Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2017/18 skladá zo štyroch súťažných
kôl, ktoré budú prebiehať od januára 2018 do mája 2018. Kategórie A, B, C, D tvorí 5 úloh, z
toho jedna praktická. Kategórie E, F obsahujú tri súťažné úlohy určené pre prácu v tíme.
Pre víťazov jednotlivých kôl sú pripravené ceny v celkovej hodnote viac než 1 000 €. Pre pár
desiatok úspešných riešiteľov vyšších kategórií je pripravené aj niekoľkodňové sústredenie
plné super prednášok a zábavných aktivít.

A
B
C
D
E
F

| pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl - tímy
| pre deti materských škôl - tímy

Prvá strana riešenia musí byť čitateľne označené hlavičkou, ktorá obsahuje meno, priezvisko,
označenie úlohy (napr D2) a e-mail, ktorý používa riešiteľ na stránke labak.net. V prípade
registrácie cez Facebook je to e-mail na Facebooku.
Odovzdané riešenie musí byť vo formáte pdf s obsahom maximálne 4 strán. V prípade
väčšieho množstva fotografií alebo videí ich môžeš priložiť v súbore zip spolu s dokumentom
pdf. Veľkosť nahrávaného súboru nesmie prekročiť 15 MB.
Riešenie by malo obsahovať tvoje myšlienkové postupy a vysvetlenie všetkých vzťahov, vzorcov
a predpokladov, ktoré si použil. Pri väčšine príkladov nás nezaujíma až tak výsledok ako
postup, ktorým si sa k nemu dostal. Ku každému riešeniu pristupujeme individuálne,
nechceme žiadne skopírované texty z napr. z wikipédie alebo iných zdrojov. Snaž sa nám
všetko opísať vlastnými slovami. I keď body za grafickú úpravu nestrhávame, pekne
spracované riešenie urobí radosť každému opravovateľovi.
Úlohy rieš samostatne, nie je to súťaž o tom, kto má lepších kamarátov. Ak sa budú
riešenia na seba až príliš podobať, strhávame body obom súťažiacim.

Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať nájdeš vždy pri zadaní úlohy. Aj keď nevieš úplné
riešenie úlohy, neboj sa nám poslať aj čiastočné spracovanie. Keď uvidíme, že si sa naozaj snažil
úlohu vyriešiť a tvoje myšlienky majú hlavu aj pätu, s 0 bodmi pravdepodobne neodídeš.

Kategórie E a F sú určené na prácu v tíme o veľkosti max 5 členov. Učiteľ, môže do súťaže
odosielať riešenie za viac tímov. Musí však pri odovzdávaní určiť unikátne meno každého tímu.
Výsledné riešenie odovzdáva za celú skupinu učiteľ. Vo väčšine prípadov je to kombinácia
krátkeho zhrnutia práce v niekoľkých vetách a priloženie výsledných fotografií. Niektoré úlohy
je výhodnejšie riešiť formou natočenia a odovzdania videa. V tom prípade je v rámci úlohy
priložený aj odkaz, kde je možné video nahrať. Podporované sú všetky tradičné formáty videa
(mp4, 3gp, webm, mov, wmv, flv, avi). Dĺžku obmedzte do max 20 minút a veľkosť do 2 GB.
Video je dobrovoľné, využiť môžete pdf dokument.

Niektoré úlohy (najčastejšie kategória D) môžu byť zadané formou pracovného listu vo formáte
pdf. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky na vpisovanie údajov, ktoré podporuje väčšina
moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Ak máš
problém s ich otvorením alebo úpravou, skús si stiahnuť najnovšiu verziu z vyššie uvedených
programov na odkaze http://labak.net/u/rl/8 .

V hlavičke dokumentu prvej strany nezabudni vyplniť svoje
meno, priezvisko a email. Inak by mohlo dôjsť k jeho strate
a neopraveniu. Keď dokončíš úpravy v dokumente, nezabudni
ho uložiť pomocou tomu príslušného tlačidla alebo klávesovej
skratky
Ctrl+S.
Koordinačný tím LaBáK-u ti praje príjemné riešenie.

