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3. kolo – Afrika a svetový oceán
Uzávierka 3. kola: 04. 05. 2020

O LaBáK-u
Online Seminár LaBáK.net je prírodovedná súťaž určená takmer pre každého –
deti, žiakov a študentov, ktorí sa zaujímajú najmä o prírodné vedy a techniku. Súťaž
prebieha každý školský rok od roku 2012, kedy začala svojím prvým ročníkom. Ako
súťažiaci sa v nej naučíš pozerať na svet pohľadom matematiky, fyziky, chémie,
geografie, biológie a ich vzájomným prepojením.
Súťaž si zakladá na troch hlavných hodnotách, ktorými sú:
• Multidisciplinarita: Každá zo súťažných úloh v sebe zahŕňa aspoň dva prírodovedné predmety a pre dosiahnutie správneho riešenia ich musíš správne
aplikovať.
• Vedeckosť: Každý problém, ktorý vyriešiš, je potrebné správne vyhodnotiť
a opísať. Správne napísané riešenie by malo byť možné zopakovať a dôjsť k rovnakému výsledku. Nezabudni sa taktiež zamyslieť nad možnými chybami merania, zjednodušeniami modelov, potenciálnymi skresleniami a odôvodni svoje
tvrdenia s využitím relevantných zdrojov.
• Inovatívny prístup: Úlohy často reagujú na aktuálne udalosti formou témy
ročníka a taktiež jednotlivých zadaní úloh. Ich riešenie často vyžaduje aj
TVOJ inovatívny prístup.
Misiou LaBáK-u je podporovať prirodzené bádanie a záujem o prírodné vedy
u detí v každom veku. Veríme, že v každom veku je možné spoznávať niečo nové, čo
zároveň robí tento projekt unikátnym na Slovensku.

Novinky oproti minulému roku
1. Úlohy so študijným textom
Predstavujeme nový typ úloh – Úlohy so študijným textom. Ide väčšinou
o jednu úlohu v rámci kategórie, ktorá obsahuje odborný kontext k úlohe, ale zároveň
je zaujímavý aj sám o sebe. Aj keď ti samotný študijný text úlohu sám o sebe
nevyrieši, výrazne ti dopomôže k jej vyriešeniu. Taktiež ide o zaujímavé čítanie na
spríjemnenie tvojho pobytu vo vlaku či v autobuse. Úloha so študijným textom je
označená dodatočným písmenom T.
2. Hodnotenie tímových úloh E a F
Cieľom LaBáK-u, predovšetkým v kategóriách E a F, je prehlbovať záujem o prírodné vedy pomocou jednoduchých pokusov a pozorovaní. Riešenie úloh často nie
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je jednoduché a kladie veľký dôraz na vedúceho tímu – vyučujúceho, ktorý pripraví
pomôcky, rozdeľuje prácu medzi všetkých členov tímu, zbiera fotodokumentáciu a na
záver aj spisuje riešenie.
Na základe spätnej väzby sme sa rozhodli zjednodušiť hodnotenie tímových
úloh, aby mal vedúci tímu viac času na riešenie a menej na písanie riešenia a strachovanie o finálnu podobu úlohy. Každá úloha je tvorená 2 – 3 podúlohami. Za každú
podúlohu je možné získať 0 – 2 body:
2 body: Výborné riešenie, ktoré splnilo pokyny v úlohe a dostatočne ich zdokumentovalo. Do riešenia úlohy sa zapojila väčšina členov tímu.
1 bod: Úloha je čiastočne splnená alebo horšie zdokumentovaná (napríklad
chýbajú fotky alebo opis práce jednotlivých členov tímu).
0 bodov: Zadanie úlohy nebolo splnené alebo riešenie je nedostatočne zdokumentované na posúdenie splnenia úlohy.
Aby sme špeciálne odmenili tímy, ktoré prišli s výnimočným a originálnym riešením úlohy, zavádzame bonusový bod hodnotiteľa. Hodnotiteľ úlohy môže prideliť 1 bod za kreativitu maximálne 10 % z celkového počtu odoslaných riešení danej
úlohy.
Zároveň v rámci kategórií E a F nebudeme vyhodnocovať poradie v rámci miest,
ale ako zlaté, strieborné a bronzové ocenenie. Jednotlivé ocenenia sa budú
udeľovať podľa počtu bodov a celkovo tak ohodnotíme výrazne viac tímov než v minulých ročníkoch.

