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Archimédiáda 2016 – kategorie G Fyzikální olympiády
Soutěž Fyzikální olympiáda (FO) organizuje Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a
fyziků. Soutěž je dobrovolná, probíhá na území České republiky jednotně a řídí
se platným organizačním řádem (http://fyzikalniolympiada.cz/dokumenty/
organizacni-rad-fo.pdf). Kategorie G – ARCHIMÉDIÁDA probíhá ve dvou
kolech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.

Termíny Archimédiády – kategorie G pro školní rok 2016 – 2017
Školní kola: 1. 2. – 30. 4. 2017
Okresní kola: květen 2017 (přesné datum určují okresní komise FO)

Organizace a průběh soutěže
První, školní část soutěže se uskuteční v únoru až dubnu roku 2017

(přesný termín ukončení určují okresní komise FO). Soutěžící obdrží k ře-
šení pět úloh, které jsou uvedeny v tomto textu. Jejich řešení vyžaduje vědomosti
a dovednosti získané během dosavadního studia v předmětu fyzika, dále schop-
nost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty či grafy. Některé úlohy
předpokládají také provedení jednoduchých pokusů.
• Řešení každé úlohy zapisují řešitelé na zvláštní papír.
• U všech úloh je potřeba popsat podrobně úvahy při řešení. Protokol o řešení

musí být výstižný, doplněný výpočty, grafy, tabulkami naměřených hodnot či
jinak získaných údajů, obrázky a náčrtky.

• Pokusy lze provádět doma nebo ve škole, musí však být načrtnuty a popsány
použité pomůcky, uveden postup měření a zpracovány výsledky, plynoucí ze
změřených hodnot.

• Učitel fyziky poskytne soutěžícím zejména při pokusech všestrannou pomoc.
Může doporučit vhodnou studijní literaturu, popř. navést, jakým postupem
se k výsledku úlohy dostat.

• Učitel fyziky potom řešení opraví, sdělí žákům správné výsledky, případně
podrobněji vysvětlí řešení.

• Po ukončení prvního kola navrhne referent FO na škole řešitele k postupu
do druhého (okresního) kola a návrh postupujících jednotlivců nebo družstev
odešle příslušné okresní komisi FO.
Druhá část soutěže proběhne během měsíce května 2017 a může

být organizována jako soutěž jednotlivců nebo družstev podle dispozic, které
obdrží učitelé od okresní komise FO. Formu této části soutěže ponecháváme
v kompetenci okresních komisí FO. O zařazení řešitelů do druhého kola soutěže
rozhodne okresní komise FO, pozvánku do druhého kola soutěže dostanou řešitelé
(nebo družstvo) prostřednictvím školy.
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Kontakty a podpora on-line
Texty úloh všech kol soutěže a po ukončení kol i instruktážní řešení lze nalézt

on-line na stránkách soutěže:
fyzikalniolympiada.cz

Tam lze také najít diskusní fórum a seznam adres krajských komisí FO s odkazy
na jejich internetové stránky. V případě potřeby nás můžete také kontaktovat
e-mailem na adrese fo@uhk.cz.

Několik rad, jak řešit fyzikální úlohy
• Pečlivě si prostudujte text úlohy a snažte se pochopit všechny jeho části.
• Označte fyzikální veličiny tak, jak jste zvyklí z výuky fyziky, hodnoty si zpra-

vidla hned převeďte do mezinárodní soustavy jednotek.
• Nezapomeňte si nakreslit situační náčrtek, pomůže to často rychleji se orien-

tovat v daném problému.
• Proveďte fyzikální analýzu situace – vytvořte si zjednodušující modely a vy-

berte vztahy, o nichž předpokládáte, že je použijete při řešení. Vytvořte si
rámcový plán řešení.

• Úlohu řešte nejprve obecně, nedosazujte pokud možno hned číselné hodnoty.
Tak dostanete závěrečný vztah, kde na levé straně máte hledanou veličinu a
napravo veličiny, jejichž hodnoty znáte z textu úlohy nebo je umíte zjistit.

• Dosaďte do vztahu místo hodnot veličin pouze jejich jednotky a proveďte
tzv. jednotkovou kontrolu. Vyjde-li správná jednotka výsledku, máte velkou
naději, že daný vztah je správný.

• Dosaďte hodnoty veličin a známé konstanty. Nezapomeňte na stanovení hle-
daného výsledku s přijatelným počtem platných číslic – neopisujte jen výsle-
dek z kalkulátoru.

• Pro kontrolu použijte některé z grafických metod (někdy to bude jediný způ-
sob, jak se dostat k výsledku, zvláště, není-li matematická příprava dostateč-
ná). Někdy musíte vykonat kontrolní experiment.

• Nezapomeňte provést diskusi řešení s ohledem na dané hodnoty veličin a
vybraný model k řešení problému.

• Stanovte odpověď na otázku danou textem problému. Nezapomeňte, že ně-
kdy jde jen o číselnou hodnotu hledané veličiny, jindy je získaný výsledek
předpokladem pro vyslovení slovní odpovědi.
Zdají se vám úlohy obtížné? Nezapomeňte na známou pravdu: čím více si

nakreslíte obrázků, čím více se v pokusech či představách přiblížíte situaci, o níž
se v úloze jedná, čím více uděláte přípravných činností, tím snadněji se potom
dostanete k výsledku.

Přejeme vám hodně zdaru a radosti při řešení fyzikálních úloh!

V Hradci Králové, srpen 2016 Ústřední komise FO ČR
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Úlohy 1. kola 58. ročníku Fyzikální olympiády
Kategorie G – Archimédiáda

Ve všech úlohách uvažujte tíhové zrychlení g = 10 N/kg = 10 m/s2 a hustotu
vody ϱ = 1 000 kg/m3.

