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Ú l o h y : 

1.  Kapacita kondenzátora 
Určte elektrickú kapacitu doskového kondenzátora s plochou polepov S = 200 cm2. 
Medzi polepmi je sklo s hrúbkou d1 = 1 mm a relatívnou permitivitou εr1 = 7. Sklo je  
z oboch strán pokryté vrstvou parafínu rovnakej hrúbky d2 = 0,2 mm 
a má relatívnu permitivitu εr2 = 2. 
 

 

2. Oceľová rúra v mori 
Aký musí byť najmenší vnútorný priemer d na oboch koncoch zavarenej oceľovej 
rúry s hustotou ρo = 7 800 kgm-3,  dĺžkou l = 10 m a hmotnosťou m = 2 800 kg, aby sa 
pri páde do mora nepotopila? Hustota morskej vody ρv = 1 030 kgm-3. Rúru si 
môžete predstaviť ako zvinutú oceľovú dosku, ktorej šírka je rovná obvodu kružnice, 
stredný priemer steny je rovný (dv+d)/2 a hrúbka  h = (dv-d)/2.  
  

 

3. Kovový predmet 
Predpokladajme, že ste našli kovový predmet, a chcete zistiť o aký kov sa jedná.  Učiteľ 
vám odporučí, že stačí zavesiť kov na silomer, zistiť  hodnotu,  potom predmet ponoriť 
do vody a znovu zistiť hodnotu, ktorú ukazuje silomer. Pomocou výpočtu sa bude dať 
určiť o aký kov ide. Predpokladajme, že ste meranie urobili a silomer so zaveseným 
predmetom vo vzduchu ukázal výchylku F1 = 0,92 N a vo vode ukázal F2 = 0,84 N. 
Predpokladajme, že hustota vzduchu pri izbovej teplote je ρvz = 1,2 kgm-3 a hustota 
vody pri tej istej teplote je ρvo = 998 kgm-3. Vypočítajte o aký kov ide. 
 

 
4. Štart a vypnutie pevného disku 
Pri zapínaní a vypínaní pevný disk svoje otáčky zväčšuje alebo zmenšuje 
s konštantným uhlovým zrýchlením ε. Zo stavu bez pohybu sa na konštantnú uhlovú 
rýchlosť otáčania ω = 7 200 otáčok za min roztočí za čas 5 sekúnd. Po vypnutí sa do 
stavu bez pohybu dostane po 7 sekundách. Aké je jeho uhlové zrýchlenie po štarte a 
aké po vypnutí? Koľko otáčok vykoná ešte pevný disk po vypnutí? 
    
 
 
 

Školský rok 2018/19,   1. kolo 
Korešpondenčný klub 



2 

 

5. Ventilátor 
Ventilátor sa otáča s frekvenciou 900 otáčok za minútu (15 ot/s). Po vypnutí 
sa ventilátor ešte chvíľu otáča rovnomerne spomalene tak, že do zastavenia 
urobí ešte 75 otáčok. Aký je čas od vypnutia ventilátora po jeho zastavenie? 
 
 
 
 
 

                      L a m o h l a v y : 
 

1. Vo vlaku 
Určite sa to stalo aj Vám, ak ste cestovali vlakom. Dívate sa z okna vlaku na 
vagóny okolo prechádzajúceho protiidúceho vlaku a potom, keď prešiel 
posledný vagón protiidúceho vlaku, máte pocit, že sa pohyb vášho vlaku 
náhle spomalil. Prečo?  
 
 
 

2. Vzpierači na rôznych miestach Zeme 
Môže ovplyvniť miesto na Zemi hodnotu vzpieračského výkonu? Svoju 
odpoveď zdôvodnite.   
 
 
 

3. Lode vedľa seba 

Ak dve lode plávajú tesne vedľa seba, môžu byť náhle na seba vrhnuté 
veľkou silou a môžu sa rozbiť. Prečo sa tak môže stať? 
 

 
 

4. Športová obuv s Gore-tex membránou 
Turisti majú v obľube vode odolnú trekovú obuv napríklad s  membránou 
Gore-tex. Pokiaľ by ste sa na membránu pozreli pod mikroskopom, zistili 
by ste, že má veľa mikroskopických dierok, ktorými ľahko prechádza 
vzduch. Ako je potom možné, že neprepúšťa vodu? 
  

