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R i e š e n i a : 

1.  Netopier 
Netopier sa pohybuje pri teplote vzduchu T= 18 °C smerom k prekážke stálou 
rýchlosťou v = 12 m/s. Ultrazvukový signál, ktorý vyslal netopier smerom pred seba, 
sa k nemu po odraze od prekážky vrátil za čas t = 0,25 s.  
a/ V akej vzdialenosti od prekážky d0 sa netopier nachádzal, keď vyslal ultrazvukový 
signál?  
b/ Koľko času tz zostáva netopierovi v okamihu zachytenia odrazeného signálu, aby 
sa vyhol prekážke?  
(Rýchlosť ultrazvuku v danom prostredí závisí od jeho teploty. Pri teplote T0 = 0 °C 
má rýchlosť ultrazvuku vo vzduchu veľkosť v0 = 331,8 m/s. Pri každom zvýšení 

teploty o 1 °C sa rýchlosť ultrazvuku zvýši o hodnotu v = 0,61 m/s) 
 
Riešenie: 

v = 12 m/s , T0 = 0 °C , T = 18 °C, v0 = 331,8 m/s,  v = 0,61 m/s, t = 0,25 s  
vu = rýchlosť ultrazvuku pri teplote t 
Δd = vzdialenosť ktorú preletí netopier od vyslania po príjem ultrazvukového signálu = v . t  = d - d0 
d = vzdialenosť od prekážky v čase vyslania signálu 
d0 = vzdialenosť od prekážky v čase príjmu signálu 
tn = čas za ktorý netopier narazí na prekážku od okamihu detekcie prekážky ak sa neuhne 

a/ Najprv si vypočítame rýchlosť ultrazvuku pri danej teplote t: vu = v0  + v  . (T – T0) = 342,78 m/s. 
    Ultrazvuk prejde touto rýchlosťou od netopiera a naspäť vzdialenosť d + d0 = vu  . t. Úpravou   
    vyjadríme d = vu  . t - d0     (1) 
    Vzdialenosť ktorú preletí netopier od vyslania po príjem ultrazvukového signálu d0 – d = v . t 
    Úpravou vyjadríme d = d0 - v . t    (2) 
    Z rovníc (1) a (2) vyplýva, že d0 - v  . t   = vu  . t - d0 .  Vyjadríme d0:    d0 =  (vu + v)  . t/2 
   Číselne: d0 =  (342,78 ms-1 + 12 ms-1)  . 0,25 s/2 = 44,3475 m 
b/ Po príjme ultrazvukového signálu je netopier vzdialený do prekážky d = d0 - v . t   
     teda d = 44,3475 m - 12 ms-1. 0,125 s  = 41,3475 m 

     Ak by letel ďalej nezmeneným smerom, narazí od prekážky za tn = d/v = 41,3475 m/12 ms-1  3,4 s. 

 
Odpoveď: 
Keď netopier vyslal ultrazvukový signál nachádzal sa vo vzdialenosti 44,3475 m od prekážky. 
Netopierovi v okamihu zachytenia odrazeného signálu zostalo 3,4 s na to, aby sa vyhol prekážke.    
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2.  Miliampérmeter 

Ampérmeter má stupnicu do 50 mA a  vnútorný odpor RA  = 4 Ω. Ako by ste 
k ampérmetru pripojili  rezistor a aký odpor musí mať tento rezistor, aby sme 
mohli merať: 
a) prúdy do 0,2 A? 
b) napätia do 100 V? 
 
Riešenie: 
IA = maximálny prúd prechádzajúci ampérmetrom = 0,05 A,  
RA  = 4 Ω 
RB  = odpor bočníka 
UA  = napätie vo vetve ampérmetra = IA . RA 
a)  
aby nedošlo k poškodeniu ampérmetra potrebujeme prúd I = 0,2 A rozdeliť do dvoch vetiev. 
Paralelne zapojíme rezistor (bočník), ktorého hodnota odporu RB je podľa ohmovho  

zákona RB = 
𝑼𝑩

𝑰𝑩
 , kde 

IB = prúd prechádzajúci bočníkom 
UB  = napätie na bočníku = UA 
Keďže v paralelných vetvách je hodnota napätia rovnaká, tak UB = UA  a IB = I - IA 

