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Milí čitatelia, 

od začiatku obsahovej reformy školstva v roku 2008 ubehlo pár rokov. Za toto obdobie sa k vám dostali nové 
učebnice fyziky. Majú v zásade odlišnú celkovú štruktúru, ako aj prístup k zavádzaniu pojmov, ako učebnice 
z predchádzajúcej koncepcie. Dominantným postupom v nich je stratégia empirického poznávania. Preto je 
podľa nás nevyhnutné, aby vám boli poskytnuté doplnkové materiály, ktoré by vám vo vašej neľahkej práci boli 
nápomocné. Na Oddelení didaktiky fyziky riešime grant, ktorý je zameraný na tvorbu materiálov prepojených 
na aktuálne učebnice fyziky. 

V tomto roku riešenia sme sa zamerali na vyučovanie fyziky na základnej škole. K vybraným témam z učebníc 
fyziky pre základné školy sme spracovali materiály – pracovný list pre žiaka, pracovný list pre učiteľa a 
metodický list. Autormi materiálov sú členovia ODF, z ktorých všetci majú skúsenosti s vyučovaním. Mate-
riály prechádzajú recenziou, pričom recenzentmi sú vedúca projektu a doc. Lapitková, hlavná autorka učebníc 
fyziky pre základné školy. 

Pracovný list pre žiaka obsahuje úlohy, pokusy a doplňujúce otázky z učebnice. Tieto sú doplnené doplňu-
júcimi úlohami, cvičeniami, ktoré by žiakom mali pomôcť v upevňovaní učiva. Pracovný list pre učiteľa je 
vzorovo vypracovaným pracovným listom pre žiaka. Okrem odpovedí, ktoré sa od žiakov očakávajú, obsahujú 
aj experimentálne hodnoty, ktoré by žiaci mali pri meraniach získať a ich vyhodnotenie. Na úvod každého 
pokusu je uvedený cieľ experimentu, ktorý by vám mal objasniť zámer, ktorý experiment sleduje. V niektorých 
prípadoch materiály obsahujú aj alternatívne, prípadne rozširujúce pokusy, ktoré poskytujú námety na iné pre-
vedenie experimentu. V prípade, že máte väčšiu časovú dotáciu na vyučovanie fyziky, môžete do vyučovania 
zaradiť rozširujúce experimenty. 

Pracovný list pre učiteľa obsahuje aj poznámky, ktorými sme chceli upozorniť na možné miskoncepcie 
žiakov, na možné problémy spojené s danou aktivitou a návrhmi, ako sa im vyhnúť, prípadne ich odstrániť. 
Tento pracovný list tiež obsahuje bezpečnostné upozornenia. Poznámkami sme chceli upozorniť na niektoré 
špecifiká experimentu, ako napr. podrobný návod, ako držať skúmavku s roztokom chlorofylu pred spektro-
skopom a podobne. Poznámky obsahujú aj návrhy na otázky učiteľa, ktoré môže adresovať žiakom, a odpovede  
na ne. Nájdete tu aj upozornenie na zjednodušenie, ktoré je na úrovni základnej školy akceptovateľné. Napr.  
v 8. ročníku žiaci pozorujú jav interferencie, ale na tejto úrovni hovoria len o tom, že v slnečnom svetle sú 
obsiahnuté spektrálne farby. Jav interferencie nespomínajú. Všetky poznámky sú umiestnené v textových 
poliach, aby v texte vynikli. 

Pracovný list pre učiteľa obsahuje aj otázky na zopakovanie. Tieto môžete klásť žiakom na záver hodiny s cie-
ľom zopakovať a utvrdiť ich vedomosti. V rámci časti „Čo sme sa naučili“ je krátke zhrnutie témy vo forme 
poznámok pre žiakov. 

Pracovný list pre žiaka si učiteľ môže stiahnuť vo formáte pdf alebo doc. Túto formu sme volili kvôli tomu, 
aby ste si prípadne mohli upraviť materiál pre žiaka, prispôsobiť svojim požiadavkám a vybrať z neho to, čo  
z obsahového i časového hľadiska vyhovuje požiadavkám vyučovania fyziky na vašej škole. 

Okrem pracovného listu pre žiaka a učiteľa spracovaná téma obsahuje aj metodický list. Tento obsahuje infor-
mácie s požiadavkami na vedomosti žiaka pre zvládnutie danej témy, s informáciami o cieľoch, ktoré má žiak 
splniť (podľa ŠVP) a zoznamom pomôcok pre učiteľa i žiakov. Ku niektorým témam sme vypracovali aj rozši-
rujúce informácie, ktoré poskytujú učiteľovi dostatok námetov na vyučovanie a na uspokojenie prípadných otázok 
zo strany žiakov. 

Podarilo sa nám spracovať približne 30 vybraných tém z učebníc fyziky pre základnú školu. Všetky mate-
riály umiesťujeme na stránku e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk. Na stránku sme k vybraným témam umiestili aj 
interaktívne pracovné listy v prostredí C6 Lite, na ktoré sú v učebniciach uvedené odkazy. Tieto súbory sú  
na stránkach uvedených v učebnici nedostupné, preto sme sa ich rozhodli umiestniť na stránku projektu. Môžete si 
ich stiahnuť a využiť na vyučovaní pri spracovaní žiakmi nameraných dát. 

