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KÚloha 1 (sudoku) Hru Sudoku jsme řešili již v předcházejícím kole, zkusme ji nyní trošku jinak, v tradiční podobě.

a) Vyřešte sudoku na obr. 1a) tak, aby každá z číslic 1–9 byla v každém řádku, sloupci i malém čtverci vždy jen jednou.
Chcete-li, můžete si obrázek sudoku stáhnout zvlášť ze stránek L@byrintu. Z 5 bodů

(a) (b)
Obr. 1: K úloze 1

b) Číslice v barevně označených políčkách podle klíče

1=A, 2=E, 3=F, 4=M, 5=N, 6=P, 7=S, 8=Y, 9=Z

skrývají (v pořadí po řádcích od shora dolů) příjmení slavného amerického fyzika, jednoho z největších v historii, který
před 20-ti lety, konkrétně 15. února 1988 podlehl boji s rakovinou. Napovídáme Vám jeho portrétem na obr. 1b), který
dokládá, že kromě fyziky a otevírání sejfů mistrně ovládal i hru na hudební nástroje. Napište jeho celé jméno, tj. příjmení
i obě křestní jména. Z 2 body

c) Ve kterém roce získal náš známý neznámý Nobelovu cenu za fyziku? Z 1 bod

Řešení:
Při řešení jste nezaváhali, takže pouze pro úplnost:

a) Vyřešené sudoku je na obr. 2.

b) Hledaným neznámým je vynikající americký teoretický fyzik Richard Phillips
Feynman (11. května 1918 – 15. února,1988).

c) Nobelovu cenu získal společně s Sin-Itiro Tomonagou a Julianem
Schwingerem v roce 1965 za „fundamentální práce v kvantové elek-
trodynamice s hlubokými důsledky pro fyziku elementárních částicÿ (viz
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/index.html).

Obr. 2: K řešení úlohy 1 – sudoku
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KÚloha 2 (křížovka)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 přístroj zaznamenávající otřesy
při zemětřesení
2 jednoduchý stroj, s jehož
využitím se setkáme např. u nůžek,
kleští, louskáčku na ořechy nebo
zahradních koleček
3 toskánské město známé svou
šikmou věží z 12. století
4 hudební nástroj a zároveň část
lidského ucha, kterou není radno
poškozovat ostrými předměty
5 důležitá součást energetické sítě
umožnující měnit vysoké napětí na
nízké nebo obráceně
6 naše nejbližší hvězda
7 působiště tíhové síly
8 předpona označující 1 000 000-tý
násobek
9 starší, zejména námořníky
užívaná jednotka rychlosti nebo to,
co vznikne svázáním provazu či
kravaty

10 jeden z nejgeniálnějších vynálezů
a také označení pro ekologický do-
pravní prostředek
11 obvyklé označení rychlosti
12 jednotka pro měření hladiny in-
tenzity zvuku a především hluku

a) Vyluštěte tajenku křížovky. Z 5 bodů
b) Pokud Vám tajenka nepřipadá na první pohled srozumitelná, nezoufejte! Jde o původní italskou verzi slavného výroku,

který podle tradice – i když možná ne ve skutečnosti – pronesl slavný muž na obrázku při odchodu se síně, kde byl roku
1633 inkvizicí donucen odvolat svá tvrzení o tom, že Země obíhá okolo Slunce. Jak tento výrok překládáme do češtiny a
kdo jej údajně pronesl? Z 3 body
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Řešení:
a) Řešení křížovky vidíme ve vedlejším sloupci, ta-

jenkou je úsloví „eppur si muoveÿ.

b) Ani latina Vás nezaskočila, úsloví překládáme jako
„a přece se pohybujeÿ, uznávali jsme si méně
přesné a uváděné tradované „a přece se točíÿ.

