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Na začiatok som vybral zopár t’ažších úloh zo zbierky príkladov slovenskej fyz. olympiády z prvých dvoch kapitol,
zvyšné príklady si skúste prejst’ sami (Stačí ak si prečítate zadanie alebo sa pozriete na kategóriu väčšina z nich je pre
D alebo C, takže s nimi problém nebudete mat’.) Drvivá väčšina z Vás už vie derivovat’, integrovat’ a pozná limity, takže
budem predpokladat’, že to poznáte a viete využit’ pri riešení úloh. Zároveň ste uviedli, že ste sa ale nestretli s dif.
rovnicami, takže úlohy budem vyberat’ tak aby sme sa k nim postupne dostali.
Tento týždeň sa zameriame na kinematiku, vrhy a zákony zachovania. Vysvetlíme si prečo možno pohyb telesa rozdelit’

na rotáciu a translačný pohyb. Odkial’ sa zobrali 3 zotrvačné sily. Bližšie sa pozrieme na rotáciu. A povieme si odkial’ sa
zobrali zákony zachovania a s akými symetriami súvisia. Tak sa pripravíme na to, aby sme nabudúce mohli riešit’ príklady
z dynamiky.

Kinematika

Úloha č.1 Rozmyška I (38FO – C – II – 3, Ivan Košinár)

Po mokrej vozovke sa valí koleso s polomerom R a s rýchlost’ou v. Ako najvyššie fŕkajú kvapky?

Úloha č.2 Rozmyška II (37FO – D – II – 1, Juraj Slabeycius)

Plavec stojí na brehu rieky a pozerá sa na miesto A na druhom brehu kolmo na breh rieky. Chce preplávat’ rieku tak, aby
dosiahol druhý breh čo najbližšie k miestu A. Voda v rieke sa pohybuje po celej šírke rovnakou rýchlost’ou v0 = 1.2m/s.

• V akej najmenšej vzdialenosti od miesta A môže dosiahnut’ plavec druhý breh, ak je jeho rýchlost’ plávania vzhl’adom
na kl’udnú vodnú hladinu a) v1 = 3km/h, b) v2 = 5km/h?

• Aký čas potrebuje plavec na preplávanie rieky v oboch prípadoch, ak je šírka rieky d = 50m?

Úloha č.3 Rozmyška III (39FO – A – III – 1, Daniel Kluvanec)

Po priamej ceste sa pohybuje rovnomerne rýchlost’ou v1 = 20ms−1 automobil. Vo vzdialenosti a = 100m od cesty je
bicyklista. V okamihu, v ktorom je automobil vzdialený od bicyklistu o b = 400m, sa začne pohybovat’ smerom ku ceste
tak, aby sa stretol s automobilom. Bicyklista sa pohybuje po priamej trajektórii rovnomerne rýchlost’ou v2 = 6.0ms−1.

• Určte smer pohybu bicyklistu tak, aby do miesta stretnutia prišiel v tom istom okamihu ako automobil.

• Určte smer pohybu bicyklistu tak, aby do miesta stretnutia prišiel skôr ako automobil.

• Akú dobu t bude čakat’ bicyklista v mieste stretnutia na automobil v prípadoch určených v časti b) úlohy?

• Určte smer pohybu bicyklistu, pre ktorý bude doba t maximálna. Určte túto dobu t.

• Ak si bicyklista vyberie čo najkratšiu trajektóriu do miesta stretnutia, aký smer bude mat’ jeho jazda a akú dobu t0
bude trvat’?

• Predpokladajme, že bicyklista by sa pohyboval menšou rýchlost’ou ako v2 = 6.0ms−1. Určte najmenšiu možnú
rýchlost’ pohybu bicyklistu, aby mohlo dôjst’ k jeho stretnutiu s automobilom. V akom smere sa v tomto prípade
bude pohybovat’ bicyklista?

Úloha č.4 Rozmyška IV (43FO – C – I – 5, L’ubomír Mucha)

Určite ste už v kine videli, že kolesá s polomerom obvodu R automobilu idúceho dopredu sa od určitej rýchlosti jeho
pohybu otáčali opačným smerom. Tento jav súvisí s tým, že pri premietaní sa obraz vytvára premietaním po sebe nasle-
dujúcich snímok s frekvenciou N.