Niektoré materiály sú určené len pre vás fyziky a nie je vhodné, aby sa k nim dostali žiaci – materiály ako 
metodický list a pracovný list pre učiteľa sme preto zabezpečili heslom. Toto heslo vám bude poskytnuté 
zadarmo po zaslaní e-mailu na adresu velmovska@fmph.uniba.sk. 

Dúfame, že pre Vás a Vašich žiakov budú materiály užitočné 

Klára Velmovská 

file:///D:/noviny/FL/2014/FL2014_2/e-fyzika.ddp.fmph.uniba.sk
file:///D:/noviny/FL/2014/FL2014_2/velmovska@fmph.uniba.sk


Fyzikálne listy 2 

Krátke správy 

FMFI UK opäť najkvalitnejšia na Slovensku 

Podľa hodnotenia agentúry ARRA za rok 2013 sa v skupine fakúlt prírodných  

na prvej pozícii znova ocitla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK s od-

stupom pred Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Všetky kritériá dlhodobo dosahujú 

veľmi vysokú úroveň. 

 

Zlatý biatec za rok 2013 

Najvyššiu poctu za vedecko-výskumnú činnosť a jej výsledky v oblasti jadrovej a 

subjadrovej fyziky, za pedagogickú činnosť a príkladnú reprezentáciu v zahraničí 

dostal dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 

Vedec roka SR za rok 2013  

Ocenenie získal za významný a originálny príspevok vo fyzike vysokých energií, 

predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku 

doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 
Univerzita Komenského v Bratislave. 

 
Deň otvorených dverí 

Usporiadali sme ho každý rok od vzniku fakulty (1980). Na letný DOD k nám 

prichádzajú žiaci hlavne nematuritných ročníkov stredných škôl. Tentoraz ich bolo 

do 300. Mnohí prídu do Bratislavy z celého Slovenska na výlet. Takýmto návštev-

níkom treba fakultu predstaviť ako „normálnu“ školu a ukázať im, že matematika, 

fyzika a informatika vedia byť aj vtipné a zábavné, dosiahnuť, aby sa u nás nenudili 

a odchádzali v dobrej nálade. O toto sa snažíme. Budúci, jubilejný ročník (35.) 

plánujeme v tomto duchu niektoré zmeny. Veríme, že sa Vaši žiaci budú u nás cítiť 

dobre. 

 

Deň otvorených dverí – zimný 

Hlavne pre maturantov je určený DOD – zimný. Bude vo februári piatykrát. Priví-

tame najmä tých, ktorí uvažujú o možnosti štúdia u nás a potrebujú informácie. 
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Každá fyzikálna úloha má dve strany – odbornú a jazykovednú 

Lukáš Bartošovič, KTFDF FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava, bartosovic@fmph.uniba.sk 

Peter Demkanin, KTFDF FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava, demkanin@fmph.uniba.sk 

Jedným zo základných kameňov fyzikálneho vzdelávania je fyzikálna úloha (príklad, problém, cvičenie, 

zadanie, … a ďalšie synonymá). Vzhľadom na svoju dôležitú rolu, fyzikálna úloha kladie nemalé nároky na jej 

autora. Tvorca musí mať hlboké znalosti fyzikálnej témy, ku ktorej bola úloha vytvorená. Taktiež by mal mať 

znalosti z teórie vyučovania fyziky (alebo praktické skúsenosti z vlastného vyučovania) – vystavať úlohu 

primerane na vzdelávací stupeň, stanoviť si cieľ (napr. študent bude vedieť použiť zákon zachovania hybnosti), 

úlohou modelovaný fyzikálny jav vhodne umiestniť do úlohovej situácie a mnoho ďalších aspektov. Je to 

všetko? Rozhodne nie – mozaika premyslenej fyzikálnej úlohy by nebola kompletná bez dôsledne skonštruo-

vaného jazykovedného aparátu. Oplatí sa tiež pouvažovať nad použitou terminológiou – bude jednoznačná aj 

keď zmeníme kontext úlohy? 

Predchádzajúce myšlienky budeme ilustrovať cez jednoduchú úlohu, ktorá sa nachádzala v maturitnom 

teste z matematiky (rok 2009). Úloha modeluje pohyb chlapca z domu do obchodu a od študenta-riešiteľa sa 

požaduje, aby na základe pohybového grafu určil rýchlosť. Čo hľadá fyzikálna úloha v matematickej maturite? 

Medzipredmetové vzťahy týchto dvoch vyučovacích predmetov asi netreba bližšie objasňovať, okrem toho sa 

zaoberáme veľmi jednoduchým pohybom, ktorý môžeme opísať ako lineárnu závislosť prejdenej dráhy od času 

(čo by mal študent maturujúci z matematiky bezpečne ovládať bez ohľadu na jeho zameranie). 

Test v plnom znení možno nájsť napríklad na tomto mieste http://goo.gl/dvWbGg, pre ucelenosť článku 

zreprodukujeme diskutovanú úlohu. Zadanie je nasledovné: „Michal u starej mamy na dedine chodieva naku-

povať z jej domu do obchodu a naspäť vždy priamou cestou. Nasledujúci graf znázorňuje jednu Michalovu 

cestu. Zistite, akou rýchlosťou išiel z obchodu domov.“ Pod zadaním sa nachádza graf časovej závislosti 

Michalovej vzdialenosti od domu (Graf). Ponúkané možnosti, z ktorých si má študent vybrať tú správnu:  

A) 10 km/h, B) 8 km/h, C) 6 km/h, D) 4 km/h a E) 2 km/h. 

