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.

Väčšina druhov hmyzu sa pohybuje vzduchom pomocou dvoch párov krídel. Existujú i také
druhy, ktoré majú iba jeden pár krídel, teda dve krídla, preto patria do radu Dvojkrídlovce.
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/28. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Michal začal pracovať na spôsobe premiestňovania hmoty vo vzduchu pomocou elektrického
poľa. Medzi dve vodivé nabité dosky, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 24 𝑚𝑚, umiestnil
záporne nabitú olejovú kvapku s hmotnosťou 10−10 𝑘𝑔. Kladne nabitá doska je umiestnená
hore a záporne nabitá dole. Napätie medzi doskami dosahuje 1 MV. Michala by zaujímalo, aký
musí byť náboj kvapky, aby sa medzi doskami vznášala. Vyjadri tento náboj pre Michala vo
forme počtu nadbytočných elektrónov. V neskoršej fáze experimentu potrebuje Michal urýchliť
kvapku smerom nahor zrýchlením 1 𝑚𝑠 −2 . Koľko elektrónov musí kvapka prijať, aby došlo
k pohybu nahor s daným zrýchlením.
Pri výpočtoch použi elementárny elektrický náboj 𝑒 = 1,6 . 10−19 𝐶 a tiažové zrýchlenie 𝑔 =
10 𝑚𝑠 −2 .

Vzlet a pristátie lietadla sú najnáročnejšie manévre leteckej dopravy. Uvedomuje si to aj Tomáš,
a preto sa rozhodol pozorovať cez jarné prázdniny, ako vzlety a pristátia prebiehajú. Len pár
kilometrov od domu, v nadmorskej výške 350 metrov nad morom sa nachádza letisko.
V zjednodušenom modeli si všimol, že lietadlo sa najprv pohybuje po vzletovej dráhe dlhej 1,4
km, potom vzlietne a pohybuje sa priamo (po priamke) až do okamihu, kým nedosiahne výšku
9 200 metrov nad morom. Tam vyrovná svoj kurz tak, že letí rovnobežne so zemským
povrchom. Na konci vzletovej dráhy v mieste a okamihu vzlietnutia lietadla zviera smer letu
lietadla so zemským povrchom uhol 14°. Tomáša by teraz zaujímalo, akú vzdialenosť v metroch
lietadlo vo vzduchu preletí, kým dosiahne výšku 9 200 metrov nad morom. Pomôž mu to
vypočítať.

Pre správne fungovanie lietadiel zohrávajú dôležitú úlohu aj batérie. Boeing využíva lítiové
batérie s katódou z LiCoO2 a grafitovou anódou. Napíš polreakcie prebiehajúce na katóde
a anóde, článku tohto typu a celkovú reakciu ktorá prebieha pri vybíjaní galvanického článku.
Z poskytnutých údajov vypočítaj elektrické napätie poskytované jedným článkom. Celá batéria
v Boeingu poskytuje napätie približne 32V, koľko takýchto článkov musí byť zapojených v sérií?
Napätie v galvanickom článku za neštandardných podmienok (zmena teploty, koncentrácie...)
vystihuje nernstova rovnica. Q v nej značí niečo, ako keď si zapíšeme rovnovážnu konštantu
reakcie a za koncentrácie reaktantov dosadzujeme hodnoty v našom systéme. Ak si takto
zapíšeme napríklad článok v ktorom prebieha redukcia meďnatého iónu na meď oproti
vodíkovej elektróde, vidíme, že elektródové napätie je závislé od koncentrácie meďnatého
katiónu (meď ako všetky tuhé látky majú koncentráciu (aktivitu) jednotkovú = 1) a teda sa aj
v priebehu funkcie článku bude meniť v súlade so spotrebou meďnatých katiónov.
Na lítiovej batérií je zaujímavé, že jej napätie nie je závislé od koncentrácie Li+ iónov a jeho
zmena v priebehu funkcie článku je naozaj minimálna. Vysvetli a matematicko-chemicky
zdôvodni tento jav.
Nernstova rovnica: E = E 0 −

RT
zF

ln(Q)