Stručné pravidlá

(úplné znenie nájdete na stránke na LaBak.net)

Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2019/20 skladá zo štyroch
súťažných kôl, ktoré budú prebiehať od septembra 2019 do júna 2020. Kategórie A,
B, C, D obsahujú 4 úlohy, z toho jedna praktická. Kategórie E, F obsahujú jednu
úlohu určenú pre prácu v tíme.

Kategórie
A | pre žiakov 3. – 4. ročníka stredných škôl – jednotlivci
B | pre žiakov 1. – 2. ročníka stredných škôl – jednotlivci
C | pre žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl – jednotlivci
D | pre žiakov 5. – 7. ročníka základných škôl – jednotlivci
E | pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl – tímy
F | pre deti materských škôl – tímy
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Riešenie
Prvá strana riešenia musí byť čitateľne označená 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
(neplatí pre kategórie E a F). Hlavný text riešenia musí byť písaný na počítači, ktorý môžeš doplniť aj rukou nakreslenými náčrtmi, vzorcami. V prípade väčšieho množstva fotografií alebo videí ich môžeš priložiť v súbore zip spolu
s dokumentom pdf. Veľkosť nahrávaného súboru nesmie prekročiť 15 MB.
Hodnotí sa iba posledné odovzdané riešenie.
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 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 môžeš za riešenie úlohy získať, nájdeš vždy pri
zadaní úlohy. Aj keď nevieš úlohu vyriešiť celú, neboj sa nám poslať aj čiastočné
riešenie. 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
Kategórie E a F sú určené na prácu v tíme s veľkosťou maximálne 5 členov. Učiteľ
môže do súťaže odosielať riešenia 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 fotografií. Niektoré úlohy je výhodné riešiť formou natočenia videa.
V tom prípade je potrebné nahrať ho na nejaký online server (napríklad Youtube)
a do riešenia odoslať odkaz, cez ktorý sa dá video pozrieť. Funkčnosť odkazu, prosím,
skontrolujete v režime inkognito vo svojom prehliadači.
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Pracovné listy
Niektoré úlohy (najmä v kategórii 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. POZOR! Google Chrome nedokáže ukladať vyplnené údaje do formulárov!