Dosadením dostávame RB = 
𝑰𝑨 .  𝑹𝑨

𝑰− 𝑰𝑨
.  Číselne RB = 

𝟎,𝟎𝟓 𝑨 .  𝟒 𝛀 

𝟎,𝟐 𝑨−𝟎,𝟎𝟓 𝑨
   =

𝟎,𝟐

𝟎,𝟏𝟓
 𝛀  = 1,3333 𝛀 

 
b) 
aby nedošlo k poškodeniu ampérmetra potrebujeme napätie U = 100 V rozdeliť medzi ampérmeter 
a predradený rezistor. Rezistor teda zapojíme v obvode  sériovo a keďže v sériových vetvách je 
hodnota prúdu rovnaká, tak IB = IA  a UB = U - UA  = U – RA . IA  

Hodnota predradeného odporu RB je podľa ohmovho zákona RB = 
𝑼𝑩

𝑰𝑩
 . 

Dosadením za UB  a IB dostaneme RB = 
𝑼− 𝑹𝑨 .𝑰𝑨

𝑰𝑨
 = 

𝑼

𝑰𝑨
 - RA . 

Číselne RB = 
𝟏𝟎𝟎 𝑽

𝟎,𝟎𝟎𝟓 𝑨
 - 4 Ω = 1996 Ω 

 
Odpoveď: 
Na meranie prúdov v rozsahu do 0,2 A zapojíme k ampérmetru paralelne bočník s odporom 1,333 𝛀 . 
Na meranie napätia v rozsahu 100V potrebujeme zapojiť sériovo predradený rezistor s odporom   
1996 Ω . 
 
 

3. Vodík v atmosfére 
Aká je hustota vodíka pri atmosférickom tlaku 1,01 . 105 Pa a pri teplote 0°C, keď 
vieme, že hmotnosť atómu vodíka je 1,67 . 10-27 kg? 
 
Riešenie: 

p = 1,01 . 105 Pa, 

t = 0 °C => T = 273,15 K 
m = 1,67 . 10-27 kg, 

Rm = 8,316 J.K-1.mol-1, 

Mm(H2) = 2,02 kg.kmol-1, Ar(H) = 1,0080 g.mol-1, 

ρ = ? 
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Použijeme stavovú rovnicu ideálneho plynu: p . V = N . k . T ,                (1)  
kde T = termodynamická teplota,  p = tlak plynu, N = počet molekúl v objeme V, k = 1,38.10-23 J.K-1 

(je Boltzmannova konštanta). Keďže pre počet častíc N platí:    N = n . NA = m / Mm . NA    
(m = hmotnosť plynu, n =  látkové množstvo, NA je Avogadrova konštanta (NA = 6,03 . 1026 kmol-1), 
ktorá udáva počet molekúl v jednom móle plynu a Rm je molárna plynová konštanta, ktorá je pre 
všetky plyny približne rovnaká a má hodnotu Rm = 8,316 . 103 J.K-1.kmol-1)  
môžeme (1) vyjadriť aj p . V = m . Rm . T  / Mm    
z toho m = p . V * Mm /(Rm . T)          (2) 
Hustota je definovaná ako:    ρ = m / V    
Kde hmotnosť m dosadíme z (2): ρ = p . Mm / (Rm . T). 
Číselne:  ρ = 1,01 . 105 Pa . 2,02 kg.kmol-1/ (8,316 . 103 J.K-1.kmol-1. 273,15 K) = 8,98 . 10-2 kg.m-3  
Odpoveď:  Hustota vodíka ρ pri tlaku 1,01 . 105 Pa a pri teplote 0 °C je 8,98 . 10-2 kg.m-3. 
 
 

4. Trolejbus 
Vypočítajte maximálnu rýchlosť rovnomerného pohybu trolejbusu 
na rovine (v km/h), pri zohľadnení valivého odporu a  odporu 
vzduchu, ktoré pôsobia proti pohybu trolejbusu silou Ft = 900 N, ak 
vieme, že pri  54 % využití príkonu elektromotora trolejbus 
potrebuje pre udržanie maximálnej rýchlosti po rovine elektrický 
prúd I = 40 A pri napätí U = 750 V. 
Riešenie: 
I = 40 A  

U = 750 V 
Ft = 900 N  odporová sila 
Fm  = Ft  sila motora 

   = 0,54 účinnosť 
P =  U . I  príkon elektromotora  

Pv =  . P výkon elektromotora 
v = ?   rýchlosť rovnomerného pohybu  trolejbusu 
Za predpokladu rovnomerného pohybu trolejbusu musí sila motora byť rovnako veľká ako odporová 

sila. Výkon motora je 𝑷𝒗  = 
𝑾

𝒕
    (1)    kde W je spotrebovaná energia za čas t 

Rovnicu (1) upravíme, aby v nej bolo hľadané v .  