Elektródové redukčné potenciály:
Grafit-lítny katión: E=-2,84V
LiCoO2 elektróda: 1,1V

Na tento pokus budeme potrebovať
niekoľko gumičiek a aspoň 2 plastové
poháriky. Na začiatok spoj viac gumičiek
do jednej dlhšej (dĺžka vzniknutej novej
gumičky je jedným z predmetov vášho
skúmania a treba nájsť ideálny počet).
Zoberieme dva plastové poháre, a
vonkajšími stranami dna ich spolu
zlepíme, tak aby tvorili niečo podobné
presýpacím hodinám. Koniec gumičky
priložíme
ku
spojením
dnám,
natiahneme ju, a obmotáme po obvode zlepených spodkov niekoľko krát, tak aby nám ostala
časť. Jednou rukou držíme takto omotané zlepené poháre, a druhou stále napíname gumičku.

Tadá... Vytvorili sme niečo ako prak. A teraz tieto poháre pustíme. Neboj chce veľa tréningu, ale
po niekoľkých pokusoch, keď sa ti podarí poháre správne vystreliť, uvidíš ich zaujímavú
trajektóriu.
Túto trajektóriu opíš a pokús sa vysvetliť, prečo k nasledujúcemu pohybu došlo. Porovnaj tento
jav s javom, ku ktorému dochádza na krídlach lietadiel. Prečo je vlastne lietadlo schopné
vzlietnuť a udržať sa vo vzduchu? Preskúmaj parametre, ktoré ovplyvňujú trajektóriu. Opíš ich
vplyv a navzájom porovnaj.
Ak chceš priložiť k svojmu riešeniu video, môžeš ho nahrať na Youtube alebo na našom odkaze
http://labak.net/u/rl/27 , kde do priečinka s názvom úlohy môžeš nahrať video, ktoré ešte pred
odoslaním musíš premenovať v tvare kod_ulohy-tvoje_priezvisko.typ_suboru. Do svojho riešenia
nezabudni uviesť odkaz na YouTube video alebo informáciu o tom, že si video priložil do
príslušného priečinka na vyššie uvedenom odkaze.

K vzdušnej doprave patrí i doprava vrtuľníkom. Vrtuľník často využívajú pri záchrane životov v
horách členovia Horskej záchrannej služby. Pilot vrtuľníka a ostatní členovia posádky musia
preto veľmi dobre poznať terén, aby sa k pacientovi mohli dostať čo najskôr, poskytnúť mu
okamžitú zdravotnú pomoc a dopraviť ho do zdravotníckeho zariadenia. 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/29. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky,
ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo
Foxit Reader.

Väčšina vtákov sa pohybuje vzduchom. Na pohyb využívajú predné končatiny premenené na
krídla. Pohyb krídel umožňujú lietacie svaly, ktoré sa upínajú na hrebeň prsnej kosti. Väčšina
kostí vtákov je dutá, čo znižuje hmotnosť tela vtákov a uľahčuje ich let. 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/30. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky,
ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo
Foxit Reader.

