
52. ročník Fyzikálnej olympiády 
 

v školskom roku 2010/2011 
 

Zadanie úloh obvodného kola kategórie F 
(riešenie bude po skončení súťaže na http://fpv.utc.sk/fo a www.olympiady.sk) 

 
 
 
 
1. Cesta v búrke         
Keď sa Dušan vracal z výletu na bicykli domov, blížil sa priamo k búrke, ktorá sa nečakane 
strhla nad jeho rodným údolím. Snažil sa preto zo všetkých síl dostať domov čo najskôr. Na 
bicykli sa pohyboval po priamej ceste stálou rýchlosťou v = 27 km/h. Vedľa cesty, po ktorej 
sa Dušan vracal, stojí stará drevená zvonica. Do zvonice zrazu udrel blesk. Od okamihu, keď 
Dušan uvidel blesk, až do okamihu, kedy začul úder hromu, uplynul čas t = 6,0 s.  
a) V akej vzdialenosti s1 od zvonice sa Dušan nachádzal v okamihu, keď do nej udrel blesk? 
b) V akej vzdialenosti s2 od zvonice sa Dušan nachádzal v okamihu, keď začul hrom? 
Rýchlosť zvuku vo vzduchu je c = 340 m/s, rýchlosť svetla c0 ≈ 300 000 km/s. 
 
 
 
2. Plávajúca plechovka        
Pri hre na brehu jazierka si chlapci chceli vyrobiť lodičky, ale nemali vhodný materiál. Jaro 
našiel na zemi pohodenú plechovku z kompótu a rozhodol sa ju použiť ako lodičku. Aby 
lepšie plávala na vode, vložil do nej niekoľko kamienkov, ktoré nazbieral na brehu jazierka. 
Plechovka sa potom pekne držala na hladine vody. Jaro odhadol, že nad hladinu vody 
vyčnieva jedna tretina plechovky. Hmotnosť prázdnej plechovky mp = 80 g, výška h = 12 cm 
a plošný obsah podstavy S = 50 cm2.  
Aká bola celková hmotnosť mk kamienkov v plechovke, ak hustota vody v jazierku je 

ρ = 1 000 kg/m3? (Pozn.: Objem valca V = S h, kde S je obsah podstavy a h výška valca). 
 
 
 
3. Cestovanie          
Pani Elenka cestovala autom zo Žiliny do Martina. Vzdialenosť medzi mestami je 32 km. 
Keďže sa chcela vyhnúť raňajšej dopravnej zápche, zo Žiliny vyrazila skoro ráno o 6:00. 
Tesne pred Martinom však zistila, že si zabudla doklady, a tak sa vybrala nazad do Žiliny. 
Vtedy však práve začala ranná dopravná zápcha. Na obrázku je graf závislosti vzdialenosti 
pani Elenky od Žiliny (meranej pozdĺž cesty): 
 



 
 
a) V akej vzdialenosti d od Martina pani Elenka zistila, že nemá doklady? 
b) Akou rýchlosťou v1 sa pohybovala pani Elenka pri ceste smerom do Martina? 
c) Akou rýchlosťou v2 sa pohybovala pani Elenka pri ceste nazad do Žiliny? 
d) Aká bola jej priemerná rýchlosť vp počas celej cesty? 
 
 
 
4. Mokré piliny         
Objemová hmotnosť ρm je veličina, ktorá charakterizuje sypké materiály. Je definovaná ako 
podiel celkovej hmotnosti a celkového objemu voľne nasypaného materiálu. Objemová 
hmotnosť sypaných pilín závisí od ich vlhkosti a veľkosti jednotlivých pilín.  

Uvažujme kopu mokrých pilín zo smrekového dreva. Hustota suchého smrekového dreva 
je ρ1 = 400 kg/m3. Suché drevo však absorbuje vlhkosť z okolia. Vlhkosť dreva η je podiel 
hmotnosti absorbovanej vody k celkovej hmotnosti mokrého dreva. Drevo v kope vypĺňa 
γ = 40% celkového objemu nasypaných pilín, zvyšok je vzduch (hmotnosť a hustotu vzduchu 
neuvažujte). Kopa mokrých pilín má vlhkosť η = 20% a hmotnosť m = 100 kg.  
a) Určte hmotnosť m2 vody v kope. 
b) Určte objem V1 dreva v kope. 
c) Určte celkový objem kopy V (vrátane vzduchu). 
d) Určte objemovú hmotnosť mokrých pilín na kope? 
Predpokladajme, že objem suchého a mokrého dreva je rovnaký. Hustota vody je 
ρ2 = 1000 kg/m3. 
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