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58. ročník Fyzikálnej olympiády 

školský rok 2016/17 

Kategória G − Archimediáda 

okresné kolo 

 

Text úloh (doplnenie databázy úloh pre okresné kolo) 

 

47. Výlet na bicykloch      Kluvanec 
(úloha vhodná pre súťaž tímov v G2) 

Žiaci 7. ročníka z obci Klubina chceli prežiť niečo zaujímavého a nevšedného. Zorganizovali výlet 
na bicykloch po vyznačenej  cyklotrase s celkovou dĺžkou d = 29,0 km so štartom i cieľom 
v centre obce (n. v. – nadmorská výška 450 m). Dohodli si cestovnú mapu, zastávky na oddych, 
pozorovania prírody a občerstvenie. Vyštartovali o 8:00 hodine. 
Prvú etapu v celkovej dĺžke d1 = 9,0 km prechádzali východným smerom popri riečke Bystrica 
takmer rovinatou trasou rovnomerným pohybom rýchlosťou v1 = 12 km/h  až na odpočívadlo 
Nová Bystrica (n. v. 510 m), kde si dali prestávku  v dĺžke Δt1 = 20 min pred náročným úsekom 2. 
etapy: Cyklistická križovatka Kýčera, severne od Novej Bystrice, cieľ 2. etapy, bola v n. v. 950 m 
vo vzdialenosti 17,1 km od miesta štartu. Žiaci zvládli náročný terén s rovnomerným stúpaním za 
čas t2 = 4,0 h. Po športovom výkone na odpočívadle Kýčera si dali zaslúženú technickú prestávku 
v dĺžke Δt2 = 60 min na jedlo, fotografovanie peknej prírody a zaslúženého výhľadu do doliny 
a okolité vrchy. Posledná 3. etapa, predstavovala  prudké rovnomerné klesanie v južnom smere až 
do cieľa. Bola náročná na technické ovládanie bicykla. Malá skupinka žiakov – športovcov ju 
zvládla bez prestávky až do cieľa v Klubine rovnomerným pohybom v horskom teréne za čas t3 = 
3,0 h. 

a) Podľa údajov v texte (príp. mapky tejto oblasti Kysúc) nakreslite náčrtok uzavretej cyklotrasy, 
ktorú žiaci absolvovali. V obr. vyznačte známe údaje o cyklotrase a veličiny, ktoré budete 
postupne počítať. 

b) Určte čas t1, za ktorý prešli žiaci 1. etapu cyklotrasy , dĺžku d2  trasy 2. etapy, rýchlosť v2 
rovnomerného pohybu cyklistov v 2. etape, dĺžku d3  a rýchlosť v3 ich rovnomerného pohybu 
v 3. etape. 

c) Určte celkový čas t výletu žiakov. O koľkej hodine prišli do cieľa? 
d) Nakreslite graf závislosti dráhy s cyklistov od času t (os x čas t, na osi y dráhu s), v ktorom 

vyznač aj prestávky. 
e) Z daných a vypočítaných údajov nakreslite približný výškový profil trate, t. j.  nadmorskú 

výšku známych bodov trasy v závislosti od vzdialenosti bodu od miesta štartu. 
f) Aký bol celkový cestovný čas tc a cestovná rýchlosť vc žiakov?  
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48. Meranie krvného tlaku človeka     Kluvanec  
(úloha vhodná pre súťaž tímov v G2) 

Krvný tlak a frekvencia pulzov srdca sú dôležité parametre, ktoré signalizujú zdravotný stav človeka. Pri každom 

prejave ochorenia alebo návštevy lekára je potrebné ich poznať k vyhodnoteniu zdravotného stavu človeka.  

Aj v súčasnosti sa ešte používajú ortuťové tlakomery (obr. G − 1),  založené na princípe Torricelliho 

pokusu a sú určené na priame meranie tlaku1, preto k ním majú lekári väčšiu dôveru ako 
k elektronickým.  
Tlak krvi sa meria na ramene ruky, v niektorých prípadoch na zápästí ruky.  
Ortuťový tlakomer krvi sa skladá z dvoch základných častí: nafukovacej manžety s balónikom a U 

– trubice naplnenej ortuťou, ktorá je z jednej strany uzavretá, z druhej strany otvorená a  spojená 
s vnútrom manžety a rezervoárom (nádobkou) s ortuťou. Súčasťou otvorenej časti tlakomera je balónik 
opatrený výfukovým ventilom a hadičkou spojený K určeniu hodnôt systolického tlaku ps (najvyššej 
hodnoty) a diastolického tlaku pd  (najnižšej hodnoty) tlaku krvi potrebujeme aj lekársky fonendoskop, 
ktorého hlavicu zasunieme pod nafukovaciu  manžetu, aby sme počuli zvukové odozvy pulzov srdca.   

