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Vážené kolegyne, vážení kolegovia učitelia fyziky, 

je to neuveriteľné, ale držíte v rukách (aj keď oneskorene) posledné číslo 19. ročníka Fyzikálnych listov  

a (dúfam) v marci dostanete 1. číslo 20. ročníka. 

Náš spoločný časopis sme na začiatku deklarovali ako občasník, ktorý mal prispieť k užšej komunikácii  

a spolupráci učiteľov fyziky na všetkých stupňoch vzdelávania a následne k zmenám v príprave budúcich 

učiteľov a k výmene skúseností medzi učiteľmi v praxi. Či a do akej miery sa tento zámer realizoval, je  

na každom z nás. 

Zo strany redakcie FL a členov Oddelenia didaktiky fyziky na KTFDF konštatujem, že občasník sa stal 

riadnym časopisom, evidovaným, s recenzovanými príspevkami. Na Slovensku nie je veľa možností na publi-

kovanie článkov didaktického charakteru z oblasti fyziky. V tomto smere nás našli viacerí autori. Ponúkame 

príležitosť ďalším. Potešíme sa každému príspevku v ktorom sa chce autor podeliť so svojimi výsledkami, 

skúsenosťami, či problémami. 

Spoločenské postavenie učiteľa nie je adekvátne významu tohto povolania. Súvisí s tým aj materiálne 

ohodnotenie jeho práce. Žiaľ na tejto skutočnosti sa veľa nezmenilo ani po Novembri 1989. Eufória z očaká-

vania veľkých zmien v školstve zrejme spôsobila, že v rokoch 1990 a 91 prudko vzrástol záujem o štúdium 

učiteľstva na našej fakulte a uchádzači dosiahli na prijímacích skúškach lepšie výsledky ako uchádzači o štúdium 

odboru. Predtým, ani potom sa to už nikdy nestalo a záujem o učiteľstvo aj v súčasnosti je malý. Mnohí skon-

čení učitelia napokon aj tak nejdú učiť a zamestnajú sa niekde inde. V prípade našich absolventov im k tomu 

postačuje počítačová gramotnosť. Mali by sme využiť každú príležitosť na presviedčanie svojho okolia, že vzde-

lanosť, kultúrna úroveň občanov a v konečnom dôsledku prosperita štátu, závisí do veľkej miery od fungovania 

školstva a že je potrebné k tomu vytvoriť aj materiálne podmienky. 

Za redakciu Vám prajem veľa úspechov v roku 2015. 

Martin Belluš 

 

Takto „vidí“ našu fakultu počítač 
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Krátke správy 

Deň otvorených dverí – zimný, 11. 2. 2015 
Už piatykrát organizujeme túto akciu. Je určená najmä študentom maturitných roč-

níkov, ktorí sú rozhodnutí (resp. uvažujú o tejto možnosti) študovať na FMFI UK. 

Program je uverejnený na stránke fakulty. Predchádzajúce ročníky mali veľmi dobrú 

odozvu. 

Tradičný DOD – letný (35. ročník) bude v prvú júnovú stredu. 

Prijímacie konanie 

Termíny podania prihlášky: 

Bakalárske štúdium: do 28. 2. 2015 

Magisterské štúdium: do 20. 4. 2015 

Doktorandské štúdium: do 30. 4. 2015 

Prestupy: do 31. 5. 2015 

Termíny konania prijímacej skúšky: 

Bakalárske štúdium: 9. – 10. 6. 2015 

Magisterské štúdium: 15. – 19. 6. 2015 

Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok 

a ďalšie informácie ohľadne štúdia nájdete na stránke fakulty 

www.fmph.uniba.sk 

Veľtrh AKADÉMIA, 7. – 9. 10. 2014 
V októbri sa pravidelne FMFI UK zúčastňuje trojdňového veľtrhu AKADÉMIA  

v spoločnom stánku Univerzity Komenského. Cieľom podujatia je informovať  

o možnostiach štúdia na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. 

Šoltésove dni, 6. – 7. 11. 2014 
Uskutočnili sa už štvrtýkrát za sebou na našej Fakulte. Pre účastníkov, učiteľov 

fyziky ZŠ a SŠ bolo pripravených spolu 8 interaktívnych dielní, vedených učiteľmi 

a doktorandmi FMFI, ako aj pozvanými hosťami z iných pracovísk. Účastníci sa 

zúčastnili tiež na prehliadke fakultného lineárneho urýchľovača a mali možnosť 

absolvovať prednášky venované vyučovaniu fyziky a súčasnému časticovému ex-

perimentu. 

Týždeň vedy na „Matfyze“, 10. – 13. 11. 2014 
Z prevádzkových dôvodov (rekonštrukcia budov) sme zorganizovali len populárno- 

-náučné prednášky. Celkove si prednášky vypočulo viac ako 400 návštevníkov. 

Jednotlivé prednášky plánujeme v skrátenej podobe postupne uverejňovať vo FL. 

Mgr. Hamara – Kozmonautika a kozmické smeti, doc. Kundracik – Tajomstvá 

fujary a píšťaliek, doc. Brejová – Načo sú biológom informatici a informati-

kom biológovia, doc. Kundracik – Fyzikálny pohľad na šíp Robina Hooda,  

doc. Kupka – Existujú vôbec čísla?, doc. Kubáček – Dve tváre matematiky,  

prof. Farkaš – Mozog, neurónové siete, meranie aktivity mozgu a BCI a  

PaedDr. Horváth – Jednoduché a zábavné pokusy z fyziky. 

