
 

 

 
Ú l o h y : 

1.  Výťah 

Zdvihák výťahu naloženého nákladom má tiaž G=1000 kp.  V prvých piatich  
sekundách sa zdvíha náklad s konštantným zrýchlením a = 2 ms-2. 
Vypočítajte prácu, ktorá sa vykoná za tento čas. 
 

 

2. Fyzikálne kyvadlo 

Kruhová homogénna doska s hmotnosťou m =2 kg a polomerom r =10 cm sa kýva ako fyzikálne 

kyvadlo okolo vodorovnej osi, prechádzajúcej obvodom dosky. Vypočítajte periódu tohto fyzikálneho 

kyvadla a jeho redukovanú dĺžku. 
 

 

3. Družica 
Na kruhovej obežnej dráhe vo výške h = 450 kilometrov nad Zemou obieha 
družica.  
Vypočítajte jej rýchlosť v. 
 

 

4. Náboj v strede štvorca 

Máme 4 elektrické náboje Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = Q = 1 C 
umiestnené symetricky v štvorci, ktorého strana je a = 5 cm. 
Aká musí byť veľkosť náboja v strede štvorca, aby sily 
pôsobiaci na každý náboj boli nulové? 
 

 

5. Rezistor v obvode striedavého napätia 
Rezistor s odporom R =100 Ω je pripojený na zdroj 
striedavého napätia Uef = 155,5635V a frekvencie f = 50Hz.  
Vypočítajte okamžitý prúd v čase 0,006s 
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6. Na kométe (alebo naučte sa pracovať s kubickou rovnicou – bonusová 

úloha za 20 bodov) 
V roku 1877 Július Verne napísal svoju knihu Na kométe, 
(možno že ste jej české vydanie čítali, na Slovensku nevyšla)  v 
ktorej opisuje dobrodružstvá hrdinov knihy na kométe, ktorá 
sa pohybuje v slnečnej sústave s dobou obehu okolo slnka 2 
roky a s aféliom 820 miliónov kilometrov (perihélium sa v 
románe neuvádza, ale vieme, že sa kométa pohybovala pri 
Zemi). Viete na základe týchto údajov a Keplerových zákonov  
určiť, či môže kométa s takouto dráhou existovať?  
Vypočítajte, do akej najmenšej vzdialenosti k Slnku sa kométa 
dostane. (Použite Cardanove rovnice) 
 
 

 
 

                      L a m o h l a v y : 
 
1. Tieň na póle 

Ako sa bude v deň letného slnovratu meniť veľkosť tieňa na 
severnom póle za 24 hodín počas dňa? Kedy bude tieň najväčší? 
Zdôvodnite. Aký bude tieň človeka s výškou 1,7 m? 
 

2. Cesta na Mesiac 

Július  Verne opisuje v knihe Cesta na Mesiac beztiažový stav v 
jedinom bode (ťažisku sústavy Zem - Mesiac), keď sa gravitačná 
sila Mesiaca a Zeme navzájom kompenzovali. Ako funguje 
beztiažový stav v skutočnosti, a v čom sa Verne mýlil?  

 

3. Preťaženie   

Okrem beztiažového stavu existuje aj jav preťaženia.   
V ktorých prípadoch nastáva?  Ako sa prejavuje?  
V akých zariadeniach môžeme preťaženie dosiahnuť?   
 

 

 

 



4. Šarkan a búrka  

Prečo je veľmi nebezpečné púšťať šarkana vtedy, keď sa blíži 
búrka? 
 

 

5. Počet ľudí, ktorí sa dostali nad  atmosféru Zeme  

Koľko ľudí (kozmonautov) opustilo atmosféru Zeme? 
 

 

6. Váhy vo vode 

Máme rovnoramenné váhy. Na jednej miske váh je objemný 
hranol, na druhej miske váh je kilové závažie. Váhy ukazujú 
rovnováhu. Čo sa stane, ak váhy ponoríme do vody? Budú v 
rovnováhe? 
 

7. Čajník 

Z fyziky vieme, že kov sa pri zahrievaní  rozťahuje.  Predstavte si 
teraz čajník, v ktorom varíte vodu. Tiež sa podľa tohto poznatku 
roztiahne. Ako sa bude meniť polomer kruhového otvoru 
čajníka s pokrievkou na naberanie vody?  Zväčší sa, alebo 
naopak zmenší? 
 
 

8. Pozorovanie meteorov 

Každý astronóm vám povie, že od polnoci do svitania sú 
lepšie podmienky na pozorovanie meteorov ako od súmraku 
po polnoc. Má na to nejaký dôvod? 
 
 

9. Odpory 
 

Určite celkový odpor časti elektrického obvodu 
zobrazeného na obrázku. Všetky rezistory majú 
rovnaký odpor R.  
 
 



 

10. Hydraulický lis 
Hydraulický lis má vo valcoch kvapalinu, zvyčajne olej. 
Prečo sa nevyrábajú lisy, ktoré by mali vo valcoch nejaký 
plyn? 

   
 
           P o k u s :  
 
 
 
 

1.  Špendlíky vo vode 
 
Pomôcky:  
sklenený pohár, miska, voda, krabička špendlíkov  

Realizácia pokusu: 
Do pohára nalejte vodu až po okraj. Pohár položte na misku. Niekoľko 
špendlíkov vložte opatrne do pohára tak, aby ostrý koniec smeroval nadol 
a nechajte ich ponoriť. Môžete postupne pridávať aj všetky špendlíky z krabičky. 
Pozorujte čo sa deje.  
Otázka : 
Pokiaľ ponoríte do vody v ńaplnenmom pohári predmet, mala by sa voda 
o objeme predmetu preliať do misky. Stane sa to reálne? Ak nie, prečo? 

 

 

Veľa šťastia v treťom kole 
 


