Korešpondenčný klub
Školský rok 2019/20, 2. kolo

Ú l o h y:
1. Zapojenie rezistorov
Na obrázku je zapojenie troch rezistorov Ra = 1 Ω a Rb = 3 Ω .
Aká je hodnota neoznačeného rezistora Rc, keď celkový
nameraný odpor medzi bodmi A a B má veľkosť RAB = 0,8 Ω?

2. Zapojenie rezistorov 2
Na obrázku je obvod so šiestimi rezistormi,
ktoré
majú rovnaký odpor R = 15 .
a) Aký je celkový odpor tejto sústavy rezistorov medzi bodmi
A a B?
b) Ku krajným bodom A, B pripojíme zdroj jednosmerného
napätia veľkosti U = 5 V. Aký prúd bude prechádzať
jednotlivými vetvami obvodu?
c) Aký je výkon prúdu v jednotlivých vetvách obvodu?
d) Aký bude odpor sústavy medzi bodmi A a B, ak medzi body
C a D pripojíme ďalšie dva rezistory s rovnakým odporom
R = 15 ?
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3. Sánkovanie

Dieťa s hmotnosťou 39 kg sa sánkuje s rozbehom na sánkach
s hmotnosťou 1 kg s počiatočnou rýchlosťou sánok 5 kmh-1 z kopca,
vysokého 10 m. Predpokladajme, že dieťa nebrzdilo, trenie sánok
a odpor vzduchu zanedbáme. Akú majú sánky s dieťaťom rýchlosť pod
kopcom?

4. Konzerva na vode
Na hladine vody pláva prázdna konzerva z oceli, bez horného viečka.
Polomer podstavy konzervy r = 9,9 cm, výška h0 = 6,1 cm, hrúbka steny
i dna misky d = 0,21 mm, ale pre zjednodušenie, predpokladajte, že je
zanedbateľná.
a) Vypočítajte, aká bude hĺbka h dna konzervy od hladiny vody.
b) O akú hodnotu sa zmení hĺbka h, ak na dno konzervy položíme 10
guľôčok, každá s hmotnosťou mg = 20 g?
c) Koľko 20 gramových guľôčok treba, aby sa s nimi konzerva potopila?
Hustota vody vody = 1 000 kg/m3, hustota ocele  Fe= 7 850 kg/m3,
hustota vzduchu vz = 1,2 kg/m3.
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L amohlavy:
1. Sanjó-Šinkansen
V Japonsku majú rýchlovlaky poháňané elektrinou, pričom už
v roku 1955 mali rýchlosť až 300 km/h. Od roku 1979 premáva
japonský rýchlostný vlak Šinkansen typ 961.
V súčasnosti je v Japonsku najrýchlejšia preprava superexpresom
Sanjó-Šinkansen na trase Osaka – Fukuoka. Mestá sú od seba
vzdialené 554 km a Sanjó-Šinkansen túto vzdialenosť prejde
za 1 hodinu a 50 minút. Aká je priemerná rýchlosť vlaku?

2. Zľadovatelé chodníky
Ak chceme odstrániť zo zľadovatelých chodníkov v zime ľad,
posypeme ich soľou. Čo myslíte, ktorý výrok z dole uvedených je
pravdivý?
a/ teplota takejto zmesi soli a ľadu bude 0°C, čo je teplota
topenia ľadu.
b/ ako sa bude topiť ľad, bude teplota ľadu takejto zmesi soli
a ľadu postupne stúpať nad 0°C
c/ teplota takejto zmesi soli a ľadu bude klesať, kým nedosiahne -20°C. Táto teplota sa udrží,
kým sa neroztopí všetok ľad.

3. Levitujúci vlak
Okrem Šinkansen vlakov majú v Japonsku aj rýchlejšie
vlaky. Ich princíp pohybu je iný, nemajú kolesá a
pohybujú sa nad koľajou, pričom sa jej nedotýkajú. V roku
2003 japonský JR Maglev MLX – 01 (na obrázku) prešiel za
1 s asi o 1,7 m viac, než francúzsky superexpres TGV
Atlantique (rok 2007), ktorý mal rýchlosť 575 km/h.
Určite rýchlosť magnetického vlaku Maglev v km/h.
Aký je fyzikálny princíp pohybu tohto vlaku?