Moderné elektronické tlakomery sú založené na oscilometrickom princípe a merané údaje (systolický 
tlak ps a diastolický tlak pd, frekvencia f  pulzov) sú zaznamenané na displeji, obr. G-2.  

a) Popíšte Torricelliho pokus, nakreslite náčrtok pokusu. 
b) Definujte veličinu tlak p a hlavnú jednotku tlaku pascal (Pa) a jej vzťah s vedľajšími 

jednotkami 1 mmHg (torr) a jednotkou 1 bar. 
c) Popíšte Pascalov zákon a uveďte príklad na jeho použitie v hydraulickom lise. 
d) Uveďte v akých jednotkách sa tradične udáva tlak krvi. Vysvetlite, čo znamená používaná 

jednotka tlaku krvi mmHg a vyjadrite ju v jednotkách pascal, značka Pa. 
1 mmHg ≈ .............Pa. 

e) Vyjadrite svoj názor, prečo sa používa v lekárstve vedľajšia a nekoherentná jednotka mmHg. 
f) Určte systolický tlak ps,  diastolický tlak pd a frekvenciu f pulzov srdca v modelovom prípade 

záznamenamom na grafe obr. G-3 
g)  Za prítomnosti a pomocou prítomného pedagóga odmerajte jednému zo žiakov skupiny. 

ortuťovým alebo oscilometrickým tlakomerom tlak krvi a frekvenciu pulzov srdca 
a zaznamenajte  ich 

       ps  ≈                     ; pd  ≈                  ; f  ≈ 

h) V akých jednotkách sa vyjadruje  frekvencia f  pulzov srdca? Vyjadrite frekvenciu f 
v pomocou základnej jednotky frekvencie 

  

                                                           
1 Dnes sa už ortuťové tlakomery v našom zdravotníctve nesmú používať kvôli zdravotnej nebezpečnosti ortuti  
pre personál a pacientov. Napr. v Bratislave asi z 1000 tlakomerov používajú lekári asi 700 ortuťových. 
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49. Fyzikálne veličiny a fyzikálne jednotky   Kluvanec 
(úloha vhodná pre súťaž tímov v G2) 

Fyzikálne javy opisujú fyzikálne veličiny, ktoré majú svoju hodnotu vyjadrenú v jednotkách príslušnej 
veličiny. V medzinárodnej sústave jednotiek SI je definovaných sedem základných jednotiek, zvyšné 
sú odvodené. 

a) Uveďte  základné fyzikálne jednotky, ktoré poznáte. 
b) Uveďte  aspoň tri príklady objektov s rozmermi, dĺžkami alebo vzdialenosťami, od 

najmenších (napr. rozmer atómového jadra) po najväčšie (napr. vzdialenosť Zeme od Slnka). 
c) Vymenujte aspoň tri fyzikálne jednotky, ktorých pomenovanie je odvodené od mien 

významných fyzikov. 
d) Uveďte aspoň tri príklady látok s rôznymi hustotami od najmenšej až po najväčšiu. 
e)  Na vyznačené miesta v 3. stĺpci tabuľky doplňte správne hodnoty (čísla) fyzikálnych veličín, 

ktoré sú uvedené v 2. stĺpci tabuľky. 

Fyzikálna veličina 
Hodnota veličiny 

 Hodnota veličiny v iných 

jednotkách 

Výška veže nad povrchom 
Zeme 

h = 18,2 m h = .................cm 

Vzdialenosť Prešova od Košíc d = 362 000 dm d = .................km 
Elektrické napätie prenosovej 
sústavy 

U = 230 V U = .................kV 

Hmotnosť automobilu m = 7,15 t m = ..................kg 
Doba letu lietadla t = 10,4 h t = ................... min 
Rýchlosť pohybu slimáka  v = 0,32 mm/s v = ...................m/h 
Energetická hodnota nápoja E = 0,0092 J/l E = ..................mJ/dl 

Vzdialenosť atómov v mriežke 
Cu 

a = 0, 3610 nm a = ...................pm 

Hustota látky ρ = 7,8 g/cm3 ρ = ...................kg/m3 

Hmotnostná tepelná kapacita 
látky 

c = 4,2 J/ g ˖ oC c = ....................kJ/kg ˖ oC 
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50. Plávanie telies vo vode   Kluvanec 