5. Šalát kompasový  
Čo má šalát kompasový spoločné s kompasom? Využíva v tejto súvislosti 
nejaký fyzikálny princíp?  
 
 

6.  Kotvenie lode 
a) Prečo musí byť kotvové lano so spustenou  kotvou až 3 krát dlhšie ako 
je hĺbka dna pod loďou?  
b) Údajne čim je kotva ťažšia, tým lepšie kotví. Ako potom vysvetlíte, že 
moderné kotvy (u malých lodí) sa vyrábajú z ľahkého kovu – hliníka?  
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7.  Princíp páky a rastlina 
Využívajú nejaké rastliny fyzikálny princíp páky ? Uveďte príklady. 
 
 

      8.  Elektrický obvod 
Na obrázku je jednoduchý elektrický obvod s nezvyčajne zapojeným 
tranzistorom, bez pripojenej bázy. Trúfate si odhadnúť ako sa obvod 
správa po pripojení na napájanie jednosmerného napätia 12V? 
 

  9.  Listy osiky 
Viete na základe vedomostí z fyziky vysvetliť, prečo sa listy topoľa 
osikového na rozdiel od iných listov stromov aj pri najmenšom závane 
vetra silne chvejú?   
 
 

10. Koncentrácia roztoku  
 Koľko percentný roztok dostaneme, ak zmiešame 5 litrov 10% octu   
 a  7 litrov 8% octu? 

 
 
11.  Pomer látok 

Zaujímavá fyzikálno-logická  hádanka bola zverejnená na jednom anglickom webe tak 
ju uvádzame: 
Barman mieša obsah dvoch pohárov. V prvom mal na začiatku 10 cl toniku a v druhom 10 cl 
fernetu. 3 cl toniku najprv prelial do pohára s fernetom a po dôkladnom premiešaní prelial 3 
cl vzniknutej zmesi späť do pohára s tonikom. Aký je pomer látok v prvom a aký v druhom 
pohári?  
 
 
 
 
 
 
 

12. Zvonček 
 Dva drôty spájajú zvonček v dome so spínačom na bráničke. Do domu sa 
 nasťahuje ďalšia rodina, ktorá tiež potrebuje zvonček a spínač.  
 Navrhnite spôsob zapojenia s použitím iba tých dvoch už natiahnutých drôtov (bez 
 natiahnutia tretieho drôtu) pričom každá rodina bude mať vlastný spínač a vlastný 
 zvonček. 
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     P o k u s y :  

 
 
1. Zmesi kvapalín 

Pomôcky: 
Odmerný valec (alebo kadička s mierkou) naplnený 
2 dl vody (najlepšie destilovanej), odmerný valec 
naplnený 2 dl etylalkoholom (alternatívou môže byť 
ocot), odmerný valec naplnený 2 dl cukru 
(alternatívou môže byť soľ), prázdny odmerný valec  
Realizácia pokusu: 
Do prázdneho odmerného valca nalejte 2 dl vody 
a 2 dl liehu. Dajte pozor, aby sa obe kvapaliny preliali presne, bezo zvyšku. Zmerajte objem 
takejto zmesi. Potom pridajte aj 2 dl cukru. Znovu zmerajte objem.  
Otázka: Bude výsledný obsah takejto zmesi po prvom meraní objemu odpovedať 
dvojnásobku obsahu pôvodných kvapalín? Bude výsledný obsah takejto zmesi po druhom 
meraní objemu odpovedať trojnásobku pôvodného obsahu zmesi a pevnej latky? Obidve 
odpovede zdôvodnite na základe znalostí z fyziky. 

 
2. Lávová lampa 

Pomôcky: 
Sklený pohár, soľ, potravinárska farba, olej, voda, soľ  
Realizácia pokusu: 
Pripravte si farebný olej zmiešaním oleja a potravinárskej 
farby. 
Do pohára nalejte vodu. Do vody nalejte zafarbený olej. 
Na olej nasypte soľ. Olej začne klesať smerom ku dnu a potom 
stúpať na hladinu. Tak funguje lávová lampa.  
Otázka: Vysvetlite fyzikálny princíp fungovania lávovej lampy. 
 

 
 
 

Veľa šťastia pri riešení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


