Fyzikálny korešpondenčný seminár
8. ročník, 2014/2015
UFO, KTFDF FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: otazky@fks.sk

web: http://ufo.fks.sk

Ahoj!
Sme študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Prinášame Ti výnimočnú súťaž venovanú žiakom základných škôl, ktorých zaujíma
svet okolo nás, takže veríme, že si jedným z nich.
Úlohy, ktoré práve držíš v rukách, od Teba nevyžadujú znalosti vzorcov alebo poučiek,
ale tvorivý prístup a chuť zamyslieť sa nad zaujímavým problémom. Často bude úlohou
zistiť, ako fungujú veci a zariadenia okolo nás, vyrobiť a vyskúšať fyzikálny experiment
alebo podumať, prečo sa veci okolo nás dejú tak, ako sa dejú.
Takže ak aj nevynikáš znalosťami z fyziky, ale zaujíma Ťa svet okolo Teba a nebojíš sa
roztočiť svoje mozgové závity, nečakaj s riešením už ani sekundu. . . A ako vlastne súťažiť?
Celé to prebieha korešpondenčnou formou. Riešenia týchto úloh (to znamená celý postup riešenia a vysvetlenie, nie len výsledok) nám pošli poštou do stanoveného termínu na
adresu v hlavičke. My Tvoje riešenia opravíme, obodujeme a spolu so vzorovými riešeniami a novými úlohami Ti pošleme späť. Takto prebehnú do januára tri série súťaže, na
základe ktorých súťaž vyhodnotíme.
Tých úplne najlepších odmeníme hodnotnými cenami a všetkých úspešných riešiteľov
pozveme na sústredenie. Je to týždňová akcia, ktorá sa uskutoční v niektorej zo slovenských škôl v prírode. Popri prednáškach a seminároch venovaných fyzike na nej zažiješ
skvelú zábavu, akčné hry, večery pri gitare, nechýbajú ani divadlá, noví kamaráti a zaujímavé zážitky. Hlavne však spoznáš skvelých ľudí! Ak aj fyzika nebola vždy Tvojou obľúbenou disciplínou, zistíš, že fyzici sú super.
Všetky informácie o UFO, debatu a fotky zo sústrediek (zatiaľ len z tých pre stredoškolákov) nájdeš na http://ufo.fks.sk, resp. http://www.fks.sk/.
Veľa zdaru Ti prajú Tvoji vedúci!
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Pravidlá a postihy:
• Seminár je určený pre siedmakov, ôsmakov, deviatakov základných škôl a sekundánov, terciánov a kvartánov osemročných gymnázií.
• Cez jeden polrok má seminár 3 série. Všetky série majú po 5 príkladov (každý za 9
bodov), za každú sériu tak môžeš získať 45 bodov.
• Siedmaci (sekundáni) a ôsmaci (terciáni) sú zvýhodnení bodovou prémiou (kolonka
bonus vo výsledkovej listine).1
• Riešenia môžeš posielať poštou alebo elektronicky. Ak posielaš riešenia poštou, pridrž sa nasledujúcich pravidiel:
– každý príklad píš na osobitný papier A4, viacstranové riešenie zopni spinkou,
– na každý papier napíš hore hlavičku s menom, triedou, školou a číslom príkladu,
– ak riešiš prvýkrát, pošli aj vyplnenú návratku (nájdeš ju na ďalšej strane).
Viac informácií k elektronickým riešeniam nájdeš na stránke (http://ufo.fks.sk)
pod sekciou e-riešenia.

A Úlohy rieš samostatne! Za odpisovanie strhávame body a sme agresívni.
A Príklady posielaj načas! Rozhoduje termín odoslania riešení. Riešenia ti avšak zoberieme aj deň po termíne, ale započítaných ti bude len 75% získaných bodov.
Výnimočné prípady riešime individuálne.

Ako získavať veľa bodov?
Ako v mnohých iných súťažiach, aj tu platí jednoduchá zásada – písať všetko, čo o príklade vieš. Teda, aj keď nevieš celé riešenie, oplatí sa písať časti riešenia, názory, postrehy, pokusy. Keď chceš vidieť, ako má vyzerať riešenie, pozri sa na tento dokument
http://ufo.fks.sk/vzor.pdf.
Nemaj strach poslať iba niekoľko úloh. Iba málokto vypočíta všetky úlohy a dobre
umiestniť sa dá aj s bodmi za menej úloh.
Píš čitateľne a tvoje riešenia budú opravené. Píš nečitateľne a tvoje riešenia budú tiež
opravené. Ale predsa by si nás nechcel týrať.
Ak sa ti nepáči, ako bol príklad obodovaný, pripíš naň rozumný argument, prečo si
myslíš že je hodný viac bodov a pošli späť. Opravovateľ sa zamyslí a možno aj preboduje.
Pokiaľ nepochopíš presne zadanie príkladu, môžeš sa e-mailom pýtať na podrobnosti.
Pokiaľ máš prístup k internetu, oplatí sa tiež sledovať debatu zverejnenú na našej stránke
(http://ufo.fks.sk) Pokiaľ by bola v príklade nejaká vážnejšia nejasnosť, nebodaj chyba
v zadaní, na debate sa zjaví opravené zadanie príkladu.
A hlavne, nenechávaj si príklady na poslednú chvíľu. Skúsenosti potvrdzujú, že za
menej ako posledné dve chvíle sa UFO vyriešiť nedá.
1