𝑷𝒗 = 
𝑭𝒎 .  𝒔

𝒕
 = 𝑭𝒎 . v     (2) 

Zo vzťahu (2) vyjadríme v:  

v = 
𝑷𝒗

𝑭𝒎
 = 

  .  𝑼 .  𝑰 

𝑭𝒎
 

Číselne:  v = 
𝟎,𝟓𝟒 .  𝟒𝟎 .  𝟕𝟓𝟎 

𝟗𝟎𝟎
 ms-1 = 18 ms-1 = 64,8 kmh-1. 

Odpoveď:  Maximálna rýchlosť trolejbusu za uvedených podmienok je cca 65 kmh-1.   
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5. Počet fotónov farebnej žiarovky 
O koľko fotónov za sekundu emituje 60 W žiarovka svietiaca červeným 
monochromatickým svetlom viac (alebo menej) ako žiarovka vyžarujúca 
monochromatické žlté svetlo? 
(vlnová dĺžka žltého svetla λz = 570 nm,  vlnová dĺžka červeného svetla λz = 750 nm) 
Čo myslíte, žiarovka ktorej farby (ak zoberieme do úvahy všetky farby viditeľného spektra) bude pri 
rovnakom výkone emitovať najmenej fotónov? 
Riešenie: 
P = 60 W = 60 Js-1  výkon žiarovky 
λz = 0,57.10-6 m   vlnová dĺžka fotónov žltého svetla 
λc = 0,75.10-6 m   vlnová dĺžka fotónov červeného svetla 
c ≈ 3.108 m.s-1   rýchlosť svetla 

h = 6,626.10-34 J.s  Planckova konštanta 

nz = ?    počet emitujúcich fotónov  pre žlté svetlo za 1 sek 
nc = ?    počet emitujúcich fotónov  pre červené svetlo za 1 sek 
Δn = ?    rozdiel medzi počtom fotónov červeného a žltého svetla za 1 sek 

Výkon žiarovky sa definuje ako energia n fotónov vyžiarená za čas t: P = 
𝑬𝒏

𝒕
  z toho En = p . t       (1) 

Pre jeden vyžiarený fotón s frekvenciou ν  je energia  E = h . ν = h .
𝑪

𝝀 
, pre n fotónov je En = n .  h .

𝑪

𝝀 
   (2) 

Zo vzťahu (2) vyjadríme n a dosadíme En z rovnice (1):  n =  
𝑬𝒏 . 𝝀 

𝒉 .  𝒄
 = 

 𝑷 .  𝝀   .𝒕

𝒉 .  𝒄
         (3) 

Číselne:  

nz =  
𝟔𝟎 𝐉 . 𝒔−𝟏 𝟎,𝟓𝟕 .𝟏𝟎−𝟔 𝒎  .  𝟏 𝒔

𝟔,𝟔𝟐𝟔 .𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝑱𝒔 .  𝟑 .  𝟏𝟎𝟖 𝒎𝒔−𝟏 = 1,72.1020  

nz =  
𝟔𝟎 𝐉 . 𝒔−𝟏 𝟎,𝟕𝟓 .𝟏𝟎−𝟔 𝒎  .  𝟏 𝒔

𝟔,𝟔𝟐𝟔 .𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝑱𝒔 .  𝟑 .  𝟏𝟎𝟖 𝒎𝒔−𝟏 = 2,26.1020
 

Δn = 2,26.1020 - 1,72.1020 = 0,543.1020
 

 

Odpoveď: Žiarovka s výkonom 60 W vyžarujúca monochromatické červené svetlo vyžiari za sekundu 
o 0,534 . 1020 fotónov viac ako žiarovka vyžarujúca monochromatické žlté svetlo. Najmenej fotónov 
by emitovala žiarovka vyžarujúca fialové monochromatické svetlo (teda s najmenšou vlnovou dĺžkou, 
vyplýva to z rovnice (3)).  
 