Po zemi sa pohybujú rôzne druhy živočíchov. Niektoré behajú, iné skáču, kráčajú, ďalšie sa
plazia. Pohyb - presun z miesta na miesto využívajú pri zabezpečovaní potravy, útek pred
nepriateľom, či pri presune za rozmnožovaním alebo do úkrytu. Nasledujúca úloha vyžaduje
stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou
alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/4. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré
podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit
Reader.

Na niektoré miesta sa človek môže po zemi dostať iba pešou chôdzou. Nasledujúca úloha
vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod
úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/5. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky,
ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo
Foxit Reader.

Moderný IC vlak sa pohybuje pred svojou konečnou stanicou rýchlosťou 144 km/h. Ako ďaleko
od stanice musí začať brzdiť, ak mu pri rovnomerne spomalenom pohybe trvá úplné
zabrzdenie 1 minútu? Výsledok uveďte v kilometroch so zaokrúhlením na jedno desatinné
miesto.

Na obrázku je znázornená trasa troch spôsobov prepravy z
bodu A do bodu B. Osobný automobil sa pohybuje po
kružnicovom oblúku z bodu A do bodu B priemernou
rýchlosťou 45 km/h (bod S je stredom kružnice príslušnej k
danému oblúku, uhol ASB je pravý). Cyklista sa pohybuje po
trase A – S – B priemernou rýchlosťou 18 km/h. Bežec sa
pohybuje najkratšou možnou trasou z bodu A do bodu B
priemernou rýchlosťou 12 km/h.

Urči, ktorý spôsob prepravy z bodu A do bodu B je najrýchlejší a ktorý najpomalší. Urči rýchlosť,
ktorou sa musí pohybovať osobný automobil, aby dorazil do bodu B v rovnakom čase ako
cyklista, ak z bodu A vyrazia súčasne.

Aby bolo vždy zabezpečené čo najvyššie trenie medzi kolesami vozidla a cestou, posypávajú sa
v zime cesty soľou, ktorá topí ľad. Tento efekt je spôsobený jednou z koligatívnych vlastností
roztokov (také vlastnosti, ktoré nezávisia od druhu rozpustenej látky, ale od rozpúšťadla),
konkrétne ho môžeme popísať tretím Raoltovím zákonom. V tejto úlohe sa pokús
demonštrovať jeho platnosť v zmesi soľ a voda. K stanoveniu si vyber zápornú teplotu, okolo
ktorej tvoj teplomer zvláda merať. Priprav roztok soli vo vode o zvolenej koncentrácií a schlaď
ho na takú teplotu, aby celý zmrzol (keďže by bolo komplikované voliť niečo iné ako klasickú
mrazničku, je vhodné voliť teplotu topenia roztoku v rámci schopností tvojej mrazničky).
Následne nameraj teplotu topenia roztoku a over s vypočítanými hodnotami. Klasicky sa
teplota topenia stanovuje ako určitý rozsah od začiatku až po úplné roztopenie zmesi. V tomto
prípade by bolo takéto meranie zaťažené chybou nerovnomernej koncentrácie soli v objeme
(pokús sa vysvetliť, prečo takéto niečo môže nastať), preto ako bod topenia stanov teplotu
tesne pred roztopením posledných kryštálikov ľadu.

Na výstavbu železníc, ciest a chodníkov sa ako materiál využívajú rôzne horniny. Nasledujúca
úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net
pod úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/2. PDF dokument obsahuje interaktívne
prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader
alebo Foxit Reader.

Na malom ostrove SPHERE uprostred oceána používajú obyvatelia zvláštny spôsob dopravy
pošty a nákladu medzi dvomi blízkymi dedinami. Všetko nahádžu do dvoch rozdielnych dutých
gúl s maximálnou celkovou hmotnosťou 2 tony (prvá gula, ktorá mieri do menšej dediny) a 4
tony (druhá gula do väčšej dediny). Gule sú spojené pružinou.
Po naložení nákladu dedinčania gule k sebe priblížia uprostred medzi dedinami ako len ide,
pričom energia stlačenej pružiny je 6 kilo Joulov. Po pustení sa gule pohybujú po hladkom
podklade v navzájom opačných smeroch, každá k inej dedine. Spočítaj výsledné rýchlosti oboch
gúl. Výsledok uveď v metroch za sekundu so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.
Predpokladaj, že obe dediny sa nachádzajú na rovine a ich vzájomné prevýšenie je nulové.

