ =0 5 100, . Po 
úprave dostávame, že má platiť 2 5 100, ,m =  teda m = 40. 

V Milošovej triede je 40 žiakov.

22. Naše digitálne hodinky ukazujú hodiny a minúty (sekun-
dy neukazujú). Koľko času ubehne od polnoci, kým uká-
žu 23-krát číslicu 2? (Ukázať číslicu znamená, že v danej 
minúte je zobrazená na hodinkách na jednej zo štyroch 
pozícií, teda napríklad od 19:59 po 20:10 (vrátane) je 
dvojka zobrazená 12-krát.) (6 bodov)

Odpoveď: Úlohu môžeme jednoducho vyriešiť tak, že si vy-
píšeme jednotlivé časy a budeme počítať, koľkokrát sa v nich 
vyskytne číslica 2. Môžeme to spočítať aj inak: Na mieste mi-
nút sa za jednu hodinu vyskytne číslica 2 šesťkrát. A na mies-
te desaťminút desaťkrát, teda od polnoci do jednej hodiny sa 
zobrazí číslica dva 16-krát. Po jednej to budú časy 1:02, 1:12, 
1:20, 1:21, 1:22 a 1:23. No a 1:23 je práve ten čas, kedy sa 
dvojka zobrazí 23. raz.

23. Aby sme si mohli pripraviť pukance, je potrebné na jar za-
siať na polia semená kukurice pukancovej. Jeden kilogram 
kukuričných zŕn ich obsahuje približne 6 500 kusov. Hus-
tota porastu kukurice je 80 000 rastlín na jeden hektár 
poľa. Pri siatí treba brať do úvahy aj to, že nie všetky zasa-
dené zrná vyklíčia, takže dobrý poľnohospodár vyseje pri-
bližne o 15 % zŕn viac oproti očakávanému počtu rastlín. 
Na siatie kukurice má k dispozícii sejačku, ktorá naraz seje 
v pásoch širokých 5 metrov. Keďže sa pohybuje po poli, 
jej priemerná rýchlosť je 4 km/h. Čas potrebný na otáčanie 
sejačky na konci poľa je už zahrnutý v jej priemernej rých-
losti. Koľko kukurice pukancovej má dobrý poľnohospo-
dár kúpiť, ak chce zasiať kukuricu na poli s rozmermi 
500 metrov x 600 metrov? Koľko hodín bude trvať vysia-
tie kukurice pomocou sejačky na celé pole? (7 bodov)

Odpoveď: Rozloha poľa je 500 600 300 000 2m m m⋅ = , čo 
je 30 hektárov. Na tejto ploche by malo rásť 80 000 30 2 400 000⋅ = 

80 000 30 2 400 000⋅ =  rastlín kukurice pukancovej. Keďže dobrý poľ-
nohospodár počíta aj s rezervou vo výške 15 %, bude potre-
bovať 2 400 000 1 15 2 760 000⋅ =,  zŕn kukurice. Keďže jeden 
kilogram kukurice obsahuje 6 500 zŕn, bude jej potrebovať 
2 760 000 6 500 424 62: ,� kg.

Za jednu hodinu sejačka prejde 4 km, teda 4 000 m, a oseje 
plochu 4 000 20 000m 5 m m2⋅ = . Keďže rozloha poľa je 
300 000 m2, bude jej to trvať 300 000 20 000 15m m h h2 2: / .=

24. Na obrázku je znázornená pretekárska dráha (jeden štvor-
ček má stranu dlhú 50 metrov), ktorá sa nachádza na ro-
vine (nie je klopená). Vypočítajte dĺžku okruhu v met-
roch. (8 bodov)
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Odpoveď: Okruh pozostáva z viacerých úsekov, ktoré majú 
tvar kružnicového oblúka alebo úsečky. Rovných úsekov je 6 
(červená farba na obrázku nižšie). Ostatné úseky sú tvorené 
zo štvrťkružníc s polomermi 25 m, 50 m, 100 m a 150 m. 
Úsekov (štvrťkružníc) s polomerom krivosti 25 m (oranžová) 
je 24. Úsekov s polomerom krivosti 50 m (zelená) je 24. Úse-
ky s polomerom krivosti 100 m (modrá) sú 2. Úseky s polo-
merom krivosti 150 m (fialová) sú 4.