ARRA november 2014 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) vypracováva každoročne  

na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu poradie 

fakúlt vysokých škôl v SR. FMFI UK v skupine fakúlt s prírodovedným zameraním 

oproti minulému roku ešte zvýšila svoj náskok na prvom mieste. Všetky kritériá už 

dlhodobo dosahujú veľmi vysokú úroveň, ale tento rok ich plnenie ešte dokázala 

zvýšiť. 

Voľba dekana 
Akademický senát FMFI UK zvolil 1. 12. 2014 na druhé funkčné obdobie dekana 

prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. 

Blahoželáme. 
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Matematické spracovanie fyzikálneho modelu linearizačnými metódami 

Pavol Trebichalský, Ján Tomáš, Ľuboš Harangozo 

Slovenská poľnohospodárska univerzita, FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

Úvod 

Pojem ,,modelovanie“ sa používa nielen v technike (v automobilovom priemysle, či v stavebníctve), ale  

v značnej miere aj vo fyzike. Veď napr. na tomto princípe (pre lepšiu výučbu žiakov) sa vo fyzike používa veľmi 

známy program COACH [1]. Čo je model? Matematický opis nejakého fyzikálneho javu. Inými slovami, 

fyzikálna závislosť – alebo ako vravia matematici, funkcia. 

V našom reálnom pokuse, ktorý má nelineárnu závislosť, sa prostredníctvom dvoch matematických 

procesných modelov vykonajú lineárne závislosti – ,,linearizácia“. Fyzikálna závislosť Y = Y(X) veličín X, Y 

môžeme vyjadriť viacerými spôsobmi: Tabuľkou nameraných hodnôt fyzikálnej závislosti, grafom, ktorý sme 

zostrojili s využitím hodnôt z tabuľky a veličinovou rovnicou [2]. 

Pri skúmaní fyzikálnych závislostí sa spravidla postupujeme v tomto poradí: 

1. Počas experimentu či pozorovania javu nameriame hodnoty veličín, ktoré charakterizujú jav. 

2. Zostrojíme body, ktorých súradnice sú hodnoty nameraných veličín a preložíme nimi graf – čiaru, pokiaľ 

je to možné, s hladkým priebehom, bez zlomov a nespojitostí. 

3. Pokúsime sa na základe tvaru grafu usúdiť, akou veličinovou rovnicou sa dá jav opísať (na uskutočnenie 

tohto bodu použijeme program MS Excel). 

Po zrealizovaní uvedených bodov z nelineárnych funkcií urobíme funkcie lineárne (priamkové) [3]. 

Dôvodom tohto finálneho kroku je určiť parametre daných (lineárnych) funkcii, ktoré sú v týchto reálnych 

modeloch prehľadnejšie, a preto môžeme ľahšie posúdiť ich vzájomné závislosti (pretože porovnanie dvoch 

nelineárnych funkčných závislostí je náročnejšie, ako vzájomne porovnanie dvoch priamkových závislostí). 

Materiál a metodika 

V pokuse sme modelovali situáciu tesnosti nami vyrobeného systému (obr. 1). Kompresorom (typu ATMAN 

AT-A2500, používaného v akvaristike) sme naplnili plastový vankúšik (z HDPE materiálu) vzduchom po nami 

vopred vytýčenú hodnotu jeho tlaku (1408 Pa, čo zodpovedá hodnotám rozdielu kvapalín U-manometra 144 mm). 

Po dosiahnutí tejto hodnoty kompresor vypneme. Od tohto momentu sa meria časomerom každých 5 sekúnd 

rozdiel hladín kvapaliny v tlakomeri U-manometra. Realizovali sme dva pokusné modely: prvý, ktorý bol viac 

tesný a druhý, menej tesný systém (zámerne sme netesnosť vyvolali obyčajným slabým uvoľnením hadičky). 

Výsledky sme uviedli do tab. 1 a grafu 1. 

 

Obr. 1  Aparatúra na skúmanie tesnosti systému s náplňovým vzduchovým vankúšikom 
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Výsledky a diskusia 

Z grafu 1 vidno, že krivkami oboch závislostí sú hyperboly. Taktiež je vidno, že hyperbolická závislosť 

druhého (menej tesného) systému má výrazne strmší sklon (skôr sa jej hodnoty približovali k osi x, v porovnaní 

s prvým – tesnejším systémom). Ako vidieť z grafu 1, krivky sa horšie analyzujú vizuálne, keďže závislosť  

v oboch prípadoch je nelineárna. Možnosti na proces následnej linearizácie sú dve: 

1. linearizácia nepriamej funkcie (vychádzať sa bude zo všeobecného tvaru y = k/x + q) 

2. linearizácia semilogaritmickej funkcie (vychádzať sa bude zo všeobecného tvaru y = y0e
kx). 

 
Tab. 1  Závislosť ubúdajúcich tlakov v dvoch skúmaných modelových systémoch 

Čas t [s] 0 5 10 15 20 25 30 

Tlak p1 systému1 [mm] 144 70 36 20 13 8 6 

Tlak p2 systému2 [mm] 144 39 16 9 5 3 2 

 

Určíme koeficienty smerníc priamok v oboch systémoch a navzájom ich porovnáme [3]. 

