Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2018/19 skladá zo štyroch súťažných
kôl, ktoré budú prebiehať od septembra 2018 do februára 2019. Kategórie A, B, C, D tvoria 4
úlohy, z toho jedna praktická. Kategórie E, F obsahujú jednu úlohu určenú 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 (2-5 členov)
| pre deti materských škôl - tímy (2-5 členov)

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. 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 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 výhodné riešiť formou natočenia videa. V tom prípade je ho potrebné nahrať na nejaký online
server (napríklad YouTube) a do zadania odoslať odkaz, cez ktorý je možné video pozrieť.
Funkčnosť odkazu, prosím, skontrolujete a v režime inkognito vo vašom prehliadači.

Niektoré úlohy (v kat. 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 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.

Všade, kde je nejaký človek, tam je aj dobré jedlo. Rôzne geografické podmienky formovali
lokálnu kuchyňu po stáročia. Rôzne lokálne jedlá i populárne pokrmy mapuje online mapa
TasteAtlas.com, s ktorou sa viaže táto úloha. Venuj chvíľu času, aby si sa oboznámil
s fungovaním a ovládaním mapy.
Na úvod začneme v Českej republiky. Označ v atlase túto krajinu a prelistuj si populárne jedlá.
Keď dôjdeš na koniec, ďalšie môžeš rozbaliť kliknutím na „View More“. Nájdi 6 jedál (2x polievka,
3x dezert/sladké pečivo, 1x hlavný chod), ktoré majú v češtine odlišný názov ako na Slovensku.
Uveď český, slovenský názov a odkaz na stránku v TasteAtlas s otvoreným českým jedlom.
Rozdiely v gramatike (napríklad vánočka a vianočka) zanedbaj. Vyber tie, kedy je zmena v celom
slove alebo v jednom z 2 slov.
Následne prejdi na mapu a v krajinách Veľká Británia, Grécko, Čína, Mexiko, Argentína, Brazília
nájdi prvý druh syra, ktorý sa ti zobrazí na mape. Okrem názvu prilož aj odkaz.
V 5 odlišných krajinách nájdi jedlo, ktoré bežne nájdeme aj na Slovensku. V 5 odlišných
krajinách nájdi jedlo, ktoré na Slovensku bežne nenájdeme. Prilož odkazy a vyberaj unikátne
jedlo v každej krajine. Rôzne druhy jedného jedla a suroviny sa nepočítajú.
Narazil si na nejaký zaujímavý fakt alebo na jedlo, ktoré pochádza z inej oblasti ako sa bežne
predpokladá? Uveď aspoň 2. Nápoje pri vyhľadávaní pre účely tejto úlohy zanedbaj.

Pred 50 zomrel Wacław Franciszek Sierpiński, poľský matematik, ktorý sa okrem iného zaoberal
teóriou množín, teóriou čísel a topológiou. Známy je však hlavne vďaka svojmu príspevku v
teórii fraktálov. Pri istom zjednodušení môžeme povedať, že fraktály sú geometrické útvary,
ktoré sú tzv. sebe podobné – znamená to, že ak nejakú časť daného útvaru pozorujeme pri
akomkoľvek zväčšení, pozorujeme stále opakujúci sa určitý charakteristický tvar (motív), pričom
tento útvar má na prvý pohľad veľmi zložitý tvar, avšak je generovaný opakovaným použitím
jednoduchých pravidiel. Príkladom fraktálov sú napríklad Mandelbrotova množina
(https://labak.net/u/rl/126), Kochova krivka (https://labak.net/u/rl/127) či práve Sierpińského
trojuholník. Tento trojuholník môžeme dostať nasledujúcim spôsobom: Začneme z
rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany 1 (prvý obrázok). Tento trojuholník rozdelíme na
štyri rovnaké trojuholníky jeho strednými priečkami a stredný trojuholník vyjmeme. Zostanú

nám tri rovnostranné trojuholníky (druhý obrázok – prvá iterácia). Každý z týchto troch
trojuholníkov opäť rozdelíme na štyri menšie trojuholníky a stredný z nich vyjmeme.
Dostaneme útvar na treťom obrázku (teda druhú iteráciu). Takto postupujeme „nekonečne“
dlho. Útvar, ktorý nám potom zostane, je Sierpińského trojuholník. Vypočítaj jeho obsah a
obvod. Vypočítaj obsah a obvod piatej iterácie (teda proces vynímania stredného trojuholníka
zopakujeme 5-krát).