6. Oceľová tyč 
Oceľová tyč je oboma koncami voľne upnutá vo zveráku a pri izbovej teplote 
pôsobí nulovým tlakovým napätím na ramená zveráku.  Ako sa zmení tlakové 
napätie tyče σ na ramená zveráku, keď tyč zohrejeme na teplotu 100°C 
a predpokladáme, že nedôjde k stranovému ohybu tyče?  
(Youngov modul pružnosti v ťahu pre oceľ  E = 210 . 103 MPa a koeficient 
teplotnej dĺžkovej rozťažnosti ocele α = 1,2 . 10-5 K-1) 
Riešenie: 
l dĺžka pri teplote t1 
t1 = 20°C,  t2 = 100°C, E = 210 . 103 MPa,  α = 1,2 . 10-5 K-1,  σ  = ? 
Pokiaľ by tyč nebola upnutá, predĺžila by sa o dĺžkový rozdiel Δl = l . α . (t2 – t1) a relatívne predĺženie  

ε = 
𝛥𝑙 

𝑙
= α . (t2 – t1). 

Vzhľadom na podmienku, že nedôjde medzi koncami zveráku k ohybu tyče, zostane dĺžka tyče 
rovnaká a zvýšenie teploty sa prejaví len tlakom na ramená zveráku.  Tlakové napätie vypočítame: 
σ  = E . ε = E . α . (t2 – t1). 
Číselne:  
σ  = 210 . 103 MPa . 1,2 . 10-5 K-1 . (100 °C – 20 °C) = 201,6 MPa = 201 600 000 Pa 
Odpoveď:  Pri zmene teploty je napätie 201 600 000 Pa. 
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                      L a m o h l a v y : 
 

1. Mikroskop 
Pod mikroskopom má červená krvinka priemer 3,75 mm. Objektív mikroskopu 
zväčšuje 100-krát a okulár 5-krát. Aký je skutočný priemer červenej krvinky?  
Riešenie:  
Priemer je 3,75 mm/500 = 0,075 mm = 7,5 μm  
 
 
 

2. Mráz a voda 
Vonku na mraze bola fľaška s vodou. Janko si všimol, že voda, aj keď bola 
hustá, nebola celkom zamrznutá. Zobral fľašku a zatrepal ňou aby rozprúdil 
a zahrial vodu. Na jeho prekvapenie, voda vo fľaške takmer okamžite zmrzla. 
Vysvetlite na základe fyziky tento jav.  
Riešenie: 
Ku kryštalizácii (zamrznutiu) vody dochádza v miestach nečistôt alebo hustotných fluktuácií 
vo vode. Po otrasoch fľašky sa vytvorilo vo vode vlnenie – rázové fluktuácie hustoty. 
V miestach s vyššou hustotou vody začala kryštalizácia, ktorá by inak pri homogénnej hustote 
vody nenastala. 

 

3. Voľný pád v prostredí s odporom 
V prostredí vákua by pierko a tonový kváder pustené v rovnakom čase, 
dopadli voľným pádom v tom istom čase na zem. V reálnom prostredí pôsobí 
odpor vzduchu, vztlaková sila vzduchu, vietor, vzduchové víry. Ak budeme 

uvažovať o odpore vzduchu, od akých vlastností telesa závisí rýchlosť 

pádu telesa? 
Riešenie: 
Fyzika pre zjednodušenie pre zložitejšie javy vždy hľadá jednoduché, limitné riešenie. Z praxe 
ale vieme, že ťažšie teleso dopadne na zem skôr. V reálnom prostredí tak musíme brať do 
úvahy množstvo síl,  ktoré pôsobia na pád telesa a to od vztlakovej sily vzduchu, cez trenie, 
odpor vzduchu až po elektrické, magnetické sily, sily zvukových rázov a ďalšie menej 
pravdepodobné sily, ktoré sa prejavia v špeciálnych prípadoch. Pri podmienke, že na 
padajúce teleso pôsobí odpor vzduchu (a ostatné sily okrem gravitačnej sily zignorujeme) 
bude pôsobiť proti gravitačnej sile, sila odporu vzduchu. Pre silu aerodynamického odporu 

