Súťaže
Labák
Tento rok prebieha už 7. ročník online súťažného seminára
LaBáK.net, ktorý je určený žiakom, ktorým prírodné vedy
nie sú cudzie a chcú poznať, ako fungujú veci okolo nás.
Účastníkov súťaže čakajú 4 kolá, ktoré obsahujú 4 úlohy, ktoré preveria ich prírodovedné zručnosti a logické myslenie.
Nebudú chýbať ani praktické úlohy a pokusy. Pre víťazov sú
pripravené skvelé ceny a tiež niekoľkodňové sústredenie pre
riešiteľov kategórií A, B, C. Jeho účastníci odkazujú: „Aj keď
boli úlohy náročné, odmena stála za to, zážitky a známi zo sústredka boli na nezaplatenie.“ „Určite neváhaj a zapoj sa do
tejto súťaže. Naučíš sa niečo nové a ak sa ti zadarí, tak na sústredení zažiješ kopec srandy a spoznáš veľa super ľudí.“
Súťaž prebieha v nasledujúcich kategóriách (uvedené kategórie sa vzťahujú aj na príslušné ročníky osemročných a bilingválnych gymnázií):
A: 3. – 4. ročník stredných škôl – jednotlivci
B: 1. – 2. ročník stredných škôl – jednotlivci
C: 8. – 9. ročník základných škôl – jednotlivci
D: 5. – 7. ročník základných škôl – jednotlivci
E: 1. – 4. ročník základných škôl – tímy
F: materské školy – tímy
7. ročník súťaže je venovaný výročiam kľúčových objavov
a osobností. Prvé kolo je venované priekopníkovi v spoznávaní anatómie ľudského tela, astronómovi, vynálezcovi i architektovi. Navrhol stroje, ktoré predbehli svoju dobu. Popieral teóriu, že Slnko a Mesiac obehajú okolo Zeme. Aj napriek
jeho výnimočnému mysleniu a schopnostiam ho väčšina ľudí
pozná ako talianskeho maliara. Pri pohľade na jeho technické
návrhy a zápisky by sme len ťažko uverili, že budúci rok to
bude presne 500 rokov od jeho smrti. V prvom kole LaBáKu
sa pozrieme na Leonarda da Vinci. Súťažné úlohy nájdete aj
na stránke https://LaBaK.net a prinášame vám ich aj v tomto
čísle časopisu:
B1 | Veda za oknom
Juraj, ktorý sa vracal zo sústredenia v daždivom počasí vlakom, si všimol že kvapky na skle vytvárajú priame stopy
(teda že ich trajektória je časť priamky), ktoré sú od zvislého
smeru odklonené pod uhlom 30°. Akou rýchlosťou sa jeho
vlak pohyboval, ak je polomer kvapky 1,5 mm?
B2 | Umelec i anatóm?
Leonardo da Vinci je známy hlavne ako umelec a vynálezca,
ale jeho záujmu neušla ani anatómia. Leonardo vypitval okolo 30 ľudských tiel, neskôr bol na rozkaz pápeža Lea X. prinútený svoju pitevnú činnosť ukončiť. Nadobudnuté anatomické poznatky využil pri umeleckej práci, nakreslil mnohé
skice kostených a svalových štruktúr a orgánov človeka
i zvierat. V jeho poznámkach nachádzame jeden z prvých popisov cirhózy pečene a aterosklerózy, na ktorú sa v tejto úlohe pozrieme bližšie.
1. Pokús sa vysvetliť, čo je to ateroskleróza. Kedy a ako
vzniká?
Priemer našej vzorovej zdravej tepny je 2,5 mm, rozdiel
tlakov na začiatku a konci cievy je 50 mm Hg. Aterosklerotické zmeny majú za následok zúženie jej priemeru na
2,2 mm, pričom objemový prietok krvi ostal nezmenený.
