L@byrint fyziky 2008/2009
Řešení 1. kola kategorie Z
(pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií)
Z http://isouteze.upol.cz/fyzika Z

K Úloha 1 (rébus) a) Začněme zlehka – třemi rébusy. V každém z nich se skrývá fyzikální veličina, přeškrtnutí značí
vypuštění nadbytečného písmenka ze slova napovězeného obrázkem. Věříme, že odhalit skutečné názvy pro Vás nebude
vůbec těžké!

1. rébus

2. rébus

3. rébus

b) Ke každé z veličin uveďte dvě různé jednotky, v nichž tuto veličinu udáváme, a vztah mezi těmito jednotkami.

Z 3 body
Z 6 bodů

Řešení:
Najít správné odpovědi Vám pochopitelně nedalo moc práce:
a) 1. veličinou je tePLOTa; 2. veličinou je tLAK; 3. veličinou je hustota (26. 4. má svátek Oto).
b) 1. Zde jste si mohli pomoci stránkami http://www.jednotky.cz. Základní veličinou teploty je kelvin 1 K, v předpovědích počasí se však častěji uvádějí stupně Celsia, přičemž 1◦ C = 1 K a pro převod teploty v těchto jednotkách platí
{t} ◦ C = {T } K − 273,15. V anglicky mluvících zemích se dodnes používají stupně Fahrenheita (1◦ C = 1,8◦ F, {t} ◦ F =
= 1,8 {t} ◦ C + 32), ostatní stupnice jsou dnes již spíše historickou zajímavostí.
2. Základní veličinou tlaku je 1 Pa, dalšími milibar (1 mbar = 100 Pa), torr (1 torr ≈ 133 Pa), atmosféra (1 atm =
= 101 325 Pa) apod. Víte jakému fyzikálně důležitému tlaku (nebo jakým podmínkám) 1 atm odpovídá?
3. Základní jednotkou hustoty je 1 kg/m3 , vedlejší 1 g/cm3 = 1 000 kg/m3 . Fantazii se meze nekladou, takže kombinovat
můžeme např. britské jednotky a získáme třeba libru (pound) na britský galon 1 lb/gal ≈ 99,8 kg/m3 nebo libru na
krychlový yard 1 lb/cu·yd ≈ 0,593 kg/m3 .
K Úloha 2 (osmisměrka)
a) V osmisměrce na obr. 1 najděte vypsané názvy typů meteorologických oblaků. Některá písmena
mohou patřit i více slovům zároveň!
Z 4 body
b) U každého typu mraků napište odpovídající český název. U kterého z těchto mraků, když je
spatříte na obloze, zamíříte rychle do bezpečného úkrytu, protože nejčastěji věstí blížící se bouřku?
Při řešení můžete využít internetové stránky s názvem „Meteorologický atlas oblakůÿ na adrese
http://www.chmi.cz/meteo/om/mk/atlasobl/.
Z 5 bodů
Řešení:
a) Řešení osmisměrky je na obr. 2.
b) České názvy, jak jste mohli zjistit např. na doporučené stránce, jsou ALTOCUMULUS – vysoká kupa, CIRROCUMULUS
– řasová kupa, CIRROSTRATUS – řasová sloha, CIRRUS – řasa, CUMULONIMBUS – bouřková kupa, CUMULUS –
kupa, NIMBOSTRATUS – dešťová sloha, STRATOCUMULUS – slohová kupa, STRATUS – sloha. Pokud jste názvy
určili správně, snadno odpovíte, že blížící se bouřku se silnými srážkami věstí bouřková kupa, neboli cumulonimbus.
Úloha 3
a) Na obr. 3 najdete jednotlivé části fotografie sochy jednoho slavného anglického fyzika umístěné na radnici v Manchesteru.
Složte ji do původního tvaru jako „puzzleÿ. Pokud budete chtít, stáhněte si ze stránek L@byrintu pomocný soubor
puzzle_z1.doc, v němž můžete jednotlivé díly poskládat elektronicky tažením myši.
Z 2 body
b) Víte o jakého velkého muže se jedná? Napovíme Vám, že se narodil na Štědrý den roku 1818 v Salfordu u Manchesteru
jako druhé z 5 dětí v rodině majitele pivovaru, kde nějakou dobu pracoval a který spolu se svým bratrem zdědil; letos
tak připomeneme 190. výročí jeho narození. Od mládí se zajímal o parní lokomotivy, jako fyzik pak o teplo a jeho vztah
k mechanické práci a energii, společně s lordem Kelvinem spoluvytvářel termodynamickou teplotní stupnici a r. 1840
objevil zákon popisující množství tepla uvolněného ve vodičích při průchodu elektrického proudu. Setkáváme se s ním
také u jedné poměrně často používané jednotky, takže napsat nám celé jméno slavného neznámého pro Vás bude hračka!
Z 6. ročník 4 body, 7. ročník 3 body, 8. ročník a 9. ročník 2 body
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ALTOCUMULUS, CIRROCUMULUS, CIRROSTRATUS,
CIRRUS, CUMULONIMBUS, CUMULUS, NIMBOSTRATUS,
STRATOCUMULUS, STRATUS
Obr. 1: K úloze 2

