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(pro střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií)
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L@byrint fyziky 2007/2008
Zadání 1. kola kategorie S

Z http://isouteze.upol.cz/ Z
K Úloha 1 (rébus) a) Začněme zlehka – třemi rébusy. V každém z nich se skrývá jméno velmi známého fyzika. Protože
ani jeden nebyl české národnosti, musíte použít i něco z jiných jazyků naznačených malou nápovědou. Věříme, že odhalit
skutečná jména pro Vás nebude vůbec těžké!

1. rébus

2. rébus

3. rébus

Z 3 body
b) V letošním roce jsme si v souvislosti s jedním z těchto velikánů připomínali kulaté výročí. O jaké výročí a jaké z těchto
jmen šlo?
Z 1 bod
K Úloha 2 (sudoku) Hru Sudoku určitě znáte, možná jste jí i propadli. V této úloze máte namísto číslic doplnit písmena,
která dohromady dávají příjmení slavného fyzika který právě před 100 lety získal nejvyšší vědecké ocenění – Nobelovu cenu.
Původem Polák (pocházel z rodiny židovského obchodníka ve Strzelně, kde spařil světlo světa 19.prosince 1852) je znám spíše
jako americký fyzik, dokonce jako první Američan, který získal Nobelovu cenu v oblasti přírodních věd. Do U.S.A. odešel
s rodiči v necelých třech letech, doktorát ale získal v Evropě, konkrétně v Berlíně a Paříži. Náš neznámý zemřel 9. května
1931 v Pasadeně.
a) Vyřešte sudoku tak, aby každé z písmen bylo v každém řádku, sloupci i malém čtverci vždy jen jednou.
Z 5 bodů
b) Napište celé jméno (2 křestní a příjmení) slavného fyzika, „CHÿ přitom složte z jednotlivých hlásek.
Z 1 bod
c) Za co získal v roce 1907 Nobelovu cenu?
Z 1 bod
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L@byrint fyziky 2007/2008