• Určte pre aké rýchlosti pohybu automobilu pozorujeme pri premietaní filmu pohyb kolies v správnom smere a pre
aké rýchlosti pohybu automobilu pozorujeme otáčanie kolies v opačnom smere. Pri akej rýchlosti pohybu automo-
bilu sa kolesá zdanlivo neotáčajú?
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• Aká je rýchlost’ automobilu, ak pozorujeme otáčanie kolies automobilu v smere zodpovedajúcom smeru jeho po-
hybu? Aká je rýchlost’ automobilu, ak pozorujeme otáčanie kolies automobilu v opačnom smere ako zodpovedá
smeru jeho pohybu s frekvenciou f ?

Úloha č.5 Olympiáda (45FO-A-I-1, Miroslav Kolesík, Ivo Čáp, Aba Teleki)

Pre jednoduchost’ uvažujme stanicu v tvare valca s polomerom R = 1km, ktorý sa otáča vzhl’adom na vzdialené hviezdy
okolo svojej geometrickej osi symetrie. Všetky pohyby uvažujte v rovine kolmej na os rotácie stanice.

• Obyvatel’ stanice vrhne teleso smerom kolmo nahor rýchlost’ou v1 = 10ms−1. Určte maximálnu výšku h1, ktorú
počas svojho pohybu dosiahne a vzdialenost’ x1 od miesta vrhu, v ktorej teleso dopadne.

• Obyvatel’ stanice drží teleso vo výške h = 1m na povrchom paluby. Aká by bola rýchlost’ vd dopadu telesa na povrch
paluby v dôsledku vol’ného pádu, ak toto teleso upustí (počiatočná rýchlost’ telesa voči palube je nulová)? Určte pod
akým uhlom αd vzhl’adom na povrch paluby teleso dopadne.

• Obyvatel’ stanice vrhne teleso smerom šikmo nahor pod uhlom α vzhl’adom smer dotyčnice k povrchu paluby. Akou
rýchlost’ou musí teleso vrhnút’, aby pri svojom pohybe prešlo osou stanice? Môže byt’ uhol α l’ubovol’ný? Zostrojte
trajektórie pohybu telesa pozorované vo vzt’ažnej sústave spojenej so stanicou pre uhly vrhu α1 = 10◦ a α2 = 60◦.

• Je možné, vypustit’ "družicu", ktorá by obiehala stanicu v stálej výške h2 = 10m nad povrchom paluby? Ak áno, ako
potom závisí obežná rýchlost’ vD a doba obehu TD od výšky nad povrchom paluby?

• Uvážte šikmý vrh telesa pod uhlom α s počiatočnou rýchlost’ou v0, ktorá je podstatne menšia ako öbežná rých-
lost’"stanice ωR. Určte maximálnu výšku hm a vzdialenost’ dopadu xd telesa. Pre aký uhol vrhu αm je dolet telesa
maximálny. Výsledky porovnajte so známymi výsledkami získanými pri šikmom vrhu na povrchu Zeme.

Úloha č.6 *Tranzit FX - 2013/2014 - zima

Budeme uvažovat’ planétu HD 209458 b, ktorá obieha okolo hviezdy podobnej Slnku. Spektrálnymi metódami vieme
určit’ teplotu hviezdy Th = 6000K. Paralaxovou metódou vieme určit’ jej vzdialenost’ dh = 154ly. Z Planckovho zákona
pre vyžarovania čierneho telesa vieme možno určit’ polomer hviezdy Rh ≈ 1.14R�. Z teórie potom vieme odhadnút’
aj hmotnost’ hviezdy Mh ≈ 1.13M�. Niekedy máme to št’astie, že planéta inej hviezdy sa počas svojho pohybu občas
nachádza medzi Zemou a touto hviezdou. O existencii planéty sa vtedy môžeme presvedčit’ tak, že občas pozorovaná
svietivost’ hviezdy v dôsledku zákrytu nepatrne klesne. Planéta HD 209458 b patrí medzi tieto št’astné prípady.