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2. Vypočítaj, ako sa zmení tlakový gradient, uveď zápis,
celý výpočet a logickú úvahu, ktorou si sa dopracoval k odpovedi. A aký je pravdepodobný klinický dopad?
Mechanika toku krvi v cieve je veľmi komplikovaná na
popis, preto budeme uvažovať o vzorovej cieve ako o tuhej
trubici a o krvi ako o ideálnej kvapaline. Napoviem ti, že
v príklade sa ti bude hodiť znalosť Hagenovho-Poiseuilleovho zákona.
B3 | Zaujímavá konštanta
V dielach veľkého počtu maliarov, sochárov, architektov
a iných umelcov je skrytá jedna zaujímavá konštanta, ktorú
využívali pri svojej umeleckej tvorbe. Naše oko vníma isté
útvary ako krajšie a iné ako menej pekné. Napríklad taký obdĺžnik môže byť veľmi dlhý a úzky, ale
aj blízky štvorcu, ale aj ľubovoľný iný.
Ktorý obdĺžnik sa ti páči najviac? Sledovaním toho, čo sa ľuďom páči, prišli
umelci na to, že jeden z obdĺžnikov spĺňal ideály krásy najviac. Teraz si naň
posvietime aj my: Predstav si, že máš
pred sebou obdĺžnik a chceš nájsť taký pomer jeho strán, aby
pomer dĺžky jeho dlhšej strany a dĺžky jeho kratšej strany bol
rovnaký ako pomer súčtu dĺžok týchto dvoch strán a dĺžky
jeho dlhšej strany. Tento pomer sa nazýva zlatý rez. Urč jeho
hodnotu.
B4/A1 | Odporný pokus
Hustota hrá veľmi dôležitú úlohu pri množstve pokusov a experimentov. Často na to zabúdame, ale aj vzduch má svoju
hustotu, zmeraj ju. Spraviť to môžeš ľubovoľnou metódou,
ale nezabudni ju teoreticky podložiť.
A2 | Zlatá špirála
Vo svete zvierat i rastlín nájdeme viacero matematických
vzorov. Jedným z nich je aj takzvaná zlatá špirála. Tá vznikne tak, že obdĺžnik s pomerom strán
1+ 5
1:
rozdelíme na štvorec a ob2
dĺžnik. Do štvorca vpíšeme štvrťkružnicu podľa obrázka nižšie a obdĺžnik zase
rozdelíme na štvorec a obdĺžnik. Do
štvorca zase vpíšeme štvrťkružnicu
a takto pokračujeme ďalej. Urč, aká je
dĺžka špirály na obrázku (zložená je
z 8 štvrťkružníc), ak prvý obdĺžnik mal
kratšiu stranu dlhú 1.
A3 | Na zamyslenie
Majme kružnicu, na ktorej si náhodné zvolíme tri body. Aká
je pravdepodobnosť, že z týchto bodov vzniknutý trojuholník
bude obsahovať stred danej kružnice?
A4 | Ja to predsa zvládnem
V dobe pred 500 rokmi mohli o fosílnych palivách a súčasných batériách len snívať. Najlepším zdrojom prenosnej
energie bol vtedy človek. Uvedomoval si to aj Leonardo da
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Vinci, ktorý nielenže podrobne zdokumentoval človeka, ale
navrhoval aj vynálezy, ktoré poháňal človek. Nechýbal medzi
nimi napríklad predchodca súčasného vrtuľníka, na šliapací
pohon ako bicykel. Dnes predstavujú budúcnosť predovšetkým elektromobily. Ich veľkým nepriateľom je nízka
energická hustota oproti iným pohonným hmotám. To sa prejavuje vysokou hmotnosťou vozidla alebo nízkym dojazdom.