V hlavičke dokumentu prvej strany nezabudni vyplniť svoje meno, priezvisko
a e-mail. Inak by mohlo dôjsť k jeho strate a neopraveniu. Keď dokončíš úpravy
v dokumente, nezabudni ho uložiť pomocou príslušného tlačidla alebo klávesovej
skratky CTRL+S.
Koordinačný tím LaBáK-u ti praje príjemné riešenie!
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Kategória F | Materské školy
F1 | Spoznávame Africkú prírodu
Milí kamaráti, pozdravujem vás v treťom kole, to znamená, že polovicu súťaže
máme za sebou a vy to zvládate naozaj veľmi dobre. Témou 3. kola je Afrika. Boli
ste už niekedy v Afrike? Je tam oveľa teplejšie ako v Európe, ale okrem pralesov kde
rastie veľmi veľa krásne zelených rastlín a je tam veľa najrôznejších druhov zvierat,
majú v Afrike aj veľké oblasti kde je iba púšť. Nakreslite, ako si predstavujete
Afriku, či púšte alebo pralesy.
V púšťach sa nachádza aj množstvo oáz. Oázy sú miesta, kde žijú rastliny aj
živočíchy, na rozdiel od ostatných miest v púšti. Rastliny môžu rásť v oázach hlavne
preto, lebo je tam voda, ktorú potrebujú na život. Vedeli by ste vymenovať aj iné
podmienky, ktoré rastliny potrebujú pre svoj život? Nakreslite a pomenujte 2
zvieratá, ktoré žijú v Afrike na púšti.
V tomto kole sa zaoberáme aj svetovým oceánom, ktoré obmývajú kontinenty,
ktoré sme si v LaBáK-u tento rok predstavili.Viete ako sa volá najhlbšie miesto v
oceáne? A z toho vzniká otázka: Viete plávať? Aké plavecké štýly poznáte?
Urobíme si jednoduchý pokus na ktorý budeme potrebovať: olej, vodu, potravinárske farbivo alebo vodové farby (3x), priesvitné poháriky (5x), pipety alebo
kvapátka (3x).
Do štyroch pohárikov nalejeme vodu a do troch pohárikov s vodou rozmiešame
farby (do každého jednu farbu), aby sme ich trochu zriedili. V každom poháriku s
farbou by mala byť jedna pipeta aby sa farby nezmiešali už pri naberaní. Najskôr
si zoberieme pohár s vodou, a nakvapkáme do neho pipetami farebné kvapky. Čo si
myslíte že sa stane s farbami?
Ako ďalší bude nasledovať pohár s olejom. Aj doňho nakvapkajte pipetami farebné kvapky a sledujte čo sa stane. Aký je rozdiel v tom čo sa stalo v pohári s
vodou a v pohári s olejom? Prečo si myslíte že sa farebné kvapky správajú
inak? Nezabudnite celý priebeh riešenia úlohy zdokumentovať a priložiť
k riešeniu.
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Kategória E | Základné školy 1. – 4. ročník
E1 | Africké dobrodružstvo na púšti
Afrika je takisto ako Ázia, Európa a Amerika, zemský svetadiel. Tento svetadiel
je známy nepríjemnými podmienkami na život, púšťami, suchom, ale aj rôznymi
zaujímavými zvieratami. Púšť je okrem iného miestom s rekordne vysokými dennými
teplotami, ale aj nízkymi nočnými teplotami. Odmerajte teplotu u vás doma alebo
v škole. Potom odmerajte teplotu, vonku na mieste, kde svieti slnko a tiež v tieni.
Sú tieto teploty rozdielne? Zoraďte teploty od najmenšej po najväčšiu a
napíšte, kde bola teplota najvyššia a kde najnižšia.
V druhej časti úlohy chceme, aby ste zistili, čo je to TOTEM, vyhľadajte si nejaké obrázky rôznych totemov v knihách alebo na internete a pokúste sa vytvoriť
vlastný totem. Napíšte nám, ako ste ho tvorili, prečo ste vybrali práve
tieto farby, vzory, symboly. Pokúste sa zamerať aj na farby. Ale nie na farby,
ktoré si môžeme bežne kúpiť v obchode, ale na farby prírodné. Navrhnite a vyskúšajte, čím by sme mohli maľovať a farbiť, keby sme mali k dispozícii len prírodniny.
Pokúste sa do svojho totemu zakomponovať aj prírodné farby.
Určite ste už počuli o tom, že zlato sa môže získavať aj ryžovaním. Zistite, ako
presne táto technika funguje a napíšte nám, prečo je možné ryžovaním nájsť zlato.
Ryžovanie si môžete jednoducho vyskúšať aj vy. Pripravte si 500 gramov piesku, 250
gramov bežnej zeminy, ktorú nájdete okolo seba, a 10 železných plieškov s rozmerom
5 mm x 5 mm a hrúbkou približne 0,1 – 0,2 mm. Pliešky dobre premiešaj so zeminou
a pieskom. Vyberte si vhodné nástroje na ryžovanie a môžete začať ryžovať. Koľko
plieškov sa vám podarilo nájsť za 5 minút ryžovania? Komu z tímu išlo
ryžovanie najlepšie? Ak si to skúsili viackrát, napíšte nám, ako a čím sa
dala technika ryžovania zlepšiť. Prečo je pre ľudí zlato také dôležité a aké má
charakteristické vlastnosti? Podľa dostupnosti materiálu, môžete jednotlivé suroviny
nahradiť, prípadne zmeniť množstvo.
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Kategória D | Základné školy 5. – 7. ročník
Kategória C | Základné školy 8. – 9. ročník
D1 | Čo nájdeme v Afrike?
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/166. Jeho vyplnenie by ti nemalo zabrať viac než jednu hodinu. Pdf dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných pdf zobrazovačov,
ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na
vypĺňanie pracovných listov, pretože nedokáže ukladať zmeny!

D2 | Kúsok Afriky aj na Slovensku
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/167. Jeho vyplnenie by ti nemalo zabrať viac než jednu hodinu. Pdf dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných pdf zobrazovačov,
ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na
vypĺňanie pracovných listov, pretože nedokáže ukladať zmeny!

D3 | Boj o život
Boj o prežite v africkej prírode je neúprosný – na väčšinu zvierat číha všade
nejaký predátor. Takýto boj zvádzajú napríklad aj antilopy s levmi. Lev je dobrý
šprintér, ktorý však nemá veľmi dobrú kondíciu, a tak dokáže rýchlosťou 60 km/h
bežať maximálne 6 sekúnd. Antilopa má lepšiu kondíciu, ale nie je zase taká rýchla –
dokáže rýchlosťou 40 km/h bežať aj viac ako 15 sekúnd. Predpokladajme, že antilopa
si všimne leva, keď beží rýchlosťou 60 km/h a trvá jej to pol sekundy, kým si uvedomí,
že má bežať preč (počas tohto času si premyslí, že má bežať priamo od leva). Urč,
z akej vzdialenosti môže lev útočiť, aby stihol dobehnúť a uloviť antilopu.