Prémia má výšku 0,015 · D · (M − D) bodov pre siedmakov a 0,008 · D · (M − D) bodov pre ôsmakov,
kde D je dosiahnutý počet bodov a M je maximálny možný počet bodov v sérii.
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Pravidlá

Riešiť UFO?
+ Spoznáš skvelých ľudí.
+ Naberieš dačo do hlavy.
+ Dostaneš sa na sústredko.
+ Časom môžeš plynule prejsť na stredoškolské kategórie nášho seminára.
− Po sústredku ti bude smutno, že bolo také krátke.
− Nebudeš môcť spávať od nedočkavosti, kedy ti príde opravená séria.

.........................................

q .........................................

Návratka riešiteľa

(nutné poslať spolu s riešeniami, ak riešite prvýkrát)
Vyplňte čitateľne paličkovým písmom!
Meno a priezvisko:

Trieda:

Adresa domov a PSČ:
Adresa do školy a PSČ:
Telefón rodiča (aj predvoľba):
Dátum narodenia:
E-mail:
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Zadania 2. kola letnej časti – 30. 03. 2015

Zadania 2. kola letnej časti 2014/2015
Termín: 30. 03. 2015

2.1 Kvíz (9 bodov)
Dáme si krátky fyzikálny kvíz. Odpovedať môžete ihneď na adrese http://ufo.fks.sk/kviz.
Pri tejto úlohe nie je potrebné poslať postup riešenia, na získaniu plného počtu bodov
stačia iba správne odpovede.
1.) Rýchlosť 72 km/h je . . . ? (1 bod)
(a) 15 m/s
(b) 20 m/s
(c) 36 m/s
(d) 72 m/s
2.) Andrejova železná kocka s hranou dlhou 2 centimetre váži 200 gramov. Koľkokrát
ťažšia je jeho druhá železná kocka, ktorá má hranu dlhú 6 centimetrov? Odpoveďou
je číslo. (2 body)
3.) Katka nahádzala svoje štyri kačičky s rovnakým objemom do vody. Z ktorej kačičky
trčí najväčší objem nad vodou? (2 body)
(a) z olovenej
(b) z polystyrénovej
(c) z drevenej
(d) z ľadovej
4.) Koľko by približne trval priamy let lietadlom z Bratislavy do Košíc, ak by lietadlo
letelo rýchlosťou zvuku? (2 body)
(a) 30 min
(b) 1 h
(c) 20 min
(d) 15 min
5.) Kváder s hranami dĺžok 1 cm, 2 cm a 3 cm chceme postaviť na jednú z jeho stien. Na
ktorú z jeho stien ho máme postaviť, aby mal čo najväčšiu stabilitu? (2 body)
(a) na stenu s rozmermi 1 cm × 2 cm
(b) na stenu s rozmermi 1 cm × 3 cm
(c) na stenu s rozmermi 2 cm × 3 cm
(d) kváder bude vždy rovnako stabilný
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2.2 Rande (9 bodov)
Kajka a Julo si dohodli rande na rohu svojho obytného bloku. Nepochopili sa však dobre,
a tak sa obaja čakali na opačných rohoch. Kajke to nedalo a zavolala Julovi. Dohodli sa,
že sa obaja vydajú na cestu okolo bytoviek a stretnú sa niekde na pol ceste. Kde presne sa
stretli, ak Julo vyštartoval na juh rýchlosťou vJ = 7 km/h a Kajka na východ rýchlosťou
vK = 5 km/h? Obytný blok má rozmery 400 m × 200 m.

Obr. 1: Pohľad na obytné bloky zhora

2.3 Sánkovačka (9 bodov)
Samko s Hellboyom sa chceli pretekať počas zimných prázdnin na Pezinskej Babe, a tak
vytiahli pekáče a poďho na štart! Samko si vybral zjazdovku s proﬁlom A, Hellboyovi
ostala zjazdovka typu B. Ktorý z nich mal na úpätí kopca vyššiu rýchlosť? Ktorý z nich
prišiel na úpätie kopca ako prvý? Obe zjazdovky majú rovnaké prevýšenie. Trecie a odporové sily zanedbajte. Svoje odpovede nezabudnite zdôvodniť.