Energetickú hustotu vyjadrujeme ako uskladnená energia na
jednotku objemu (pri Li-ion batériách 250 – 693 Wh/l), ale
využíva sa aj energia na jednotku hmotnosti (pri Li-ion batériách 100 – 265 Wh/kg). Dávid vyrazil v novom elektromobile s hmotnosťou 2,3 tony z chorvátskeho mestečka Baška
Voda popri pobreží (nadmorská výška sa nemení). Keďže
veľmi verí svojmu elektromobilu, stavil sa s Milošom, že
dôjde do Benátok bez zastávky na nabitie (620 km). Podarí sa
mu to? Koľko km by ešte mohol prejsť alebo koľko mu bude
chýbať? Hmotnosť batérií v aute je 540 kg. Uveď pravdepodobné energetické straty a skús tak vyčísliť dojazd automobilu. Chýbajúce parametre vyhľadaj alebo odhadni. Zanedbaj
spotrebu palubnej elektroniky, ako je rádio, klimatizácia...
Keďže išiel v noci, zanedbaj zmeny rýchlosti.

počítaj dĺžku strany kocky ľadu s teplotou –10 °C potrebnej
na to, aby sa teplota svetového oceánu znížila z 25 °C na
20 °C.
C3 | Plávajúci bager
Na obrázku vidíš model plávajúceho bagra, ktorý mal podľa
Leonarda da Vinci pomôcť pri prehlbovaní riek. Pozostával
z dvoch člnov, ktoré tvorili pevnú súčasť bagra, pričom tretí,
prepravný, čln slúžil na odvoz vybagrovanej zeminy a štrku.
Opíš, ako tento bager mohol fungovať a aká musela byť poloha tretieho člna, aby bager mohol fungovať. Vypočítaj, koľko hodín by tento bager prehlboval dno rieky v úseku dlhom
200 metrov, širokom 50 metrov o jeden meter, ak kapacita
jednej naberacej lyžice je 250 litrov a čas na jej nabratie a vyklopenie je 1 minúta. Počas vyklápania lyžice sa prepravný
čln nesmie hýbať. Predpokladaj, že pri naberaní a vyklápaní
sa vysype 10 % z objemu lyžice. Kapacita prepravného člna
je 3 m3. Výmena plného prepravného člnu za prázdny trvá
5 minút a počas tohto času sa nesmie bagrovať.

D1 | Mesto s významnou svetovou galériou obrazov
Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo
formáte pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou
alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/50. Pdf dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných
PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit
Reader. Nepoužívajte Google Chrome na vyplňovanie pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!
D2 | Da Vinciho kód
Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo
formáte pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou
alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/50. Pdf dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných
PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit
Reader. Nepoužívajte Google Chrome na vyplňovanie pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!
D3 | Pod lampou býva najväčšia tma
Ak sedíme v osvetlenej miestnosti, a pozrieme sa von, do
tmy, nič neuvidíme. Ak by sme však stáli vonku, tak do vnútra uvidíme bez problémov. Ako je to možné ?
D4 / C1 | Detaily a vzory
Leonardo da Vinci sa vo svojich vedeckých pozorovaniach
zameriaval často na detaily. Žiadny pokus ani teória pre neho
nebola menejcenná. Podobné pozorovanie v teréne si spravíme aj my. Tvojou úlohou bude vybrať sa na lúku alebo inú
trávnatú plochu. Presne identifikovať 5 druhov rastlín a následne vyjadriť, koľko jedincov (samostatných rastliniek)
z každého druhu sa nachádza na priemernom m2 tvojej zelenej plochy. Nezabudni zhodnotiť aj chyby merania a priložiť
aj fotky z priebehu experimentu.
C2 | Nikto to rád horké!
V piatej sérii, v prvej epizóde Futuramy sa rozhodli schladiť
oceán tak, že doň hodili kocku ľadu z Halleyho kométy. Vy-

C4 | Nabiješ mi mobil?
