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52. ročník Fyzikálnej olympiády 
v školskom roku 2010/2011 

Zadania úloh krajského kola kategórie E 
 
 
1. Orientačný beh        �ubomír Konrád 
Dušan sa zúčastnil pretekov v orientačnom behu so spoločným štartom a v silnej konkurencii 
sa mu dokonca podarilo obsadiť prvé miesto. Na trase pretekov sa Dušan pohyboval 
priemernou rýchlosťou v1 = 12 km/h. Pretekár, ktorý skončil na poslednom mieste, sa 
pohyboval priemernou rýchlosťou v2 = 8 km/h, pričom do cieľa pretekov pribehol presne o 
∆t1 = 0,50 h neskôr ako Dušan.   
a) Aký čas t bol Dušan na trati pretekov? 
b) Akú dĺžku s mala trať pretekov? 
c) Akou priemernou rýchlosťou v3 sa pohyboval pretekár, ktorý pribehol do cieľa 

o ∆t2 = 0,25 h neskôr ako Dušan? 
 
 
2. Žiarovky                  Dušan Nemec, �ubomír Konrád 
Patrik si chcel doma vyrobiť silnú baterku.  Na napájanie chcel použiť za sebou zapojené štyri 
tužkové monočlánky AA (každý má napätie 1,5 V). Zistil ale, že nemá vhodnú žiarovku. 
Našiel však štyri menšie rovnaké žiarovky na napätie Un = 3,5 V s nominálnym príkonom  
Pn = 0,7 W (to je príkon žiarovky pri napätí 3,5 V), tak ich zapojil podľa schémy: 
 

 
 
a) Aký je odpor R jednej žiarovky? Uvažujte, že s teplotou sa odpor žiarovky nemení. 
b) Aký je príkon P každej zo žiaroviek v danom zapojení?  
c) Účinnosť klasickej žiarovky ako zdroja svetla je 8 %. Aký celkový svetelný výkon Ps 

môže Patrikova baterka poskytnúť? 
d) Žiarovka I sa časom vypálila. Aké budú výkony P2´, P3´, P4´ zvyšných troch žiaroviek?  
e) O koľko percent poklesne svetelný výkon baterky oproti plne funkčnému stavu (bod c)? 
 
 



3. Zohrievanie vody        �ubomír Konrád 
Pri práci na novom projekte som trávil veľa času vo svojej pracovni. Občas som si vedľa 
v kuchyni urobil k práci dobrý čaj alebo kávu. Do kanvice s výkonom P = 1,0 kW som nalial 
vodu s objemom V = 1,0 litra a teplotou t1 = 16 °C. Zapol som kanvicu a odskočil som si do 
kúpeľne, aby som sa trochu osviežil. Do kuchyne som sa vrátil o τ = 5,0 min. Ukázalo sa, že 
kým som bol v kúpeľni, došlo k výpadku prúdu v kuchyni a teplota vody v kanvici je iba 
t2 = 56 °C.  
a) Určte množstvo tepla Q, ktoré je treba na zohriatie vody z teploty t1 na teplotu t2. 
b) Akú dobu ∆τ  trval výpadok prúdu? 

c) Za aký čas τ2 by sa voda v kanvici zohriala z teploty t1 na teplotu t3 = 100 °C, keby 
nedošlo k výpadku prúdu? 

Hmotnostná tepelná kapacita vody c = 4,2 kJ/(kg⋅°C), hustota vody ρ = 1,0 g/cm3.  Tepelné 
straty zanedbajte. 
 
 
4. Plavák         Dušan Nemec 
Ľubomír išiel na ryby, a tak si doma vyrobil 
originálny plaváčik. Plavák má tvar homogénneho 
valca s hmotnosťou m = 20 g,  polomerom podstavy 
R = 20 mm a výškou v = 80 mm. Hustota vody je  
� = 1 000 kg/m3. Pod plavákom je upevnené závažie 
s hmotnosťou M = 50 g, objem závažia je 
zanedbateľne malý v porovnaní s objemom 
ponorenej časti valca (pozri obrázok). 
a) V akej hĺbke h sa nachádza spodná podstava 

plaváku, ak je plavák v rovnovážnej zvislej 
polohe? 

b) Aká môže byť maximálna hmotnosť závažia 
Mmax, aby plavák ešte plával na hladine? 
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