platí 𝐹𝑜 =  
1

2
𝐶. 𝑆. 𝜌 . 𝑣2, kde C je koeficient aerodynamického odporu, ktorý je závislý od tvaru 

telesa, S je čelný prierez telesa kolmý k vektoru rýchlosti, 𝜌 je hustota vzduchu a 𝑣 je rýchlosť 
telesa (pokiaľ pôsobí vietor, rýchlosti telesa a vzduchu sa vektorovo sčítajú). Sila 
aerodynamického odporu je ďalej závislá na spôsobe obtekania vzduchu, či ide o laminárne 
alebo turbulentné prúdenie (pri laminárnom prúdení sa vzorec zjednoduší a sila bude 
priamoúmerne závislá od rýchlosti telesa, viď Stokesov zákon). 
 

4. Termoprádlo  
Prečo termoprádlo zamedzuje strate tepla tela a súčasne sa v ňom nespotíte? 
Riešenie: 
Termoprádlo je vyrobené z materiálov s malou tepelnou vodivosťou a súčasne voda nemá 
možnosť vsiaknuť do látky. V štruktúre látky sú mikrootvory, ktoré dovoľujú vzlínaním 
(kapilárnou eleváciou) prechádzať kvapôčkam potu cez látku na povrch termoprádla, kde 
sa vyparia. 
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5. Beduínsky plášť 
Beduíni v púšti nosia čierny dlhý odev. Čierne šaty však 
pohlcujú viac tepla ako biele. Prečo teda beduíni 
nenosia biele plášte?  
Riešenie: 
Čierny plášť skutočne pohltí viac energie ako biely. 
Bude cca o 3 -  6°C teplejší ako biely. Podstata je v tom, 
že plášť neprilieha k telu, je voľný. Väčšie prehriatie 
čierneho plášťa viac podporuje výmenu vzduchu pod 
plášťom, čo prispieva k ochladzovaniu tela. 

 
  

6. Buk 
Koľko ľudí zabezpečí kyslíkom jeden buk ročne, keď 1m

2
 plochy listov 

stromu vyprodukuje za hodinu 10,625 g kyslíka a strom má plochu 
listov 1000 m

2
 a keď vieme, že človek prečerpá za minútu 7,5 litra 

vzduchu, v ktorom je 21 % kyslíka (1 l vzduchu váži cca 1,2 g) ? 
Riešenie: 
1 m

2
 listov buku vyprodukuje 10,625 g = 0,010625 kg za hodinu = 

0,1275 kg za 12 hod (v noci fotosyntéza neprebieha) = 46,5375 kg za 
rok, 1000 m

2
 strom vyprodukuje 46537,5 kg O2 

Človek potrebuje 7,5 l vzduchu .0,21 = 1,575 l O2 za min, čo je 827820 l za rok = cca 993,4 kg 
za rok. 
46537,5 kg /993,4 kg = 46,8  
Odpoveď: Ročná produkcia kyslíka zabezpečí kyslíkom takmer 47 ľudí. (Do úvahy sme 
nezobrali spätný príjem kyslíka bukom v noci). 

 
7.  Auto a kyslík 

Auto spotrebuje 0,07 litra (= cca 50 g) benzínu jazdou do vzdialenosti  1 
km. Ak predpokladáme že benzín je tvorený prevažne uhlíkom, horenie je 
vlastne zlučovanie uhlíka so vzdušným kyslíkom (C+O2 → CO2),  tak 50 
g benzínu bude mať 4 moly uhlíka. Pre okysličenie potrebujeme teda aj 4 
moly kyslíka, pričom 1 mol kyslíka má objem (za bežného tlaku a teploty) 
22,4 l.  
a) Koľko litrov kyslíka spotrebuje auto na 1 km? 
b) Za aký čas spotrebuje rovnaké množstvo kyslíka dýchaním človek, ktoré by spálilo auto 
jazdou do vzdialenosti  1 km?  
Riešenia: 
a) 22,4 l. 4 = 89,6 l.  