Tri plné a homogénne kocky s rovnakým objemom, každá s hranou a = 10 cm, sú vložené do väčšej 
vaničky s vodou. Do vody vo vaničke sa ponorili do rozličnej hĺbky tak, že jedna hrana každej kocky 
zostala zvislá. Prvá kocka sa ponorila do 3,0 cm , druhá do hĺbky a2 = 6,0 cm a tretia do hĺbky a3 = 9,0 
cm pod voľnú  hladinu vody.  

a) Nakreslite náčrtok pokusu.  
b) Vysvetlite, čo je príčinou rozličnej hĺbky ponorenia kociek do vody. 
c) Určte hmotnosti m1, m2, m3 jednotlivých kociek. 
d) Aké sú hustoty ρ1, ρ2,  ρ3 kociek? 

Hustota vody vo vaničke ρv = 1000 kg/m3. 
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51. Ekologický a ekonomicky úsporný bojler         Kluvanec,  

Patrikovi rodičia mali chatu v pokojnom  a slnečnom prostredí niekoľko kilometrov od najbližšieho 
elektrického vedenia. Niekoľko metrov od chaty tiekla bystrina, no aj v lete s teplotou vody okolo 16  
oC. Vodu na umývanie si zohrievali na sporáku vykurovanom drevom. Patrik chcel prispieť 
k modernizácii chaty a najmä využiť možnosti prírody k spríjemneniu pobytu rodiny. Navrhol 
a realizoval riešenie, ako získať teplejšiu vodu, lebo aj sám sa veľmi nerád umýval v studenej.  

Na myšlienku ako riešiť problém so studenou vodou prišiel na hodine fyziky, na ktorej sa dozvedel, že 
Slnko za ideálnych podmienok posiela na povrch Zeme každú sekundu energiu 1 360 J na 1 m2 plochy 
postavenej kolmo na smer dopadajúcich slnečných lúčov, čo zapisujeme k = 1 360 J/(m2˖s).   
V stavebninách sa mu podarilo lacno kúpiť gumený vak ( bojler – slnečný kolektor)  v tvare tenkého  
hranola s rozmermi a ≈ 1,0 m, b ≈ 1,0 m, h ≈ 0,20 m. Pre uloženie bojlera pripravil z dosiek drevenú 
konštrukciu na ktorú upevnili vak tak, aby jeho najväčšia stena v obedňajších hodinách bola natočená 
kolmo k Slnku. Bojler napĺňal samospádom vody s neďalekej bystriny. 

S otcom uzavrel stávku, že v peknom letnom počasí počas obedňajšej hodiny vodu v 
naplnenom  bojleri zohreje zo 17 oC na príjemných 25 oC. Vychádzal z fyzikálneho výpočtu, ktorého 
správnosť mu potvrdila aj učiteľka fyziky. Teplotu vody merali pomocou stabilne inštalovaného 
digitálneho teplomera na bojleri.. Fyzikálny návrh bojlera počítajte spolu s Patrikom. 

a) Nakreslite ilustračný obrázok  - model popísaného riešenia využívania slnečnej energie na 
chate.  

b) Určte energiu E slnečného žiarenia, ktoré za ideálnych podmienok dopadne na absorpčnú 
stenu bojlera za dobu od 11:30 do 12:30 hodiny.  

c) Určte teplo Q, ktoré príjme bojler za uvedený časový interval a za akých podmienok. 
d) O akú hodnotu Δt sa zvýši prijatím tepla Q teplota vody v bojleri? 
e) Aké sú fyzikálne formy prenosu tepla medzi Slnkom a vodou v bojleri? Uveďte, k akému 

prenosu tepla dochádza v prípade slnečného bojlera. 

Otec stávku vyhral, lebo voda v bojleri za uvedených podmienok sa nezvýšila na vypočítanú hodnotu, 
ale na nižšiu 21 oC.  

f) Aká bola účinnosť η slnečného bojlera, ktorá je daná podielom skutočnej zmeny ΔQ vnútornej 
energie vody v bojleri a teoretickej hodnoty energie slnečného žiarenia odovzdaného bojleru? 

g) Uveďte fyzikálne dôvody, v čom sa odlišuje skutočný prenos a tepelná výmena v procese 
zohrievania vody v bojleri slnečným žiarením od teoretického modelu. 

Hmotnostná tepelná kapacita vody c ≈ 4200 J/(kg˖oC), hustota vody ρ ≈ 1 000 kg/m3. 

 