Prvočíselné dvojčatá predstavujú také prvočísla, ktorých rozdiel je 2. Sú to napríklad 3 a 5, 5
a 7, 11 a 13 atď. V súčasnosti stále nevieme, či je prvočíselných dvojčiat konečne veľa alebo
nekonečne veľa. V roku 1919 však Viggo Brun dokázal, že súčet všetkých prevrátených hodnôt
prvočíselných dvojčiat je konečný. Náročnosť tohto dôkazu však presahuje náročnosť úloh
v Labáku, preto skús zistiť, či platí nasledujúce tvrdenie: Súčin ľubovoľných dvoch prvočíselných
dvojčiat zväčšený o 1 je druhou mocninou párneho prirodzeného čísla. Keď si zoberieme
napríklad prvočísla 3 a 5, tak platí, že 3.5+1=16=42. Platí to ale pre všetky prvočíselné dvojčatá?

Katarína sa počas jednej pokojnej jasnej noci s mesačným splnom pozerala na Mesiac. Mala pri
sebe guľôčku s polomerom 0,6 cm, ktorú posúvala tak, aby tieň guľôčky vytvoril len jednu bodku
na zemi. Miesto, na ktorom sa práve nachádzala, bolo špeciálne tým, že práve v okamihu
realizácie pokusu boli stredy Zeme, Mesiaca, guľôčky a tieňa guľôčky na jednej priamke. Určte,
v akej vzdialenosti od zeme sa guľôčka nachádzala v okamihu prekrytia Mesiaca. Vyskúšaj si
realizáciu tohto pokusu aj ty a uveď, v akej vzdialenosti sa nachádzala tvoja guľôčka (s
presnosťou na centimetre). Porovnajte svoje meranie s výpočtom. Čo ovplyvnilo vaše meranie?
O koľko centimetrov bolo vaše meranie odlišné od Katkinho? Za správne riešenie bez
praktického vyskúšania môžeš získať až 10 bodov, s praktickým vyskúšaním plných 15 bodov.
Pri výpočte uvažuj polomer Zeme 6 371 km, priemer Mesiaca 1 737 km, vzdialenosť Zeme od
Mesiaca 384 400 km, výšku Kataríny 175 cm, nadmorskú výšku miesta realizácie pokusu 280 m
n. m. Ostatné chýbajúce údaje si vyhľadaj a uveď zdroj.

Tento rok si pripomíname 150. výročie úmrtia Jan Evangelista Purkyňe, významného českého
fyziológa, ktorého meno je známe celosvetovo.
(1) Dokonca je po ňom pomenovaných niekoľko útvarov a javov v ľudskom tele. Pokús sa
dohľadať aspoň tri z nich. Purkyňe je jeden zo zakladateľov cytológie - ako prvý vyslovil
bunečnú teóriu a prisúdil bunkám významnú rolu v stavbe a fungovaní organizmu. Myslel si
však, že bunky vznikajú z neživej hmoty de novo, preto nie je jeho bunečná teória uznávaná.
So správnou teóriou však prišli pred 180 rokmi vedci Schleiden, Schwann a Virchow.
(2) Skús
jednou
vetou
vytvoriť
definíciu
súčasnej
bunečnej teórie.
Purkyňe ako prvý popísal vnímanie farieb ľudským okom.
(3) Ako sa nazývajú bunky zabezpečujúce farebné videnie? Aké tri typy týchto buniek
poznáme z hľadiska farieb a vlnovej dĺžky, ktorú dokážu zachytiť? Na rozdiel od cicavcov sa
v mnohých ostatných triedach živočíšnej ríše môžeme stretnúť aj so štvrtým typom týchto
buniek. Akú farbu rozoznávajú?
J.E.Purkyňe bol veľmi nadčasový vedec a dokonca ho môžeme zaradiť medzi priekopníkov
animovaného filmu. Pomocou kotúča s nakreslenými schémami názorne predvádzal
napríklad činnosť srdca. Najmä sa zaujímal o funkčnosť srdca, ktorú zabezpečuje súbor
nervových vlákien tvoriacich tzv. Prevodový systém.
(4) Stiahni si schému srdca v niekoľkých kópiách a pomocou grafického editora (napríklad
Skicára) znázorni (min. v štyroch obrázkoch) cyklus prechodu nervového vzruchu srdcom.
Obrázky vlož jednotlivo do snímok PowerPoint-u a vytvor tak svoju vlastnú animáciu.
Správna činnosť prevodového systému sa vyšetruje pomocou známeho EKG. Na každej
snímke taktiež nakresli fázu elektrodiagramu EKG, v ktorej sa srdce práve nachádza.
Následne nahraj svoju prezentáciu na https://labak.net/u/rl/128. Stránka vytvorí
animovaný obrázok formátu .gif, ktorý následne spolu s výsledným dokumentom .pdf
s tvojím riešením ulož do priečinka typu .zip a nahraj na stránku LaBáK.net ako riešenie
úlohy. V prípade problémov s konverziou môžeš namiesto súboru .gif vložiť do .zip
priečinka PowerPoint-ový dokument. Približne koľko percent hmotnosti tela dospelého
človeka
tvorí
srdce?
Prečo
nemôže
byť
srdce
väčšie
ako
500g?
Dve predsiene a dve komory, aké vidíš na schéme srdca, sú charakteristické pre vtáky a
cicavce, ktoré sa zaraďujú medzi endotermné živočíchy. Ostatné triedy živočíšnej ríše majú
stavbu srdca jednoduchšiu, čo zapríčiňuje, že sa krv mieša, nie je dostatočne okysličená a
preto majú jednoduchší metabolizmus. Energiu si však dopĺňajú zo slnečného žiarenia.
(6) V ktorom bióme najvýraznejšie prevažujú endotermné živočíchy nad ektodermnými?