  

Graf 1  Grafické závislosti poklesov tlakov po odstavení kompresora v dvoch systémoch 

1  Prvý model linearizácie 

Do tab. 2 uvedieme tieto hodnoty: vrchný riadok xlin = 1/t (s−1) (v tomto prípade ale prvé hodnoty v čase 

„nula“ nemožno uvažovať, lebo 1/t nie je reálne číslo pre prevrátenú hodnotu nuly). Pod ním budú hodnoty  

ylin = p [mm] v oboch modeloch: 

Tab 2  Linearizované hodnoty úbytkov tlakov dvoch navzájom nezávislých modelov (1. cesta) 

xlin [s−1] 0,200 0,100 0,067 0,050 0,040 0,033 

ylin1 [mm] 70 36 20 13 8 6 

ylin2 [mm] 39 16 9 5 3 2 

 
Z programu MS Excel sme určili prostredníctvom príkazu ,,určiť regresné hodnoty“ hodnoty smerníc oboch 

priamok. Pomocou týchto smerníc, ktoré sme určili z tohto programu možno zistiť, že pre tesnejší systém bola 

hodnota smernice ,,k“ väčšia (387,21 – graf 2), ako v menej tesnom modeli (223,57 – graf 3). 
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 Graf 2  Linearizácia prvého systému Graf 3  Linearizácia druhého systému 

2  Druhý model linearizácie 

Rovnica y = y0e
kx musíme v tomto prípade previesť do priamkového tvaru y = kx + q a to jednoduchým 

logaritmovaním (keďže ide o exponenciálnu funkciu, lepšie bude použiť prirodzený logaritmus) – vtedy získame: 

ln(y) = ln(y0) + k·x, pre našu situáciu to bude: ln(p) = ln(p0) + k·t 

Do tab. 3 vypíšeme tieto hodnoty: vrchný riadok: xlin = t [s] (pravá časť rovnice) a do ďalších riadkov 

tabuľky sa uvedú hodnoty ylin = ln(p) (p v mm)), t. j. ľavá časť výrazu tejto zlinearizovanej rovnice. 

Tab 3  Linearizované hodnoty úbytkov tlakov dvoch navzájom nezávislých modelov (2. cesta) 

xlin [s] 0 5 10 15 20 25 30 

ylin1  4,98 4,25 3,58 3,00 2,56 2,08 1,79 

ylin2  4,98 3,66 2,77 2,20 1,61 1,10 0,69 

 

    

 Graf 4  Linearizácia prvého systému Graf 5  Linearizácia druhého systému 

V tomto prípade vyšli smernice priamok (graf 4 a 5) so zápornými hodnotami (−0,1064 a −0,1366) – ale 

analogicky, ako v predchádzajúcom postupe: tesnejší systém opäť vykazoval vyššiu hodnotou smernice 

(−0,1064). Keďže sa v prvom matematickom úkone nemohlo rátať s počiatočnými premennými, tak je tu 

nemožnosť objektívneho určenia, ktorý z týchto dvoch matematických modelov je presnejší, a teda ktoré 

spracovanie týchto výsledkov dvoch reálnych modelov by bolo objektívnejšie.  

Záver 

Obe realizované linearizácie v našom pokuse majú svoje výhody a aj nevýhody. Na prvý pohľad by sa 

zdalo, že koeficient spoľahlivosti (R2) je v prvom prípade bližší k hodnote 1 (a teda presnejší), ale na druhej 

strane sa nemohli z matematických dôvodov v tejto prvej linearizácii uviesť začiatočné hodnoty, keďže ide  

o nepriamu funkciu. V oboch prípadoch vyšla jednoznačná odpoveď, že v oboch typoch vykonaných lineari-

zácií mal tesnejší systém väčšiu hodnotu získanej smernice, aj napriek tomu, že v druhých výsledkoch boli 

smernice záporné čísla. Je jasné, že na týchto približných princípoch (ale samozrejme so zložitejšími mecha-

nizmami) fungujú rôzne elektronické členy používané v praxi, ktoré takisto linearizujú vstupné hodnoty, ale  

v týchto prípadoch na základe zložitých derivácií, či rôznych zložitých diferenciálnych rovníc. 
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Žiaci sa na hodinách fyziky zaoberajú experimentálnou činnosťou. Zvlášť hodnotný prínos majú 

experimenty, ktoré umožňujú žiakom samostatne „vedecky pracovať“, pričom „vedecká práca môže prebiehať 

rôznymi formami, ale vo všeobecnosti zahŕňa formulovanie a testovanie hypotéz prostredníctvom 

pozorovania, merania a experimentov.“ [1] 

Jedným z cieľov predmetu fyzika podľa Štátneho vzdelávacieho programu [2] je, aby na konci kurzu boli 

študenti schopní vysloviť problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom, formulovať 

hypotézu, testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín, plánovať vhodný experiment, 

naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania, naznačiť platnosť záverov 

založených na množstve pozorovaní a vyhodnotiť celkový experiment vrátane použitých postupov. 

Experiment je jednou z metód empirického poznávania, pričom sa vyznačuje zásahmi do skúmaného javu. 