Obr. 2: K řešení úlohy 2

Obr. 3: K úloze 3

Obr. 4: K řešení úlohy 3
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Řešení:
a) Složené puzzle je znázorněno na obr. 4.
b) Slavným fyzikem byl pochopitelně James Prescott Joule (24. 12. 1818 – 11. 10. 1889); jak je vidět, letos v říjnu si ho
budeme moci opět připomenout v souvislosti s kulatým výročím.
Úloha 4 Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus) je znám jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Má
neobyčejně ohebnou páteř, takže se při běhu prakticky nedotýká země. Pohybuje se až 7 m
dlouhými skoky. Drápy mu slouží jako hřeby treter, společně s hrubými chlupy na chodidlech
mu umožňují co nejlepší odraz. Takový běh je však velice vyčerpávající, gepard se snadno
přehřívá a rychle unavuje. Uvádí se, že rychlostí 115 km/h se vydrží pohybovat maximálně
20 s.
a) Jakou vzdálenost přitom stihne uskákat a kolik skoků přitom udělá?
Z 6. ročník 5 bodů, 7. ročník 4 body, 8. ročník 3 body, 9. ročník 2 body
b) Gepard loví převážně malé kopytníky, v afrických savanách bývá jeho častou kořistí gazela Thomsonova, která dokáže
vyvinout rychlost až 80 km/h. Na jakou vzdálenost se musí gepard ke gazele nepozorovaně přiblížit, aby ji během 20 s
Z 6. ročník 6 bodů, 7. ročník 5 bodů, 8. ročník 4 body, 9. ročník 3 body
stihl dohonit?
Řešení:
a) Pohybuje-li se rychlostí v = 115 km/h ≈ 32 m/s v čase t = 20 s, urazí dráhu s = vt ≈ 640 m. Je-li jeden skok dlouhý 7 m,
odpovídá této vzdálenosti asi 91 skoků.
b) Označme rychlost gazely vG = 80 km/h ≈ 22 m/s. Pro maximální vzdálenost d, do které se musí gepard přiblížit, aby
gazelu dostihl pak musí platit
vt = d + vG t,
d = (v − vG ) t = 194,4 m ≈ 200m,
tj. asi na délku dvou fotbalových hřišť.
Úloha 5 „Tož stréčku, jak belo na rynkó v Holomócu?ÿ ptali se sousedé stréčka Létala, když se vrátil
ze středečního trhu domů do Čertoryjí.
„Ále, pohádal sem se s takó tetkó.ÿ Stréček pak vysvětlil, že se ho prodavačka snažila ošidit, protože při vážení pouštěla švestky na váhu z výšky a váha tím pádem ukazovala větší
hmotnost, než ovoce skutečně mělo. Měl stréček Létal pravdu a nebo se handrkoval jen tak ze
zvyku? Pokud si myslíte, že pravdu měl, zkuste odhadnout, jakou hmotnost by si mohla prodavačka připočítat navíc, jestliže pustila z ruky ve výšce 10 cm švestky o hmotnosti 50 g a miska vah po dopadu švestek poklesla o 2 cm.
Pokud si nevíte rady s výpočtem zkuste alespoň zdůvodnit, proč si myslíte, že stréček Létal má nebo nemá pravdu!
Z 6. ročník 6 bodů, 7. ročník 5 bodů, 8. ročník 4 body, 9. ročník 3 body
Řešení:
Jak se lze přesvědčit (podobně jako studenti ze ZŠ Zeyerova v Olomouci – viz obr. 5),
stréček Létal pravdu měl. „Míra ošizeníÿ závisí pochopitelně na konstrukci vah, nicméně
základní příčina, proč váhy ukáží více souvisí se silou, jakou působí zboží (v případě
stréčka Létala švestky) na misku vah. Pokud počkáme, až je miska v klidu, je touto silou
tíha švestek, tj. součin jejich hmotnosti m a tíhového zrychlení g ≈ 10 m/s2 .
Pokud na misku zboží dopadne nějakou rychlostí (a má tedy nějakou pohybovou energii
Ek ), musí miska švestky zastavit, tedy působit na ně určitou silou F po dráze s rovné
Obr. 5: K úloze 5
vychýlení misky. Pokud tuto sílu „navícÿ podělíme tíhovým zrychlením, dostaneme nadc
(
ZŠ
Zeyerova Olomouc)
bytečnou hmotnost m0 = F/g, kterou váhy ukáží navíc. Zbývá určit pohybovou energii
Ek , kterou bude mít švestka o hmotnosti m puštěná z výšky h těsně nad miskou; podle zákona zachování energie musí platit
Ek = mgh, zároveň také Ek = F s. Odtud pak konečně vychází
m0 =