 

Graf Michalovej cesty – podklad pre matematicko-fyzikálnu úlohu 

Zdalo by sa, že niet nad čím „špekulovať“ a odpoveď je určite 4 km/h, čo uvádza aj kľúč riešení. Z mate-

matického hľadiska a kontextu úlohy teda vyplýva, že správnou odpoveďou je kladná hodnota 4 km/h. Ak sa 

na úlohu pozrieme fyzikálne a rýchlosť neberieme len ako nejakú časovú závislosť, lež vektor, vychádza to 

na −4 km/h. Prečo? Michal predsa ide naspäť. Fyzikálna terminológia je neúprosná, otázka sa týka rýchlosti 

(dôležitý je aj smer), nie veľkosti rýchlosti (zaujíma nás len číselné vyjadrenie hodnoty). Možnosti na odpoveď 

sú však dané pevne a z tohto hľadiska môžeme odpoveď 4 km/h považovať za správnu. Čo však urobiť v prípade, 

ak by to bola otvorená otázka – jeden študent by uvažoval rýdzo matematicky a napísal by 4 km/h a druhý zas 

interpretoval úlohu fyzikálne a uviedol by −4 km/h. Ktorý z nich by mal pravdu? Zdá sa, že vzhľadom na 

vyobrazený graf je pravda na strane študenta s −4 km/h. 

To si možno uvedomil aj autor úlohy a preto sú distraktory zvolené tak, že ak študent analýzou grafu získa 

číselnú hodnotu 4 alebo −4, je mu jasné, že odpoveď 4 km/h je jednoznačne správna. Zadanie je v tejto podobe 

vcelku uspokojivé, ale pokiaľ by sme sa naň pozerali ako recenzenti, zrejme by sme mali námietky – bez 

ohľadu na matematický charakter úlohy, pojmový aparát fyziky nemožno používať svojvoľne. 

Ak by bola úloha otvorená, odpovede 4 km/h a −4 km/h by boli (takmer) úplne rovnako správne, bližšie  

k „normálnemu (správnemu)“ by však bola odpoveď 4 km/h. Vysvetlíme, prečo je to tak. Nie je totiž rýchlosť 

mailto:bartosovic@fmph.uniba.sk
mailto:demkanin@fmph.uniba.sk
http://goo.gl/dvWbGg
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ako rýchlosť. Je zrejmé, že rýchlosť (myslíme na anglické „velocity“) má veľkosť aj smer – vektor. Ak mal 

autor úlohy na mysli veľkosť rýchlosti (v anglickej odbornej terminológii sa v tomto prípade používa slovo 

„speed“), teda skalárne vyjadrenie, mohol zadanie napísať napríklad takto: „Zistite veľkosť rýchlosti, ktorou 

išiel z obchodu domov.“ Úplnou odpoveďou na otázku, tak ako je položená, je: „4 km/h smerom domov“. 

Prípadne alternatívna odpoveď: „−4 km/h smerom z domu“. Zjavne cítime, že to znie čudesne, asi by to nik 

takto nenapísal. So znamienkami treba narábať opatrne. Používať ich pri určovaní rýchlosti má zmysel len 

vtedy, ak ide o pohyb po určitej priamke (ale voľnejšie a všeobecnejšie to používame aj pri inej – krivočiarej 

trajektórii). V takomto prípade si určíme kladnú orientáciu a potom znamienko vzťahujeme k tejto orientácii. 

Alebo si zadefinujeme sústavu súradníc, určíme, ktorým smerom po jednotlivých osiach pôjdeme s kladným 

znamienkom – a ktorým so záporným. Táto metóda sa často využíva pri matematizácii fyzikálneho javu a jeho 

následnom prenesení do prostredia počítača – pri „dynamickom modelovaní“. 

Uveďme príklad vzťahujúci sa ku zloženým pohybom. Ak hovoríme o zvislom vrhu, tak si pokojne môžeme 

zvoliť orientáciu smerom nadol ako kladnú a potom je zrýchlenie 10 m/s2 a rýchlosť padajúceho telesa kladná a 

rýchlosť telesa tesne po vyhodení nahor záporná. Ak si zvolíme orientáciu nahor ako kladnú, znamienka budú 

opačné. Význam tohto postupu oceníme pri zostavovaní pohybových rovníc – spomeňme si, v čom sa odlišujú 

zvislý vrh nahor a zvislý vrh nadol. 

Rýchlosť je v učebniciach fyziky pre prvý ročník gymnázia (najnovšej [1] aj v starších) a tiež v ôsmackej 

učebnici pre ZŠ [2] definovaná cez dráhu. Dráha, to je dĺžka trajektórie – to znamená, že dráha nemôže byť 

záporná (však ani dĺžka nemôže byť záporná). Ale samozrejme na grafe v zadaní nie je na zvislej osi zobrazená 

dráha Michalovho pohybu, ale jeho poloha v závislosti od času. 