D4/C1 | Malá ponorka
V treťom kole LaBáK-u zavítame do hlbín morského sveta. Dnes si zostrojíme
malú ponorku a otestujeme ju. Budeme na to potrebovať malú uzatvárateľnú nádobku, ako je obal z kinder vajíčka alebo dva vrchnáčiky z PET fľaše, cukor, kamienky (ideálne piesok alebo drobný štrk či ryža) a pohár s vodou.
V prvej fáze sa sústredíme na výrobu batysféry, teda malej plávajúcej ponorky.
Na začiatok chceme, aby sa naša batysféra tesne ponorila pod vodu. Začneme teda
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s prázdnymi vrchnáčikmi, ktoré plávajú na vode a obe polovičky začneme postupne
plniť štrkom/ryžou ako závažím. Keď sa dostaneme do bodu, kedy sa len tak-tak oba
vrchnáčiky držia na hladine, pridáme trochu ešte pár zrniečok alebo kvapiek vody
a obe viečka spojíme – napríklad zalepíme lepiacou páskou alebo tavnou pištoľou.
Ak sme postupovali správne, naša batysféra by sa mala pomaly potopiť pod
hladinu. Predtým, než do našej batysféry prenikne voda a bude nadobro stratená, sa
ju pokúsime znovu zachrániť. Začneme preto pridávať do vody cukor a za opatrného
miešania ho rozpustíme. Po rozpustení určitého množstva cukru môžeme pozorovať,
že naša ponorka vyplávala.
Koľko cukru si spotreboval/a na to, aby ponorka opäť vyplávala? Prečo sa to stalo
a ako to súvisí s ponorkami a vodnými živočíchmi? Celý proces výroby a záchrany
zdokumentuj fotkami.
Tip na záver: So vzniknutým roztokom vody a cukru si môžeš vyskúšať tvorbu
vlastných kryštálov. Potrebuješ na to len špagátik ponorený do stredu pohára s cukrovým roztokom a niekoľko dní času.

C2 | Zlato v trezore
Afrika je známa veľkým množstvom zlata. Zisti, kde sa nachádza najväčšia baňa
na zlato. Koľko zlata už z tejto bane vyťažili? Koľko ľudí by si potreboval na prenesenie zlata z jedného miesta druhé za jeden rok, ak by jeden človek dokázal na túto
vzdialenosť preniesť 200 kg denne? Aký objem by musel mať trezor, do ktorého by
sa toto zlato zmestilo?

C3 | Tajomstvo Východoafrickej priekopovej prepadliny
Miesto, kde sa zdá, akoby sa zastavil čas a máš pocit, že nebo nie je naozaj ďaleko
od zeme. Aj takto sa často popisuje 6 400-kilometrová Východoafrická priekopová
prepadlina, ktorá sa formuje už 65 miliónov rokov od čias rozdelenia prakontinentu
Gondwana. Jednoducho povedané, dochádza tu k odďaľovaniu Arabskej dosky od
afrického kontinentu. Táto prepadlina je miestom považovaným za kolísku človeka,
keďže tu boli objavené najstaršie pozostatky človeka. Krajinu tvoria pre Afriku typické savany. Tlak v podobe spásania, sucha a požiarov neumožňuje rast rozsiahlych
stromových porastov. Výnimku tvorí napríklad kráter Ngorongoro, ktorému mikroklíma pomáha nadobudnúť zalesnený vzhľad. Väčšinu plochy saván však zaberajú
traviny, ktoré sa dokážu s náročnými podmienkami výborne vysporiadať. Typický
obraz suchej savany môžeme vidieť v známej rezervácii Serengeti, kde sa odohráva
najväčšie sťahovanie zvierat pred suchom. Toto divadlo prírody nás neprestáva fascinovať. Možno práve súdržnosť a spolupráca putujúcich zvierat inšpirovala tamojších
obyvateľov k prísloviu, ktoré sa traduje v celej Afrike: Ak chceš ísť rýchlo, choď sám.
No ak chceš ísť ďaleko, choď s niekým.
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1. Urč rodové mená týchto obyvateľov Východoafrickej priekopovej prepadliny.
U zvierat uveď, akú úlohu zohrávajú v potravinovom reťazci. U rastlín vyhľadaj,
akým spôsobom sa bránia stresovým podmienkam.