Ďalším predmetom Purkyňeho záujmu bol spánok a sny. (7) Vymysli aspoň 2 fyziologické
príčiny, k čomu môže byť spánok užitočný pre fungovanie organizmu!
(8) U niektorých živočíchov sa stretávame so špeciálnymi dvoma typmi „spánku“
hybernácia a estivácia. Na čo týmto živočíchom slúžia a čo sa pri nich odohráva s
metabolizmom? Aké biómy by si išiel navštíviť, aby si takéto živočíchy našiel? Pre každý
bióm uveď aj príklad konkrétneho živočícha.

Neuveríš, ale spektroskopy sú s nami už 140 rokov. Michal má v práci jeden veľmi starý, že sa
jeho vek radšej neodváži odhadovať. Po tom, čo mu zelený mimozemšťan oznámil, že Black
Friday je okrem každého dňa aj v januári, rozhodol sa, že je už čas modernizovať a vymeniť
svoj starý spektroskop na za nový. Nový spektroskop prišiel v krabici tvaru kvádra s podstavou
o rozmeroch 0,5 x 0.5 metrov a výškou 1 meter. Michal ho následne veľmi opatrne niesol do
svojho výskumného LaBáK-u, keď tu zrazu prechádzal okolo výskumného bazéna a pošmykol
sa. Krabica sa jemne dotkla vody tak, že 10 cm z krabice sa dostalo pod vodu. Michal ju však
úspešne chytil a zastavil pred pádom do vody. Ako ju tak držal, vyšmykla sa mu z ruky a začala
na vode kmitať. Michala toto kmitanie ako správneho fyzika zaujalo, ale drahé meracie
zariadenie je cennejšie, a preto sa rozhodol kmitanie zastaviť a zachrániť utopený
spektroskop.
Kmitajúci spektroskop nenechá Michala v pokoji spať a stále sa mu o ňom sníva. Pomôž
Michalovi spať a vytvor počítačovú simuláciu kmitajúceho spektroskopu. Využiť môžeš Excel
alebo akúkoľvek inú tabuľkovú kalkulačku, či programovací jazyk. Na základe počítačovej
simulácie urči frekvenciu kmitania a zakresli priebeh kmitania do grafu závislosti výšky časti
krabice nad hladinou od času. Krabica má polovičnú hustotu ako voda a hmotnosť je
sústredená v spodnej podstave, takže sa neprevráti. Nezabudni vysvetliť vzťahy a výpočty vo
svojej simulácii a prilož zdrojový kód prípadne hárok Excel-u v priečinku zip spolu so svojím
riešením.

Nasledujúci vzorec vytvorený v programe
ChemSketch reprezentuje základnú štruktúru
určitej skupiny liečiv. Tvojou úlohou bude
pomocou
prístupných
zdrojov
správne
zodpovedať na otázky.
Otázky:
•

Napíš názov štruktúry na obrázku.

