
L@byrint fyziky 2007/2008
Zadání 2. kola kategorie Z

(pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií)

Řešení posílejte do 31. března 2008
Z http://isouteze.upol.cz/fyzika Z

@@L

@
BY
RIN

T

F
Y
Z IK

Y

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

KÚloha 2 (křížovka)
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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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