 

Dĺžka jedného rovného úseku je 50 m. 
Dĺžka štvrťkružnice s polomerom krivosti 25 m je

1
4

2 25 12 5⋅ ⋅ ⋅ =π π m  m.,

Dĺžka štvrťkružnice s polomerom krivosti 50 m je
1
4

2 50 25⋅ ⋅ ⋅ =π π m  m.

Dĺžka štvrťkružnice s polomerom krivosti 100 m je
1
4

2 100 50⋅ ⋅ ⋅ =π π m  m.

Dĺžka štvrťkružnice s polomerom krivosti 150 m je
1
4

2 150 75⋅ ⋅ ⋅ =π π m  m.

Celková dĺžka dráhy sa potom rovná
6 50 24 12 5 24 25 2 50 4 75

300 1300 4 384
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= +( ) =
m m m m m

m m
, π π π π

π � ..
Celková dĺžka dráhy je 4 384 metrov. Ak by sme použili 

menej presnú približnú hodnotu π = 3,14, dostali by sme dĺž-
ku dráhy 4 382 metrov.

25. Šesť družstiev sa zúčastnilo turnaja, ktorý sa hral systé-
mom „každý s každým jeden zápas“. Turnaj trval dva 
dni. Dokážte, že existujú tri družstvá, ktoré odohrali všet-
ky svoje vzájomné zápasy v jeden deň. (9 bodov)

Odpoveď: Každé družstvo hralo päť zápasov, teda existuje 
také družstvo, ktoré odohralo aspoň tri zápasy v jeden deň, 
pretože keby odohralo denne najviac dva, boli by to len štyri 
zápasy. Označme toto družstvo A a deň d. Ďalej nech súperi 
družstva A v deň d sú B, C, D. Skúmame vzájomné zápasy 
týchto štyroch družstiev. V deň d sa zohrali zápasy A – B,  
A – C, A – D. Súperi družstva A zohrali ešte v dvoch dňoch 
zápasy medzi sebou, teda B – C, B – D, C – D. Ak sa ani je-
den z týchto zápasov nehral v deň d, máme tri družstvá B, C, 
D, ktoré odohrali svoje vzájomné zápasy v iný deň ako v deň 
d. Ak sa aspoň jeden z uvedených zápasov hral v deň d, spo-
lu s dvoma zápasmi so súperom A máme všetky zápasy troch 
družstiev odohrané v deň d. Ak by napríklad B – C odohrali 
zápas v deň d, v tom dni sa odohrajú všetky vzájomné zápasy 
družstiev A, B, C. Teda v každom prípade existujú také tri 
družstvá, ktoré odohrali všetky vzájomné zápasy v jeden deň, 
čo bolo treba dokázať.

výsledková lisTina Po 3. sérii úloh
korešPondenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1.	séria 2.	séria 3.	séria Spolu
1 Píľa Jozef ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 76 68 73 217
2 Repaský Damián ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 67 60 73 200
3 Gáborová Martina ZŠ Kecerovce 79 7 82 62 54 198
4 Skokanová Lucia ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 5 65 57 70 192
5 Dúbravec Aurel ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 64 47 60 171
6 Kellnerová Katarína ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 60 51 58 169
6 Skokan Dominik SOŠ Svit 1 48 50 71 169
8 Vašák Blažej ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 58 46 59 163
9 Pacigová Barbora SOŠ Svit 1 48 40 48 136

10 Buc Radovan ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 63 0 68 131
11 Filippova Oľga ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 67 0 55 122
12 Jezerčáková Sofia SOŠ Svit 1 65 0 54 119
13 Leszková Lenka SOŠ Svit 1 63 51 0 114
14 Ohraďanová Mária ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 61 0 50 111
15 Kysel Tomáš ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 61 0 48 109
16 Olejníková Veronika SOŠ Svit 1 59 0 34 93
17 Sovová Tamara SOŠ Svit 1 64 0 0 64
18 Kouřimská Romana SOŠ Svit 2 61 0 0 61
18 Peniaková Denisa SOŠ Svit 2 61 0 0 61
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