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FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
53. ročník, 2011/2012 

školské kolo 

kategória G - Archimediáda 

zadanie úloh 

 

 

1. Kvapkajúci vodovod       

Janko si všimol, že vodovodná batéria v kúpeľní netesní. V pravidelných intervaloch 2,3 s   z výtokovej 
rúrky batérie kvapkala voda. Aby zistil, aké sú straty vody, položil do umývadla misku s objemom 
500 ml. Miska sa naplnila vodou za 112,5 minúty.  

a) Aké množstvo vody zbytočne vytečie z batérie za 1 týždeň, ak ju Jankovi rodičia nedajú opraviť? 
b) Pomocou údajov, ktoré Janko zistil, vypočítaj priemernú hmotnosť jednej kvapky vody. Potrebné 

veličiny nájdeš v matematicko – fyzikálnych tabuľkách.  
c) Výsledok z predchádzajúcej časti úlohy over experimentálne. Pomocou páky batérie nastav 

kvapkanie vody z výtokovej rúrky. Použitím kuchynských váh čo najpresnejšie urč hmotnosť 
jednej kvapky vody.  
Pozn.: Kuchynskými váhami možno merať hmotnosť s nepresnosťou približne 1 g (nepresnosť sa 

môže líšiť pre rôzne typy váh). 
d) Porovnaj výsledky získané v častiach b) a c) tejto úlohy. 

 
2. Mince         

Každý deň prichádzame do styku s rôznymi mincami Európskej menovej únie.  

a) Pokús sa získať (napr. na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/Eurominca) čo najviac údajov 
o minciach s hodnotami 50 centov a 1 euro. 

b) Vymysli spôsob, ako čo najpresnejšieho určiť výšku, priemer, objem, hmotnosť, a hustotu 50 
centovej a 1 eurovej mince.  

c) Urob navrhnuté merania a urč neznáme veličiny. 
d) Presvedč sa, či je možné z údajov tvojich meraní a  matematicko-fyzikálnych tabuliek spoľahlivo 

zistiť z akého materiálu sú mince vyrobené. 
e) Experimentálne získané údaje porovnaj s údajmi získanými v časti a) tejto úlohy. 

 
3. Frekvencia pulzov srdca        

Pomocou stopiek môžeme merať rôzne dlhé časové úseky. Presnosť merania je definovaná ako 
podiel nepresnosti údaja určeného zo stupnice stopiek, napr. 1 s, a celkového meraného času, napr. 
52 s. Presnosť merania času v tomto prípade je 1/52 = 0,02. V percentách 0,02·100 % = 2 %.  Čím dlhší 
časový interval meriame, tým je meranie presnejšie, a naopak, čím kratší časový interval meriame, 
tým je meranie menej presné. Kvôli presnosti krátkodobé deje meriame pomocou merania celkového 
času viacerých opakujúcich sa cyklov. S krátkodobým dejom sa stretneme napr. pri určení frekvencie 
pulzov srdca. Ak chceme určiť čas, ktorý uplynie medzi dvomi pulzmi srdcového svalu, použijeme 
nasledujúcu metódu: namiesto trvania jedného pulzu budeme stopkami merať počet pulzov za 
nejaký dlhší čas, napr. za jednu minútu, potom celkový čas 1 min podelíme počtom pulzov.  

a) Odmeraj na zápästí alebo na krku svoju frekvenciu pulzov srdca v týchto situáciách:  

− ráno, keď vstaneš, 

− po príchode do školy, 

− po jedle, 

− na telesnej výchove po dobehnutí šprintu 60 m, po 20 drepoch, po šplhu na tyči a pod, 

− na hudobnej výchove, keď dospievate pieseň, 

− večer pred spaním. 
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b) Urob všetky merania dvomi spôsobmi: najprv odmeraj počet pulzov za jednu minútu a potom 
odmeraj počet pulzov za 1/4 minúty a túto hodnotu vynásob štyrmi. Zisti, v ktorých prípadoch 
a o akú hodnotu sa získané výsledky odlišujú. Ak zistíš rozdiely, pokús sa ich vysvetliť. 

 
Výsledky meraní zapisuj do prehľadnej tabuľky a porovnaj ich s meraniami svojich spolužiakov. Zisti, 
kto má najmenšie a kto najväčšie rozdiely medzi nameranými hodnotami. O čom to svedčí? Pozn.: 
Merania odporúčame vykonať po dohovore a v spolupráci s vyučujúcimi.  

 
4. Rosa          

Jednou z významných foriem vodných zrážok je rosa. Za istých podmienok môže vznikať vo forme 
vodných kvapiek na povrchu rôznych predmetov.  

a) V kúpeľni sa zarosí plocha zrkadla pri kúpaní alebo sprchovaní, ak je zrkadlo chladné. V zime 
vzniká rosa na vnútornej ploche sklenenej dosky okna alebo na sklách okuliarov, ak vstúpime do 
teplejšej miestnosti. Vysvetli opísané javy. 

b) Uveď príklady na vznik rosy v prírode. V ktorej časti dňa sa objavuje rosa? Za akých podmienok 
vzniká? 

c) Kedy vzniká v prírode najväčšie množstvo rosy? Tvorí sa rosa v prírode aj v zime? 
d) Sleduj správy o počasí a zisti, či sa v nich objavujú nejaké informácie súvisiace s rosou. 
e) Oboznám sa s pojmami rosný bod a teplota rosného bodu.  

 
 
5. Voda a ľad         

Zo skúseností vieme, že pri zmene skupenstva vody na ľad sa mení jej objem. 

a) Aký je pomer objemu ľadu a objemu vody s rovnakou hmotnosťou? Potrebné údaje vyhľadaj v 
matematicko-fyzikálnych tabuľkách. 

b) V staroveku sa údajne pri lámaní skál na stavby navŕtali do skál otvory, do ktorých sa potom 
naliala voda. Objasni, aké fyzikálne poznatky uplatňovali stavitelia pri tejto metóde získavania 
stavebného materiálu. Kedy je možné použiť takúto metódu? Aké sú jej nevýhody? 

c) Janko chcel v lete získať do nápojov väčšie množstvo ľadu. Naplnil po okraj fľašu vodou a chcel ju 
vložiť do mrazničky. Jeho sestra Eva mu poradila, že fľaša nesmie byť plná. Prečo je v tomto 
prípade nevhodné naplniť fľašu vodou až po okraj? 

d) Vieme, že ľad vo vode pláva. Vlož do pohára kúsok ľadu a pokús sa odhadnúť, aká časť ľadu sa 
nachádza pod hladinou. Svoje pozorovanie zdôvodni výpočtom.  

e) Zmení sa výška hladiny vody v pohári, ak sa ľad roztopí? Svoje tvrdenie zdôvodni a over 
jednoduchým experimentom. 

f) Podobne ako ľad v pohári s vodou sa správa aj ľadová kryha vo vodách oceánu. Aká časť objemu 
kryhy vyčnieva nad hladinu vody, v ktorej pláva? Uváž, že voda v oceáne má trochu iné fyzikálne 
vlastnosti ako sladká voda.  
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