Zásahy by v závislosti od podmienok experimentu mali byť také, aby sa menili súčasne len dve navzájom sa 

ovplyvňujúce vlastnosti, ktorých závislosť skúmame. Etapy riešenia experimentu by mali byť nasledovné 

(voľne podľa [1]): 

1. jasne definovaný problém – vieme, na akú otázku máme nájsť odpoveď 

2. hypotéza – navrhneme možnú odpoveď na danú otázku 

3. postup experimentu či merania – pripravíme návrh získania potrebných informácií 

4. zaznamenanie dát – získame a zaznamenáme všetky potrebné údaje a informácie 

5. spracovanie dát – analyzujeme dáta, ktoré sme získali meraním 

6. diskusia a závery – analyzujeme výsledky experimentu/merania, rozhodneme o odpovedi na otázku, 

prípadne navrhneme postup pre hľadanie presnejšej odpovede 

V roku 1990 vyšla správa pre Americkú filozofickú asociáciu, na vypracovaní ktorej sa zúčastnili americkí 

experti na kritické myslenie pracujúci v oblasti filozofie, psychológie, vzdelávania, spoločenských vied, 

výpočtovej techniky i fyziky. Táto správa je známa aj pod názvom „The Delphi Report“ [3]. Experti, ktorí 

správu vypracovali vidia dobré kritické myslenie ako v zručnostiach, tak aj v dispozíciách. Odborníci zahrňujú 

do kognitívnych procesov vystihujúcich podstatu kritického myslenia tieto kognitívne zručnosti: [3] 

1. interpretácia 

 2. analýza 

 3. hodnotenie 

 4. usudzovanie 

 5. vysvetlenie 

 6. sebaregulácia 

Keď sa bližšie pozrieme na etapy riešenia experimentu a na kognitívne procesy vystihujúce podstatu 

kritického myslenia, zistíme, že v niektorých fázach uskutočňovaného experimentu je nevyhnutné, aby 

študenti tieto procesy využili. Preto môžeme tvrdiť, že pri vhodnej experimentálnej činnosti žiakov dochádza 

k rozvoju kritického myslenia. Aby k tomu aj naozaj došlo, je dobré mať na zreteli, že použitý fyzikálny 

kontext má byť nielen atraktívny, ale aj dostatočne „neošúchaný“. Zvolíme si preto tému, pri ktorej je krajne 

nepravdepodobné, že naši žiaci budú vopred poznať odpoveď či riešenie [4]. Napríklad nezadáme úlohu 

„Skúste vyskúmať, čo dopadne z vysokej veže skôr – pierko alebo olovená guľa?“, oveľa lepšie je „Porovnajte 

čas, za ktorý dopadnú na zem dve lopty, basketbalová a volejbalová. Lopty sme vykopli v rovnakom okamihu, 

rovnakou počiatočnou rýchlosťou a kolmo nahor. Odpor vzduchu nezanedbávame.“ 

Vyššie uvedené teoretické východiská nás priviedli k návrhu problémovej situácie z technickej praxe, kde 

žiaci využitím metódy reálneho experimentu kombinovaného s appletom kriticky zhodnotia, nakoľko rozumná 

je hodnota nebezpečného dostrelu udávaná výrobcom v návode ku vzduchovej pištoli. Pre nás dôležitý výňatok 

z tohto návodu môžeme vidieť na obrázku (Obr. 1). 

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/DF_html/7-9.htm
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G1/prilohy/P2GrafMet.htm
mailto:velmovska@fmph.uniba.sk
mailto:bartosovic@fmph.uniba.sk
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Obr. 1  Výstraha z návodu k akčnej hračke – inšpirácia pre fyzikálny experiment 

Jasne definovaný problém 

Jedna z možných formulácií nášho „vzduchovkového“ problému by mohla znieť: „Využijúc údaje získané 

vlastným meraním alebo z technických parametrov danej vzduchovky experimentálne overte reálnosť hodnoty 

nebezpečného dostrelu, ktorú udáva výrobca.“ Študenti majú k dispozícii vzduchovú pištoľ alebo súpis údajov 

o tejto pištoli (napr. Obr. 2), broky alebo plastové guľôčky, laboratórne vybavenie na meranie rýchlosti 

projektilu a softvér, pomocou ktorého je možné modelovať šikmý vrh s vplyvom odporu prostredia. 

 

Obr. 2  Technické parametre vzduchovej pištole s fantastickým dostrelom 274 metrov 

Čo je nebezpečný dostrel? Ťažko posúdiť, keďže aj „vhodne“ zamierené letiace zrnko piesku vie spôsobiť 

poriadne problémy (ak nám spadne do oka). Jediné objektívne kritérium je tu dostrel ako taký – našou úlohou 

teda bude zistiť, či guľôčka vystrelená zo skúmanej vzduchovky vôbec doletí do vzdialenosti 274 metrov. 

Odpor prostredia prirodzene nezanedbáme! Aby sme v našom experimente mali len jednu premennú (elevačný 

uhol), budeme rýchlosť výstrelu považovať za konštantnú, to isté platí aj pre hmotnosť a priemer guľôčky. 

Konštantná tiež bude počiatočná y-ová súradnica bodu, z ktorého štartuje vzduchovkový projektil. 

Úlohu potom môžeme sformulovať takto: „Na základe vedomosti o parametroch vzduchovej pištole zistite, 

do akej maximálnej vzdialenosti doletí guľôčka, ktorú sme vystrelili maximálnou možnou rýchlosťou z výšky 

1,7 metra. Výsledok porovnajte s dostrelom, ktorý udáva výrobca.“ 

Hypotéza 

Z praktických skúseností, napríklad z ihriska, vieme, že dolet lopty či kameňa závisí od niekoľkých 

premenných – počiatočná rýchlosť, uhol vrhu (elevačný uhol) a výška bodu vypustenia. Ideálnym stavom je, 

že loptu (napríklad kriketovú) vyhodíme šikmo nahor, maximálnou rýchlosťou (akú zvládne naša ruka) a z čo 

najväčšej výšky. Možno si spomenieme (alebo nájdeme v našom zdroji informácií) na vzťah pre dolet pri 