Rýchlosť so záporným znamienkom sa zvyčajne začína používať pri riešení periodických mechanických 

dejov, zvyčajne pri riešení kmitania závažia upevneného k pružine. V staršej učebnici fyziky pre tretí ročník 

gymnázia [3] to bolo spravené (takmer) bez komentára. V aktuálne používanej učebnici pre 2. ročník gymnázia 

[4] je to zaradené do kľúčovej aktivity (na strane 45). V tejto učebnici sa autori opatrne vyhli vzťahu  

F = −ky (ktorý sa pomerne často používa a je zmätočný – je zdrojom závažných miskoncepcií). Vzťah je 

použitý správne iba vtedy, ak je všetkým zúčastneným zrejmé, že sila F aj výchylka y sú vektory… a ak tu 

chceme niečo počítať, tak si musíme zvoliť kladnú orientáciu. 

Záverom použijeme na oplátku matematickú terminológiu v službách fyziky. Mohli by sme ešte uvažovať 

aj tak, že derivácia funkcie v oblasti, ktorá nás zaujíma je záporná – teda, že kladnú orientáciu sme si zvolili už 

pred tvorbou grafu (orientácia – smer z domu bude kladný). Takáto miera matematickej formalizácie prekračuje 

požiadavky kladené na maturantov – ale samozrejme musíme brať do úvahy aj žiakov riešiacich olympiádu  

z matematiky či fyziky a žiakov, ktorí rozmýšľajú takýmto fyzikálnym spôsobom (preto by sme, opäť z pohľadu 

recenzenta, zadanie kritizovali a uznali by sme ako správnu odpoveď aj svojráznu formuláciu „−4 km/h sme-

rom z domu“… 

Poďakovanie 

Príspevok vznikol s podporou Univerzity Komenského, grant UK/601/2014 „Interaktívne fyzikálne demon-

štrácie – súhra virtuálneho a reálneho experimentu“ a s podporou projektu KEGA 130UK-4/2013 „Podpora 

kvality vyučovania tvorbou materiálov prepojených na učebnice fyziky“. 
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Aplikácia stavovej rovnice ideálneho plynu pre reálne veličiny 

Pavol Trebichalský, Ján Tomáš, Ľuboš Harangozo 

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

Úvod 

Pri odvodzovaní zákonov platných pre plyn [1] je často vhodné nahradiť plyn (napr. kyslík, dusík, oxid 

uhličitý) zjednodušeným modelom, ktorý nazývame ideálny plyn. O molekulách ideálneho plynu vyslovujeme 

tri predpoklady:  

1. Rozmery molekúl ideálneho plynu sú zanedbateľne malé v porovnaní so strednou vzájomnou vzdiale-

nosťou molekúl. 

2. Molekuly ideálneho plynu nepôsobia na seba navzájom príťažlivými silami 

3. Vzájomné zrážky molekúl ideálneho plynu a zrážky týchto molekúl so stenou nádoby sú dokonale pružné. 

Rovnica, ktorá vyjadruje vzťah medzi termodynamickou teplotou, tlakom, objemom a počtom molekúl, či 

látkovým množstvom sa nazýva stavová rovnica. V našom príspevku overíme platnosť tejto rovnice (pre ideálny 

plyn) v reálnych podmienkach. 

Materiál a metodika 

Vytváral sa plynný oxid uhličitý (CO2) jednoduchou reakciou octu a sódy bikarbóny (hydrogénuhličitanu 

sodného), podľa reakcie: 

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 

Sledovali sme prírastok CO2 (zmenou tlaku na U-manometri, ako aj jeho nárast objemu). Na realizáciu sme 

vyrobili jednoduchú aparatúru (obr. 1): na pollitrovej PET fľaši sme v jej hornej časti urobili malý otvor,  

v ktorom bol natesno pripevnený (cez silikónovú vrstvu) HDPE-výstupok (konkrétne išlo o malú spojku s tvrdého 

HDPE materiálu, ktorá sa používa v akvaristike na vzájomné prepájanie vzduchových hadičiek). Naň sme 

pohodlne aplikovali plastickú hadičku, ktorá bola pripojená k manometru (obr. 1). Tesnosť tejto sústavy sme 

zistili takto: uzavreli sme všetky otvory (otvor na fľaši, ako aj otvor ústia hadičky) a fľaša sme ponorili pod 

hladinu vody a stlačením stien jej sa v nej vyvíjal vnútorný tlak, ktorý nesmel unikať, inak by boli vidieť 

bublinky vzduchu vo vode. Daný manometer sme vyrobili ľahko: na podložku z tvrdého papiera (použili sme 

papierovú tenkú škatuľku) sme tenkými drôtikmi pripevnili ohybnú hadičku v tvare ,,U“, ktorá sme potom naplnili 

vodou. Podľa výšky stĺpca príslušnej kvapaliny sme zisťovali pretlak vzniknutý v PET fľaši. 