• Tranzit tejto planéty trvá asi 3 hodiny a opakuje sa každých 3.52 dňa. Počas tranzitu klesá pozorovaná svietivost’
(celkový výkon) hviezdy o 1.7%. Určte na základe týchto údajov polomer planéty a jej orbity.

• Zo znalosti orbity planéty a teploty materskej hviezdy určte priemernú teplotu na planéte.

• Ak by obyvatelia inej hviezdnej sústavy pozorovali našu slnečnú sústavu, aký dlhý a aký výrazný tranzit by pozo-
rovali v prípade Zeme a v prípade Jupitera?

Pokial’ je planéta dostatočne hmotná a má malú orbitu, o jej prítomnosti sa možno presvedčit’ aj pomocou Dopplerovho
javu. Ked’že planéta a hviezda obiehajú okolo spoločného t’ažiska, aj hviezda sa trochu „hompál’a a jej spektrum sa
posúva. Planéta HD 209458 b bola pôvodne objavená práve takto.

• Experimentálne sa zistila amplitúda rýchlosti materskej hviezdy smerom k zemi 82ms−1. Aká je hmotnost’ planéty?

• Akou rýchlost’ou sa pohybuje Slnko v dôsledku prítomnosti Jupitera a akou v dôsledku prítomnosti Zeme?
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Úloha č.7 Prstence Problems on Kinematics, Jaan Kalda

Jeden z dvoch prstencoch s polomerom r je v pokoji, druhý sa pohybuje rýchlost’ou v proti stredu prvého. Nájdite rýchlost’
vrchného prieniku prstencov, ak vzdialenost’ medzi stedmi kruhou a.

Úloha č.8 Rotujúce koleso Problems on Kinematics, Jaan Kalda

Koleso polomeru R je vo vzdialenosti H od zeme a rotuje s uhl’ovou rýchlost’ou Ω. V bode A,sa kvapka vody oddelí od
povrchu kolesa a dopadne na zem v bode B priamo pod osou, okolo ktorej koleso rotuje. Nájdite čas pádu kvapky t.

Úloha č.9 *Mucha na gume Známy príklad/ FX / Problems on Kinematics

Pán Mucha vzal gumu počiatočnej dĺžky L. Jeden jej koniec upevnil k stene a druhým koncom začala gumu nat’ahovat’
tak, že jej dĺžka v čase t je L + ut. Súčasne s nat’ahovaním sa po gume začal od steny pohybovat’ mucha konštantnou
rýchlost’ou v. Zistite, aká musí byt’ rýchlost’ v, aby sa muche podarilo príst’ na opačný koniec gumy a ako dlho jej to bude
trvat’!

Úloha č.10 *Pre Mat’a Problems on Kinematics, Jaan Kalda

Homogénne lano bolo vytvorené z explozívneho materiálu, v ktorom sa horiaci koniec pohybuje rýchlost’ou v. Rázová
vlna má vo vzduchu rýchlost’ c, pričom v < c. Pozdĺž akej krivky máme zvinút’ lano, aby sa rázova vlna dostala k danému
bodu zo všetkých bodov na lane v rovnaký čas.

Úloha č.11 *Ťažký Problems on Kinematics, Jaan Kalda

Koniec lana bol prichytený k strane valca, nie d’aleko od jeho povrchu. Valec je prichytený na dokonale hladkom a
šmykl’avom povrchu. Lano sme obmotali okolo valca k-krát. Na vol’ný koniec lana prichytíme závažie, ktorému udelíme
rýchlost’ v v radiálnom smere od valca. Po akom dlhom čase t bude lano znovu omotené okolo valca, tento raz z opačnej
strany?
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Vrhy

Úloha č.12 Prehodit’ múr ... (44FO – B – II – 3, L’ubomír Mucha)

Peter stojí vo vzdialenosti L pred úzkym múrom s výškou h. Múr chce prehodit’ kameňom. Aká musí byt’ minimálna
rýchlost’ vrhu v0m a minimálny uhol vrhu αm, aby Peter zasiahol miesto vo vzdialenosti d za múrom.