•

Pri liečbe akého typu ochorenia by si liečivá z tejto skupiny očakával? Aký je
mechanizmus účinku?

•

Ako by sa zmenil účinok, ak by si rozštiepil väzbu, ako znázorňuje modré A?

•

Aké charakteristiky liečiva by sa zmenili pri modifikácií časti molekuly, ktorá je označená
červeným B?

•

Aké charakteristiky liečiva by sa zmenili pri modifikácií časti molekuly, ktorá je
označená zeleným C?

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/132. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na vyplňovanie
pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!

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/133. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na vyplňovanie
pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!

Pred 50 zomrel Wacław Franciszek Sierpiński, poľský matematik, ktorý sa okrem iného zaoberal
teóriou množín, teóriou čísel a topológiou. Známy je však hlavne vďaka svojmu príspevku v
teórii fraktálov. Pri istom zjednodušení môžeme povedať, že fraktály sú geometrické útvary,
ktoré sú tzv. sebe podobné – znamená to, že ak nejakú časť daného útvaru pozorujeme pri
akomkoľvek zväčšení, pozorujeme stále opakujúci sa určitý charakteristický tvar (motív), pričom
tento útvar má na prvý pohľad veľmi zložitý tvar, avšak je generovaný opakovaným použitím
jednoduchých pravidiel. Príkladom fraktálov sú napríklad Mandelbrotova množina
(https://labak.net/u/rl/126), Kochova krivka (https://labak.net/u/rl/127) či práve Sierpińského
trojuholník. Tento trojuholník môžeme dostať nasledujúcim spôsobom: Začneme z
rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany 1 (prvý obrázok). Tento trojuholník rozdelíme na
štyri rovnakého trojuholníky jeho strednými priečkami a stredný trojuholník vyjmeme. Zostanú
nám tri rovnostranné trojuholníky (druhý obrázok – prvá iterácia). Každý z týchto troch
trojuholníkov opäť rozdelíme na štyri menšie trojuholníky a stredný z nich vyjmeme.
Dostaneme útvar na treťom obrázku (teda druhú iteráciu). Takto postupujeme „nekonečne“
dlho. Útvar, ktorý nám potom zostane, je Sierpińského trojuholník. Vypočítaj jeho obsah a
obvod. Vypočítaj obsah a obvod štvrtej iterácie (teda proces vynímania stredného trojuholníka

zopakujeme 4-krát a dostaneme piaty obrázok nižšie).

Aj keď sa zima na Slovensku opakuje pravidelne každý rok, vždy sa tvárime, ako by sme sneh
videli prvýkrát v živote. Snehové záveje, poľadovica, neodhrnuté chodníky pred domom
a zamrznuté autá. Nelka sa rozhodla, že príde s vynálezom na zbavenie sa snehu z chodníkov.
Ako prvý krok potrebuje nájsť materiál, ktorý pomôže najrýchlejšie rozpustiť sneh a potrebuje
tvoju pomoc. Tvojou úlohou bude vytvoriť si aspoň 5 čo najpodobnejších vzoriek ľadu/snehu
(napríklad snehovú guľu alebo kocku ľadu). Následne nájsť aspoň 5 povrchov z rôznych
materiálov (napríklad kov, sklo, guma) v domácnosti a umiestniť na ne svoju vzorky. Zisti, aký
čas je potrebný na roztopenie vzorky na každom povrchu. Ktorý materiál umožnil rýchlejšie
rozpustenie? Uveď časy svojich meraní a zoraď materiály od najrýchlejšieho po najpomalší.
Nezabudni priložiť svoje fotografie z priebehu pokusu. Skús zdôvodniť výsledky.

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/134. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na vyplňovanie
pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!

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/135. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na vyplňovanie
pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!