Základný rozdiel medzi helikoptérou a lietadlom je
v tom, že helikoptéra môže štartovať kolmo nahor
a lietadlo potrebuje na vzlietnutie dlhú dráhu, na
ktorej získa dostatočnú rýchlosť, aby mohlo
vzlietnuť.
(V súčasnosti
existuje
viacero
špeciálnych druhov lietadiel, ktoré dokážu
štartovať kolmo, avšak drvivá väčšina lietadiel
štartuje a pristáva „klasicky“ na dlhej pristávacej dráhe.) Tento spôsob vzletu dáva helikoptéram
viac možností pristátia. Na druhej strane ich rýchlosť nie je taká vysoká ako pri lietadlách. Porovnaj,
akú vzdialenosť prejde lietadlo, helikoptéra a auto, ak štartujú z toho istého miesta a prídu do cieľa
opäť na rovnakom mieste, ktoré je vzdialené 1 000 kilometrov cesty autom od miesta vzletu.
Predpokladaj, že auto sa pri presune medzi týmito dvoma miestami pohybuje priamo (volant je
v pevnej polohe), pričom nadmorská výška auta je rovnaká počas celého presunu – 200 metrov nad
morom. Spôsob letu lietadla a helikoptéry si trochu zjednodušíme. Helikoptéra vzlietne z miesta
štartu do letovej výšky 2 kilometre, v tejto výške letí nad autom celý čas a zostúpi, až keď bude
priamo nad cieľom – miestom pristátia. Vzletová a pristávacia dráha lietadla sú nasmerované tak,
že lietadlo nemusí meniť smer do strán, oba konce oboch dráh sú v nadmorskej výške 200 metrov
nad morom. Lietadlo sa pri štarte pohybuje tak, že najprv sa pohybuje po zemskom povrchu po
vzletovej dráhe dlhej 1,5 km v nadmorskej výške 200 metrov nad morom, potom vzlietne (na konci
vzletovej dráhy zviera trajektória lietadla so zemským povrchom v mieste vzletu uhol 15°) a
pohybuje sa priamo až do okamihu, kým nedosiahne výšku 9 200 metrov nad morom. Potom sa
pohybuje najkratšou trasou v danej nadmorskej výške, až kým nenastane čas pristátia. Pristávanie
bude pre zjednodušenie výpočtu prebiehať analogicky ako vzlietnutie, ale v opačnom poradí. Urč,
aké vzdialenosti prejde helikoptéra a lietadlo a porovnaj, o koľko metrov sa líšia.

Rozvoj leteckého a chemického priemyslu umožnil zaujímavú metódu ako vytvoriť zrážky
v dobe potreby tzv. metódou „cloud seeding“. Asi najlepšie preskúmanou látkou v tejto metóde
je jodid strieborný. Vysvetlite prečo sa používa práve on a aké sú jeho výhody, prípadne riziká,
prečo nemôže byť tak ľahko nahradený inou soľou ako napríklad chloridom sodným ktorý nie
je až taký jedovatý. Jodid strieborný podlieha po osvetlení pomalému rozkladu, napíšte
príslušnú chemickú rovnicu a na základe elektródových potenciálov ukážte prečo je takáto
reakcia možná. Niekedy pri „sadení mrakov“ predchádza použitiu jodidu striebornému
močovina, prečo sa používa a ako sa nazýva využívaná charakteristická vlastnosť?
Redukčný potenciál pre Ag+/Ag je 0,7996V, pre I2/2I-je 0,54V
O zaujímavej závislosti hovorí aj rovnica ∆𝐺 = −𝑛𝐹𝐸

Niektoré živočíchy sa presúvajú z miesta na miesto vzduchom. Lietajú. K tomu im slúžia krídla
rôznej stavby. Pri prechádzke prírodou si mnohí z nás všimnú zaujímavú skupinu hmyzu. Ich
krídla sú blanité a pokryté drobnými šupinkami. Šupinky sa prekrývajú ako škridly na streche.
Nádherné farby týchto krídel sú trojakého pôvodu. Buď ich tvoria farbivá - pigmenty, alebo
vznikajú lomom svetelných lúčov na šupinkách alebo kombinovaním oboch spôsobov.
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/31. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Medzi mestami Alfapolis, Betapolis a Gamapolis sú prevádzkované pravidelné letecké linky.
Mestá Alfapolis a Betapolis sú vzdialené 800 kilometrov a Alfapolis a Gamapolis 1200
kilometrov. Spojnice miest Alfapolis-Betapolis a Alfapolis-Gamapolis zvierajú pravý uhol.
Priamej leteckej linke z Alfapolisu do Betapolisu trvá let 1 hodinu. Priamy spoj z Alfapolisu
dosiahne Gamapolis za 2 hodiny.
A) Spočítaj priemerné rýchlosti lietadiel na priamych linkách Alfapolis-Betapolis a AlfapolisGamapolis. Obe rýchlosti uveďte v km/h so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.
B) Po dosiahnutí Betapolisu a Gamapolisu pri lete z Alfapolisu majú lietadlá istý čas na technické
kontroly. Následne o 15:00 každého dňa vzlietnu súčasne lietadlá na priamych linkách
Betapolis-Gamapolis a Gamapolis-Betapolis. Spočítaj, za aký čas sa budú lietadlá na spojnici
Betapolis-Gamapolis míňať (v rozdielnej výške, čiže zrážka nehrozí). Predpokladajme, že sa
lietadlá na svojich linkách pohybujú približne rovnomerne priamočiaro. Výsledok uveďte v tvare
hh mm ss.s, čiže v celých hodinách, celých minútach a počet sekúnd so zaokrúhlením na jedno
desatinné miesto.
C) Ako ďaleko od Gamapolisu dôjde k vzájomnému míňaniu sa? Výsledok uveďte v kilometroch
so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