 

Obr. 1  Aparatúra na meranie tlaku vzniknutého CO2 reakciou octu a sódy bikarbóny 

Realizácia pokusu bola nasledovná: do 0,5-l PET fľaše sa nalial ocot, no jeho hladina musela byť cca 3 cm 

od vrchného, nami urobeného otvoru. Ocot bol v našej reakcii v nadbytku, aby reakcia mala lepší priebeh a tiež 

aby bola vyplnená vzduchová medzera. Do tejto kvapaliny sme opatrne vložili skúmavku s presne odváženým 

množstvom sódy bikarbóny rozpustenej v 45 ml destilovanej vody (hmotnosť sódy bikarbóny bola 0,0114 g). Na 
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skúmavke bol prilepený špagát, pre lepšiu manipuláciu pri jej vkladaní do vnútra fľaše. Keď bola skúmavka  

s touto náplňou ponorená v octe tak, aby sa jej obsah nezmiešal s octom, opatrne sme uzavreli PET fľaša (odpo-

rúčame dávať pozor, aby sa špagát nedostal do priestoru závitov uzáveru, v opačnom prípade hrozí únik plynného 

CO2 z fľaše, keďže vznikne netesnosť). Po tesnom uzatvorení fľaše pripojíme koniec hadičky (opäť prostred-

níctvom HDPE spojky) k manometru. Opatrne potom fľašu prevrátime, aby otvor s hadičkou bol smerom čo 

najviac nahor a tým docielime zmiešanie roztokov a spustenie chemickej rekcie za vzniku plynného CO2. Keďže 

kinetika danej reakcie je výrazne pomalšia, našu hodnotu sme zaznamenali až v ustálenom stave manometra po 

14 minúte. 

V pokuse sme určovali rozdiel vypočítaného objemu plynného CO2 zo stavovej rovnice ideálneho plynu  

s nameraným (reálnym) objemom. 

Výsledky a diskusia 

Prerátala sa hmotnosť (ktorá v experimente bola navážená na presných analytických váhach) zreagovanej 

sódy bikarbóny na látkové množstvo a to podielom naváženej hmotnosti sódy bikarbóny (hydrogénuhličitanu 

sodného) jej mólovou hmotnosťou zistenou z fyzikálno-chemických tabuliek [2] (Msódy bikarbóny = 84,01 g·mol−1): 

mol7135000,0
g·mol01,84

g0114,0
1– 


M

m
n  

Výsledky sú uvedené v tab. 1. V tejto tabuľke je tiež uvedená hodnota zodpovedajúceho tlaku plynného 

CO2 (po 14 minútach) vzniknutého reakciou, ktorá sa vyrátala z hydrostatického tlaku vody v manometri (z roz-

dielov výšok hladín v stĺpci U-manometra): 

p = h·ρ·g = (0,084·9,81·998) Pa = 822,4 Pa 

Tab. 1  Hodnoty veličín vzniknutého (CO2) reakciou sódy bikarbóny a octu po 14 minútach 

Hmotnosť 

sódy 

bikarbóny 

Látkové 

množstvo  

sódy bikarbóny 

Rozdiel výšok 

kvapalín na U-

manometri 

Vypočítaný tlak 

z U-manometra 

Objem reakciou 

vzniknutého 

plynu (CO2) 

Vypočítaný objem 

plynu (CO2) zo 

stav. rovnice 

0,011 4g 1,357·10−4 mol 0,084 m 822,4 Pa 0,46 cm3 3,2 cm3 

Ďalej určíme zo stavovej rovnice ideálneho plynu aj jeho celkový objem: 

3363

atmosfplynu

cm2,3m102,3m
3251014,822

15,293314,867135000,0














pp

TRn
V  

Finálne sa vyrátal objem skutočne vytlačeného plynu (CO2) a to taktiež z odčítaného údaja na U-manometri: 

výška hladiny sa po skončení chemickej reakcie (po 14 minúte) zmenila o 0,084/2 = 0,041 m = 4,1 cm.  

Zo známej informácie priemeru hadičky U-manometra (r = 0,189 cm) sa vypočítal objem vytlačenej vody 

takto: 

Vskutočný = π·r2·hvody= 3,14·0,1892·4,1 cm3 = 0,46 cm3 

Zistením pomeru vypočítaného objemu pre ideálny plyn so skutočným (t. j. predelením čísla 3,2 číslom 0,46) 

nám vyjde po zaokrúhlení až 7-násobný rozdiel. Táto nepresnosť je spôsobená viacerými faktormi: stlačiteľ-

nosťou vzduchu nachádzajúceho sa v aparatúre po jej uzavretí a tiež aj absorpciou (resp. obyčajným fyzikál-

nym rozpúšťaním) plynného CO2 vo vode po jeho vzniku v reakcii. Samozrejme taktiež treba uviesť, že chybu 

znásobil aj ďalší fakt, že sa použila rovnica pre ideálny plyn v našich analyzovaných reálnych podmienkach. 

Záver 

Až sedemnásobný rozdiel objemov: vypočítaného zo stavovej rovnice ideálneho plynu s nameraným skutoč-

ným objemom sa zistil pokusom vzniknutého CO2 reakciou sódy bikarbóny a octu. Na túto zistenú nepresnosť 

mal vplyv veľký rad faktorov, napr. prítomnosť vzduchu v aparatúre, ako aj pohlcovanie CO2 vo vode a násled-

ným neuvoľňovaním sa tohto plynu z reakčnej zmesi, ako aj iné veci, ktoré sa v experimente zanedbali. Pokus 

vykonaný v našich podmienkach vykazoval väčšie nepresnosti merania stavových veličín, na lepšiu objektívnosť 

sa, samozrejme, vyžaduje technicky náročnejšia aparatúra. 
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Príjem vody rastlinou 