Na obrázku je znázornená pretekárska
dráha (jeden štvorček má stranu dlhú
100 metrov), ktorá sa nachádza na
rovine (nie je klopená). Po tejto dráhe
pretekajú autá, ktorých podvozok má
tvar obdĺžnika s dĺžkou 5 m a šírkou 2 m.
Ťažisko auta sa nachádza 40 cm nad
povrchom vozovky. Hmotnosť auta je
1150 kg. Pre potreby tejto úlohy
zanedbávame šírku kolies auta a považujeme ich za kruhy upevnené na krajoch podvozku.
Maximálna rýchlosť, ktorú dokáže pretekárske auto dosiahnuť, je 306 km/h. Pre potreby tejto
úlohy predpokladajme, že preraďovanie rýchlostných stupňov je okamžité a čas potrebný na
zmenu rýchlosti je zanedbateľný. Taktiež predpokladaj, že pneumatiky auta sa v zákrutách po
povrchu vozovky nešmýkajú.
Vypočítaj:
a)
dĺžku okruhu v metroch,
b)
čas, za ktorý dokáže auto prejsť celý okruh, v sekundách.
Odpovede uveď s presnosťou na 2 desatinné miesta. Hodnotu tiažového zrýchlenia uvažuj 10
N/kg.

V Číne sa v roku 2010 vyprodukovalo 45,18 Gg emisii SO2 pripadajúcich cestnej doprave a 88,08
Gg SO2 železničnej doprave. Oxid siričitý je jedným z pôvodcov kyslých dažďov, keďže sa vo
vode rozpúšťa na slabú kyselinu siričitú. Predpokladajme, že objem atmosféry prislúchajúci
povrchu Číny je uzavretý, t.j. neprebieha výmena plynov medzi týmto objemom atmosféry a
zbytkom planéty. Ďalej, že SO2 je rovnomerne rozpustený, ako vo vodnej pare v plynnej forme,
tak aj v daždi. Pri výpočtoch zanedbaj disociáciu kyseliny siričitej do druhého stupňa a považuj
ju za silnú jednosýtnu kyselinu. V celom objeme atmosféry predpokladajme totožnú zadanú
koncentráciu vody. Zanedbaj tiež stlačiteľnosť plynov, teda môžeš aplikovať niektoré vzťahy pre
kvapaliny. Z uvedených údajov vypočítaj pH kyslých dažďov ktoré by za takýchto podmienok
vznikli.
𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 1 kg/m3
𝜌𝑣𝑜𝑑𝑎 = 1 000 kg/m3
M(SO2)=64,1g/mol
S(čína)=9 597 000 km²

r(zem)=6 371 km
p(atm)=101325 Pa
w(H2O/atm)=0,004

Po zemi sa pohybujú rôzne druhy živočíchov. Niektoré behajú, iné skáču, kráčajú, ďalšie sa
plazia. Pohyb - presun z miesta na miesto využívajú pri zabezpečovaní potravy, útek pred
nepriateľom, či pri presune za rozmnožovaním alebo do úkrytu. Nasledujúca úloha vyžaduje
stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou
alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/9. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré
podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit
Reader.

Mladí informatici sa v roku 2008 zúčastnili Medzinárodnej informatickej olympiády, ktorá sa
konala mimo Európy. Kým porota hodnotila súťažné práce, organizátori pre nich pripravili výlet.
Zhotovili z neho nasledujúce fotografie. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného
listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou alebo na odkaze
http://labak.net/u/rl/10. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina
moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Jakub a Erika sa po dlhej dobe dohodli, že sa stretnú medzi svojimi mestami Nová Poruba
a Medvedice, ktoré sú vzdialené 24 kilometrov. Aby však bolo stretnutie romantickejšie,
nedohodli sa na presnom mieste a čase, avšak mobilom si dali vedieť a vyrazili súčasne proti
sebe. Erika išla veľmi pomaly autom z Medvedíc, rovnomernou rýchlosťou 36 km/h, Jakub ako
princ na bielom bicykli vyrazil rovnomernou rýchlosťou 18 km/h z Novej Poruby. Za koľko minút
sa stretnú a ako ďaleko od Novej Poruby? Čas stretnutia uveď v minútach so zaokrúhlením na
jedno desatinné miesto. Miesto stretnutia – vzdialenosť od Novej Poruby – uveď v kilometroch
so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