Odpoveď: Na základe daných údajov auto spotrebuje na 1 km cca 50 g benzínu a cca 90 
l kyslíka. V skutočnosti sa pri horení zlučuje aj vodík s kyslíkom 2H2 + O2 → 2H2O, takže 
sa spotrebuje ešte viac kyslíka. 

b) Človek prečerpá za minútu 7,5 litra vzduchu = 1,575 litra O2 (z hlavolamu 6).  
89,6 l/1,575 l/min = 56,889 min = 56 min 53 sek 
Odpoveď : Človek dýchaním spotrebuje 89,6 l kyslíka takmer za 1 hod. 
(Poznámka: v rôznej literatúre sa časová spotreba kyslíka človekom líši).  

 
8.  Anomália vody 

Vysvetlite stručne čo je anomália vody a uveďte, ktorá kvapalina ešte 
má túto anomáliu.  
Riešenie: Voda má najväčšiu hustotu pri 3,98 °C, pri ochladení na 
bod mrazu sa prekvapivo objem zväčší. Voda je výnimočná, iná 
kvapalina túto vlastnosť nemá.   
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      9.  Šumenie mora v mušli 
Pokiaľ ste boli pri mori, istotne ste si doniesli domov mušľu. Pokiaľ ju 
priložíte k uchu, budete počuť šum mora, aj keď ste doma 
v obyvačke, tisíce kilometrov vzdialení od mora. Vysvetlite na základe 
fyziky, ako je to možné. 
Riešenie: 
Mušľa má pre svoj tvar, tvrdé a hladké steny také vlastnosti ako 
rezonátor a zosilovač zvukov rôznych frekvencií. V prostredí sú vždy 
nejaké zvukové šumy. Po priložení mušle k uchu sú určité frekvencie rezonanciou zosilnené 
a tie počujeme ako „šum mora“.  
 
 
 

 
10.  Červené oči na fotografii 

Pri fotení osôb bleskom bývajú oči odfotografovaných osôb často červené. 
Aký optický jav spôsobuje tento jav? 
Riešenie: 
Pri ožiarení očí bleskom sa svetlo odráža od červenej sietnice a preniká von 
z oka. Preto sú oči na fotografii červené. Existuje niekoľko spôsobov ako 
redukovať tento nežiadúci jav – napr. sa použije externý blesk, ktorý je umiestnený vo väčšom 
uhle od osi optickej sústavy fotoaparátu, alebo sa použije predzáblesk, ktorý spôsobí zúženie 
zorničiek. V druhom prípade však často dochádza aj k reflexívnemu zavretiu viečok, čo je tak isto 
nežiadúce.  

 
 
11. Vrtule veternej elektrárne 

Stožiarové veterné elektrárne majú vrtule s tromi lopatkami, ako je znázornené na 
obrázku. Existuje nejaké fyzikálne vysvetlenie prečo je to tak?  
Riešenie: Dôvodom je optimálna hmotnosť vrtule a optimum aerodynamického 
odporu lopatiek. Pri väčšom počte lopatiek sa zvýši hmotnosť vrtule a väčší tlak vetra 
na väčší počet lopatiek  pôsobí väčšími bočnými silami na vrtuľu, rotor a stožiar 
veternej elektrárne. Konštrukcia veternej elektrárne by musela byť tým pádom masívnejšia a teda 
aj drahšia. Ďalej vplyvom sčítania aerodynamických odporov na každú lopatku u väčšieho počtu 
lopatiek klesá účinnosť veternej elektrárne. V skutočnosti však existujú aj veterné elektrárne s viac 
lopatkami, ktoré sú však menšie a lopatky nemajú aerodynamický tvar. 
 Celkovo možno povedať, že reálna účinnosť trojlistých rotorov je cca 48 % a u viaclistých je to 
menej. 
 
 

12. Poľadovica na moste 
Na prístavnom moste v Bratislave je v zime pravidelne poľadovica. Ale 
poľadovica všeobecne býva na mostoch veľmi častá. Viete fyzikálne 
vysvetliť, prečo sa v zime poľadovica častejšie tvorí na mostoch ako 
v okolitej krajine? 
 