šikmom vrhu 2sin
2
0

g

v
d  , kde v0 je počiatočná rýchlosť, g je gravitačné zrýchlenie a α je uhol vrhu. Zdroj 

informácií tiež tvrdí, že najväčší dostrel je pre uhol 45° – z toho pre rýchlosť 380 fps (približne 116 m/s) 

dostávame teoretický dostrel takmer 1 400 metrov. Prvým problémom je, že vzťah pre šikmý vrh neuvažuje 

počiatočnú výšku (potom by bol o niečo komplikovanejší) a zatiaľ sme zanedbali odpor prostredia. Logickou 

úvahou prídeme na to, že ak guľôčku vystrelíme z nenulovej výšky, doletí ešte o čosi ďalej v porovnaní  

s vyššie uvedeným výpočtom. Avšak kvôli odporu prostredia budeme musieť z doletu „zraziť“ niekoľko metrov. 

Koľko? Asi nie veľa, však guľôčka je malá a odporová sila preto tiež. Hypotéza: „Reálny dostrel vzduchovej 

pištole bude menej ako 1 400 metrov, ale vďaka malej odporovej sile dosiahneme hodnotu blízko 300 metrov.“ 
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Postup experimentu a merania 

Potrebné parametre máme, predpoklad tiež, poďme experimentovať. Bolo by časovo aj technicky náročné 

spraviť reálny experiment, presunieme sa preto do virtuálneho prostredia modelu (appletu). Ak nemáte žiaden 

vhodný a ste užívateľom systému Coach (aspoň verzia 6.4), ponúkame vám na stiahnutie applet určený 

špeciálne na modelovanie výstrelu zo vzduchovky a guľôčkovej pištole: http://goo.gl/20XCWy. Postup bude 

pomerne jednoduchý – do appletu zadáme počiatočnú rýchlosť guľôčky, jej priemer a hmotnosť, výšku, v ktorej 

je výstrelný otvor pištole, aktivujeme odpor prostredia a postupne meníme uhol výstrelu. Takto získame dvojice 

hodnôt – uhol a k tomu dostrel. Podľa teoretického predpokladu by mal najväčší dostrel prislúchať k uhlu 45°. 

Vieme však, že na dostrel vplýva aj odpor prostredia, tak možno bude uhol o trošku menší (alebo väčší). Maxi-

málnu hodnotu reálneho dostrelu potom porovnáme so skúmanými 274 metrami a rozhodneme o odpovedi  

na otázku. 

Zaznamenanie dát 

Spôsob získavania dát je vďaka appletu jednoduchý a rýchly – nastavíme požadované hodnoty, spustíme 

applet a po chvíli, keď guľôčka dopadne na zem, odčítame hodnotu x-ovej súradnice jej polohy a zapíšeme si 

ju. Takto postupne preskúmame uhly z rozsahu 0° – 90°. Získané hodnoty môžeme spracovať aj vo forme 

grafu, pre zodpovedanie otázky to však nie je potrebné. Nižšie uvádzame tabuľku vybraných dvojíc „uhol – 

dostrel“ pre skúmanú pištoľ Beretta Px4 Storm. 

Tab. 1  Ako závisí dostrel vzduchovej pištole od elevačného uhla? 

α /° 0 10 20 25 26 27 28 29 30 31 

d /m 43,4 107,5 126,2 129,5 129,8 129,9 130,0 130,0 129,9 129,7 

 

α /° 32 33 34 35 40 50 60 70 80 90 

d /m 129,5 129,1 128,6 128,1 124,3 111,3 91,9 66,4 35,4 0 

Spracovanie dát 

Analyzujme získané dáta – očakávame, že dostrel bude so zvyšovaním elevačného uhla najprv rásť, v prí-

pade ignorovania odporu vzduchu dosiahne maximum pri α = 45° a potom bude klesať až na nulu (pochopi-

teľne, pri výstrele kolmo nahor sa v smere osi x guľôčka nepohybuje). Hodnotu dostrelu teda hľadáme niekde 

uprostred rozsahu uhlov – pohľadom do tabuľky zistíme, že sa pohybuje medzi 28° a 29°. Ak by sme  

do appletu zadávali aj desatinné hodnoty a dostrel merali s presnosťou na centimetre, prikloníme sa viac ku  

α = 28° (približne 28,4°). 

Diskusia a závery 

Simulované projektily boli vystrelené, dáta zaznamenané a môžeme odpovedať na položenú otázku. Je 
vzduchová pištoľ Beretta Px4 Storm nebezpečná aj vo vzdialenosti 274 metrov? Môžeme bezpečne prehlásiť 

– nie je, veď guľôčka doletí sotva do vzdialenosti 130 metrov. K tomu je vhodné dodať, že vzdialenosť cez 
100 metrov sme dosiahli použitím zvláštnej techniky streľby – pokiaľ by sme triafali do terča, určite by sme 
nedržali hlaveň pod takýmto uhlom, bol by zrejme blízky nule. V tomto prípade nám model (applet) ponúkne 
ešte menšiu hodnotu dostrelu, približne 45 metrov. Treba si tiež uvedomiť, že pokiaľ je tesne po výstrele 
hodnota kinetickej energie guľôčky kdesi medzi 2 až 3 J, na úrovni 45 metrov klesne na zhruba 0,5 J a  
v maximálnej vzdialenosti 130 m je to už len štvrť joulu. K zaujímavým zisteniam experimentu patrí i to, že 

pre vzduchovú pištoľ strieľajúcu malú oceľovú guľôčku je pri uvažovaní odporu vzduchu optimálny uhol značne 
menší, než teoretických a idealizovaných 45 stupňov. V krátkosti sa ešte zamyslime nad našou hypotézou  
o malej odporovej sile – áno, je naozaj neveľká, vďaka malému priemeru guľôčky môžeme hovoriť o stotinách 
newtonov. Malá je však aj hmotnosť, čo uvažujúc vzťah a = F/m dáva nezanedbateľné odporové zrýchlenie. 