Doprava v okolí väčších miest je v súčasnosti jedným z najväčších problémov, ktoré musí
miestna samospráva riešiť. Veľké množstvo dochádzajúcich ľudí do miest kladie veľké nároky

na kapacitu a priepustnosť ciest, pretože väčšina osobných áut je obsadená jednou, maximálne
dvoma osobami.
Skúste odhadnúť koľko Vašich spolužiakov sa zmestí na plochu 1m2. Tvrdenie prakticky overte
a odfotografujte.
Porovnaj a číselne vyjadri, koľko miesta zaberie 1 000 ľudí, ktorí dochádzajú pešo, bicyklom,
autom, autobusom a električkou a určte, ktorý spôsob dopravy je najefektívnejší z hľadiska
potrebného miesta na 1 osobu, ak viete, že na jednom metri štvorcovom môžeme umiestniť 4
dospelých ľudí, bicykel zaberá plochu obdĺžnika s rozmermi 2 m x 1 m a prepraví sa na ňom
jedna osoba, rozmery auta sú 4,5 m x 2 m a dopravujú sa v ňom dvaja až piati ľudia, autobus
má dĺžku 12 m, šírku 2,55 m a kapacitu 108 osôb, električka má dĺžku 32,5, šírku 2,5 m a zmestí
sa do nej 241 osôb. Svoje tvrdenie zdôvodnite.

Určite si už počul že produkcia plynov ako napríklad oxid uhličitý, spôsobuje kyslé dažde. V
chémii dokážeme podľa kyslosti rozdeliť látky na kyslé, zásadité a neutrálne. Zástupcov
dokážeme nájsť v každej domácnosti. Napríklad ocot, teda zriedená kyselina octová, alebo
šťava z citrónu, obsahujúca kyselinu citrónovú, sú látky kyslé. Naopak roztok sódy vo vode je
zásaditý. Neutrálnou látkou je napríklad voda. Ak by si sa však pozrel na zloženie vody z
vodovodu, zistil by si, že sa tam nachádzajú aj iné látky, ktoré spôsobujú, že voda je mierne
zásaditá. V našom experimente však budeme považovať vodu za neutrálnu. Niektorými látkami
zase dokážeme zisťovať a merať kyslosť iných látok. Takéto látky nazývame indikátory.
Napríklad výluh z červenej kapusty je výborným indikátorom, pretože mení svoju farbu podľa
kyslosti prostredia.
Tvojou úlohou bude získať indikátor z červenej kapusty tak, že jej natrhané listy ponoríš do
vriacej vody a silou mierne pučíš. Trochu zo získaného indikátoru odlejeme, pridáme malé
množstvo sódy a zamiešame. Postupne opakujeme aj
s
kyselinou
citrónovou
respektíve
octovou.
Gurmánom, ktorý chcú použiť iné kyslé a zásadité látky
sa medze nekladú. popíšte farby indikátoru v
jednotlivých prostrediach (neutrálne, kyslé, zásadité).
Do malého pohárika (popros ocina o poldecák)
nalejeme náš indikátor a pridáme malé množstvo
sódy, čo najviac tak, aby sa celá rozpustila. (nebojte sa,
možno bude vyžadovať viac pokusov). Následne
vymysli zdroj oxidu uhličitého. Medze predstavivosti sa
nekladú. Musíš ho však produkovať dostatočne rýchlo,

takže sviečka neprichádza do úvahy. Takto vzniknutý oxid uhličitý zavádzaj do vody. Môžeš sa
inšpirovať touto aparatúrou.
Podrobne opíš svoju aparatúru na výrobu a zavádzanie oxidu uhličitého, k riešeniu pridaj aj jej
fotky. Opíš farebné zmeny počas všetkých krokov a roztok v jednotlivých krokoch odfoť.