FO58G1–1: Pejsek s kočičkou na výletě
Pejsek s kočičkou šli na nedělní výlet do lesa.
Nejprve šli 30 min rovnoměrným pohybem rych-
lostí o velikosti 8 km/h. Pak se zastavili, aby se
nasvačili. Po 12 minutách odpočinku pejsek vy-
skočil a utíkal za zajícem. Pohyboval se rovno-
měrně přímočaře rychlostí o velikosti 20 km/h a
uběhl 6 km.
Pak se obrátil a vracel se stejnou cestou zpět ke kočičce, která celou dobu čekala
na stejném místě. Cesta ke kočičce trvala pejskovi o 3 minuty déle než cesta za
zajícem. Když pejsek doběhl rovnoměrným pohybem ke kočičce, ihned se vydali
domů. Vraceli se kratší cestou, šli rovnoměrným pohybem rychlostí o velikosti
10 km/h a domů došli za 15 min.
a) Sestrojte graf závislosti velikosti rychlosti pejska na čase pro celou dobu

pohybu.
b) Určete celkovou dráhu, kterou pejsek urazil během výletu.
c) Vypočítejte průměrnou rychlost pejska.

FO58G1–2: Horská lavina
Horskou silnici širokou 8 m zavalila na úseku 150 m sně-
hová lavina o průměrné výšce 60 cm.
a) Jaký celkový objem sněhu bude třeba odstranit?
b) Kolik aut s nosností 5 t by bylo třeba použít na odvoz

sněhu, je-li průměrná hustota sněhu ϱ = 500 kg/m3?
c) Sněhová fréza, která sníh nakládá nebo odhazuje stranou, má záběr 2 m a

pohybuje se rychlostí 20 cm/s. Jak dlouho bude trvat, než se podaří silnici
uvolnit?

d) Jak dlouho bude trvat odklizení sněhu, když měla fréza po ujetí 200 m poru-
chu, jejíž odstranění trvalo 20 min a její rychlost se pak snížila na polovinu?

FO58G1–3: Sklenička na vodě
Sklenička válcového tvaru o hmotnosti m = 150 g, výšce h =
= 10 cm a ploše dna S = 25 cm2 plave částečně ponořená na
vodní hladině.
a) V jaké hloubce pod hladinou bude dno skleničky? Skleničku

budeme udržovat tak, aby dno bylo vodorovné.

4



b) Kolik drobných skleněných kuliček můžeme do skleničky nasypat, aniž by
se sklenička potopila? Objem jedné kuličky je 33,5 mm3 a hustota skla je
ϱs = 2 500 kg/m3.

FO58G1–4: Chlazení nápoje v řece
V horkém létě si Pavel na břehu řeky
vybudoval chladicí zařízení. Na ostrý ká-
men K (viz obr. 1), který byl těsně na
břehu řeky, položil tyč o délce d = 90 cm
tak, že 1/3 délky přečnívala nad hladinu.
Na konec A tyče upevnil lano a zavěsil
na něj vodotěsný kanystr s nápojem tak,

K

A
B

Obr. 1: Chladicí zařízení

že celý kanystr byl pod vodou. Vnější objem kanystru je V0 = 5 l, hmotnost
prázdného kanystru m0 = 2,0 kg. Na konec B tyče umístil Pavel vhodný ká-
men.
a) Jaká musí být hmotnost tohoto kamene, aby tyč byla v rovnováze, pokud

Pavel nalije do kanystru objem V1 = 4,8 l nápoje?
b) Do jaké vzdálenosti od konce B může Pavel posunout tento kámen, jestliže

v kanystru po odebrání zůstane jen V2 = 3,9 l nápoje?
Hmotnost tyče zanedbejte, hustota nápoje je stejná, jako hustota vody.

FO58G1–5: Experiment – hmotnost, objem a hustota zrnka hrachu
Úkoly:
a) Určete průměrnou hmotnost m a průměrnou hustotu

ϱ zrnek hrachu.
b) V odměrném válci nebo jiné odměrné nádobě zaují-

má hrách o hmotnosti 200 g objem V = V1+V2, kde
V1 je objem hrachových zrnek, V2 je součet objemů
mezer mezi zrnky. Odhadněte poměr V2/V1.

Pomůcky: Hrách (celý, nepůlený, sušený, tj. ne zmrazený), odměrný válec, váhy
Postup měření:
1. Odvážíme asi m0 = 200 g hrachu. Spočítáme počet zrnek n, který této hmot-

nosti odpovídá.
2. Odvážený hrách nasypeme do odměrného válce (za sucha, bez vody) a určíme

objem V hrachových zrnek a mezer mezi nimi.
3. Navrhněte způsob, jak určit objem samotných zrnek a odměřte jejich objem

V1.
4. Ze získaných hodnot dopočítáme objem mezer V2, poměr V2/V1, průměrnou

hmotnost, objem a hustotu jednoho zrnka.
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Zveme všechny zájemce o fyziku k řešení zajímavých úloh!
Informujte se u svého učitele fyziky.

Najdete nás také na Internetu a Facebooku:
http://fyzikalniolympiada.cz

https://www.facebook.com/fyzikalniolympiada.

Leták pro kategorie E, F, G připravila komise pro výběr úloh při ÚKFO České
republiky ve složení Pavel Kabrhel, Michaela Křížová, Richard Polma, Jindřich
Pulíček, Lukáš Richterek a Michaela Šutová ve spolupráci s autorem úloh Janem
Thomasem.V ilustracích byly použity obrázky z Wikipedie, serverů pixabay.
com a www.tetongravity.com.

Sázeno systémem XƎLATEX
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