Na súťaži v hode papierovým lietadlom sa zúčastnilo 20 žiakov. O súťažiacich, ktorí skončili so
svojimi lietadlami na prvých troch miestach v súťaži, vieme, že:
– Petrovo lietadlo nebolo modré.
– Mariánovo lietadlo nebolo zelené.
– Na druhom mieste neskončil Tomáš.
– Prvé skončilo červené lietadlo.
– Tomášovo lietadlo skončilo za Petrovým.
– Tomášovo lietadlo nebolo zelené.
– Každé lietadlo malo inú farbu.
– Žiadni dvaja žiaci nemali rovnaké meno.
– Na každom mieste sa umiestnilo práve jedno lietadlo.
Urč poradie jednotlivých žiakov a to, akej farby boli ich lietadlá.

Atmosféra Zeme je plynný obal obklopujúci Zem. Percentuálne zloženie suchej atmosféry podľa
objemu je približne 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,9% argónu a zvyšok tvorí CO2, iné vzácne plyny
a vodík. Toto zloženie nezahŕňa vodnú paru, pretože sa jedná o veľmi variabilný podiel. Atmosféra
tvorí letové prostredie pre niektoré druhy vtákov, hmyzu, cicavcov alebo rýb. Od starých túžob
vyobrazených v mytológii (Daidalos a Ikaros) sa z leteckej dopravy stal relatívne bežný, komerčne
dostupný a bezpečný spôsob prepravy.
Zamýšľal si sa niekedy, čo spôsobuje biele pruhy za letiacim lietadlom? Vedel by si nám to objasniť?
Musíme ťa varovať, že pri hľadaní, pravdepodobne, nájdeš hneď niekoľko konšpiračných teórií,
ktoré nie sú rešpektované vedeckou komunitou.
Molekula CCl2F2 má v súvislosti s atmosférou veľmi zlú povesť. Celosvetové spoločenstvo sa
zaviazalo ju a jej podobné látky prestať vyrábať aj používať. Tvojou úlohou je uviesť systematický
názov tejto zlúčeniny a vysvetliť, čím si zaslúžila tento zákaz a kde sa používala.
Ako sme už bolo povedané, kyslík má pri hladine mora zastúpenie 21%. V Himalájach je jeho
objemový podiel rovnako 21%. Prečo horolezci používajú vo vysokých horách kyslíkové masky?
Letecký petrolej (kerozín) je horľavá zmes kvapalných uhľovodíkov používaná v súčasnosti ako
palivo do prúdových motorov v letectve. Pri spaľovaní vznikajú látky, ktoré znečisťujú životné
prostredie. Sú to napríklad oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a podobne. Akým spôsobom
tieto látky znečisťujú životné prostredie, uveď príklady a svoje tvrdenia zdôvodni?
Letecká doprava sa uplatňuje predovšetkým tam, kde rozhoduje rýchlosť alebo sa prepravuje na veľkú
vzdialenosť, prípadne sa obe požiadavky uplatňujú súčasne. Letecká doprava má niekoľko nesporných výhod. Sú
to bezpečnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, pohodlnosť. Nevýhodou je ekologická záťaž a vyššie finančné náklady.