Zadání 1. kola kategorie S

Úloha 3 Železniční stanice Zábřeh na Moravě se nachází 46 km od stanice Olomouc hlavní nádraží. Ze Zábřehu vyjel
nákladní vlak rychlostí 40 km/h a z Olomouce v tu samou chvíli opačným směrem rychlík rychlostí 75 km/h. V témže
okamžiku vystartuje z čelního okna lokomotivy rychlíku moucha-vytrvalkyně a rychlostí 100 km/h letí vstříc nákladnímu
vlaku. Jakmile se s ním setká, nerozplácne se na okně, ale jen se dotkne nožkou a hned letí zpátky dokud se nesetká z čelem
lokomotivy rychlíku, pak zase letí zpět atd., dokud se lokomotivy obou vlaků na trati nemíjejí (naštěstí je dvoukolejná).
Kolik kilometrů moucha nalétala? Uvažovaný úsek trati považujte za přímý, ani jeden z vlaků v něm nikde nezastavuje.
Z 1. ročník 6 bodů, 2. ročník 5 bodů, 3. a 4. ročník 4 body
Úloha 4 Jistě víte, že v CD mechanice přehrávače se „cédéčkoÿ otáčí. Podívejme se na tento pohyb trochu podrobněji.
a) Na obalech prázdných nosičů jsou uváděny údaje 650 MB na 74 minut nebo 700 MB na 80 minut, které odpovídají rychlosti
čtení 1×. Jaké množství dat v kB/s za snímá při této rychlosti čtečka za 1 s?
b) Pomalejší mechaniky a přehrávače CD používají tzv. CLV režim čtení (Constant Linear Velocity), kdy pod čtecí hlavou
probíhá stále stejné množství dat, úhlová rychlost otáčení se pak mění v závislosti na vzdálenosti hlavy od středu disku
tak, aby obvodová rychlost v místě čtení byla stále stejná. U starších CD nosičích s kapacitou 650 MB je délka stopy asi
5,7 km. Jakou stálou rychlostí v m/s se musí otáčet část disku pod hlavou?
c) U klasického disku začíná záznam asi 23 mm od středu a končí asi 60 mm od středu. S jakými frekvencemi se musí otáčet
disk, aby byl zajištěn konstantní tok dat na začátku i na konci stopy? Jak se hodnoty frekvencí změní při rychlosti čtení
16×?
Z 1. ročník 6 bodů, 2. ročník 5 bodů, 3. a 4. ročník 4 body
Úloha 5 Věhlasný inspektor Trachta svému nezkušenému inspicientovi Hlaváčkovi nejednou ukázal, jak výborně zná fyzikální
zákony. Připomeňme jeden z jeho úspěšně vyřešených případů.
V roce 1907 zavítal na Hanou. Starosta Čertoryjí se na něho obrátil s prosbou o pomoc při vyšetřování krádeže v hospodě,
k níž došlo okolo páté odpoledne a podezřelým byl čeledín Fókal. Ten však sebevědomě tvrdil, že má alibi. Tetka Šléšková
i kostelník Lavečka mu mohli dosvědčit, že ten den byl na trhu v Olomouci. Když ráno odjížděl, směřoval stín kostelní věže
přesně na západ a když ho viděli přijíždět, směřoval její stín přesně na východ. I když hodiny na kostele byly zrovna v opravě,
bylo přece jasné, že přijel až po šesté a krást v hospodě nemohl.
a) Odehrál se náš příběh v létě nebo v zimě?
b) Inspektor Trachta však ihned prohlásil, že takové svědectví krádež nevylučuje. Pod podlahou Fókalovy postele se později
část zcizených věcí našla. Proč se Trachta – a určitě ani vy – nedal zmást? Varianta, že se Fókal vrátil nepozorován a
později návrat předstíral, není správná, v Čertoryjích by si ho určitě někdo všiml.
Z 1. ročník 6 bodů, 2. ročník 5 bodů, 3. a 4. ročník 4 bodů
E Úloha 6 (experimentální) Dokázali byste odhadnout, jaký přetlak dokážete dechem vytvořit oproti okolnímu vzduchu? Konkrétně, o kolik je větší tlak uvnitř ústy nafouknutého balónku?
Je to několik Pascalů, několik desítek, stovek či tisíc Pascalů, co myslíte?
Řádový odhad můžeme získat pomocí jednoduchého experimentu. Budeme k němu potřebovat
jeden obyčejný nafukovací balónek (kdo má silný dech a balónek mu praskne, ten i více), asi
3 slánky nebo jakoukoliv delší trubičku, pravítko popř. jiné délkové měřidlo, jednu, zdatnější
„dechařiÿ možná dvě PET lahve s vodou, provázek nebo gumičku a někdo možná i Tabulky.
Ze tří slánek spojením vytvoříme delší trubičku (nemusí být nutně rovná) na jejíž jeden konec
upevníme gumičkou nebo provázkem balónek. Zkusíme ho nafouknout a přitom zkontrolujeme,
zda vzduch někde neuniká – pokud ano, musíme všechny spoje lépe upevnit. PET lahev nalijeme
vodou skoro po okraj, balónek ponoříme do vody tak, aby se dolní konec poslední slánky dotýkal
dna. Pokud vzduch uniká jedna PET lahev nestačí a musíme si ze dvou vyrobit vyšší „válecÿ.
Pokud neuniká, pomalu balónek s trubičkou zvedáme, dokud vzduch nezačne unikat (obr. 1).
Nyní již víte vše potřebné, určitě přijdete na vylepšení, jak měřit co nejpřesněji. Napište, jak
pomocí takové aparatury odhadnete přetlak v balónku a jaká hodnota Vám vyšla. Fotografie
dokumentující Vaše měření jsou vítány!
Z 6 bodů
Obr. 1: K úloze 6
i Ročník u bodového hodnocení odpovídá 4-letým gymnáziím a SOŠ.
Řešení posílejte na adresu:
B Lukáš Richterek, Katedra experimentální fyziky PřF UP, 17. listopadu 50, 772 00 Olomouc
k richter@prfnw.upol.cz, T 585 634 103, v 585 634 253 (Katedra optiky)
Na řešení uveďte vždy své jméno, příjmení, školu a ročník (odpovídající 4-letým gymnáziím a SOŠ), případně adresu (e-mail),
na který chcete posílat zadání dalších úloh. Pokud píšete řešení rukou, začínejte prosím každou úlohu na nový papír. nebojte
se zaslat třeba i jen část řešení; každý bod je dobrý a hlavně – L@byrint je tu od toho, abyste měli nad čím přemýšlet, trochu
se pobavili a i něco nového se naučili!
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