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1. Studený drink         

Deti si chceli urobiť ľadové kocky do 

malinovky. Plastová nádoba na ľad (obr. E–1), 

ktorú sa rozhodli použiť na výrobu ľadu, 

obsahovala 15 rovnakých segmentov v tvare 

kocky s dĺžkou hrany a = 20 mm.  

a)  Urči, do akej výšky h mali naplniť plastovú 

nádobu s vodou, keď chceli po zmrazení 

vody na ľad získať ľadové kocky. 

b)  Urči hmotnosť m vody, ktorú museli 

opatrne naliať do vodorovnej nádoby, aby 

získali 15 ľadových kociek. 

c)  Urči teplo Q, ktoré odovzdala voda v nádobe s teplotou t1 = 15 °C do priestoru mrazničky 

v procese chladenia až do okamihu, kým nezmrzla na ľad s teplotou t2 = – 5,0  oC. 

Hustota vody ρ1 = 1000 kg/m3, hustota ľadu ρ2  = 900 kg/m3, merné skupenské teplo tuhnutia 

ľadu lt = 334 kJ/kg, merná tepelná kapacita vody c1 = 4200 J/(kg.°C), merná tepelná kapacita 

ľadu c2 = 2 110 J/(kg·oC), teplota tuhnutia vody t0 = 0 °C. 

 

2. Obvod s rezistormi 

Tri rezistory s rovnako veľkými odpormi R1 = R2 = R3 = 
R = 2,0 Ω sú navzájom spojené podľa schémy 
na obr. E-2.  
a)  Pomenuj, ako sú navzájom spojené rezistory 

medzi uzlami B, C.  
b)  Pomenuj, ako sú navzájom spojené rezistory 

medzi uzlami A, B. 
c)  Urči celkový odpor Rc rezistorov medzi uzlami 

A, B. 
K uzlom A, B rezistorov pripojíme zdroj s napätím 
U = 6,0 V. 
d)  Nakresli schému zapojenia zdroja napätia s rezistormi. 
e)  Urči prúd I prechádzajúci zdrojom napätia a vyznač ho v nakreslenej schéme. 
f)  Urči prúdy I1, I2, I3, prechádzajúce jednotlivými rezistormi a vyznač ich v nakreslenej 

schéme.  
g)  Urči napätia U1, U2 a U3 medzi svorkami jednotlivých rezistorov a vyznač ich v nakreslenej 

schéme. 
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3. Kolóna automobilov 

Po ceste sa rovnomerne pohybuje kolóna rovnakých nákladných automobilov. Odstupy 
medzi automobilmi v kolóne sú rovnaké. V tom istom smere ako kolóna prechádza po ceste 
osobný automobil. Vodič osobného automobilu zistil, že ak sa v prvom prípade pohybuje 
stálou rýchlosťou v1 = 36 km/h, potom každých t1 = 10 s ho predbehne jeden automobil 
z kolóny. Avšak, ak v druhom prípade išiel rýchlosťou v2 = 90 km/h, tak každých t2 = 20 s 
zasa jeho automobil predbehol jeden automobil v kolóne. 
a) Akou rýchlosťou v sa pohybuje kolóna? 
b) Urči vzdialenosť d medzi jednotlivými autami v kolóne. 
c) Do súradnicovej sústavy t-s, kde t je čas (vodorovná os) a s dráha (zvislá os), ktorú prejdú 

automobily, nakresli závislosť dráhy kolóny od času a dráhy osobného automobilu od 
času za prvých tridsať sekúnd od začiatku pozorovania vodičom osobného automobilu 
pre obidva prípady. Na grafoch vyznač, že kolóna predbehla osobný automobil pri jeho 
rýchlosti v1 o vzdialenosť d za čas t1, avšak pri rýchlosti v2 osobného automobilu, 
predbehol osobný automobil kolónu o vzdialenosť d za čas t2. 

 
 
4. Fyzika a krvný obeh človeka 

Tlak krvi a frekvencia pulzov srdca u každého človeka v každom veku sú dôležité parametre 
jeho zdravotného stavu. Srdce je neobyčajne dokonalý samo regulujúci orgán, ktorého 
činnosť a výkon  sú závislé od zdravotného stavu a od fyzického a psychického zaťaženia 
človeka. Srdce pracuje ako malé pulzné čerpadlo. Najvyššiu hodnotu tlaku krvi spôsobuje pri 
vytláčaní krvi do artérií (systolický tlak), a tá dosahuje u zdravého žiaka hodnotu napr. 
p1 = 120 mm Hg stĺpca. Najnižšiu hodnotu (diastolický tlak) dosahuje tlak krvi pri napĺňaní 
srdca odkysličenou krvou zo žíl, napr. p2 = 80 mm Hg.  
a)  Vysvetli, prečo sa podľa teba používa v lekárskej praxi pri meraní a hodnotení krvného 

tlaku človeka jednotka tlaku 1 mm Hg (jeden milimeter ortuťového stĺpca) napriek tomu, 
že zákonnou jednotkou je 1 Pa (pascal). 

b)  Aký tlak v jednotkách Pa zodpovedá  tlaku 1 mm Hg stĺpca.  
c)  Urči hodnoty systolického tlaku p1 a diastolického tlaku p2 pre žiaka, ako sú vyššie 

v jednotkách Pa. 
d) Vypočítaj veľkosť F tlakovej sily F, ktorou pôsobí krv na vnútornú stenu srdca a ciev  

s obsahom plochy S = 1,00 cm2 pri systolickom tlaku. 
e)  Ak tvoje srdce počas jedného pulzu vytlačí do cievneho systému objem Vo = 70 ml krvi 

s hustotou ρk = 1060 kg/m3, urči objem V a hmotnosť m krvi, ktorú prečerpá do cievneho 
systému tvoje srdce za dobu t = 3,0 h pri frekvencii pulzov f = 70/min. 

f) Celkový objem krvi v tele je približne Vc = 5,00 litrov. Za aký čas tc prejde všetka krv cez 
krvný obeh?   

Úlohy b), c) rieš pre hodnoty veličín: hustota ortuti ρ = 13,5·103 kg/m3, g = 10 N/kg. 
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