V tomto experimente sa zameriame na vyváženie lietadla. Určite zvládneš zostrojiť tri
lietadielka z papiera, každé skontroluj či správne lieta (skús ho pri testovaní nepoškodiť). Teraz
vytvor tri situácie zmeny vyváženia prilepením žuvačky na „nos“ lietadla, zadnú stranu v strede,
a na jedno z krídiel. Porovnaj ako jednotlivé lietadlá letia teraz, vyhodnoť zmeny a pokús sa
zdôvodniť prečo nastali. Pri vysvetlení si môžeš pomôcť pokusom, kedy zavesíš ku sebe dva
papiere, tak, aby medzi nimi bola menšia medzera a následne fúkneš medzi ne. Každému
lietadlu sa pokús nájsť ťažisko tak, že si ho zavesíš vždy za jeden roh a pokúsiš sa ceruzkou
nakresliť zvislú čiaru (kolmo na zem), tam kde sa pretnú by sa malo nachádzať ťažisko
(nepreháňaj to so žuvačkou, inak by sa ťažisko mohlo objaviť aj mimo očakávanej oblasti). Celú
svoju prácu zdokumentuj a prilož aj fotky! Odvahe sa medze nekladú.

Niektoré plody a semená rastlín sa rozširujú vzduchom. Takto sa rozširujú i suché plody
rastliny, ktorej časť (plody a list) si vylisovali žiaci. 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/32. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje
väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Semená a plody niektorých rastlín sa rozširujú vzduchom. Vietor ich dokáže prepraviť na miesta
vzdialené od materskej rastliny, pretože majú „lietacie zariadenia“. 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/33. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré
podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit
Reader.

Výhodou lietadiel oproti osobným
autám a autobusom je to, že
nemusia obchádzať toľko prekážok,
ako dopravné prostriedky na
pevnine – nie sú viazané na cesty.
Vyberte si na základe nižšie
uvedených obrázkov trasu lietadla z
Bratislavy do Seattlu. Vysvetlite,

prečo sa lietadlo pohybuje po zvolenej krivke a opíšte, ako trajektória jeho letu presne vyzerá.
Na základe vybranej mapy a mierky určte, ako ďaleko sa nachádza Seattle od Bratislavy
(výsledok uveďte v presnosti na celé kilometre a na celé tisícky kilometrov).

Atmosféra Zeme je plynný obal obklopujúci Zem. Percentuálne zloženie suchej atmosféry
podľa objemu je približne 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,9% argónu a zvyšok tvorí CO2, iné vzácne
plyny a vodík. Toto zloženie nezahŕňa vodnú paru, pretože sa jedná o veľmi variabilný podiel.
Atmosféra tvorí letové prostredie pre niektoré druhy vtákov, hmyzu, cicavcov alebo rýb. Od
starých túžob vyobrazených v mytológii (Daidalos a Ikaros) sa z leteckej dopravy stal relatívne
bežný, komerčne dostupný a bezpečný spôsob prepravy.
Zamýšľal si sa niekedy, čo spôsobuje biele pruhy za letiacim lietadlom? Vedel by si nám to
objasniť? Musíme ťa varovať, že pri hľadaní, pravdepodobne, nájdeš hneď niekoľko
konšpiračných teórií, ktoré nie sú rešpektované vedeckou komunitou.
Letecký petrolej (kerozín) je horľavá zmes kvapalných uhľovodíkov používaná v súčasnosti ako
palivo do prúdových motorov v letectve. Pri spaľovaní vznikajú látky, ktoré znečisťujú životné
prostredie. Sú to napríklad oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a podobne. Okrem iného
sa podieľajú na vzniku kyslých dažďov. Tento jav nám ilustruje nasledujúca úloha s výpočtom:
Oxid dusičitý sa zlučuje s atmosférickou vodou za vzniku kyseliny dusičnej a oxidu dusnatého.
Reakciu popisuje rovnica 3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO. Aké látkové množstvo HNO3 môže
vzniknúť z 36,29 mol NO2? Uveď výpočet a výsledok zaokrúhli na dve desatinné miesta.
Organické zlúčenín zo skupiny halogénderivátov, ktoré obsahujú minimálne 2 typy
halogénových substituentov, pričom jedným je fluór, sú nereaktívne, stále a prchavé látky.
Používali sa ako náplň do chladničiek, hasiacich prístrojov a sprejov. Aké je triviálne
pomenovanie tejto skupiny látok? Je známe, že rozkladá vrstvu plynu v stratosfére, ktorá
funguje ako akýsi UV-filter. Ako sa táto vrstva nazýva? Tvrdíme, že sa jedná o stálu
a nereaktívnu látku, ale napriek tomu iba jedna molekula môže zničiť až 100 000 molekúl zo
spomínanej ochrannej vrstvy. Vedel by si nám dať vysvetlenie? O aký typ reakcie sa jedná? Aký
je jej priebeh?
Letecká doprava sa uplatňuje predovšetkým tam, kde rozhoduje rýchlosť alebo sa prepravuje na veľkú
vzdialenosť, prípadne sa obe požiadavky uplatňujú súčasne. Letecká doprava má niekoľko nesporných výhod. Sú
to bezpečnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, pohodlnosť. Nevýhodou je ekologická záťaž a vyššie finančné náklady.

