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1. Kvapkajúci vodovod       

a) Týždeň má 72460 = 10 080 minút. To zodpovedá 10 080 / 112,5 = 89,6 misky a teda 

V = 89,60,5 = 44,8 litra vody. 

b) Najprv určíme objem kvapky: počet kvapiek za čas 112,5 minúty je 112,560/2,3 = 2 935 kvapiek, 
tie predstavujú objem 500 ml, teda jedna kvapka má objem 500/2 935 = 0,17 ml. Pri hustote 
vody 1,0 g/ml je hmotnosť kvapky m = 0,17 g. 

c) a d) Experiment. 
 

 
2. Mince         

a) Informácie možno nájsť na stránkach 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Eurominca 
http://www.euromena.sk/eurove-mince/1546s 

        
b) Ak použijeme určité meradlo, presnosť narastá so zväčšovaním meraného objektu, napr. 

milimetrovým meradlom nemeriame presnejšie ako niekoľko desatín mm. Jedna deasatina mm 
predsatvuje pri meraní dĺžky 1 cm relatívnu presnosť 0,1/10 = 0,01 = 1 %. Pri meraní dĺžky 10 cm 
je relatívna presnosť 0,1/100 = 0,001 = 0,1 % atď. Ak chceme zmerať malý rozmer čo 
najpresnejšie a máme k dispozícii viac rovnakých predmetov, dáme ich viac vedľa seba, 
zmeriame celkovú hodnotu veličiny a výsledok delíme počtom kusov. Tak možno dať napr. 20 

mincí vedľa seba do jednej priamky a zmerať 20násobok priemeru, potom na seba a zmeriame 

20násobok hrúbky, zvážime 20 mincí na váhach atď. Objem možno určiť výpočtom za 
predpokladu valcového tvaru (mince však majú zložitelší tvar) alebo ich 20 vložíme do 
odmerného valca s vodou. 

c) Meranie 
d) Zo zmeranej hmotnosti a objemu určíme hustotu. V MF tabuľkách však materiál nenájdeme, 

lebo ide o špeciálnu zliatinu.  
e) Rozmery, hmotnosti a zloženie sú na uvedenej webovej stránke. 
 
 
3. Frekvencia pulzov srdca        
Experimentálna úloha 

 
  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Eurominca
http://www.euromena.sk/eurove-mince/1546s


4. Rosa          

a) V meteorologických správach možno niekedy počuť pojem „rosný bod“. Je to teplota, pri ktorej 
začne para kondenzovať pri danej vlhkosti vzduchu. Čím je vlhkosť väčšia, tým vyšší rosný bod. 
Normálne je v kúpeľni nízka ako v ostatných miestnostiach bytu a pri normálnej teplote zrkadla 
sa voda nezráža. Ak sa však pri sprchovaní zvýši vlhkosť vzduchu, môže sa zvýšiť rosný bod 
vzduchu nad teplotu zrkadla a voda začne na zrkadle kondenzovať. Podobne je to s okuliarmi - 
ak chodíme v mraze, teplota okuliarov je veľmi nízka a ak vstúpime do miestnosti, v ktorej je 
normálna vlhkosť vzduchu, začnú sa okuliare rosiť, ak je ich teplota nižšia ako rosný bod. 

b) Ak je teplý deň, voda sa vyparuje a vlhkosť narastá - s ňou aj teplota rosného bodu. Ak sa v noci 
vzduch ochladí pod teplotu rosného bodu, začne voda kondenzovať na chladných predmetoch 
a vzniká rosa, napr. na kovovom zábradlí alebo na listoch trávy. 

c) Najviac rosy vzniká koncom leta. Príslovie hovorí „svätá Anna - chladno z rána“ (26. júla). Ak je 
noc teplá a teplota neklesne pod teplotu rosného bodu, rosa sa netvorí.  

 Ak je v zime vlhkosť malá (vzduch je „vymrznutý“), dochádza tiež ku kondenzácii pary na 
studených predmetoch, ale v tom prípade vznikajú kryštáliky, ktoré sa na studených predmetoch 
usádzajú ako inovať.  

 
 

5. Voda a ľad         

a) Pomery objemov sú v prevrátenom pomere hustôt ľadu L = 0,917 g/cm3  a vody 

V = 0,998 g/cm3. Objem ľadu je 1,088krát väčší ako objem vody s rovnakou hmotnosťou. 

Hustota ľadu je naopak 1,088krát menšia ako hustota vody, preto ľad na povrchu vody pláva. 

b) Ak vnikne voda do medzery a zamrzne, je schopná pri zväčšení objemu aj lámať skaly. Metóda sa 
dá použiť iba ak je dostatočný mráz. 

c) Dôvod je narastanie objemu pri zamrznutí. 

d) Podľa Archimédovho zákona je má voda s objemom ponorenej časti plávajúceho telesa rovnakú 

hmotnosť ako je hmotnosť telesa, tzn. Vponor V = Vľadu L a teda Vponor/Vľadu = L/V = 91,9 %. 

e) Podľa Archimédovho zákona je hmotnosť plávajúceho ľadu rovnaká ako hmotnosť vody 
vytlačenej ponorenou časťou. Ak sa ľad roztopí, bude mať objem rovný pôvodnému objemu 
ponorenej časti ľadu, tzn. hladina vody v pohári sa nezmení. Pozor! Vysvetlenie d) a e) platí iba 
vtedy, ak ľad v pohári plával. Ak by sa dotýkal dna, uvedená úvaha neplatí. 

f) V oceáne je situácia trocha odlišná ako v pohári. Zatiaľ čo kryhy sú kusy sladkovodného ľadu 

s hustotou L = 0,917 g/cm3 (ľadové kryhy v oceáne vznikajú postupným ukladaním snehu 
z atmosféry – bez obsahu soli), morská voda obsahuje veľa soli a má preto väčšiu hustotu 

MV = 1,025 g/cm3. Pod hladinou je preto L/MV = 89,5 % objemu kryhy a nad hladinu teda 
vyčnieva 10,5 % objemu kryhy. Pozn.1.: Plávajúca kryha môže pre loď vyzerať „neškodne“, treba 

si však uvedomiť, že pod hladinou sa skrýva 9násobok toho, čo je vidno nad hladinou. Pozm.2.: 
Keďže objem sladkej vody je väčší ako objem vody slanej s rovnakou hmotnosťou, došlo by pri 
rozpustení plávajúceho ľadu v pohári so slanou vodou k malému zvýšeniu hladiny. Preto je obava 
z roztápania polárnych ľadovcov – pri ich roztápaní stúpa hladina oceánu. 
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