Obr. 2: Kopec s proﬁlom A a B

2.4 Vodovodný kohútik (9 bodov)
Paťa vždy fascinovalo, ako sa prúd vody vytekajúci z vodovodného kohútika zužuje. Pustite si teda prúd vody s konštantným prietokom. Odmerajte hrúbku vodného prúdu d
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v závislosti od vzdialenosti h od vodovodného kohútika. Meranie urobte pre aspoň 10
rôznych vzdialeností h. Merať môžete priamo pravítkom alebo si situáciu môžete odfotiť
a zistiť údaje z fotograﬁe. Namerané údaje zaznačte do grafu.

Obr. 3: Vodovodný kohútik

2.5 Amulet (9 bodov)
Černokňažník Jimi si vyrába ochranný amulet. Na to, aby mal svoje magické schopnosti,
musí presne spĺňať určité kritériá. Amulet by mal byť zložený z troch zlepených, na sebe
ležiacich homogénnych kvádrikov s rovnakou podstavou. Jimimu sa už podarilo získať
prvé dva. Prvý má hustotu 1080 kg/m3 a výšku 2 cm, druhý hustotu 0,7 g/cm3 a výšku
12 mm. Akú hustotu má mať tretí kvádrik, aby mal celý amulet výšku 5 cm a po vložení
do vody sa v nej vznášal (ako na obrázku 4)?

Obr. 4: Vznášajúci sa Jimiho ochranný amulet
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Zadania 3. kola letnej časti 2014/2015
Termín: 27. 04. 2015

3.1 Telesná (9 bodov)
Kajka sa po namáhavej telesnej rada schladí malou chladenou Kofolou® . Kajka si ale
potrpí na štíhlu líniu a bola by nerada, keby prijatím veľkého množstva rýchlych cukrov
zničila svoju snahu na telesnej. Preto by ju zaujímalo, akú teplotu by musela mať Kofola® ,
aby z nej nezískala ani štipku energie.2 Je vôbec možné Kofolu® schladiť na takúto teplotu?
Potrebné údaje o zložení Kofoly® si vyhľadajte na internete.
3.2 Hustá kocka (9 bodov)
Mareka to už prestalo baviť v Trojstene, a tak sa začal hrať s kockou. Jeho kocka má
zvláštnu hustotu: keď ju totiž vložíte do vody, bude plávať, pričom nad hladinou bude
jedna štvrtina jej povrchu. Kocka pláva tak, že jej podstava je rovnobežná s hladinou.
Mareka by zaujímalo, akú hmotnosť má jeho kocka, ak jej hrana má dĺžku 1 cm.
3.3 Pružná (9 bodov)
Zožeňte si nejakú pevnejšiu gumičku (napríklad z modelárskeho obchodu alebo z nohavíc
:)). Odmerajte, o koľko sa gumička predĺži v závislosti od sily, ktorou gumičku naťahujete.
3.4 Tajnostkári (9 bodov)
Vladko a Čajka si začali posielať zašifrované správy. Občas sa ale v ich správach vyskytla
hodnota nejakej fyzikálnej veličiny. Vladko s Čajkou tušia, že toto je citlivý bod ich šifrovacieho algoritmu, a preto sa rozhodli zašifrovať aj hodnoty fyzikálnych veličín. Z toho
dôvodu ich začali uvádzať v pomerne neštandartných jednotkách. Maťo sa nedávno zmocnil ich šifrovacej tabuľky, pomocou ktorej premieňaujú jednotky, ale nie je veľmi zručný.
Pomôžte mu preto zistiť, čo by nasledujúce hodnoty mohli znamenať, resp. o čom sa
Vladko a Čajka mohli rozprávať.
Maťo získal nasledujúce informácie:
1 Maťo = 83 kg ,
1 Vladko = 1,85 m ,
1 Zuzka = 312,15 K ,
1 Baklažán = 0,4108 s .
A taktiež nasledujúce hodnoty fyzikálnych veličín:
76,284 Maťo Vladko−3 ,
6,66 · 107 Vladko Baklažán−1 ,
64 336 Zuzka−1 Vladko2 Baklažán−2 .
2

Teda aby na ohriatie Kofoly® na telesnú teplotu spotrebovala všetku energiu, ktorú získa spálením
cukrov z Kofoly® .
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Pomôžte mu preto zistiť, čo by nasledujúce hodnoty mohli znamenať. O čom sa mohli
Vladko a Čajka rozprávať?
3.5 Revolučný fyzik (9 bodov)
Katka ako malá prišla s alternatívnou teóriou gravitácie. Podľa jej teórie, keď vo vákuu
naraz pustíme kamene s rozdielnou hmotnosťou, ťažší kameň bude padať pomalšie ako
ten ľahší. Dušanovi sa Katkina teória nepozdávala, a tak prišiel s nasledujúcou otázkou:
Ktorý z týchto objektov spadne rýchlejšie?
• šesťkilogramový kameň spojený lankom s štvorkilogramovým
• desaťkilogramový kameň
Dáva vaša odpoveď zmysel?

Obr. 5: Padajúce kamene
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