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/27 do priečinka
s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad
E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa
celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email
použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.

Milí súťažiaci, sme veľmi radi, že trpezlivo riešite zadania a posielate nám naozaj zaujímavé a
nápadité riešenia. Témou tohto kola je vzdušná doprava. Vzdušná doprava, to nie sú len
lietadlá, ale aj iné dopravné prostriedky, na ktorých sa ľudia dokážu prepravovať vzduchom.
Napíšte nám, aké vzdušné dopravné prostriedky poznáte a ktorý z nich by ste najradšej použili
na prepravu Vášho tímu. Nemusí to byť reálny dopravný prostriedok, ale môžete nám takýto
prostriedok namaľovať, opísať, vymodelovať, alebo inak stvárniť. Svoje práce nám
vyfotografujte a pošlite spolu s komentárom.
V druhej časti tejto úlohy sa zahrajte na leteckých konštruktérov a pokúste sa zostrojiť lietadlo
z papiera, ktoré preletí čo najdlhšiu dráhu. Začnite najprv s papierom formátu A4 (klasický
kancelársky papier), potom s výkresom a novinovým papierom rovnakého formátu. Pošlite
nám ich obrázky (aspoň 3) a napíšte, koľko metrov ktoré preletelo. Pozor, lietadielka musíte
hádzať vy a nie pani učiteľka! Potom si postavte lietadielka podľa vlastného výberu z
ľubovoľného papiera. Môžete ich aj farebne ozdobiť. Pošlite nám obrázok toho najkrajšieho. Čo
všetko ovplyvňuje dolet vášho lietadla? Ako ďaleko doletelo vaše najlepšie lietadlo? Vysvetlite,
prečo je to vaše lietadlo najlepšie a prečo doletí najďalej.

Pohyb vo vzduchu je často oveľa rýchlejší, než pohyb po zemi. Uvedomil si to aj hmyz a preto
majú krídla aj niektorý druhy chrobákov, motýľov, vážok a múch. Udržať sa vo vzduchu nie je
len tak jednoduchá úloha. Pre let je prispôsobené celé telo. Pohľadajte vo vašom okolí nejaký
uhynutý hmyz, napríklad muchu, motýľa alebo pavúka. Následne pozorujte jeho telo pod lupou
alebo mikroskopom. Pre zväčšenie môžete použiť aj mobil s fotoaparátom a fotku priblížiť.
Porozprávajte sa so žiakmi o rôznych útvaroch ktoré ste videli, napríklad chĺpky, články,
prísavky, kusadlá, štruktúra krídel... Vyberte si minimálne 2 z nich, skúste ich nakresliť
v zväčšenej podobe na papier. Rozprávajte sa o tom, prečo sú pre daného živočícha prospešné.
Do riešenia uveďte fotky aj niekoľko možných využití. Do riešenia úlohy zahrňte aj
fotodokumentáciu z priebehu pozorovania, či už hmyz pod lupou alebo ak máte dobrý
fotoaparát, tak priamy detailný záber toho, čo ste spozorovali.

Ak v okolí nemôžete nájsť žiadne živočíchy na pozorovanie, môžete si pomôcť aj obrázkami na
internete.