Urobte si levitujúci vlak
Ak si chcete vyrobiť magnetický minivláčik Maglev podrobný návod aj s videami nájdete na stránke
https://www.unimagnet.sk/blog/vyrobte-si-magneticky-mini-vlacik-maglev-n226, firmy Unimagnet,
ktorá predáva na Slovensku magnetické výrobky. Súčasne je na tejto stránke aj vysvetlenie, ako takýto
vláčik funguje.
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4. Schematické značky elektrotechnických súčiastok
Ku každej z 20 značiek elektrotechnických súčiastok priraďte správny názov súčiastky:
Odpoveď:
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5. Nový čínsky múr
Predstavte si, že sa Číňania rozhodnú postaviť cez celú Áziu a
Európu múr, ktorý bude mať dĺžku 1/2 zemského obvodu. Kameň na
múr použijú z kameňolomov na vlastnom území a území štátov
kadiaľ múr povedie. 1 km múriku bude vážiť 1000 ton. O koľko sa
zvýši hmotnosť celej zemegule postavením takéhoto múru?

6. Skok do vody
Skákanie do vody z väčších výšok je nebezpečné. Pokiaľ skokan skáče
z výšok nad 20 metrov alebo ak použije nesprávnu techniku skoku
tak aj smrteľné.
a/ Koľkokrát bude rýchlosť, ktorou dopadne skokan vážiaci 80 kg na
hladinu vody väčšia ako rýchlosť, ktorou dopadne na hladinu skokan
vážiaci 40 kg? (Skokani majú cca rovnakú hustotu tela, zanedbáme
sily trenia a obaja skočia rovnakou technikou)
b/ Koľkokrát bude kinetická energia skokana vážiaceho 80 kg v bode
dotyku s hladinou vody väčšia, ako kinetická energia pri hladine
skokana vážiaceho 40 kg (ak majú cca rovnakú hustotu tela,
zanedbáme sily trenia a obaja skočia rovnakou technikou)?

7. Škorpión v noci
Vysvetlite, ako je možné, že škorpión vie uloviť svoju korisť za
temnej noci, keď korisť pohybujúcu sa v jeho blízkosti nevidí.

8. Kačička na hladine
Na hladkej hladine v bazéne pláva gumená kačička. Kolmo na
hladinu do bazéna Janko hodil balvan, ktorý vytvoril na hladine
bazéna vlny, ktoré sa šírili rýchlosťou 2,5 m/s. O koľko metrov sa
gumená kačička vzdialila od svojej polohy 10 sekúnd po vhodení
kameňa do vody?

9. Silomer
Dvaja chlapci ťahajú silomer každý silou 50N. Akú hodnotu ukazuje
silomer?

10. Elektrický obvod
Viete odhadnúť aká je funkcia elektrického obvodu na obrázku?
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11. Káva na Lomnickom štíte
Prečo je káva v astronomickom observatóriu na
Lomnickom štíte nechutná a polievky nedovarené, i keď
sa varia štandardným spôsobom? Vysvetlite to
z fyzikálneho hľadiska.

12. Fyzikálne veličiny
Vyplňte vyplňovačku fyzikálnymi veličinami podľa legendy.
a/ Aká je tajnička?
b/ Je slovo tajničky fyzikálkou veličinou?

LEGENDA:
A = s/v

A

B

C

D

E

F

G

H

I

B = E/c2
C = c . m . (t - t0)
D =

∆𝒑
∆𝒕

E =

∆𝒗
∆𝒕

F =

𝑭
𝒔

G =ω.M
H = c/v
I = E
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Pokusy:
1. Lotos
Pomôcky:
papier formátu A5, nožničky, tanier s vodou
Realizácia pokusu:
z papiera vystrihnite tvar v podobe kvetu lotosa (viď obrázok). Každý lístok
zložte k stredu kvetu tak, aby kvet vyzeral ako by bol nerozkvitnutý
puk.
Kvet z papiera položte na vodu a pozorujte, čo sa po čase stane.

Otázka:
Opíšte, čo sa bude s kvetom robiť a vysvetlite fyzikálny princíp javu.

2. Balóniky
Pomôcky:
2 ks nafukovacie balóniky
2 ks povrázok
2 ks eurofólia
2 vešiaky vedľa seba alebo tyče (klince) na zavesenie balónikov
Realizácia pokusu:
Balóniky nafúkneme a zaviažeme povrázkom. Každý balónik
povrázkom zaviažeme k vešiaku.
Vešiaky by mali byť vo
vzdialenosti, aby medzi visiacimi balónikmi bola malá štrbina,
maximálne šírky nafúknutého balónika.
Otázky:
a) Čo sa stane, keď budete trieť eurofóliu o balónik?
b) Čo sa stane, keď budete trieť dve eurofólie o seba?
c) Čo sa stane, keď budete trieť oba balóniky o seba?
Predpokladajme, že to budete robiť jemne a balóniky sa v ani jednom prípade
neroztrhnú. Vysvetlite fyzikálny princíp tohto javu.

Veľa šťastia pri riešení.
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