Predtým, než dáme úplnú bodku za aktivitou aj našou analýzou kriticky premysleného šikmého vrhu, podsú-
vame vám niekoľko otázok na zamyslenie sa. Môžu poslúžiť aj ako domáca úloha pre žiakov, ktorí by chceli 

preskúmať ešte niečo ďalšie: Akú rýchlosť by sme mali udeliť guľôčke, aby doletela do vzdialenosti 274 met-
rov? Akú hodnotu dostrelu by sme dosiahli pri streľbe z vrcholu Eiffelovej veže? Čo keby bola guľôčka  
z ochudobneného uránu? Je kinetická energia 1 J veľa či málo? Ako ďaleko by doletela guľôčka z pištole Px4 
na Mesiaci? Aké podmienky musia byť splnené, aby sme odpor prostredia mohli prehlásiť za zanedbateľný? 

Poďakovanie 

Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA 130UK-4/2013 „Podpora kvality vyučovania tvorbou mate-
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Čo majú spoločné červené slede, ryža a fyzika? 

Monika Vanyová, KTFDF FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava, monika.vanyova@fmph.uniba.sk 

Ján Pišút, KTFDF FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava, jan.pisut@fmph.uniba.sk 

Kritické myslenie 

Pre súčasného mladého človeka je nielen potrebné, ale priam nevyhnutné, aby bol schopný kriticky vyhodnotiť 

podnety a informácie, ktoré sa k nemu dostávajú. Mnohé z informácií môžu vo veľkej miere ovplyvniť jeho 

budúci život v pozitívnom i negatívnom zmysle. Preto aj jedným z cieľov vzdelávania, podľa Štátneho vzdelá-

vacieho programu, je rozvíjať a uplatňovať logické a kritické myslenie u žiakov [3]. Je potrebné implemen-

tovať kritické myslenie do vyučovacieho procesu a vhodnými metódami ho aplikovať na preberaný obsah 

učiva na čo najväčšom počte vyučovacích predmetov. 

Existuje množstvo metód, postupov a stratégií učenia, ktorými je možné rozvíjať kritické myslenie žiakov. 

Jednou z nich je metóda EUR. Aplikáciu tejto metódy vo vyučovaní fyziky na konkrétnom príklade gumovacieho 

pera uvádza článok [4]. Iný spôsob, ako možno rozvíjať kritické myslenie je s využitím filmových ukážok [5].  

V prieskume, ktorý uskutočnila autorka, sa nepreukázala pozitívna korelácia medzi úrovňou fyzikálnych vedo-

mostí študentov a úrovňou ich kritického myslenia. Avšak aj napriek tomu, je tento spôsob vhodným prostried-

kom ako zvyšovať úroveň kritického myslenia žiakov. 

Pri uplatňovaní kritického myslenia sa od žiakov očakáva, aby boli aktívnymi účastníkmi vyučovacieho 

procesu, aby sa aktívne zapájali do aktivít na hodine. Mali by byť schopní správne argumentovať a formulovať 

výsledky práce na hodine a prípadné rozpory s predpokladmi vhodne korigovať. Nie je postačujúce novú 

informáciu získať, musia ju vyhodnotiť a zvážiť, či je získaná informácia korektná. 

Red herrring problem 

Vhodnou metódou pre riešenie problémov uvedeného typu je metóda „red herring problem“. S týmto 

pojmom sa častejšie stretávame v literatúre pri písaní detektívnych príbehov, kde autor čitateľa zvedie zámerne 

nastrčenou falošnou stopou. Príbehy „red herring“ sú konštruované tak, aby čitateľ pozorne čítal príbeh a 

dedukciou a vhodnou argumentáciou našiel riešenie problému. So žiakmi možno v tomto rozmere riešiť krimi-

príbehy s fyzikálnou tematikou [6]. 

„Red herring problémy“ neponúkajú možnosť vytvoriť záver jednoduchým zhodnotením problému. Nevedú 

priamo k riešeniu problému, ale divergujú k záverom, o ktorých je potrebné rozhodnúť, či sú alebo nie sú 

relevantné. Podľa [2] termín „red herring“  vznikol v časoch, kedy utečenci z väznice podhodili psom, ktorí 

ich sledovali, červené slede (v prekl. red herrings), aby zápach sleďov prekryl pach stopy, ktorú sledovali psy. 

Hustota ryže 

Metódu „red herring problem“ je možné aplikovať aj na praktické činnosti žiakov na hodinách fyziky. Uvedieme 

príklad aktivity, ktorá nesie znaky „red herring problému“. 

Na hodinách fyziky v 6. ročníku na základných školách resp. v 1. ročníku osemročných gymnázií žiaci 

skúmajú ako sa správajú telesá v kvapalinách (Lapitková, 2010, s. 86). Mali by získať vedomosť, že telesá, 

ktoré sa vo vode potopia, musia mať hustotu väčšiu, ako je hustota vody, t. j. väčšiu ako 1 
g

cm3  a telesá, ktoré 

plávajú vo vode, musia mať hustotu menšiu ako je hustota vody, t. j. 1 
g

cm3 . Aktivita, ktorá môže preveriť 

upevnenie tejto vedomosti a súčasne rozvíja experimentálnu činnosť u žiakov, je meranie hustoty ryže. 