Na súťažnej stránke pod úlohou sa nachádza ZIP priečinok (http://labak.net/u/rl/35) s 8
fotografiami živočíchov. Rozdeľte si obrázky v skupine a skúste vytvoriť video, kde ku každej
fotke zvieratka členovia tímu niečo povedia. Okrem drobnej zaujímavosti o zvieratku je dôležité
povedať aj jeho celé meno a zaradiť medzi stavovce alebo bezstavovce. Pokyny pre odoslanie
videa nájdete na konci tejto strany. Nezabudnite tiež odoslať na stránku http://labák.net aspoň
pdf súbor s názvom tímu, označením úlohy a kontaktným emailom, aby sme vám mohli napísať
spätnú väzbu a priradiť hodnotenie.

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/27 do priečinka
s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad
F2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa
celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email
použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.

Milí súťažiaci, sme veľmi radi, že trpezlivo riešite zadania a posielate nám naozaj zaujímavé a
nápadité riešenia. Témou tohto kola je vzdušná doprava. Vzdušná doprava, to nie sú len
lietadlá, ale aj iné dopravné prostriedky, na ktorých sa ľudia dokážu prepravovať vzduchom.
Napíšte nám, aké vzdušné dopravné prostriedky poznáte a ktorý z nich by ste najradšej použili
na prepravu Vášho tímu. Nemusí to byť reálny dopravný prostriedok, ale môžete nám takýto
prostriedok namaľovať, opísať, vymodelovať, alebo inak stvárniť. Svoje práce nám
vyfotografujte a pošlite spolu s komentárom.
Ruka v ruke s lietaním je aj padanie, V druhej časti tejto úlohy vyskúšajte nájsť alebo vytvoriť 3
odolné predmety rôznych tvarov a hmotností. Môžete skúsiť napodobniť prírodné tvary, ako
sú listy stromov z papiera, keďže v súčasnosti listy opadali. Následne ich nechajte len tak
spadnúť z rovnakej výšky na zem. Jednotlivé predmety zoraďte od toho, ktorý spadol
najrýchlejšie až po ten najpomalší a výsledok nám odfoťte. Testovanie aj priebežne
zdokumentujte fotografiami.

Na prepravu ľudí, zvierat či vecí na veľkú vzdialenosť sa používajú lietadlá. Ich hlavnou výhodou
je veľká rýchlosť, ktorou sa dokážu pohybovať. Zahrajte sa aj vy na leteckých konštruktérov a
pokúste sa zostrojiť lietadlo z papiera, ktoré preletí čo najdlhšiu dráhu. Začnite najprv s
papierom formátu A4 (klasický kancelársky papier), potom s výkresom a novinovým papierom
rovnakého formátu. Pošlite nám ich obrázky (aspoň 3) a napíšte, koľko metrov ktoré preletelo.
Pozor, lietadielka musíte hádzať vy a nie pani učiteľka! Potom si postavte lietadielka podľa
vlastného výberu z ľubovoľného papiera. Môžete ich aj farebne ozdobiť. Pošlite nám obrázok
toho najkrajšieho. Čo všetko ovplyvňuje dolet vášho lietadla? Ako ďaleko doletelo vaše najlepšie
lietadlo? Vysvetlite, prečo je to vaše lietadlo najlepšie a prečo doletí najďalej.

Na súťažnej stránke pod úlohou sa nachádza ZIP priečinok (http://labak.net/u/rl/36) s fotografiami
a zvukmi živočíchov. Skúste pomenovať zvieratká podľa fotografie, dve z nich skúste nakresliť

v ich prirodzenom prostredí. Okrem živých organizmov sa vzduchom šíri aj zvuk. Zvuky zvierat
môžu slúžiť pre komunikáciu, výstrahu či odplašenie nepriateľa. Vypočujte si jednotlivé zvukové
ukážky a do riešenia odovzdajte aj mená zvierat k jednotlivým ukážkam. Odporúčame tiež ako
jemnú hudbu na pozadí počas riešenia ostatných úloh prípadne počas bežného dňa pustiť
lesné zvuky z adresy http://labak.net/u/rl/26. Radi uvítame, ak v riešení uvediete aj spätnú
väzbu o tom, ako reagovali na túto úlohu deti, ktoré zvieratko bolo najťažšie uhádnuť
a podobne. Nie je to však povinná časť.
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