Významnou súčasťou pozemnej dopravy je aj mestská hromadná doprava. V blízkosti budov,
ktoré sú na fotografiách v minulosti prechádzali električky. V súčasnosti sa tam ešte nachádzajú
koľajnice, ale trasa električiek už tadiaľ nevedie. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie
pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou alebo na
odkaze http://labak.net/u/rl/6. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje
väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Pri poslednom stretnutí si Erika všimla krásnu reštauráciu s prijateľnými cenami presne v
strede medzi Medvedicami a Novou Porubou, ktoré sú vzdialené od seba 24 kilometrov. Ďalšie
stretnutie si teda Jakub a Erika dohodli tam. Jakub vyrazil na svojom bicykli o 20 minút skôr ako
Erika, ktorá ide autom. Erika sa pohybuje autom rovnomerne priamočiaro rýchlosťou 36 km/h.
Akou rýchlosťou musí bicyklovať Jakub, aby sa stretol s Erikou presne pred reštauráciou? Ako
dlho bude trvať cesta autom Erike, až kým sa stretnú? Rýchlosť uveď v km/h so zaokrúhlením
na jedno desatinné miesto. Erikinu dĺžku cesty uveď v minútach so zaokrúhlením na jedno
desatinné miesto.

V tomto kole sa spoločne pozrieme na chemické pozadie problematiky spaľovacieho motora,
palív, emisií. V automobiloch je najbežnejším typom motora spaľovací, ktorý spálením paliva
premieňa jeho chemickú energiu na mechanickú prácu. Vysvetli, prečo je spaľovanie
(horenie) chemickým dejom.
Ako palivá sa najčastejšie používajú uhľovodíky - benzín, nafta, stlačený zemný plyn,
skvapalnený propán-bután alebo bezvodné alkoholy – metanol a etanol. Využívajú sa aj ich
rôzne zmesi, prípadne sa motor používa ako viacpalivový s prepínaním paliva počas jazdy.
Zaraď palivá v zátvorke (benzín, nafta, stlačený zemný plyn, skvapalnený propán-bután,
metanol, etanol) medzi chemicky čisté látky alebo medzi zmesi látok. Svoje zaradenie
stručne zdôvodni.
Na čisto iba etanol dnes jazdí máloktoré vozidlo. Väčšinou sa etanol používa v zmesi s
benzínom. Táto zmes sa označuje Exx, kde xx popisuje zastúpenie etanolu v zmesi. Čo

znamená označenie E85 u konkrétnej zmesi tohto typu paliva? Aké je percentuálne
zastúpenie benzínu? Úvahu, ktorou si sa dopracoval k odpovediam, napíš.
Ďalší typ paliva sa vyrába zmiešaním štandardnej motorovej nafty a RCOO-CH3, kde R
reprezentuje uhľovodíkový zvyšok. Za R sme doplnili určitý uhľovodíkový zvyšok a získali
nasledujúci vzorec - CH3(CH2)14COO-CH3, pomenuj látku a načrtni svoj myšlienkový
postup pri tvorbe názvu.
Spaľovací motor je s ohľadom na jeho rozšírenie významným zdrojom emisií. Produktom
dokonalého spaľovania (pri nadbytku kyslíku) uhľovodíkového paliva sú voda a oxid uhličitý
podľa nasledujúcej rovnice (pre zjednodušenie budeme uvažovať horenie iba jedného
uhľovodíku): CH3-CH2-CH3 + 5O2 ---> 3CO2 + 4H2O. Vypočítaj látkové množstvo oxidu
uhličitého, ktoré vznikne v priebehu tejto reakcie zreagovaním 22,8 kg vzdušného
kyslíka s propánom ak vieš, že Ar(O) = 15,9994. Uveď zápis, výpočet a výsledok zaokrúhli
na jedno desatinné miesto.
Bežne vznikajú v dôsledku spaľovania prímesí palív a nedokonalého horenia ďalšie zlúčeniny
škodlivého charakteru a sú uvoľňované do ovzdušia. Sú to napríklad oxidy dusíka a síry,
nespálené uhľovodíky, amoniak, oxid uhoľnatý a iné. Otrava CO je jednou z najčastejších
otráv vôbec. Vyskytuje sa napríklad v uzavretých priestoroch, kde beží spaľovací motor
alebo pri zlom odvetrávaní plynových spotrebičov. Akú farbu budú mať pery človeka, ak
je otrávený CO? Prečo je to tak?
V súčasnosti nie je možné spaľovací motor úplne nahradiť iným pohonom, vhodným pre
automobilovú dopravu, ktorý by zachoval jeho výhody a nemal by jeho nevýhody. Preto
výrobcovia pracujú na znížení nepriaznivých dopadov používania spaľovacích motorov.

