Ústřední komise Fýzikální otympiády Českérepubliky

tjlohv" okresního kola 59. ročníku'FO
Kategorie E
bodfr' přičemž

csnírrr kole nrůžcřešÍtel získat cc]kcrn 40
Zl' ř.''i','í ,''1"l
i,.nls"í_''' řešitelenr se stáv1r t<ln soutěžít:í'který budc ,n39"?'* :r:";'::
-,:.i
14 boclri'

].i., ,,rj"i* l":;,e"i.

il"ay a ' celkovórtl hodnocení získá alespoň rrrátc
poŤaáí' kteró vám vyhovrrje: na jtjiclr vyřešerrí

ři"ii.''r*i" " kjl,]o. "
.'"ri."L il-ai'r". Ř"le''i

plst" čiteirrě a tak. ab1'1l1'lo iasrré, jak jste postupo1'alj'
je drilcžitó srozrrmitelně popsat'
Ne"apo'neňte, že rrcstačírrapsat r'ís1ci1ek' alc
j.'rk isrn k r'ýslcdkrr došli

zrvc}rierrí 9
\re všer'h úlo}rách rrvažlrite }roclrlotu tílrovélro

-

9'8

N/kg =

9'8 n/s2

'

Fo59E2'1; Povoz s kládou

jdor'rcí
silnici jcde stá]ou rl'c}rlostí povoz s i<lár1ou' Turista jcho
určit dólkrr klridr' Délka
";;;'*
stáiou rvchlostí tl: '1.() krrr lt p,, ,',it'a]i.ilrri,," lň.e
oc1 1lierlrrílio konce prlli-vlluiící
kr'oklr sc nerněrrí a rrrěří k = 0. i.l uL' Pitjrlc']i tur'ista
:16kIoků' Přejde_li od zarlrrílro korrcle
se klá<ly k zatlnírlru kon<'i' trap'lč|tá n1
: 112 kroků'.
pnt,1,r*3l.i se k]ádv k přeii.rrírrru konci' rrapočítánz
a za jaký
ž" pr.r čas t1 přejde trrrista od pieclnílro kouce kiády k zaclníutu
"j řas Í2 od zar1rrí}ro korrce klái1r''i pr'ednírnu?

voc1orovnó

b)

.j

Jakori rvi:lrlostí c1 se pohvbrijc por_oz s kláclorr?
ttrristor'a krclklr
j
.r"i.a:" aau ktááv ''láai''"1 iednak iako násobek clélk'v
A. .jednak \' metÍec}r'l

Fo59E2-2: Vaření brambor

Bramborv 'l'ařírnc' rra plynor'ém sporáku r' 1rrrrci
lrtěiínre závislost tepk)tv na čase (víz obr' 1).
t
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poc1

pokličkou. Po zapálení plynu
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brambor v uLoz,e 2
Obr'' 1: Závislost teploty na čase při l'ařerLí
tcplotu
i_:ii'tc clergii poticbrrotr na ohŤátí br-ambor z počátečníteploty na
je situace stejrrá' jakl
..].]. p."i"i" brtr'rnbor1- obsahují velké množství vody,
vildv jt'c :
,', ]'u,,r ro1rŤía1i m - 1,5kg verily' \{ěrriá tepelná kapacita
: r.2 kJr (ks . 'C).
1

ll)

I{ olrřátí rra tepLotu l'alu jsute Spotřebo\'ali objem l/ = 0'05'1mll plynrr o r'ý_
lLicrlosti lí : 40 \Í,l'rrr3 ' Jaká bv]a ričinnost zahří'i'árrí'l
K' _l.: pir_nrr lll'chcrn ltir'tiili. krl}"ll1'chom r]o hrnce clali místo sttr<lcné voclv
_'','i'i :::l ,,lstr'í ]lrlrkí r_odr'a počátei:rríteplota v lrrnci b1' tak bvla 4'1'C']
]a.: 'l_ '.l1l , ilr' sr'íti]a úsponlrí Lumidka (LED ..žárovka") s příkilrrcm Pp :
- i]\\'' kril'1lr'clrtrrrr crrergiÍ ušetřellou nespálcrrírn plynu dokonale v"vuži1i
i jej ítlltt provllztl?
\.r'sr'ětlcte, proč rnáme pii uvedení rody do varu přitlumit přír'ocl pl1'lru'
\vsr,ětlcte také' jestli rnrrsí bj't pŤi r'arrL bt'amllory zcela potopclé ve vtotrrlí
r.odě

'

Fo59E2-3: Měření odporu
K přínrérrru měierrí rl<11lilrrt rrrůžerrlr' pltržítzapiljení 1rrcbo zapoielrí 2 (ollr' 2)'
napětí z,]rn;,, jc stáló' \'' iednorrr ze zltpo'ení bvL1_ natrrěřen-v horlnotv 208\r a
220

mA' r'o

c1ruhénr zapo.jení 1rorlnr rr' 230 \_ a 21i] ]rIA'

Zapoiení 2

zapoiení 1

obr'

2: Zapr,j r'lrí pIr) rneletLl odporu

clvrljicc ho<1not napi'rl a 1ll':'llri'l br'1a rtatllěř"na v zapojerrí 1 a ktelá
dvojice r' zirpojerrí 2? Odpr,r'iri zc]'ll_or]ttt:te' .)rrké je rrapětí zdroje'l
jaký jc
.IakÝ ie skrttečrrý o<1por 'R l'ez:s'r't'rr' jakí-je o'Ipol ilrlpéfÍlctru R1 a
odpor voltne tru Rv' a
Ktcrí: ze zapcljení r,eclel k přesrri'.]šímu r'ýslt:dku. pokud bychom odpor R počítalipřítlro z rrarněřcrrúclt lrorltl,rt proudu a nrrpětí'/

a) Která
b]
c)

Fo59E2-4: Injekčnístříkačka

IImornost inj-.lrčnístříkačkr's objcrnenr I"r = 3,00rnl léku ie mi = 14'4g a
:
je
s obiemcnr 1/: - 5,00m1 lélru ie nz2 = 17.0g' Ploclra pístu stříkačky ^91
: 1.il]cr,''z. Průměr jc}rly je n = 2ikrát llenšírrež průměr pístrr stříkačky''
4l Lirčete hustotrr p potláranélro léku'
ll l ,laká jc l'rrnotrrost nt. prázdrló stříkačk5''l
.l \'upolít"-;to 'ychlost U. jlrkou Se polrybuje písi, a r1'chlost a,jakou se pohybujc
iéi uvuiti',jeŇy, jestliže' v1''prázrlnění stříkačkys objemem lóku I/2 irl'alo dobu

]

l

-

Ď,00 s'

r'ětší tlak'
'lakori sílou F tnusí pfisobit lékař při aplikaci irrjekce, aby v1'r'''irrrr1
přckročit horlrtotlt
]]ož ].] kl'Cv}lí tiak? Krel,ní tlak u Zdlavého člověka rremá
il : i 10 lllili Hg, tedr. přib1ižně 18,7 kPa'

2