Úloha č.13 *Fontánka? (40FO – A – I – 1, Přemysl Šedivý)

Z určitého miesta vodorovnej plochy budeme hádzat’ kameň. Začiatočná rýchlost’ kameňa bude mat’ zakaždým rovnakú
vel’kost’ v, ale uhol vrhu budeme menit’. Trajektórie všetkých vrhov kameňa budú v tej istej zvislej rovine. Ak neuvažujeme
odpor vzduchu, trajektórie kameňa sú paraboly.

• Určte množinu vrcholov všetkých týchto parabol.

• Vymedzte oblast’, ktorú môžeme kameňom za uvedených podmienok zasiahnut’.

Úloha č.14 Derivujem ... (44FO – A – I – 1, L’ubomír Konrád)

Na vodorovnú plochu ihriska svieti slnko, pričom slnečné lúče zvierajú s plochou ihriska uhol β. Športovec na ihrisku so
slnkom za chrbtom vrhá pred seba loptičku a tá sa pohybuje v zvislej rovine rovnobežnej so slnečnými lúčmi. Pod akým
uhlom α vzhl’adom na rovinu ihriska musí vrhnút’ športovec loptičku, aby tieň loptičky na povrchu ihriska dosiahol počas
jej letu najväčšiu vzdialenost’ od športovca? (Rozdiel výšky miesta vrhu a miesta dopadu neuvažujte.)

Úloha č.15 Bzdušova (50FO-A-I-1, Tomáš Bzdušek)

Je známe, že pri šikmom vrhu na vodorovnej pláni v homogénnom tiažovom poli Zeme pri zanedbatel’ne malom odporu
vzduchu sa dosiahne maximálna dĺžka vrhu pri elevačnom uhle 45◦ vzhl’adom na vodorovnú rovinu. Je však tento uhol
optimálny za všetkých okolností? Uvažujme dva špeciálne prípady.

• Človek hodí t’ažké teleso z plošiny vozíka, ktorý sa môže vol’ne pohybovat’ po vodorovných kol’ajniciach. Človek
spolu s vozíkom má hmotnost’ M, hádzané teleso má hmotnost’ m. Pod akým uhlom vzhl’adom na vodorovnú
rovinu v sústave vozíka musí človek vrhnút’ teleso, aby dopadlo na kol’ajnice pri danej rýchlosti vrhu čo najd’alej od
miesta vrhu? Rozdiel výšky bodu vrhu a bodu dopadu neuvažujte.

• Človek sa potom postaví na naklonenú rovinu s uhlom sklonu β a hádže teleso v smere jej stúpania. Pod akým
uhlom α vzhl’adom na vodorovnú rovinu musí hodit’ teleso, aby pri danej rýchlosti vrhu doletelo čo najd’alej od
miesta vrhu?

Úloha č.16 *Minimálne ... (IPhO 2012, SK FO)

Určte minimálnu rýchlost’ v, ktorou musím hodit’ kameň aby som

• Trafil najvyšší vrh budovy sférického tvaru s polomerom R.

• Prehodil gul’u polomeru R.

Úloha č.17 *Balistická raketa Estonian-Finish Physics Olympiad 2005/Physics Cup 2012

Raketa je vypustená vzlieta z pólu Zeme s prvou kozmickou rýchlost’ou, takým spôsobom, že pristane na rovníku. Po-
lomer Zeme je R = 6400km. Čast’ou akej krivky je trajektória rakety? Nájdite parameter trajektórie rakety, maximálnu
výšku, v akej sa raketa nachádzala nad Zemou a čas letu rakety. Neuvažujte odpor vzduchu.
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Čo d’alej?

Odpovede (a niekedy aj postup) ale hlavne d’alšie úlohy možno nájst’ tu:

• Fyzika v príkladoch - zbierka úloh zo slovenskej fyz. olympiády

• Problems on Kinematics by Jaan Kalda

Mechaniku a kinematiku a nejaký ten potrebný matematický aparát sa dá naučit’ v

• Študijných textoch Českej fyz. olympiády

• Skriptá - Základné matematické metódy - Dá sa tu dobre naučit’ matematika potrebná pri riešení fyz. úloh, s ktorou si
vystačíte aj v prvom semestri na vysokej škole.

• Feynman I.

• Goldstein, Poole, Stanko - Classical Mechanics - Biblia mechaniky

.
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