Obr. 3: K úloze 3Úloha 3

a) Na obr. 3 najdete jednotlivé části fotografie. Složte ji do původního tvaru jako „puzzleÿ. Pokud budete chtít, stáhněte
si ze stránek L@byrintu pomocný soubor puzzle_z2.doc, v němž můžete jednotlivé díly poskládat elektronicky tažením
myši. Z 2 body

b) Výsledný snímek je ve skutečnosti složením 128 záběrů pořízených v africké Namibii astronomem Joschem Hambschem a
můžete ho najít v archivu na stránkách „Astronomického snímku dneÿ http://www.astro.cz/apod/, kde můžete každý
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den obdivovat jiný nádherný obrázek i se stručným popisem. Zkuste odhadnout, kolika hodinám fotografování odpovídají
zachycené dráhy hvězd na Vašem poskládaném obrázku!

Z 6. ročník 4 body, 7. ročník 3 body, 8. a 9. ročník 2 body

Řešení:
Obrázek pořízený astronomem Joschem Hambschem najdeme na stránce http://www.astro.cz/apod/ap060915.html a
byl astronomickým snímkem dne pro 15. 9. 2006; složený ho uvádíme i na obr. 4. Celkem 128 snímků, z nichž každý byl
fotografován 5 min, zachycuje oblohu v celkové době necelých 11 h. Tuto skutečnost odhadneme i z obrázku – dráhy hvězd
jsou necelé půlkružnice a oběh celé kružnice by trval přibližně 24 h (bez 4 minut – jedna otočka Země vhledem ke hvězdám
trvá o něco méně než vzhledem ke Slunci). Za správnou jsou jsme uznávali i odpověď 12 h, neboť zachycené stopy mají
k půlkružnici poměrně blízko. Výborný argument pro tento odhad uvedla Iveta Krönerová – v rovníkových oblastech trvá
noc i den přibližně 12 h a za dne by nebylo možné fotit hvězdy. Doba fotografování proto nemohla být delší.

Obr. 4: Složený obrázek našeho puzzle

Úloha 4 Elektrický odpor samotného lidského těla se pohybuje v rozmezí R = 1 000 Ω − 3 000 Ω, přitom za smrtelný
považujeme elektrický proud 0,2 A. Odtud lze odhadnout, jaké napětí může být životu nebezpečné; určete toto napětí
pro obě mezní hodnoty odporu těla. Co z výsledků Vašich výpočtů vyplývá pro napětí v běžné domácí síti, tj. 230 V.

Z 6. ročník 5 bodů, 7. ročník 4 body, 8. ročník 3 body, 9. ročník 2 body

Řešení:
Podle Ohmova zákona snadno nalezneme

U = R·I = (1 000 Ω− 3 000 Ω) ·0,2 A = 200 V − 600 V.

Napětí v domácí síti 230 V do tohoto intervalu patří, takže za určitých podmínek snižujících odpor těla (např. ve vlhkém
prostředí) může být smrtelné. Buďme proto opatrní!

Úloha 5 Jak už víme, inspektor Trachta si při vyšetřování vždy všímal i fyzikálních podmínek v době činu. Při své cestě
na Slovensko v roce 1907 ho přerovští kolegové požádali o pomoc s případem v nedalekém Veselíčku. Zahradník Šéška tvrdil,
že viděl oknem, jak sedlák Bóchal v rozčilení ošklivě skoro k smrti zmlátil svou ženu. Po vesnici se však šuškalo, že Šéška
s Bóchalovou se tajně scházejí v zámeckém altánu a moc by se jim hodilo, kdyby Bóchal schytal nějaký trest, proto si četníci
nebyli jeho výpovědí úplně jistí.
„Tak Vy jste viděl, jak Bóchal mlátí svou manželku?ÿ začal výslech Šéšky Trachta.
„Říkám svató pravdó, pane inšpektór, takové surovec se hned tak nevidí!ÿ
„Ale vždyť mrzlo až praštělo a okna musela být zamrzlá jako teď!ÿ namítal Trachta.
„No ja, přindu k baráku a sleším křik, tož uhánim k oknó. Bylo zamrzlé, jak říkajó pane inšpektór, ták naňho déchnu a rukó
vytřu na okně takové to kolečkó, abych kóknul dovnitř. No a vidím, jak ju Bóchal mlátí. . . ÿ
„Tak to jste si milej pane špatně vymyslel!ÿ opáčil Trachta. „Víte, že křivé svědectví se trestá?ÿ
V čem spočívala trhlina Šéškovy svědecké výpovědi?