A.

B.

C.
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I.

J.
2. Smutnou kapitolou africkej fauny je rozsiahle pytliactvo a lov živočíšnych trofejí. Vysvetli, kvôli čomu sú nosorožce a slony také žiadané na čiernom trhu, a uveď,
prečo je dôvod dopytu po nich v skutočnosti z biologického hľadiska otázny.
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3. Hoci veľké zvieratá tvoria dominantu tejto krajiny, medzi najpočetnejšie živočíchy saván patria termity vytvárajúce jedny z najimpozantnejších stavieb spomedzi
živočíšnej ríše. Akú zlúčeninu znázorňuje tento vzorec? Akými spôsobmi termity
zabezpečujú jej strávenie?

4. V savane môžeme nájsť zaujímavé príklady mutualizmu. Aké výhody môžu
mať tieto dve zvieratá zo vzájomnej symbiózy?

5. Na akých ďalších kontinentoch sa vyskytujú savany? Pre každý uveď zástupcu
potravinových reťazcov, ktoré si objavil v úlohe č. 3.

C4T | Voda a soľ
Spolužiaci Lukáš a Barbora boli na výletnej jachte, keď vypukla koronavírusová
nákaza a museli na jachte ostať v karanténe 14 dní. Nemali dosť balenej vody. Lukáš
podotkol, že to nie je problém, pretože okolo nich je predsa všade more a môžu piť
vodu morskú. Barbora nesúhlasí a zostaví z vecí na jachte improvizovanú destilačnú
aparatúru a získa tak destilovanú vodu.
1. Rozsúď Lukáša a Barboru – môžeme piť morskú vodu? Kto má pravdu a prečo?
Barbora zo zvedavosti zmerala pH čerstvo destilovanej vody a zistila, že pH = 7.
Následne vodu nechala odstať v pohári niekoľko hodín. Meranie zopakovala a zistila,
že pH vody pokleslo.
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2. Vysvetli, prečo pH destilovanej vody po niekoľkých hodinách pokleslo.
Lukáš a Barbora sú v karanténe už 13. deň a nuda dosiahla kulminačné štádium,
a preto sa rozhodli zabaviť pokusom. Do destilovanej vody postupne pridávali chlorid
sodný, ktorý sa rýchlo rozpustil. Po pridaní a premiešaní sa po niekoľkých lyžičkách
soľ už ďalej nerozpúšťala, a preto roztok zahrievali.
3. Opíš rovnicou a sprievodným komentárom, čo sa deje s molekulou NaCl pri
jej rozpúšťaní vo vode.
4. Ako sa nazýva roztok, v ktorom sa pri danej teplote už nerozpustí viac soli?
5. Čo sa stalo s nerozpusteným NaCl po zahriatí roztoku?
6. Zopakuj Barborin pokus. Malý objem vody (cca 1 – 2 decilitre, postačí z vodovodu) nalej do menšieho hrnca a pridávaj za miešania kuchynskú soľ dovtedy,
keď sa prestane rozpúšťať. Potom pridaj ešte jednu lyžičku soli a hrniec zahrievaj na sporáku za občasného premiešania. Priebeh a výsledok pokusu dokumentuj
fotografiami, ktoré nám zašli v riešení.
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Kategória B | Stredné školy 1. – 2. ročník
Kategória A | Stredné školy 3. – 4. ročník
B1 | Cesty HIV sú nevyspytateľné
HIV (alebo Human immunodeficiency virus) je retrovírus, ktorý spôsobuje nevyliečiteľné ochorenie AIDS. Ide o vírus, ktorý malo v roku 2017 podľa odhadov
až 36,9 milióna ľudí, z toho 1,8 milióna detí. Drvivá väčšina z nich pochádza z oblasti subsaharskej Afriky. My sa dnes pozrieme na spôsoby, akými sa HIV lieči. Vo
všeobecnosti existuje 6 spôsobov, ktorými sa inhibuje vplyv HIV na ľudské bunky.
Tvojou úlohou je opísať týchto 6 spôsobov liečenia ochorenia a zaradiť nasledujúce
lieky humánnej medicíny podľa mechanizmu účinku do niektorej zo skupín: lopinavir, efavirenz, doravirin, cobicistat.

