Ústřední komise tr}zikální olympiády Českérepubliky

Úlonv" okresního kola 59. ročníkuFo
Kategorie F

kole *.izn r*i'"t získat ce]kcm 40 bodii' přičemžirspěš_
i''J"š""íl'.i"h
ve c]vou úlohách
'',rkresním
stává ten sorrtěžící,který budc hodrrocen a1espoň
l"si*l"- se
,,.'
+r r Y
:r- -. r-ril,,
'"
ule"puř' 14 bodů' Úlohv řcšte v klidu'
hodnocerrí
;,,ju'il;il;.]..lko'ér,l

"í'ká
4 hodinv' Řešcnípištc
pořaclí, kteró várn vyltovuie; r-ra' jciich r'"vřcšcní rriátc celkeur
uapsat
li.i"o . t.L, aby bylo jasrré, jak.jste posttrpovrrli'j'*Nezaporrreňte ' ' že. .nestačí
jriležitésrozumitclně p"!Š!-,]"k
r.í:slerlek, ale je

.'_

j]!*dh d"l

Ve r,šedt úlo}r1rch uvažujte hodrlotu tílrovóho zryt:}rlerrí 'q

-

9'8

N/kg

:

9'8 n/s2

'

FO59F2-1: AbertamY - KarlovY VarY
Varů' \'c l'šední dclrr nrůžcict autobrrscrrr
ir.'-o "t'"" iet z Aberianr uo
jllr
"u'iora'ích
1 lrot1inu a rrjede přitorrr 26kli: r' ncděli nrůžc
pi,r-_lr"rtri'. který ji:r1e piesnč
přitorrr ;32 krll' Kd1'Ž
;;;;"*; pr". <lrt.uu, který ielle rovrrěž 1 úodirru' a1e urazí
na. v}ak' ktery oďiíŽdí za
)"'"sr.a o''"r autobris. mllsí jít'z'llk''-' pčškydo Perninku ji1av je
55 ninut' KdyŽ
2ó';;'; a kterj'jede průnrěrrrorL r"i'clrlostr iOkr'r,l' a a9!1
je
kopcc''

to s
..itobus, musí iít poskv 10knt aŽ clo \I''rklírra' Plotože
a v Karlrlvýc}r Varech jc
"'*"st]
""aa"i
ide rvtňIosti 8,Ukrrr/h' LL,teu<o z 'r'Iertr}írra odjíždív 16:17lr
.' io,'r: r'' Ústlk trari trÍ'rklin Karlor'-"- Vary měří 14 krn' Určete
v km/}r i r' m'/s;
.i lr--r-a ryc'h)osti r'šcilníhoi nerlólního alrtrl]ltrctr
\'PcIiri ir"i''cnsr 1,iťrlnč,.nc,,-'rvc']ilost Honzv v km/h i v rn'/s' chcc-li stillnout vlak
:

niuku

r iak di^,rb^ ti \''' Hrrr7"\i "'.ta 'l^ \l' rkltnir:
,l] 'l.lt., vlak,'vé rtal i u Pcttrittku ']o Karlor'r''lr \atů:
prí'"e..,, rvclrlost lokiíiky Mer'klílr Karltlv1' Var1' v km/lr
,

i v rn/s'

"1

Fo59F2_2l Vrátka v Bradavicích

L'.ob'lpnlu y : ilILl lIl'
Za'ltrí vrárka ,' 31n '_|1r' jl'íclr jsorr ii4t''Ira irtlovýnt kam'ttcm
na obr' 1' kde déika
K otevření vrátek se porúívá pákový tneclranismrs znázornen1i'
bradavickó žuly jc asi p=2'5glct#'
]ir-zrtší}ro írsr:ku nrčří11 : lo,'r'. rl,,"totu

obr.
1,.'.:ri',:

l

1: Pá.kový' mechanisurus

rmotnost karnt:ne m1l

v li}oze

2

b)
.1

pák1- 1' jc-'tliže káruetr
Jaká ie ncjrnenšídélka ramene 12 a lejulenší ceLková délka
6i]] kg' pokud sc po'atlí na dolší
mťrže zr''cdrrout i Harrv Potter o hrrrotnosti mz jr' '
konec? Hmotnost sarnotrró pákv a tření lana o kladk1'zaner1b'
sclrnirl Ira tlprar'rr nové
jako páka z1omilo a
eo ,'t1uto* tnse se prkno súužící
'Hagid
ab]' rrieclrar'risrnus ítrrrgor'al
o rié1ce l/: 165cm. .laká pak bujc dó]ko úsekůlj a l1z'
žc pro rozdělcttí ve správnérlt
:a- pict1 zklmenírrr půr'oclní}ro prkna? Livažte'
úsekůl'' a l|
"":''e
p'ir.o.i' -,rz" být vhodné p.t"'o o ; "rrr 1t]cln zkrátit tak' ab"v iléikv
Hagr'id rlerltní rněřit picsrrěji'
wcháze]v v celycl-r cerltimetrech, nebot hlrmpoláckÝ

Fo59F2

3:

Tři nádoby

\reronikarlašlar,laboratořÍtři.stejrrékovovénállobr.'Vprvníbylakapaliuaohnrotnosti
Ínz : nr't /2 a tepltltó
,r,' íi"iri.,l : 50 "C. vc dnůéby1a stciná kapalilra o hnloÍnostj
'' nárlolla nyta prázdná, ie;í tepttll'a bť1a t.3.: 20'C' I{rnotnost každó
tz:30"C; iřetí
br'la 5krát nir:rrší'
rrri. 'm,2: Ťn|l2, mčrná tepďnj kapacita materiálrr nádob
"ia"í"
,,"ž ,:rě.r,á tepclnrí kapacita kapalirrr' (r'iz obr' 2)'

Tři nádoby l'úlozc 3
a) Jakrí bude vj'slcdlrri tep]ota kapalinv, naliie_Li Veroníka obsalr

ollr'

b)

2:

c1ruhé nádobv ciil

první nádoby'/
první nádoby do třetí' prázdrrť'
Jaká bude vÍsledná tcplota. pŤelijeJi nyní obsah
rrádoby'1

ZtIát\' topla

r1o

oko1í zrrtreclbeitc'

F'o59F2_4: Dvě pružiny
iř"ř_,l.'c p."zi''v. Pr.n'í',,'á cléiku 11 :

:

25 g a k jejírrru pt cl-_
crrll }ullotnost m1
i5 g' Druhá rrrá dólku lz = 35 cIn'
,tro"z"''l o í,0,,,n l u ni nusíure zal'ěsit zár'aží mi
na ni trusíme zar'ěsit závaŽí m|' -'
lll1rotuost lll2 _ 20 8a k jejíuru 1ooaň"z""i t' 1'Ožrn
na háček na Stojanu a na spodrrí
t.0 g. Pružin-v mf,,žer.'e "ar,ěšo.of r.','-."t'. koncem
]i,ttel' prtržirr}' můžeme zar'ěšor'at lilzÍla zayazt
|00 g?
,,, rora t-j" dť'lka první prrúinv, kr1yž na ni zavěsíme závažím:
zar'ésinre steýŘ závaží?
l' loi.i l,.,a" di:lka irrůé1lružin1', kdyz na ni
20

:

:

l

'.la.;ábtldr:ccllro.á.lélkac,boupruŽin,zavesímc-lipodprvnípružirrudruhoupružln.i
ot'oo pružin' zaměníme_li ieiich pořatlíl
a na ni zálaží1oo s? Změni se ieit'ouá aottu