Pri maľovaní nádherných obrazov je veľmi dôležité mať
správne osvetlenie. Nielenže pri rôznych farbách vyznejú
rôzne farby odlišne. Čo v minulosti boli sviečky a petrolejové lampy, dnes nahradili elektrické svietidlá.
Keď Michal začal po nociach maľovať obrazy s nočnou oblohou, rozhodol sa zaobstarať si dobrú príručnú lampičku.
Z praktického hľadiska ho zaujala power banka (prenosná batéria) s batériami typu Li-ion (3,85 V) s kapacitou 10 000 mAh
a USB lampičkou. Hneď na začiatku si zmeral, že z USB portu (5 V) do nej tečie prúd 100 mA. Namaľovanie obrazu mu
trvalo celkovo až 40 hodín, počas ktorých mal svoju lampičku stále zapnutú. Keď už mal obraz namaľovaný, prišiel sa
pozrieť Juraj, ktorý si ho chcel odfotiť a dať ako pozadie
v mobile. Zistil však, že jeho mobil je úplne vybitý. Poprosil
teda Michala, či si môže dobiť mobil z jeho power banky. Batéria v Jurajovom mobile má kapacitu 3 300 mAh. Podarí sa
mu úplne nabiť mobil? Ak nie, na koľko percent z 0 %? Juraj
nabíjal pri vypnutom mobile a efektivita nabíjania bola 90 %.
Straty pri konverzii napätia 3,85 V ←→ 5 V sú 10 %. Ostatné energetické straty zanedbaj.
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E1 | Pripomenutie velikána Leonarda da Vinci
Ako všetci dobre vieme, Leonardo da Vinci bol známy nielen
kvôli svojím vynálezom, ale aj maľbám. Je jedným z najznámejších maliarov celej histórie. No jednu vlastnosť máte
s ním spoločnú aj vy a to, že určite milujete maľovanie a majstrovanie. Vašou prvou úlohou bude vymyslieť logo vášho
bádateľského tímu a farebne ho zhmotniť/nakresliť. Skúste
zakomponovať veci/myšlienky, ktoré vystihujú každého člena vášho tímu. Logo v odpoveďovom hárku opíšte a vysvetlite, čo predstavuje a vystihuje. Nebojte sa využiť exotické
materiály a veci okolo seba. Svoje logo a postup pri jeho výrobe zdokumentujte a fotku odošlite. Hodnotíme tiež kreativitu a originalitu loga.
Leonardo da Vinci sa zaoberal i anatómiou ľudského tela,
kde tvoril detailné kresby dôležitých orgánov v našom tele.
Pokiaľ máte možnosť, vypožičajte si 3D modely z vyšších
ročníkov na vašej škole alebo si stiahnite fotografie v priloženom zip priečinku pod úlohou na stránke LabáK.net. Na
YouTube je tiež možné nájsť rôzne animácie a videá s 3D
modelmi pre lepšiu predstavu. Dôkladne si ich prezrite a porozprávajte sa ich dôležitosti v našom tele. Následne skúste
napodobniť Leonarda a 5 orgánov vymodelujte alebo dôkladne nakreslite.
V súčasnosti sa v modernej anatómii snaží presadiť rozšírená realita, ktorá dokáže pomocou špeciálnych okuliarov
vykresľovať 3D modely v reálnom čase priamo pred vami.
Aj keď je táto technológia veľmi drahá, aj vy si môžete spraviť jednoduchý hologram bez väčšej námahy. Potrebujete na
to iba priehľadný rovný kus plastu, napríklad z obalu na CZ
alebo obyčajnú priehľadnú fóliu a lepiacu pásku. Z nej je potrebné vystrihnúť 4 rovnaké trojuholníky, ktoré budú mať
mierne zrezaný jeden špic. Môžete si aj pomôcť šablónou na
webovej stránke https://labak.net/u/rl/96. Následne zlepte lepiacou páskou trojuholníky do tvaru pyramídy. Pyramídu položte zrezaným špicom do stredu obrazovky smartfónu
a prehrajte si videá nachádzajúce sa na webovej stránke
https://labak.net/u/rl/97. Spravte v miestnosti tmu alebo zavrite mobil do čiernej krabice. Pozorujte z rôznych uhlov
a opíšte, čo ste pozorovali. Týchto trojuholníkov si môžete
vyrobiť aj viac a zobrať domov.