Jana Útla, FMFI UK Bratislava 

Dýchanie je základný proces všetkých živých organizmov na Zemi. Už žiaci základnej školy ovládajú 

vstupné a výstupné zložky dýchania človeka a rastlín. Nie je to len kyslík a oxid uhličitý. Nesmierne dôležitú 

úlohu v dýchaní má aj voda. Keď zakryjeme rastlinu pohárom, začnú sa onedlho na jeho vnútornej stene 

vytvárať drobné kvapky vody. Vieme, že kvapky vznikli kondenzáciou vodnej pary na stene pohára a taktiež 

vieme, že vodná para je bežnou zložkou vzduchu. Avšak prečo sa drobné kvapky vody vytvoria práve  

na vnútornej strane pohára a nie na vonkajšej? Mnohým je hneď jasné, že príčinou bude rastlina „uväznená“ 

pod pohárom. Tak ako aj my, ľudia, vydychujeme vodnú paru, rastliny odovzdávajú vodnú paru do okolia 

celým povrchom svojho tela. Tento proces sa nazýva transpirácia. Transpirácia je príčinou toho, že sa vodná 

para vnútri pohára hromadí a v istej hodnote koncentrácie kondenzuje na stene nádoby. Transpirácia je súčasťou 

vodného režimu rastliny, ktorý je životne dôležitý pre každý živý organizmus na Zemi. Transpiráciou rastlina 

neustále prichádza o vodu, ktorú si následne musí nahradiť príjmom vody z pôdneho roztoku, aby si tak udržala 

svoj rovnovážny stav. Hlavným pohonom príjmu a vedenia vody v rastline je vodný potenciál (obr. 1). 

List: Ψv = - 1500 kPa  

Stopka: Ψv = - 860 kPa  

Stonka: Ψv = - 560 kPa  

Stonka: Ψv = - 290 kPa  

Koreň: Ψv = - 130 kPa  

 

Obr. 1  Približné hodnoty vodného potenciálu v častiach rastliny [1] 

Vodný potenciál si predstavme ako podtlak, ktorý dokáže rastlina vytvoriť vzhľadom na svoj 

„smäd“ a prítomné činitele. Prostredníctvom neho rastlina nasáva vodu a jeho pôvod je potrebné 

hľadať u jednotlivých buniek rastliny, pretože bunky sú hlavným spotrebiteľom vody v každom živom 

organizme. Vodný potenciál teda predstavuje stav vody v rastline. Čím je vodný potenciál rastliny vyšší, 

tým je vody v rastline viac a tým menej rastlina saje vodu. Čím je vodný potenciál rastliny nižší, tým 

je vody v rastline menej a tým viac rastlina vodu nasáva. 

Aj keď môžu vyššie rastliny prijímať vodu celým svojím povrchom, najväčšie množstvo vody 

prijímajú koreňmi a to pasívnym alebo aktívnym spôsobom. 
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Pasívny príjem vody zabezpečuje podtlak, ktorý sa vytvára vplyvom transpirácie. Voda z pôdy sa 

tak pasívne nasáva koreňovými bunkami cez bunkové steny alebo cez medzibunkové priestory až do 

ciev, ktoré vedú vodu do ďalších častí rastliny. Tento spôsob tvorí až 95 % celkového príjmu vody 

rastlinou. Je ovplyvnený slnečným žiarením (v rámci fotosyntézy a ohrievania rastliny sa voda 

spotrebúva). 

Nasledujúcu úlohu, zameranú na vodný potenciál, dokážu vypočítať aj žiaci základnej školy. 

Zadanie: Podľa hodnôt vodného potenciálu na obr. 1 vypočítaj výšku, do ktorej je rastlina schopná 

vytiahnuť vodu z pôdy pasívnym príjmom. 

Riešenie: Ak pri atmosférickom tlaku sa voda v kapilárach udrží maximálne vo výške 10,3 m, tak 

podtlak (vodný potenciál) v listoch rastlín ( w = −1500 kPa) by teoreticky mohol vytiahnuť vodu  

v cievach (tenkých kapilárach) rastlín do výšky približne 150 m. Hodnotu vypočítame takto: 

p = h · ϱ · g 

kde p = −1500 kPa (približná hodnota vodného potenciálu v liste rastliny), ϱ  = 1000 kg·m3 (hustota 

vody), g = 10 N·kg−1 (gravitačné zrýchlenie Zeme). Vyjadríme si výšku 
g

p
h





, dosadíme hodnoty 

jednotlivých veličín a dostaneme približnú výšku 150 m, do ktorej je rastlina schopná vytiahnuť vodu 

z pôdy pasívnym príjmom. 

Skutočná výška, ktorú si môže rastlina „dovoliť“ závisí predovšetkým od faktorov prostredia. 

Medzi tieto faktory patrí teplota vzduchu a množstva slnečného žiarenia, pričom ide hlavne o prístup  

k vode, či už z pôdy alebo zo vzduchu. Výška stromu je taktiež ovplyvnená vekom, ktorý sa môže dožiť 

a svojimi genetickými vlohami. Vlhké prostredie, odolnosť rastliny voči nepriaznivým podmienkam a 

vysoká veková hranica sú predpokladom pre dosiahnutie úctyhodných výšok. 