Z 6. ročník 6 bodů, 7. ročník 5 bodů, 8. ročník 4 body, 9. ročník 3 body

3/4

http://www.astro.cz/apod/ap060915.html


L@byrint fyziky 2007/2008 Řešení 1. kola kategorie Z

Řešení:
Nezaváhali jste – vodní páry se na chladném okně srážejí a přimrzají na vnitřní straně a zvenku si žádné kolečko k dívání se
dovnitř nevytřete (maximálně setřete malé množství námrazy z Vašeho dechu). Vzpomenete si, ve které známé české filmové
pohádce lze najít podobný prohřešek? V pohádce je ale pochopitelně možné vše a v Popelce se ovšem dějí ještě jiné a větší
divy. . .
Lze souhlasit i s tím, že Šéškův dech by na okně namrzl, ale takovou námrazu by zvenčí zřejmě odstranit mohl.

EÚloha 6 (experimentální) U dna (nebo přímo ve dně) pevnější prázdné plastové lahve o objemu
1,5− 2 l udělejme malou dírku o průměru 2− 3 mm. Hrdlem do lahve vsuneme nafukovací balonek
a jeho konec upevníme okolo hrdla (viz obrázek). Balonek nafoukneme směrem dovnitř do lahve a
poté dírku u dna ucpeme prstem nebo přelepíme páskou, aby jí nemohl procházet vzduch.

a) Pokud je otvor u dna dobře utěsněn, balónek uvnitř lahve nesplaskne. Vysvětlete proč!Z 2 body
b) Do nafouknutého balónku vložíme malý kousek papíru. Co se s ním stane, když dírku u dna

otevřeme? Své pozorování fyzikálně zdůvodněte! Z 2 body
c) Jak moc se Vám podaří nafouknout balónek, jestliže otvor utěsníme ještě před nafukováním?

Vysvětlete, v čem se situace změnila od předcházejícího případu. Z 2 body
d) Proč potřebujeme, aby plastová lahev byla dostatečně pevná? Z 1 bod

Fotodokumentaci Vašeho experimentu uvítáme!

Řešení:
a) Při nafukování vytlačuje balónek vzduch z lahve. Když ji potom uzavřeme prstem, balónek se sice trochu zmenší, ale

poté se zmenšování zastaví. Po zmenšení balónku vznikne v lahvi podtlak oproti vnějšímu atmosférickému tlaku a ten
dalšímu vyfukování brání, vyrovnává přetlak vzduchu v balónku.

b) Papírek vyskočí ven – po otevření otvoru se v láhvi obnoví atmosférický tlak a balónek se začne vyfukovat stejně jako
kdyby v žádné láhvi nebyl, proud vzduchu z balónku vynese papírek ven. Někteří úváděli správný postřeh, že pokud
papírek dáte na dno, popř. zvlhne při nadechování, může ke stěnám balónku přilnout a ven pak nevyletí.

c) Pokud otvor utěsníme před nafukováním, moc se nám nafouknutí nepodaří. Balónek by při něm totiž musel stlačovat
vzduch v lahvi a k vytvoření potřebného přetlaku balónek s našimi plícemi nestačí.

d) I na to jste samozřejmě přišli – pokud láhev není pevná, bude se při rozdílu tlaků deformovat (např. vlivem podtlaku
v první části). Díky tomu budou změny tlaku uvnitř lahve menší a uvedené jevy budou méně patrné popř. je nebudeme
pozorovat vůbec.

Děkujeme za zachycení Vašeho experimentování, pro ilustraci uvádíme tři ukázky.

Obr. 5: K úloze 6a: balónek zůstává nafouknutý
c© Anika Vykonalová

Obr. 6: K úloze 6b: – papírek vylétá z láhve
c© Anika Vykonalová

Obr. 7: K úloze 6d: – měkká láhev
c© Anika Vykonalová
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