 Odpoveď: 
V porovnaní s okolitou krajinou sú v prostredí mosta tieto odlišnosti: nad vodou aj v zimných 
podmienkach dochádza k väčšiemu sa odparovaniu vody, väčšie prúdenie studeného vzduchu 
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okolo mosta (vyrovnávaním tepla a tlakov medzi vodným prostredím rieky a okolitou krajinou), 
väčší plošný účinok chladu na konštrukciu mosta (ochladzovanie konštrukcie mosta studeným 
vzduchom nielen zhora ale aj zdola a zboku), tepelná vodivosť konštrukcie mosta (ocele) je väčšia. 
Prvé dve odlišnosti spôsobujú odvod tepla z konštrukcie mosta prúdením do vzduchu a tretia 
odlišnosť spôsobuje rýchle vyrovnávanie teplôt vedením v prostredí mosta a relatívne malý prívod 
tepla vedením malou plochou z okolitej krajiny na most. Výsledkom je kondenzácia a následné 
zamrznutie vodnej pary na konštrukcii mosta.  
 
 

13. Búrka nad jazerom 
Viete fyzikálne vysvetliť, prečo blesky častejšie udierajú do vodných plôch?  
Odpoveď:  
Nad vodnými plochami dochádza k zvýšenému prúdeniu tepla vyrovnávaním 
tepla medzi vodou a okolitou krajinou. Takéto prúdy vzduchu sa stávajú aj 
vodivejšie a fungujú ako veľké hromozvody. Preto nie je dobré zdržiavať sa za 
búrky pri vodných plochách. V prípade úderu blesku do vodnej hladiny navyše 
z dôvodu vodivosti vody je smrteľné nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom vyššie ako na pevnej zemi.   

 
 

14. Ako vzniká blesk 
Popíšte,  čo všetko sa musí stať v oblaku, aby sa stal búrkovým a aby 
v ňom vznikali blesky. 
Odpoveď: 
Vo vyšších vrstvách atmosféry sú nižšie teploty a  výstupný prúd vodnej 
pary oblaku sa pri prekročení bodu mrazu ochladí natoľko, že kvapôčky 
vody skryštalizujú menia sa na záporne nabitý ľad obalený tenkou kladne 
nabitou vrstvičkou vody. Tieto dve časti kvapky sa nárazmi v rýchlom 
turbulentnom prúdení vzduchu oddelia od seba a vzduch sa ionizuje. 
Kladne nabité kvapalné čiastočky vody, keďže sú ľahšie ako vzduch 
stúpajú hore a ťažší záporne nabitý ľad padá dole. Výsledkom takto 
distribuovanej ionizácie je indukcia v oblaku. Zvyšuje sa rozdiel 
potenciálov hornej kladnej a dolnej zápornej časti oblaku – oblak funguje 
ako generátor statickej elektriny.  (Vytvára sa aj sekundárna kladná 
elektrická vrstvička pod dolnou časťou oblaku).  Oblak sa správa ako 
obrovský kondenzátor. Izolátorom (dielektrikom) je relatívne neutrálny 
vzduch medzi nabitými vrstvami oblaku. Dielektrická pevnosť takéhoto 
vzduchu je závislá na teplote, vlhkosti, tlaku a pod. Keď sa prekročí 
dielektrická pevnosť tohto vzduchu, dochádza k elektrickému výboju,  ktorý voláme blesk. 
Elektrický výboj nemusí preskočiť len medzi hornou a dolnou nabitou časťou oblaku, ale aj medzi 
oblakom a zemou. 
 
 

 15. Balza 
Prečo balzu používajú na svoje výrobky leteckí, raketoví a lodní modelári?  
Odpoveď: Balza (drevo afrického stromu Ochroma lagopus) má malú 

hustotu (hustota je závislá od rôznych podmienok a vlhkosti a pohybuje sa 

v intervale od 60 kg·m
-3

 do 350 kg·m
-3). Leteckí, raketoví a lodní modelári 

používajú balzu malej hustoty na odľahčenie svojich modelov. 
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     P o k u s y :  

 
 