Generála Milana Rastislava Štefánika, od ktorého smrti v roku 2019 uplynulo 100 rokov, si
pripomínajú i vytrvalostní bežci podujatím pod názvom Štefánik trail. Účastníci si týmto behom

pripomínajú historické udalosti z roku 1915, keď M. R. Štefánik pochodoval sedem dní viac ako
120 km v horách v Srbsku a zranený bojoval o holý život.
Prvý ročník tohto ultra behu sa konal v roku 2013.
Trasa vedie v 90% po červenej turistickej značke s oficiálnym názvom Štefánikova magistrála
z chaty Bradlo pod mohylou M. R. Štefánika až k soche M. R. Štefánika v Bratislave na Námestí
M. R. Štefánika. Meria 140 km, pričom pre bežcov celkové stúpanie predstavuje 4954 m
a klesanie 5319 m.
V roku 2014 sa na trať vydalo 72 bežcov a podľa tlačovej správy z nich
až 78 % došlo do cieľa v stanovenom časovom limite 32 hodín a 30
minút. Podujatie bolo zároveň kvalifikáciu na vysokohorský beh okolo
Mont Blancku. Tí, ktorí chceli získať body pre účasť na beh okolo Mont
Blancku, museli splniť celkový časový limit 28 hodín 30 minút. To sa
podarilo 36 bežcom.
Najrýchlejší rekordný čas mužov v cieli dosiahli dvaja pretekári, a to 17
hodín 31 minút a 25 sekúnd.
Tomáš Kačmarčík zo Svitu dosiahol čas 19:57:56 min a obsadil šieste
miesto. Zároveň získal potrebné body do kvalifikácie pre štart okolo
Mont Blancku.
1. Koľko bežcov dokončilo beh v časovom limite?
2. Koľkým percentám bežcov sa podarilo splniť časový limit na zisk kvalifikačných
bodov okolo Mont Blancku?
3. Akou priemernou rýchlosťou bežal víťaz?
4. Akou priemernou rýchlosťou bežal Tomáš Kačmarčík?

Milí súťažiaci, pred Vami je riešenie posledného kola. Určite ste už počuli slovné spojenie
Periodická sústava prvkov. Je to tabuľka, v ktorej sú zapísané značky chemických prvkov. Táto
tabuľka slávi svoje 150. narodeniny. Krásne výročie, čo poviete? S touto tabuľkou budete naisto
pracovať o pár rokov neskôr na chémii, ale my sa s ňou zahráme už teraz. Poproste pani
učiteľku chémie na Vašej škole, aby Vám požičala plagát s touto tabuľkou. Ak nemáte túto
možnosť, vyhľadajte si tabuľku na internete. Pozorne si prezrite okienka a pokúste sa zamyslieť,
ako bolo zostavené logo našej súťaže. Áno, tvoria ho tri značky z tabuľky. Vyhľadajte, ktoré sú
to. Vašou úlohou je poskladať zo značiek v tabuľke nové slová. Koľko slov sa vám podarilo
zostaviť? Kto zostaví najdlhšie? Slová budú bez interpunkčných znamienok, lebo v tabuľke nie
sú mäkčene ani dĺžne. Čo myslíte, prečo?
Kde bolo tam bolo, narodil sa v Rusku (ešte teraz neslávny) chemik Dimitrij Mendelejev. Ako
dieťa bol neposedný, zvedavý, pýtal sa otázky na rôzne nepreskúmané záležitosti. Keď bol
Mendelejev starší, otvorila sa vo svete prvá továreň na výrobu sódy bikarbóny. Zistite, kedy
bola sóda bikarbóna vymyslená a kto ju vymyslel? Spravíme si drobný experiment, celý priebeh
i tvorbu experimentu zfotodokumentujte a skúste vlastnými slovami vysvetliť, ako experiment
funguje...
Pomôcky: plastová fľaša, 3 ceruzky/trubičky, lepiaca páska, korková zátka, papierové
utierky/vreckovky, sóda bikarbóna, ocot.
Najprv si vytvoríme raketu, ceruzky nalepíme na obvod fľaše a vytvoríme tak nohy na státie pre
raketu, ktorá je otočená dole otvorom. Raketu podľa vlastného vkusu ozdobte. Následne do
fľaše nalejeme ocot. Do papierovej vreckovky si vložíme sódu bikarbónu. Sódu bikarbónu
vložíme rýchlo do fľaše, zakorkujeme ju a odídeme (bolo by dobré, aby posledný krok vykonal
učiteľ, ideálne vonku). Z bezpečnej vzdialenosti sledujeme priebeh pokusu.
Známa slovenská osobnosť - Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.7.1880 v Košariskách. Po
štúdiách na Evanjelickom lýceu v Bratislave študoval v Šoproni, štúdiá ukončil maturitou v roku
1898 na Gymnáziu v Szarvasi. V roku 1898 odišiel Štefánik do Prahy, kde najprv študoval
stavebné inžinierstvo na technike a v rokoch 1900-1904 astronómiu na Filozofickej fakulte
Karlovej univerzity. Bol promovaný na doktora filozofie. Štefánikova mimoriadna inteligencia
prispela k nadviazaniu kontaktov s českou kultúrnou a vedeckou spoločnosťou. V Prahe
nadviazal Štefánik kontakty so slovenskou študujúcou mládežou, ktorá sa grupovala v spolku
Detvan, ktorému istý čas aj predsedal. V novembri 1904 odišiel do svoje druhej vlasti do