Za všetky tieto 3 časti získavate body do súťaže. Nemusíte
spraviť všetko, ale čím viac spravíte, tým viac bodov môžete
získať. Výsledok odosielajte ako jeden súbor za tím.
F1 | Pátrame ďalej
Nikto múdry z neba nespadol, múdrosť hľadáme v knihách,
na internete, ale aj zo skúseností druhých. Napríklad rodičov,
pani učiteľky... Zmúdrieť môžeme ale aj sami – učením, skúmaním, pozorovaním, hľadaním experimentovaním.
Leonardo da Vinci, známy najmä ako výnimočný maliar,
bol ale aj astronóm, vynálezca, architekt, pozorne skúmal
a zaznamenával anatómiu ľudského tela.
Vašou prvou úlohou bude vyhľadať rôznych knihách, encyklopédiách a časopisoch (napr. Dejiny umenia) aspoň tri
rôzne obrazy (nemusia byť nutne od Leonarda da Vinci). Pozorujte ich a napíšte, čo je na nich zaujímavé.
Leonardo da Vinci veľmi podrobne skúmal a zaznamenával
vo svojich náčrtoch a denníkoch ľudské telo. Nakreslite, alebo namaľujte na výkres ľudské telo tak, ako ho vidíte vy.
28

Pokúste sa ho nakresliť v životnej veľkosti. Môžete ho nakresliť voľne alebo tak, že si na baliaci papier ľahne jeden
člen z tímu, nakreslíte obrys jeho tela a potom ho spoločne
vymaľujete.
Majster Leonardo da Vinci si svoje zistenia z bádania zapisoval v denníku tak, že ich zašifroval. Zistite, čo je to šifrovanie a vytvorte jednoduchú šifru (hádanku) pre svojich kamarátov.
Leonardo da Vinci mal tiež veľmi rád rôzne pokusy a experimenty. V poslednej časti tejto úlohy si jeden spravíme,
budete na to potrebovať priehľadný pohár, asi 150 mililitrov oleja a vody, šumienku. Výhodou môže byť potravinárske farbivo alebo vodové farby. Teraz približne do polovice
pohára nalejte vodu a jemne zafarbite, aby ostala ešte priehľadná. Pridajte olej do zvyšku objemu pohára. Následne
pridajte šumienku a pozorujte. Výsledný efekt opíšte a zdokumentujte fotografiami. Po skončení pokusu je ho možné
niekoľkokrát zopakovať pridaním šumienky. Môžu si ho
teda vyskúšať všetci členovia tímu. Ešte lepší zážitok docielite podsvietením pohára napríklad bleskom zo smartfónu.
Do riešenia nám napíšte odpovede na naše otázky a priložte aj fotografie a hádanky z ich realizácie. Hotové výtvarné
práce nám, prosím, tiež odfoťte a nové získané poznatky si
zaznamenajte do svojich bádateľských denníkov, ktoré si budete postupne dopĺňať. Tešíme sa na vaše zaujímavé riešenia
a želáme veľa skvelých bádateľských zážitkov.
Juraj Vasek, Martin Hriňák

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

MÁŠ
ho plný vedomostí ?
Prihlás sa do 22.10.2018 na
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Pre víťazov sú pripravené ceny v celkovej hodnote
2 000€ vrátane niekoľkodňového sústredenia.
„Aj keď boli úlohy náročné, odmena stála za to, zážitky
a kamaráti zo sústredka boli na nezaplatenie.“ Riešiteľ LaBáKu 2018
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