Len pre zaujímavosť, najvyššie stromy na svete sú sekvoje, sekvojovce a eukalypty, ktoré dorastajú 

do výšky 100 m až 130 m. Na Slovensku najvyššiu výšku, až 60 m, dosahuje jedľa biela (Abies alba 

Mill.). Jej súčasný rekordný jedinec rastie vo Veporských vrchoch v NPR Dobročský prales a meria 

58 m [2]. 

Aktívny príjem vody zabezpečuje osmóza. V koreňových bunkách rastlín sa nachádza veľké 

množstvo osmoticky aktívnych látok, najmä na jar, ktoré spôsobujú, že tieto bunky majú vysoký 

osmotický potenciál, teda saciu schopnosť. Koreňové bunky vtedy fungujú ako pumpa. Nasávajú veľké 

množstvo vody, ktorú tlačia ďalej do ciev rastliny a tým sa vytvára tzv. koreňový výtlak. Keby sme 

rastlinu na jar zrezali tesne nad zemou, koreňový výtlak by istý čas naďalej fungoval, čo by sa 

prejavilo ako krvácanie, vytláčanie vody cez odrezaný peň. V porovnaní s pasívnym príjmom vody, 

aktívny príjem vytláča vodu do omnoho menších výšok, no voda so sebou nesie omnoho viac výživných 

látok pre rastlinu, ktorá sa na jar zobúdza a potrebuje rozbehnúť svoje životné procesy. Aj keď sú 

obdobia v živote rastliny, kedy jeden typ príjmu vody prevláda nad druhým, teba si uvedomiť, že 

pasívny aj aktívny príjem vody navzájom spolupracujú. 

Poďakovanie 

Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA 130UK-4/2013 „Podpora kvality vyučovania tvorbou mate-

riálov prepojených na učebnice fyziky“. 
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Meranie metabolizmu kvasiniek 

Miroslava Urbašíková, FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava urbasikova@fmph.uniba.sk 

František Kundracik, FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava frantisek.kundracik@fmph.uniba.sk 

V jednom z predchádzajúcich ročníkov Olympiády mladých vedcov (IJSO, http://www.ijso.sk) bol experiment 

o fermentácii ([1], [2]). My vám ponúkame jeho upravené prevedenie vhodné na použitie v rámci vyučovania 

fyziky. Pri jeho riešení sa podrobnejšie oboznámime s týmto procesom z biologického, chemického aj fyzikál-

neho hľadiska. Nájdete tu návod na výrobu kvásku, zmeranie objemu CO2, ktorý kvasinky vyprodukujú pri kvasení, 

ale i riešené úlohy súvisiace s procesom kvasenia. Tento experiment odporúčame realizovať na dvoch hodinách 

fyziky v nižších ročníkoch štvorročného gymnázia. Na prvej hodine odporúčame urobiť experiment, úvod  

do problematiky kvasiniek z biologického a chemického hľadiska a vysvetliť metodiku spracovania výsledkov 

merania, na druhej hodine odporúčame spracovať namerané údaje a vyriešiť ostatné úlohy. 

Úvod 

V súčasnosti sa stále častejšie stretávame s využitím biotechnológie. Biotechnologické postupy sa používajú 

na spracovanie a recykláciu surovín, produkciu liečiv, ale aj na výrobu a úpravu potravín. Napriek tomu, že 

priemyselné biotechnologické postupy používajú zložité zariadenia, s niektorými jednoduchými sa môžeme 

stretnúť aj v domácnostiach. Azda najbežnejším biotechnologickým postupom je príprava kysnutého cesta. 

Tajomstvo prípravy kysnutého cesta spočíva v použití kvasníc. 

Žiaci by mali disponovať nasledovnými vedomosťami: 

 základné poznatky o kvasinkách (biológia); 

 chemická rovnica, látkové množstvo, molekulová hmotnosť (chémia); 

 stavová rovnica ideálneho plynu (fyzika); 

Pomôcky 

jedna kocka kvasníc, 0,5 l plastová fľaška, tenké mikroténové vrecúško (napríklad s rozmermi 20 cm × 30 cm 

alebo aj mierne menšie), 2 tenké špagátiky, 1 dl vlažnej vody, kopcovitá kávová lyžička kryštálového cukru, 

vhodne veľká nádoba na zmeranie objemu naplneného vrecúška (napr. akvárium), odmerný valec, teplomer, 

váhy. 

Príprava kvásku a zachytenie plynu 

Jednu kocku kvasníc rozpusťte v 1 dl vlažnej vody. Odvážte jednu kopcovitú kávovú lyžičku cukru (asi 9 g) 

a pridajte ju do zmesi. Dobre rozmiešajte. 

Pripravenú kvapalinu vlejte do 0,5 l fľašky. Na hrdlo fľaše nasaďte mikroténové vrecúško, ktoré by nemalo 

obsahovať žiaden vzduch (resp. čo najmenšie množstvo vzduchu) a dobre ho priviažte niekoľkými závitmi 

tenkého špagátu (obr. 1). Špagát dobre utiahnite, aby medzerou medzi vrecúškom a fľašou nemohol unikať 

plyn. 

 

Obr. 1 

Fľašku potom položte na teplé miesto (30 – 40 °C), napr. na mierne teplý radiátor alebo k jeho blízkosti. 

Po chvíľke sa začne proces kvasenia a vznikajúci plyn začne tvoriť na povrchu kvapaliny penu. Poznačte si 

čas, kedy ste na povrchu spozorovali vznik peny (kedy začal proces fermentácie). 