Kedysi sa v dobe nie až tak dávno minulej používali v mestskej hromadnej doprave lístky, ktoré
sa označovali v označovačoch. Tie lístok predierovali na troch alebo štyroch miestach z
deviatich podľa toho, ako boli nastavené. Revízor potom skontroloval, či má človek pri sebe
lístok, ktorý mal rovnaké označenie ako ten, ktorý označoval označovač vo vozidle. Takýto lístok
potom revízor natrhol, aby ho nemohol použiť nikto iný.
Urči pravdepodobnosť, že si počas jedného roka označíme lístok dvakrát/trikrát/štyrikrát tou
istou kombináciou, ak predpokladáme, že označovače
sú nastavené náhodne a počas roka urobíme
hromadnou dopravou priemerne dve jazdy denne.
V meste je vypravených každý deň 50 liniek, pričom v
špičke je z každej linky v prevádzke aspoň 6 vozidiel.
Urči, aká je pravdepodobnosť, že sa počas špičky

nachádzajú v meste dve vozidlá, ktoré majú nastavenú rovnakú kombináciu v označovači
cestovných lístkov.
Urči, koľko označených lístkov by sme si museli pripraviť (resp. zozbierať), ak by sme chceli mať
istotu, že budeme mať pri sebe všetky možné kombinácie cestovných lístkov.

Téma prvého kola je pozemná doprava. Do tejto skupiny dopravy patria všetky možnosti
prepravy, ktoré nám pomáhajú pohybovať sa po pevnine. Skúste len vymenovať prostriedky,
ktoré nás dokážu takto prepraviť. Podľa počtu pasažierov ešte delíme tieto prostriedky na
individuálne a hromadné, viete ktoré sú ktoré?
Výborne, určite ste ich vymenovali veľké množstvo! Teraz pôjdeme pracovať na prvej, tvorivej
úlohe: Vytvorte si znak vášho tímu. Takému znaku sa tiež hovorí aj logo. Vymyslite a vytvorte
svoje vlastné logo, ktoré bude nejako spojené s témou dopravy, nemusí to byť len doprava
pozemná, keďže celý ročník súťaže, sa bude týkať dopravy. Je to na Vás. Logo môžete
namaľovať, vymodelovať alebo akokoľvek inak stvárniť. Tento znak-logo, môžete neskôr
používať pri označovaní svojich súťažných modelov.
Logo si odložte. Do riešenia nám pošlite len fotografie.

Toto kolo súťaže sa budeme venovať pozemnej doprave, ktorá obsahuje všetky druhy dopravy
odohrávajúce sa na pevnej pôde, zemi. Spolu si vyrobíme jednoduchý vláčik z rolky z toaletného
papiera a neskôr si postavíme vlastné nákladné auto, s ktorým dokážeme previesť aj nejaký
náklad.
Vláčik
Z rolky z toaletného papiera poskladajte vláčik (súpravu niekoľkých vagónov – 2-3) a dodajte
mu aj nejaké oživenie (potlač, farbu, obrázky, kde bude zakomponované aj logo vášho tímu)
tvorivosti a fantázií sa medze nekladú. Postup a pomôcky nám opíšte jednou z týchto foriem:
video s riešiteľmi, plagát/nákres alebo pomocou textu. Váš vyrobený vláčik zdokumentujte a
jeho fotografiu priložte do Vášho odpoveďového hárku. Ak budete mať čas, môžete aj svojich
kamarátov alebo spolužiakov naučiť takýto vláčik vyrobiť.
Nákladné auto
Pomôcky: špajdle, vrchnáky z PET fliaš, slamka, ceruzky, drevené paličky/kartón, lepidlo/taviaca
pištoľ a iné. Ak máme konštrukciu nášho nákladného auta hotovú, prichádza časť, kde opäť
využijete svoju fantáziu a to tak, že z drevených paličiek/kartónu postavte kabínu a nosnú
plochu tak, aby Vaše nákladné auto dokázalo uniesť čo najťažší náklad. Hmotnosti nákladov
zmerajte a zaznamenajte ich v tabuľkách. Nezabudnite samotnú stavbu, pokusy a finálny
výstup zdokumentovať.