B2 | Tlmočníci
V Afrike žije množstvo národov a v rámci nich ešte väčšie množstvo kmeňov.
Vedci odhadujú, že rôzne komunity používajú až 2 110 rôznych jazykov. Vypočítaj,
koľko tlmočníkov potrebuješ na to, aby si zabezpečil tlmočenie medzi ľubovoľnými
dvoma africkými jazykmi jednou osobou (predpokladaj, že jedna osoba ovláda práve
dva africké jazyky a tlmočí obojstranne). Vypočítaj, koľko tlmočníkov potrebuješ
na to, aby si zabezpečil tlmočenie medzi ľubovoľnými dvoma africkými jazykmi,
ak môžeš na tlmočenie použiť dve osoby alebo dokonca tri osoby. Vypočítaj, koľko
tlmočníkov potrebuješ na to, aby si zabezpečil tlmočenie medzi ľubovoľnými dvoma
africkými jazykmi, ak tlmočník ovláda tri jazyky, medzi ktorými vie trojstranne
tlmočiť.

B3 | Karanténa a rýchlosť šírenia vírusov
Vírusy a iné ochorenia sa šíria medzi ľuďmi veľmi rýchlo. Dôvodom je aj to,
že najprv sa príznaky choroby neobjavujú a človek vystupuje ako prenášač – navonok sa javí ako zdravý, ale je chorý a dokáže nakaziť ďalších ľudí. Predstav si,
že na začiatku je jeden nakazený človek. Ten každý jeden deň počas siedmich dní
ako prenášač ochorenia nakazí jedného ďalšieho človeka. Potom je ďalších sedem dní
chorý (počas týchto dní už nenakazí žiadneho ďalšieho človek) a potom je vyliečený
(zdravý). Tento priebeh choroby platí pre všetkých ľudí. Urč, koľko ľudí bude chorých 30. deň od prvého nakazenia. Ako by sa zmenil tento počet, ak by od 16. do
20. dňa bola vyhlásená úplná karanténa? (Úplnou karanténou myslíme situáciu, keď
sa nikto s nikým nestretáva.) Ako by sa zmenil počet chorých v 30. deň, ak by od
16. do 23. dňa bola vyhlásená úplná karanténa?
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B4/A1 | Extrémny tlak
Oceány odjakživa priťahovali pozornosť a zvedavosť. Ale napriek tomu, že máme
výborne zmapované, čo je na povrchu, o tom, čo sa nachádza v hĺbke pod hladinou,
často vôbec netušíme. To je dané predovšetkým náročnosťou dostať sa pod vodu
a prežiť tam s ponorkou bez implodovania (stlačenia ponorky do seba pod tlakom
okolitej vody).
S hĺbkou výrazne narastá tlak. V ideálnom prípade by sme rovnako zvyšovali
tlak vzduchu vnútri ponorky, avšak takáto zmena tlaku by bola už po pár desiatkach metrov smrteľná. Tvojou úlohou je vypočítať hydrostatický tlak na dne najhlbšej priekopy na svete. Pre zjednodušenie výpočtov môžeš uvažovať hustotu vody
1 000 kg.m−3 . Ako by sa tento tlak zmenil v prípade morskej vody?
Skús prirovnať tento tlak k hydraulickému lisu a nájdi na internete lis s podobným tlakom. Na čo sa zvolený lis zvykne používať?
Odhadni alebo vypočítaj, aké hrubé by museli byť steny tlakovej komory v ponorke, aby ochránili posádku ponorky. Čo v prípade, že by ponorka obsahovala okno
z plexiskla?
Táto úloha sa môže zdať trochu náročná a niektoré otázky nemajú presné odpovede. Pri odhadoch nezabudni uviesť všetky myšlienkové postupy, čiastočné výpočty
a zdroje, ktoré ťa k uvedeným výsledkom viedli.