Francúzska. V oblasti vedeckého bádania už v prvých rokoch publikoval 12 vedeckých prác.
Zúčastnil sa výpravy na Mont Blanc, aby pozoroval Slnko a Mars. V roku 1910 ho poverili
pozorovaním Halleyovej kométy na Tahiti. Tu sa Štefánikovi podarilo položiť základy tahitskej
hvezdárne a založiť meteorologickú stanicu. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. Za
vedecké práce získal cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti. Bol členom Belgickej
astronomickej spoločnosti. Prvá svetová vojna zastihla Štefánika v Maroku. Po návrate do
Francúzska absolvoval výcvik v leteckej škole a výcvik v stíhacej divízii v hodnosti poručíka. V
máji 1915 bol odvelený na front. Počas bojovej činnosti upútal na seba pozornosť odvahou,
chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Koncom apríla 1919 navštívil Štefánik Taliansko, aby
zabezpečil odchod našich zajatcov domov. V nedeľu 4. mája 1919 sa rozlúčil s najvyššími
predstaviteľmi Talianska.
Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už nenavštívil živý. Po návrate do vlasti, kde sa mal ujať
funkcie ministra vojny v Československej vláde, sa jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji
zrazu zrútilo priamo na zem. Milan Rastislav Štefánik spolu s dvomi talianskymi letcami a
mechanikom zahynul. Tento rok si pripomíname 100. výročie od jeho tragickej smrti.
Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne vzdelaný človek, ktorý sa venoval rôznym činnostiam.
Aby si svoju prácu mohol dôkladne naplánovať, potreboval svoj čas čo najpresnejšie deliť a
merať. Akým spôsobom mohol okrem hodín svoj čas merať? Navrhnite a zhotovte zariadenie
na meranie času. Zariadenie dôkladne opíšte a tiež dokumentujte na fotografiách, ktoré nám
priložte k riešeniu úlohy. Tešíme sa na vaše kreatívne nápady. Želáme čo najlepšie umiestnenie
v súťaži a tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku našej výnimočnej súťaže LaBáK.

V prípade nerozhodných výsledkov v rámci kategórii E a F je môžeme „na rozstrel“ zverejniť
špeciálne 5. kolo len pre kategórie E a F s možnosťou získať až 30 bodov za jednu úlohu.
O prípadnom 5. kole budeme informovať e-mailom súčasných riešiteľov a tiež na našej
internetovej a Facebookovej stránke súťaže Seminár LaBáK.net