1. Lupa bez lupy 
Pomôcky: 
výkres (tvrdší papier alebo kartón), noviny, špendlík 
Realizácia pokusu:  
Do výkresu urobte asi 1 mm dierku špendlíkom. Na stôl položte noviny.  Dierku na 
výkrese priložte blízko k oku a cez dierku sledujte písmená v novinách. Postupne sa 
skláňajte spolu s výkresom nad novinami, dovtedy, kým uvidíte, že písmená 
v novinách sú mierne zväčšené. 
Dierka tak funguje ako lupa. Vašou úlohou je prísť na to, ako je to možné.  
Fyzikálne vysvetlenie: 
Pokiaľ je dierka, ktorou sa pozeráme dostatočne malá, dôjde na nej k ohybu svetla (difrakcia). Odklon 
bude od optickej osi, teda písmená, ktoré sledujeme cez dierku budeme vidieť väčšie – dostaneme 
zväčšený obraz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pokus s pohárom vody a vína 
Pomôcky:  
vínový pohár naplnený po okraj vodou 
rovnaký vínový pohár naplnený po okraj červeným vínom 
list papiera 
Realizácia pokusu: 
pohár s vodou zakryte listom papiera a bez rozliatia presne preklopte na pohár  
s vínom. Na 1 - 3 mm povytiahnite list papiera, aby sa tekutiny dostali do priameho styku. 
Pozorujte, čo sa bude diať. Výsledok pokusu vysvetlite. 
Popis pozorovania: 
Červené víno bude prechádzať úzkou štrbinou hore do horného pohára a voda bude klesať ku 
dnu dolného pohára. V ideálnom prípade sa kapaliny celkom vymenia (pokiaľ je v preklopenom 
pohári vzduch, výmena bude len čiastočná, čím je štrbinka menšia, tým dlhšia bude výmena) .  
Kvapaliny sa nemiešajú. 
Fyzikálne vysvetlenie: 
Hustota kvapalín je rôzna. Alkohol ktorý má menšiu hustotu ako voda, stúpa v gravitačnom poli 
Zeme nahor nad vrstvu vody, voda naopak klesá na dno.  
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3. Faradayova klietka a mobil 
Pomôcky: 
váš mobil, dve rovnaké kovové sitká, do ktorých sa zmestí mobil,  hliníková 
fólia, celokovová nádoba s kovovým uzatváracím viečkom,  priateľ na 
telefóne (inom mobile) 
Realizácia pokusu: 
Do kovového sitka vložte váš mobil a potom priklopte druhým sitkom. Mobil je v kruhovej dutine 
medzi sitkami. Dohodnite sa  s priateľom, že vám zavolá zo svojho telefónu vtedy, keď je mobil 
v dutine sitiek. Ako sa zachová Váš mobil?  Potom pokus zopakujte aj s hliníkovou fóliou 
a celokovovou nádobou (zabaľte mobil do fólie, vložte mobil do nádoby a nádobu uzavrite). 
Vysvetlite fyzikálny princíp tohto javu.    
Fyzikálne vysvetlenie: 
Za normálnych podmienok bežnej sily signálu sa kamarát sa na váš mobil dovolá – ozve sa zvonenie. 
Spojenie mobilu je len čiastočne tienené kovovým obalom. Mobily sú navrhnuté tak, aby prienik 
signálu prostredím bol čo najväčší. Preto sú použité vysoké frekvencie, s ktorými mobil pracuje – 
v sieti 2G pracuje na frekvenciách 880 - 915 MHz, 925 - 960 MHz,  1710 – 1785 MHz, v sieti 3G na 
frekvenciách  1805 – 1880 MHz, 1900 MHz, v sieti 4G  800, 1700, 2500 MHz, v  režime Bluetooth na 
frekvencii 2400 MHz, v režime Wi-Fi  na frekvecii 2400, 5100 – 5700 MHz. Pokiaľ by ste skúmali 
podrobnejšie, zistili by ste rozdiely v prieniku / útlme signálu pre rôzne frekvencie  - uvediem príklad 
hliníkovej fólie, kde fólia chráni pred mobilnými signálmi dlhších vlnových dĺžok, pri  2400 MHz wifi  je 
útlm len 10 – 12 dB, a pri 5 GHz wifi a v prípade vysokoenergetických 5 G sietí signál alobalom 
prechádza takmer bez útlmu. Pokus a výber pomôcok navodzuje uvedomenie si rozdielu medzi 
pôsobením elektrického náboja na povrchu uzavretého vodivého materiálu a prienikom 
elektromagnetického žiarenia cez materiál. Ide o dva rôzne javy, pričom princípom faradayovej 
klietky vzájomná kompenzácia elektrických (pripadne elektromagnetických síl) vo vnútri uzavretého 
kovového telesa, ktorá je spôsobená rovnomerným rozdelením privedeného elektrického náboja  na 
povrch tohoto telesa. 

 
 
 
 
 
 

 