Predpokladáme (zo skúsenosti), že hustota ryže je väčšia ako 1 
g

cm3 , lebo ak ju nasypeme do vody, ryža klesne 

na dno nádoby. Na zistenie hustoty ryže je potrebné ryžu odvážiť a zmerať jej objem. Žiakom pripravíme 

odmerné valce, ryžu a váhy ako potrebné pomôcky, tým sa ich pokúsime zviesť na falošnú stopu. Žiaci 

mailto:jan.pisut@fmph.uniba.sk
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spravidla odmerajú objem ryže „na sucho“ tak, že ju nasypú do odmerného valca. Ak by niektorí chceli merať 

objem ryže „na mokro“, učiteľ môže presvedčiť žiakov, aby merali objem „na sucho“ s odôvodnením, že ryžu 

bude možné znovu použiť. Opäť sa snažíme žiaka zviesť na falošnú stopu. Po nameraní dvojíc hmotnosti ryže 

a objemu ryže a vynesení závislosti hmotnosti od objemu ryže do grafov, určí sa hustota ryže „na sucho“ (obr. 1). 

       

Obr. 1  Graf závislosti hmotnosti od objemu ryže „na sucho“ 

Z analýzy grafu žiaci zistia, že hustota ryže je menšia ako 1 
g

cm3 . Výsledok je v rozpore s predpokladom. 

Avšak nie je možné hneď zamietnuť predpoklad. Je potrebné zamyslieť sa nad správnosťou predpokladu. Na 

základe získanej vedomosti a nameraných výsledkov by mala ryža plávať na hladine vody, ale skúsenosť je 

iná. Zrejme chybu musíme hľadať inde. Je správny postup určovania hustoty ryže? Je správna metóda 

určovania hmotnosti a objemu ryže? Žiaci zrejme objavia chybu vo svojich meraniach objemu ryže „na sucho“ 

– medzi zrniečkami ryže sa nachádza vzduch. Meraním objemu „na sucho“ zmerali aj objem vzduchu  

v priestore medzi zrniečkami ryže. Preto je potrebné zmerať objem zrniečok ryže znova spôsobom, akým sa 

meria objem tuhých telies [3] (s. 60). Po opätovnom nameraní hodnôt a zostrojení grafu závislosti hmotnosti 

od objemu ryže „na mokro“ (obr. 2), hustota ryže vychádza väčšia ako 1 
g

cm3 . Tento záver je v súlade s naším 

predpokladom a aj so skúsenosťou, ktorú v tomto smere máme. 

      

Obr. 2  Graf závislosti hmotnosti od objemu ryže „na mokro“  

(pozn. obrázok vľavo je výsekom grafu, preto namerané hodnoty nie sú korektne rozložené okolo fitovanej priamky) 

Záver 

Rozvíjať kritické myslenie žiakov je možné aj na hodinách fyziky. Stačí si len vybrať vhodnú metódu a 

postup. Na konkrétnom príklade sme predstavili jednu z metód riešenia problémov - „red herring problems“. 

Podrobne spracovaný metodický materiál k uvedenej aktivite možno nájsť na stránke e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk 

v časti Vzdelávacie stretnutia učiteľov, Šoltésove dni 2014. 
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Skúmanie možnosti aplikácie Pascalovho zákona v uzavretej kvapalnej sústave 

Pavol Trebichalský, Daniel Bajčan, Miroslava Hrstková 

Slovenská poľnohospodárska univerzita, FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra. 

Úvod 

Blaise Pascal (1623 – 1662) vyslovil túto vetu [1]: Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily 

na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký. V našom jednoduchom experi-

mente sa potvrdzovala homogenita tlakov v HDPE vankúšiku naplneného vodou. 

Materiál a metodika 

Zostrojili sme jednoduchú aparatúru (obr. 1), v ktorej nosnou časťou bol polyetylénový vankúšik, ktorý mal 

zatavený celý vrchný otvor – a to tepelným zvarom plameňa sviečky. Zvar sme prakticky urobili takto: medzi 

dve hladké tabule skla sme pritlačili vrecúško tak, že hranica jeho vrchného otvoru bola cca 3 mm mimo 

prítlačných plôch oboch skiel (pozor! Steny vrecúška nesmú byť medzi sklami pokrčené, či mastné!) a daná 

prečnievajúca časť sa horúcim plameňom sviečky roztopila a v tomto zvare sa následne obe steny plastového 

vrecka vzájomne spojili. Na opačnom konci vrecúška (pri spodnej časti) sme do steny spravili otvor, do ktorého 

sme vložili hadičku, vedúcu do tlakomera (kvapalinového U-manometra). Celá sústava bola vyplnená vodou, 

nesmeli byť v nej žiadne vzduchové bubliny. Na doskový stojan (obr. 1) bol svorkou zvislo prichytený merač 

vzdialeností so stupnicou a druhou svorkou sa prichytil pliešok s malým otvorom, cez ktorý kolmo prechádzala 

kovová tyčinka, na ktorej boli na oboch koncoch pripevnené kovové kruhy. Na vrchný sme kládli závažia a 

spodný bol položený na plastovom vankúšiku – týmto sa naň prenášal tlak vyvolaný tiažou závažia. Z U-mano-

metra sme zisťovali nárast hladiny vody v ramene po uložení závažia na kruh. 

