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Texty úloh obvodného kola kategórie F 
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1. Hojdačka     

Jednoduchá hojdačka pozostáva z dosky s dĺžkou 

L = 3,0 m, v strede podoprenej kameňom. Anička si 

sadla na jeden koniec a Janko na druhý koniec 

hojdačky. Jankova strana sa hneď prevážila, lebo Janko 

má hmotnosť m1 = 50 kg a Anička iba m2 = 40 kg.  

Anička Jankovi vraví: „Posuň sa trochu viac smerom ku 

stredu hojdačky a budeme v rovnováhe“.  

a) O akú dĺžku x1 by sa musel Janko posunúť smerom ku stredu, aby bola hojdačka v rovnováhe? 

Jankovi sa však dobre sedí na konci hojdačky. Preto navrhne: “Ostaňme sedieť na koncoch, iba kameň 

pod doskou posuňme trochu bližšie ku mne“.  

b) O akú vzdialenosť x2 treba posunúť kameň, ktorý podopiera dosku, smerom k Jankovi, aby bola 

hojdačka v rovnováhe? 

Pri výpočte neuvažujte rozmery detí (deti nahraďte hmotnými bodmi, ktoré sa nachádzajú v ich 

ťažisku) a neuvažujte vlastnú hmotnosť dosky. 

 

 

 

2. Na diaľnici         

Po diaľnici sa pohybuje osobný automobil stálou rýchlosťou v1 = 120 km/h. Opačným smerom 

prechádza kolóna nákladných automobilov, ktoré sa pohybujú stálou rýchlosťou v2 = 60 km/h. 

Nákladné automobily medzi sebou udržujú rovnaké vzájomné vzdialenosti. Osobný automobil 

stretáva oproti idúce nákladné automobily s časovým odstupom t1 = 5,0 s.  

a) Aká je vzdialenosť s medzi dvomi susednými nákladnými automobilmi? 

b) S akým časovým odstupom t2 prechádzajú nákladné automobily okolo čerpacej stanice, ktorá 

stojí vedľa diaľnice? 

Rozmery automobilov neuvažujte, ich dĺžka je veľmi malá v porovnaní s ich vzájomnou vzdialenosťou.  

 

 

 

 

 

 



3. Hustota minerálu  

Chlapci na výlete našli niekoľko krásnych kameňov. Zaujímalo ich, o aké minerály ide. Jednou 

z možností, ako identifikovať druh minerálu, je zistenie jeho hustoty. Keď sa vrátili do školy, požičali si 

v kabinete fyziky silomer. Kameň pomocou nite zavesili na silomer a určili jeho tiaž F1. Potom kameň 

na niti ponorili do vody a určili tiaž F2. 

a) Z rozdielu síl F1 a F2 urči objem V kameňa.  

b) Pomocou zmeraných síl F1 a F2 urči hustotu ρK kameňa. 

Pri meraní jedného z kameňov namerali hodnoty F1 = 2,81 N a F2 = 1,77 N.  

c) Pomocou získanej hodnoty hustoty zisti, o ktorý z  minerálov pravdepodobne ide: 

• Sadrovec (CaSO4) − hustota 2,32 g/cm3 

• Kalcit (CaCO3) – hustota 2,71 g/cm3 

• Aragonit (CaCO3) – hustota 2,94 g/cm3 

• Magnezit (MgCO3) − hustota 3,0 - 3,1 g/cm3 

Hustota vody ρv = 1,0 g/cm3, g = 10 N/kg. 

  

 

 

4. Miešanie vody  

V miestnosti sa používa na kúrenie radiátor, do ktorého vstupuje voda s teplotou t1 = 85 °C potrubím 

s obsahom vnútorného prierezu S = 400 mm2. Teplota vody vystupujúcej z radiátora t2 = 45 °C. 

Prietokovým meradlom sa zistilo, že za čas τ = 24 hodín prejde potrubím voda s objemom 

V = 1,52 m3. 

a) Urči rýchlosť v prúdenia vody v prívodnom potrubí. 

b) Urči množstvo tepla Q, ktoré dodá radiátor do miestnosti za čas τ = 24 hodín. 

c) Aký príkon P by musela mať elektrická piecka, aby udržala v miestnosti rovnakú teplotu ako 

radiátor. 

d) Ako možno znížiť náklady na kúrenie? Uveď najmenej dve rôzne možnosti. 

Hustota vody ρ = 1000 kg/m3, hmotnostná tepelná kapacita vody c = 4 200 J/(kg·°C). 
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