F
Ek
mh
=
=
.
g
gs
s

V našem případě m = 50 g = 0,05 kg, h = 10 cm = 0,1 m s = 2 cm = 0,02 m, proto m0 = 250 g, tedy 5x více než samotná váha
švestky, jak správně spočítala Eliška Procházková. Zdá se Vám to příliš? Nu máte pravdu, v odhadu jsem trochu zjednodušili,
že při poklesu misky se změnila i polohová energie švestky. Pro zájemce uveďme přesnější výpočet (jako jediná na něj přišla
Dominika Šťastná).


mg (h − s)
F
m (h − s)
h
Ek = mgh = F s + mgs,
F =
,
m00 =
=
=m
− 1 = m0 − m.
s
g
s
s
Vidíme, že m00 = 200 g, takže chyba v našem odhadu nebyla až tak zásadní. Štěstí stréčka Létala je v tom, že prodavačka asi
nemohla hodit na misku všechny švestky najednou (zvlášť pokud jich kupoval více), ale přisypávat pouze postupně, takže
odhadnutá dodatečná hmotnost se nejspíše týkala jen několika kusů.
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Většinou jste uváděli, že kdyby stréček Létal (a hlavně prodavačka) počkali, až se váha ustálí, byly by to jedno, hmotnost by
byla stejná, snad je ovoce by bylo více pobóchané a rychleji by se zkazilo. I když jsme za tuto odpověď započítávali nějaké
body, o čekání nebyla v zadání řeč, příště se budeme snažit popsat situaci jednoznačněji. . .
E Úloha 6 (experimentální) K pokusu budete potřebovat jeden balónek (kdo má silný dech
a snadno přefoukne, bude jich potřebovat i více) a dva plastové kelímky (např. od jogurtu).
Začněte balónek nafukovat až se trochu zakulatí, ale nebude ještě zdaleka nafouknutý. Potom
k balónku přitlačte ze stran kelímky a dále nafukujte balónek na obvyklou velikost. Pokud
jste postupovali správně, zůstanou kelímky na balónku „přilepenéÿ, i když je pustíte. Jak je
to možné? Pro spolehlivější výsledek můžete zkusit okraje kelímků navlhčit. Fotodokumetace
Z 5 bodů
Vašeho experimentu vítána!
Řešení:

Obr. 6: K úloze 6
Jak jste správně určili, oním „lepidlemÿ držícím kelímky u balónku je podtlak. Povrch málo
nafouknutého balónku je více zakřiven a zasahuje do kelímku více. Při nafukování se zakřivené balónku zmenšuje, čímž se
objem vzduchu v kelímcích zvětšuje a jeho tlak naopak klesá, na konci pokusu je tedy uvnitř kelímků menší než okolní
atmosférický tlak vzduchu. Podmínkou samozřejmě je, že do kelímků nesmí vnikat vzduch zvenčí. Různá kouzla lze provádět,
pokud nasadíte kelímky poblíž konce balónku, „drženíÿ pak už není jenom o podtlaku. Na ukázku připojujeme na ukázku
záběry ze ZŠ Zeyerova v Olomouci 7.
Lukáš Vacátko ověřil, že závisí i na tvaru kelímku – oválné kelímky od reklamou vychvalovaných jogurtů Activia jsou
nepoužitelné, zato obal od paštik typu Májka drží. Pokud se někdo z řešitelů ptal, jak by pokus dopadl, kdyby byla v
kelímku díra, odpověď je jednoduchá – žádný podtlak by nevznikl a kelímky by na balónku nedržely!

Obr. 7: Pokus s balónkem ( c ZŠ Zeyerova Olomouc)

i Ročník u bodového hodnocení odpovídá ZŠ.
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