Milí súťažiaci, pred Vami je riešenie posledného kola. Verím, že sa Vám bude dariť. Máte radi sneh? V
našich končinách zvyčajne sneží každú zimu, sú však na svete aj také oblasti, kde sneží málo alebo
dokonca vôbec. Vedeli by ste vymenovať aspoň 3? Tento rok nám už snežilo, ale snehu je stále nejako
málo. Ako je to teraz u Vás? Máte dosť snehu na sánkovanie? Ja si zopár vločiek vyrobím. Pridáte sa?
Budeme potrebovať: 2 poháre, lyžičku na zamiešanie roztoku, soľ, vodu, chlpaté drôtiky alebo
špagátik, trpezlivosť 😊 a trochu času.
Postup: https://labak.net/u/rl/129 Do pohára nalejeme vodu, pridáme väčšie množstvo soli, zamiešame
a pridávame soľ až sa prestane rozpúšťať. Nasýtený roztok opatrne prelejeme do druhého pohára, aby
sa nám tam nedostala žiadna nerozpustená soľ. Z chlpatých drôtikov si zhotovíme vločku a ponoríme
ju do slaného roztoku. Pozorujeme... Čo sa stane po niekoľkých dňoch? Svoje pozorovanie opíšte v
riešení, pridajte aj fotografie.
Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami, narodil sa v Rusku chemik Dimitrij
Mendelejev. Miesto, kde sa narodil je označované za mrazivé a chladné. Viete, kde sa narodil?
Nebol jediným dieťaťom svojich rodičov. Vlastne mal 16 ďalších starších súrodencov. Bol najmladším.
Ako dieťa bol chorľavý a prežil mnohé choroby. Nakoniec sa z nich však vyliečil. Pretože ak by nie, nemali
by sme zoradené chemické prvky. Dnes už vieme, že veci okolo nás sa skladajú z drobných guličiek,
ktoré nedokážeme vidieť voľným okom. Práve Dimitrij sa ich rozhodol bližšie spoznať a zoradiť podľa
ich vlastností. Keď teraz už vieme, ako chemické prvky fungujú, môžeme si chémiu vyskúšať v praxi.
Urobíme si jednoduchý experiment. Budeme potrebovať plytký tanier, mlieko, potravinárske farbivo,
tekuté mydlo a tyčinku do uší.
Zatiaľ, čo bude náš prvý pokus pár hodín až dní prebiehať, spravíme si trochu rýchlejší pokus. Do taniera
si nalejeme mlieko. Do mlieka dáme pár kvapiek rôzneho potravinárskeho farbiva. Konček tyčinky do
uší namočíme do tekutého mydla. Tyčinku namáčame do mlieka s potravinárskym farbivom.
Experimentujte s tým, že tyčinku budete dávať do rôznych častí. Pokus zdokumentujte.
Známa slovenská osobnosť - Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.7.1880 v Košariskách. Na školu chodil
v Bratislave, v Šoproni, v Szarvasi a v Prahe. V Prahe sa venoval technike a zaujímal sa tiež o hviezdy na
oblohe, ktoré neskôr začal tiež študovať. Štefánikove mimoriadne vedomosti prispeli k získaniu
priateľov z Česka, medzi dôležitými vedcami aj slovenskými žiakmi. Neskôr odcestoval do Francúzska,
kde strávil niekoľko rokov a písal o svojich vedeckých poznatkoch. Zúčastnil sa výpravy na jedny
z najvyšších hôr, aby mohol pozorovať vesmír, Slnko a Mars. Neskôr pôsobil aj ako vojak, kde upútal na
seba pozornosť odvahou a vynaliezavosťou. Navštívil i Taliansko, no domov sa už živý nevrátil. Milan
Rastislav Štefánik spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom zahynul. Tento rok si pripomíname
100. výročie od jeho tragickej smrti.

Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne vzdelaný človek, ktorý sa venoval rôznym činnostiam. Aby si
svoju prácu mohol dôkladne naplánovať, potreboval svoj čas čo najpresnejšie deliť a merať. Akým
spôsobom mohol okrem hodín svoj čas merať? Navrhnite a zhotovte zariadenie na meranie času.
Zariadenie dôkladne opíšte a tiež dokumentujte na fotografiách, ktoré nám priložte k riešeniu úlohy.
Tešíme sa na Vaše kreatívne nápady. Želáme čo najlepšie umiestnenie v súťaži a tešíme sa na stretnutie
v ďalšom ročníku našej výnimočnej súťaže LaBáK.
V prípade nerozhodných výsledkov v rámci kategórii E a F je môžeme „na rozstrel“ zverejniť špeciálne
5. kolo len pre kategórie E a F s možnosťou získať až 30 bodov za jednu úlohu. O prípadnom 5. kole
budeme informovať e-mailom súčasných riešiteľov a tiež na našej internetovej a Facebookovej stránke
súťaže Seminár LaBáK.net

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Koordinátori 7. ročníka | Juraj Vasek, Nela Gloriková, Dávid Richter, RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Zbierku zostavil | Juraj Vasek
PDF formuláre | Mikuláš Plešák
Grafika obálky | Nela Gloriková
Pravopisná kontrola | Mgr. Renáta Bočkayová
Editor | Ing. Gabriela Kukolová
Autori úloh | Ing. Mgr. Martin Hriňák [B2, B3, B4/A1, D3],
Juraj Vasek [B1, A3, D4/C1, F1],
RNDr. Danica Božová [D1, D2, C3, C4],
Anička Jambrichová [C2, E1, F1],
Mgr. Jana Šišková[E1, F1],
Veronika Kučminová [A2],
Erik Schmotzer [A4]