Svoje výrobky a postupy pri ich výrobe zdokumentujte fotografiami a obrázkami. Priložiť
môžete aj krátke video na http://labak.net/u/rl/7. Pred odoslaním videa zadajte vaše meno
a priezvisko bez diakritiky a medzier, v prípade tímového riešenia pridajte aj názov tímu
(príklad: VedciFerkoSloboda).

Po zemi sa pohybujú rôzne druhy živočíchov. Niektoré behajú, iné skáču, kráčajú, ďalšie sa
plazia. Pohyb - presun z miesta na miesto využívajú pri zabezpečovaní potravy, útek pred
nepriateľom, či pri presune za rozmnožovaním alebo do úkrytu. Na súťažnej stránke pod
úlohou sa nachádza ZIP priečinok (http://labak.net/u/rl/11) s fotografiami živočíchov. Vytvorte
v triede nástenku, kde týmto živočíchom priradíte meno a či patria medzi stavovce alebo
bezstavovce. Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, môžete využiť aj iné živočíchy a obrázky
z časopisov alebo ich nakresliť. Následne žiakom prideľte živočícha a za úlohu k nemu nakresliť
stopu/odtlačok nohy, ktorú by na zemi podľa neho zanechal. Proces tvorby nástenky
a nakreslené stopy zdokumentujte fotografiami alebo videom (nahrajte na http://labak.net/u/rl/10).

Téma prvého kola je pozemná doprava. Do tejto skupiny dopravy patria všetky možnosti
prepravy, ktoré nám pomáhajú pohybovať sa po pevnine. Skúste len vymenovať prostriedky,
ktoré nás dokážu takto prepraviť.
Výborne, určite ste ich vymenovali veľké množstvo! Teraz pôjdeme pracovať na prvej, tvorivej
úlohe: Vytvorte si znak vášho tímu. Takému znaku sa tiež hovorí aj logo. Vymyslite a vytvorte
svoje vlastné logo, ktoré bude nejako spojené s témou dopravy, nemusí to byť len doprava
pozemná, keďže celý ročník súťaže, sa bude týkať dopravy. Je to na Vás. Logo môžete
namaľovať, vymodelovať alebo akokoľvek inak stvárniť. Tento znak-logo, môžete neskôr
používať pri označovaní svojich súťažných modelov.
Logo si odložte. Do riešenia nám pošlite len jeho fotografie.

Poznáme množstvo stavieb, ktoré nám umožňujú pohybovať sa. Sú to napr. chodníky, cesty,
mosty, koľajnice. Pri týchto stavbách je dôležitý aj ich sklon, teda či sú z kopca alebo do kopca.
My si skúsime pripraviť takýto kopec, ktorý nazývame aj naklonená rovina. Sklon tejto roviny
musíme dobre zvážiť, aby sme na nej vedeli robiť pokusy. K nášmu experimentu budeme
potrebovať rôzne predmety, ktoré budú kladené na našu naklonenú rovinu. Predmety si
môžete zvoliť ľubovoľné. Dajte však pozor, aby sa náhodou nerozbili alebo niekoho nezranili.
Predmety postupne kladieme na rovinu a pozorujeme, čo sa deje. Predmety môžeme roztriediť
do skupín, podľa toho, ako sa správali na naklonenej rovine. Aké predmety ste vyskúšali? Do
akých skupín ste ich zatriedili? Príklad naklonenej roviny:

Po zemi sa pohybujú rôzne druhy živočíchov. Niektoré behajú, iné skáču, kráčajú, ďalšie sa
plazia. Pohyb - presun z miesta na miesto využívajú pri zabezpečovaní potravy, útek pred
nepriateľom, či pri presune za rozmnožovaním alebo do úkrytu. Na súťažnej stránke pod
úlohou sa nachádza ZIP priečinok (http://labak.net/u/rl/12) s fotografiami živočíchov. Pozrite si
s deťmi jednotlivé fotky, či už vytlačené alebo v elektronickej podobe napríklad na mobile.
Skúste identifikovať spoločne zvieratá na nich. Porozprávajte, či predstavujú pre človeka
nebezpečenstvo keď ich stretne v lese atď. Ďalšou úlohou je jednotlivé zvieratká nakresliť a ku
každému zvieratku tiež nakresliť akú stopu akú si dieťa myslí, že v zemi zanechá. Ako riešenie
úlohy odovzdajte fotky nakreslených zvierat a ich stôp.
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