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Ú l o h y : 

1.  Skokanský mostík  
Skokanský mostík na plavárni tvorí rovnorodá doska 

s hmotnosťou m = 8 kg a s dĺžkou d. Doska je upevnená 

k pružnými podperám A a B (obr), pričom podpera A je 

na konci skokanskej dosky a podpera B vo vzdialenosti 

x = d/3 od podpery A. Na druhom konci dosky je  skokan 

s hmotnosťou M = 60 kg.  

Určte veľkosti pôsobiacich síl na podperách, v ťažisku 

dosky  a v ťažisku skokana. 

 

2.  Bronzová soška  
Bronzová soška má objem V = 3 dm3. Bronz je zliatina medi a cínu. 

Priemerná hustota bronzu ρ = 8 760 kg/m3, hustota cínu ρ1 = 7 290 kg/m3, 

hustota medi ρ2 = 8 900 kg/m3. Určte hmotnosť m1 cínu, ktorý je obsiahnutý 

v bronzovej soške. Aké množstvo tepla Q je potrebné na roztavenie takejto 

bronzovej sošky, ak má soška počiatočnú teplotu t1 = 20 °C a teplota topenia 

bronzu je t2 = 840 °C? Merná tepelná kapacita bronzu c = 300 J/(kg.°C), 

merné skupenské teplo topenia lt = 150 kJ/kg.  

 

3.  Postriebrenie sošky  
Sošku s povrchom  S = 3 dm2 chceme postriebriť vrstvou o hrúbke h = 0,1 mm. Ako dlho bude 

trvať pokovovanie, ak 1 dm2 plochy môže byť zaťažený prúdom I = 0,4A? 

 
4. Frekvencia zvuku 

Pozorovateľ idúci  pri ceste rýchlosťou vpoz = 0,6 ms
-1 

vidí a počuje 

prichádzať sanitku, ktorá ide oproti jeho pohybu. Rýchlosť sanitky 

zmeria,  vsan = 20 ms
-1

. Siréna sanitky vysiela stály tón frekvencie 1000 

Hz. Akú frekvenciu bude počuť pozorovateľ, ak sa sanitka a) približuje 

k nemu, b) vzďaľuje od neho? Teplota vzduchu je 20°C.  

 
 
5. Nahradenie drôtu 
Pri oprave domu vymenili staršie hliníkové drôty za medené. Pôvodný 
hliníkový drôt mal priemer 2 mm.  Aký bude priemer medeného drôtu, 
keď má mať rovnaký odpor ako pôvodný hliníkový a dĺžka vedenia v dome 
sa nezmenila?  Merný elektrický odpor hliníka je 0,027.10-6 Ωm. Merný 
elektrický odpor medi je 0,017.10-6 Ωm. 
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                      L a m o h l a v y : 
 
 

1. Istič a chránič 
Stručne vysvetlite, v čom sa líši funkcia ističa od prúdového chrániča? 

 
  

2. Ryby v mrazoch 

 V zimnom období sa teplota vody v jazerách ochladzuje. Aj po 
 zamrznutí hladiny sa udržiava  život vodných ekosystémov - rýb, 

 kôrovcov a ďalších vodných živočíchov. Vysvetlite aké 
 fyzikálne vlastnosti vody napomáhajú prežiť vodným živočíchom 
 mrazy v zimnom období. 

 

3. Ryby v lete 

 Jesetery sa v záhradnom jazierku zdržiavajú pri dne a len príležitostne 
 vyplávajú k hladine. Karasy sa zase radi zdržiavajú tesne pod hladinou. 
 Dôvodom je iný metabolizmus týchto rýb, ktorý istým spôsobom závisí 
 teploty. Vysvetlite správanie rýb v súvislosti s teplotou vody 
 v jazierku. 

 
 

4. Ako funguje jednopólový istič? 
Popíšte funkciu jednopólového ističa. 
 

5. Obvod so žiarovkami 
Na obrázku je elektrický obvod zložený z piatich žiaroviek s rôznymi príkonmi. Každá žiarovka 
je dimenzovaná na rovnaké napätie U.  Aké musia byť pomery príkonov žiaroviek Ž1,  Ž2,  Ž3, 
Ž4 a Ž5 aby intenzita svetla pri zapnutí do siete s napätím 3.U zodpovedala intenzite svetla 
rovnakej intenzity ako pri samostatnom zapojení jednej žiarovky do zdroja s napätím U.  
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6. Hokej a rolba 

Pred každým hokejovým zápasom sa ľad upravuje technickým 
vozidlom – rolbou, ktoré v roku 1939 postavil Frank Jozeph Zamboni 
v USA. Napíšte ako rolba zlepší fyzikálne vlastnosti ľadu, aby sa to 
odrazilo v zlepšení hry a výkonov hokejistov. 
 
 
 
 

7. Skok o žrdi 
Športovec skákajúci skok o žrdi postupne mení druhy používanej 
energie. Popíšte ako sa mení druh energie pri skoku o žrdi. 
 
 
 
 

8. Mydlová bublina 
Po nafúknutí je životnosť mydlovej bubliny napriek jej subtílnosti 
pomerne veľká. Tlak vo vnútri bubliny je väčší ako atmosférický 
vonkajší tlak.  Ako je potom možné, že sa bublina samovoľne 
nezväčšuje a jej tvar je stabilný? 
 
 
 

 
 

9.   Jas Mesiaca na oblohe 
Čo myslíte, je jas splnu Mesiaca za rovnakých atmosférických 
podmienok vždy rovnaký, alebo je od niečoho závislý? Ak áno od 
čoho?   
 
 
 
 

    10. Formule 1   
Na pretekoch Formuly 1 sedel Janko na tribúne blízko štartu formúl. 
Všimol si, aký zvuk vydáva zvuk motoru monopostu. Keď však 
formule odštartovali zvuk sa stával hlbší. Naopak, keď sa monoposty 
blížili k tribúne, zvuk mal vysoké tóny. Viete to vysvetliť?   
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     P o k u s  :  

 
 

1. Ako zničiť igelitový sáčok 

 Pomôcky: 
 väčší igelitový uzatvárací sáčok, 3 ihlice, ostro zastrúhaná ceruzka s hladkým povrchom, 
 voda, lavór 

 Realizácia pokusu: 

 Igelitové sáčok naplňte vodou do ¾ a zvrchu uzavrite. Umiestnite ho nad lavór.  Prepichnite 
 sáčok postupne ihlicami.  Prepichnite sáčok aj ceruzkou.  Ceruzkou aj ihlicami prepichujte 
 opatrne, posúvajte ich pomaly, krúživými pohybmi, sáčok môžete prepichnúť  aj na druhej 
 strane - skrz nazkrz.  

  
 Otázka: 

 Opíšte deje po prepichnutí vrecúška a fyzikálne ich  vysvetlite. 
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