A2 | Rooibos
Rooibos, doslovne červený krík, je rastlina rastúca primárne v južnej Afrike. My
ju však poznáme ako sladký čaj s vanilkovým alebo škoricovým nádychom, ktorý
v obchode zoženieme medzi čiernymi a zelenými čajmi. Obsahuje rôzne antioxidanty, jeho pitie má blahodarný vplyv na pleť, posilňuje imunitu... Mohli by sme
tu vymenovať veľa pozitívnych účinkov, ktorými budeme pri jeho pravidelnom pití
odmenení. Poďme sa však pozrieť na chemickú stránku tohto nezvyčajného čaju.
Jedna z jeho zložiek, flavan-3-ol, je jednou zo základných stavebných zložiek antokyanidínov a proantokyanidínov. Tvojou úlohou je navrhnúť syntézu flavan-3-olu
(pozri obrázok) z benzénu. Zisti, koľko stereoizomérov má vzniknutý produkt a navrhni postup, akým by si ich od seba oddelil/-a.
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A3 | Lapis lazuli
Najznámejším modrým farbivom bol asi lapis lazuli, ktorý je avšak drahý a bolo
nutné ho získavať ťažbou (umelá príprava je komplikovaná). Jeho modrú farbu však
na rozdiel od iných minerálov nespôsobuje prímes žiadneho kovu.
• Čo spôsobuje modrú farbu tohto minerálu?
• Čo zabezpečuje stabilitu modrého chromofóru, ktorý by sa ináč rozpadal na
vzduchu v rádoch sekúnd?
Egypťania dokázali pripraviť aj imitáciu lapisu lazuli, dnes nazývanú egyptská
modrá, ktorá bola pravdepodobne jedným z prvých syntetických pigmentov. Približné zloženie tohto pigmentu je CuCaSi4 O10 . Pripravoval sa pravdepodobne zahrievaním malachitu, vápenca a kremeňa na vysokú teplotu.
• Vypočítajte hmotnostné pomery potrebné na prípravu látky s uvedeným zložením (aj s postupom).
• Ako by ste v dnešnej dobe chemickou cestou prečistili materiál od nezreagovaného oxidu vápenatého vzniknutého pálením vápenca?

A4T | Vírusy
Pri riešení úloh ti môže pomôcť preštudovanie študijného textu.
1. Na úvod trochu filozofická otázka. Stručne (maximálne štyrmi vetami) odpovedz na otázku, či sú vírusy živé organizmy.
2. Ak si si všimol, všetky obrázky z elektrónového mikroskopu sú čiernobiele.
Prečo sa nezhotovujú farebne? Vítané sú trefné a krátke odpovede.
3. V texte sa spomína, že vakcína proti chrípke sa vyrába každý rok nová a aplikuje sa pred začiatkom chrípkovej sezóny. Ako vytipujeme vopred kmene vírusu
chrípky, ktoré ešte len budú v populácií cirkulovať, aby sme mohli vyrobiť vakcínu?
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4. Použi dostupné internetové zdroje o prevalencii infekcie HIV. Ktoré skupiny
obyvateľstva sú z celosvetového hľadiska najviac postihnuté?
5. Vírus hepatitídy D (HDV) má genofor kruhovú molekulu ssRNA, vyskytuje sa
spoločne s vírusom hepatitídy B (HBV), bez ktorého nie je schopný sa samostatne
množiť. Obsahuje iba jeden gén, ktorý kóduje proteín. Čo je HDV? Vírus, viroid
alebo vírusoid? Svoje tvrdenie zdôvodni.
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Odporúčané čítanie
Táto kategória obsahuje študijné texty, ktoré sú súčasťou úloh v LaBáK-u. Aj
keď ti samotný študijný text úlohu sám o sebe nevyrieši, výrazne ti dopomôže k jej
vyriešeniu. Taktiež sa jedná o zaujímavé čítanie na spríjemnenie tvojho pobytu vo
vlaku i autobuse.