 

Obr. 1  Aparatúra na overovanie Pascalovho zákona 

Výsledky a diskusia 

Číselné hodnoty nášho experimentu sú v tab. 1. V prvom riadku tabuľky sú uvedené hmotnosti štyroch použi-

tých závaží, v ostatných riadkoch tabuľky sú namerané a vypočítané hodnoty. 

Urobíme vzorový výpočet pre závažie s hmotnosťou 20 g (t. j. 0,020 kg): 

odčítali sme zmenu výšky hladiny vody v U-manometri, ktorej veľkosť bola 5,6 mm = 5,6·10−3 m. Z hydro-

statickej rovnice vyrátame tlak: 

p = h·ρ·g = 5,6·10−3 m·998 kg·m−3·9,81 N·kg−1 = 54,77 Pa 

http://goo.gl/CPHG2f
http://goo.gl/UkCIeU
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Tlak, ktorým pôsobí spodný kruh (ktorého polomer r = 2,9 cm = 0,029 m) na plastový vankúšik sa vypočíta 

takto: 

Pa30,74
π 2

1

2
spodnýkruhkruhspodný )m029,0(14,3

kgN81,9kg020,0










r
p

gm

S

F
teor  

Tab. 1 Výsledky a prepočty hodnôt pokusu overenia Pascalovho zákona 

Hmotnosť m závaží [kg] 0,020 0,030 0,100 0,200 

Zmena výšky (Δh) hladiny vody v U-manometri [m] 5,60·10−3 8,40·10−3 2,41·10−2 4,62·10−2 

Nameraný tlak p = Δh·ρ·g [Pa] 54,77 82,16 235,71 451,85 

Vypočítaný tlak kruhu na vankúšik [Pa] pteor·= F/S = (m·g)/(π·r2) 74,30 111,45 371,49 742,97 

Pokles závažia o hĺbku (Δs) [m] 1·10−3 1,5·10−3 3,5·10−3 5·10−3 

Práca (W1) závažia W1 = F·Δs = m·g·Δs [J] 1,96·10−4 4,41·10−4 3,43·10−3 9,81·10−3 

Vykonaná objemová práca: W2 = p·ΔV = p·π·r2·Δs [J] 1,45·10−4 3,25·10−4 2,14·10−3 5,97·10−3 

Všimnime si, že oba vypočítané tlaky sa líšia. Z tab. 1 vidno, že čím je závažie ťažšie, tým sa prehlbuje 

číselný rozdiel medzi obomi tlakmi (p a pteor). To je spôsobené tým, že steny vrecúška sú flexibilné (pružné) a 

v tých miestach dochádza k daným stratám tlaku – z tohto dôvodu prakticky zistený tlak musí byť vždy menší, 

ako vypočítaný teoreticky. 

Skúsme teraz zahrnúť do výpočtov nášho experimentu fyzikálnu veličinu ,,práca“. Z jednoduchého súčinu 

vypočítame (pre presun 20 g závažia smerom nadol) veľkosť mechanickej práce (z číselných hodnôt zodpo-

vedajúceho prvého stĺpca tab. 1): 

W1 = F·Δs = m·g·Δs = 0,020 kg·9,81 N·kg−1·1·10−3 m = 1,96·10−4 J  

Teraz použijeme iný vzťah pre výpočet tejto veličiny (v nej sa bude uvádzať nami prakticky zistený tlak). 

Pôjde o tlakovú prácu závažia, prostredníctvom ktorej dochádza k posunu objemu vody (vo vrecúšku) cez 

spodný kruhový podstavec (r = 2,9 cm = 0,029 m): 

W2 = p·ΔV = p·π·r2·Δs = 54,83 Pa·3,14·(0,029 m)2·1·10−3 = 1,45·10−4·J 

Je jasné, že objektívnejší (a teda presnejší) prepočet pre fyzikálnu veličinu ,,práca“ je prvý – z dôvodu toho, 

že tlak počas klesania závažia pod stenou vrecúška nebol po celý čas konštantný (to bolo vidieť na U-mano-

metri ako postupne narastal), kdežto tlaková sila závažia (keďže sa nemenila jeho hmotnosť) už áno. Ďalej sa 

v druhom prepočte nedal objektívne určiť objem závažím pretlačenej vody, ktorý určite v reále nemohol mať 

tvar jednoduchého valca, ako je to uvedené vo výpočte (pretože závažie nebolo položené priamo na vrchnú 

vrstvu kvapaliny, ale na stene vrecúška). V oboch prípadoch ale nie sú zarátané straty práce, ktoré vznikli už 

spomenutou zmenou plochy stien plastového vrecúška pre ich výraznejšiu pružnosť. 

Záver 

Využitie Pascalovho zákona je všestranné: či už v hydraulických zariadeniach [2], alebo v bežnom živote 

pričom si ani neuvedomujeme, že na tomto princípe fungujú obyčajné váhy – zmena hmotnosti na danej váhe 

spôsobí prehnutie membrány a prostredníctvom vyvinutého tlaku pod touto membránou (ktorý zosníma v dnešnej 

dobe ,,elektronický člen“) sa určí na stupnici s veľkou presnosťou jej veľkosť. Túto obrovskú citlivosť vidno aj 

z nášho pokusu – milimetrové prehnutia stien plastového vrecúška s vodou s vysokou presnosťou zazname-

nával i náš U-manometer. 
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