Článok k úlohe C4T | Voda a soľ
Morská voda alebo slaná voda je voda z mora alebo oceánu. V priemere je vo
svetových oceánoch salinita (slanosť) okolo 35 ‰. To znamená, že každý kilogram
morskej vody obsahuje približne 35 gramov rozpustených solí. Bod tuhnutia morskej
vody klesá a hustota vody stúpa so zvyšujúcou sa koncentráciou solí.
Hoci drvivá väčšina morskej vody má salinitu medzi 31 g/kg a 38 g/kg, čo je
31 – 38 ‰, morská voda nie je na celom svete rovnako slaná. Ak dôjde k zmiešaniu
so sladkou vodou z ústia rieky, v blízkosti topiacich sa ľadovcov alebo v oblastiach
veľkého množstva zrážok (napríklad monzúny), môže byť morská voda podstatne
menej slaná. Baltské more má salinitu iba 4 ‰. Najslanším otvoreným morom
je Červené more, kde vysoké rýchlosti vyparovania, nízke zrážky, nízky prítok rieky
a obmedzená cirkulácia vedú k nezvyčajne slanej vode (salinita 42 ‰). Salinita
v izolovaných vodách môže byť ešte podstatne vyššia – v prípade Mŕtveho mora
ide asi o 330 ‰.
Vedecké teórie o pôvode morskej soli začali v roku 1715, keď sir Edmond Halley
vyslovil myšlienku, že soli a iné minerály z hornín obmývaných dažďovou vodou sa
riekami dostali až do mora. Voda z mora sa odparí, potom dopadne na pevninu,
kde odplaví ďalšiu soľ a minerály z pôdy. Halleyho teória pevninského zvetrávania hornín je správna iba čiastočne, pretože na obsahu soli v mori sa podieľali
a podieľajú aj sopečné procesy a iné vplyvy.
Morská voda obsahuje hlavne chlorid sodný. Iné látky sa rozpúšťajú horšie,
preto ich v moriach toľko nie je. Do oceánov sú prinášané relatívne veľké množstvá
vápnika a kremíka, ale v morskej vode je ich napriek tomu málo. Vápnik totiž vychytávajú rôzne vodné živočíchy (koraly, ulitníky, lastúrniky a iné) a zabudovávajú
ho do svojich schránok alebo kostier. Taktiež sa ukladá na morské dno vo forme sedimentu. Kremík zase používajú mikroskopické riasy rozsievky na stavbu schránok.
Existuje však ešte niekoľko nedoriešených otázok. Nie je napríklad jasné, prečo
sa rôzne soli vyskytujú v moriach všade na svete v prakticky rovnakých pomeroch,
hoci sa salinita líši.
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Článok k úlohe A4T | Vírusy
Vírusy sú nebunkové (subcelulárne) organizmy, ktorých reprodukcia je plne
závislá od hostiteľskej bunky. Sú veľmi malé, merajú iba niekoľko desiatok nanometrov, a preto nie sú pozorovateľné optickým mikroskopom, ale iba elektrónovým.
Virión je kompletná vírusová častica schopná vstúpiť do buniek hostiteľa a vyvolať infekciu. Vždy obsahuje nukleovú kyselinu – genofor (RNA alebo DNA) a proteínový obal (kapsid), u tzv. obalených vírusov tiež lipidovú membránu. Podľa
toho, ako sú kapsoméry (podjednotky) kapsidu usporiadané, rozoznávame štruktúru helikálnu (vírus tabakovej mozaiky) alebo kubickú (adenovírusy). Bakteriofágy (vírusy baktérií) majú komplexnú štruktúru. Ich virión pozostáva z genoforu, kapsidu a bičíka (nemá pohybovú funkciu).
Genofory vírusov sú krátke – obsahujú iba niekoľko stoviek nukleotidov. Obsahujú predovšetkým gény pre kapsidové proteíny a gény pre enzýmy pre replikáciu
vlastnej nukleovej kyseliny. Pravdepodobnosť mutácií je na prvý pohľad nižšia než
u rozsiahlejších genómov, ale vírusy nemajú reparačné mechanizmy mutácií
a dôsledkom toho je veľká variabilita nukleových kyselín a vznik nových foriem.
Influenza virus (vírus chrípky) je zaujímavý svojím segmentovaným genoforom – má 8 rozličných úsekov. To umožňuje kombináciu rôznych kmeňov v bunkách
jedného hostiteľa a vznik pandemického kmeňa chrípky (prasacia chrípka). Veľká
variabilita vírusu chrípky má aj za následok, že očkovanie pred danou sezónou je
platné len pre tú konkrétnu sezónu a ďalší rok je nutné vyrobiť novú vakcínu a dať
sa ňou opäť zaočkovať.
Vírus HIV je retrovírus spôsobujúci ochorenie AIDS (z anglického Acquired
Immune Deficiency Syndrome).
Okrem vírusov existujú viroidy, čo sú infekčné úseky ssRNA, ktoré nekódujú
proteíny a iba sa replikujú. Nie sú obklopené membránou a ani kapsidom. Spôsobujú iba niektoré ochorenia rastlín (napríklad zemiakov) a u živočíchov zatiaľ neboli
preukázané.
Vírusoidy sú molekuly kruhovej ssRNA, ktoré nekódujú proteíny a ich replikácia
je závislá od iného vírusu – sú to parazity vírusov. Často rozsah vírusovej infekcie
obmedzujú.
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