Po niekoľkých minútach sa kvasenie zrýchli a vrecúško sa začne nafukovať vznikajúcim plynom. 

mailto:urbasikova@fmph.uniba.sk
mailto:frantisek.kundracik@fmph.uniba.sk
http://www.ijso.sk/
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Počas kvasenia 

Typický čas na nafúknutie vrecka je 20 minút. Tento čas možno využiť na oboznámenie sa s tým, ako 

prebieha trávenie cukru z chemického hľadiska. 

U nás bežný repný cukor obsahuje hlavne sacharózu (disacharid zložený z glukózy a fruktózy so sumárnym 

vzorcom C12H22O11), kvasinky však majú enzýmy, ktoré dokážu cukry rozštiepiť a premeniť na glukózu. Che-

mické reakcie pri trávení cukru v kvasniciach sú zložité, konečnými produktmi rozkladu cukru sú však etanol 

(CH3−CH2−OH) a oxid uhličitý (CO2). 

Schematicky môžeme rozklad glukózy vyjadriť rovnicou: 

 C6H12O6 → 2 CH3−CH2−OH + 2 CO2 

Poznámka. Namiesto kvasníc sa často používa aj prášok do pečiva. V práškoch do pečiva sa najčastejšie používa 

hydrogén uhličitan sodný NaHCO3 (sóda bikarbóna) a pyrofosforečnan sodný Na2H2PO7. Po ich zmiešaní 

vo vlhkom prostredí prebehne reakcia: 

 NaHCO3 + Na2H2P2O7 → CO2 + Na3HP2O7 + H2O 

Pri reakcii sa uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý tvorí v ceste bublinky. Na trhu sú aj iné druhy práškov do pečiva, 

ktoré obsahujú iné chemikálie. Všetky však fungujú na podobnom princípe. 

Počas kvasenia je ďalej vhodné zopakovať si využitie stavovej rovnice ideálneho plynu na vypočítanie počtu 

mólov plynu. 

Zmeranie objemu vyprodukovaného plynu 

Keď už bude vrecúško pomerne plné (ale nie úplne nafúknuté), uzavrite ho druhým špagátom tesne nad 

hrdlom fľašky (obr. 2). Poznačte si čas ukončenia experimentu. 

 

Obr. 2 

Po uzavretí vrecúška môžete odviazať spodný špagát a uvoľniť tak vrecúško od fľašky. Vo vrecúšku máte 

plyn vzniknutý v procese kvasenia. 

Vhodnú nádobu najprv naplňte úplne po okraj vodou. Zmerajte teplomerom jej teplotu. Vrecúško potom 

ponorte do vody, pričom prebytočná voda z nádoby vytečie. Musíte ponoriť celé vrecúško (obr. 3), na jeho 

úplné ponorenie použite vhodnú tenšiu tyč, ktorej objem je v porovnaní s objemom vrecúška zanedbateľný. 

 

Obr. 3 
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Množstvo vytečenej vody (teda objem vyprodukovaného CO2) zistíte tak, že vrecúško vytiahnete z vody a 

pomocou odmerného valca doplníte vodu v nádobe opäť doplna (obr. 4). Poznačte si množstvo pridanej vody, 

čiže zmerané množstvo vyprodukovaného CO2. 

 

Obr. 4 

Spracovanie výsledkov 

1. Vypočítajte počet mólov zachyteného CO2. 

Riešenie: Vo vrecku sa zachytí obvykle asi 0,7 l = 0,007 m3 plynu. Teplota vody z vodovodu nech je napr. 

20 °C = 293 K. Atmosférický tlak sa mení iba málo (iba asi o 1 – 2 %), preto ho považujte za normálny  

s hodnotou 1,013·105 Pa. 

Zo stavovej rovnice ideálneho plynu 

nRTpV   

kde R = 8,314 J·K−1·mol−1 je univerzálna plynová konštanta, určíme počet mólov zachyteného CO2: 

mol029,0
K 293 mol ·K · J4728,314

m7000,0Pa10013,1
1–1–

35







RT

pV
n  

2. Vypočítajte, koľko mólov glukózy sa premenilo pri vyprodukovaní zachyteného plynu. Koľko to je 

gramov? Koľko gramov cukru (sacharózy) sa spotrebovalo? 

Riešenie: Z rovnice rozkladu glukózy vidíme, že jeden mól glukózy vyprodukuje dva móly CO2. Spotrebo-

valo sa teda 0,029 mol/2 = 0,015 mol glukózy. Molárna hmotnosť glukózy M(C6H12O6) je 6·12 + 12·1 + 6·16 = 

= 180 g/mol. Spotrebovala sa glukóza s hmotnosťou m(C6H12O6) = 0,015 mol·180 g/mol = 2,7 g. Sacharóza 

je disacharid, takže sa jej spotrebovalo 0,015 mol/2 = 0,007 5 mol. Molárna hmotnosť sacharózy je 

M(C12H22O11) je 12·12 + 22·1 + 11·16 = 342 g/mol. Spotrebovalo sa jej teda 0,007 5 mol·342 g/mol = 2,6 g. 

3. Počas fermentácie stúpa v roztoku koncentrácia alkoholu. Čoskoro sa takéto prostredie stane pre kvasinky 

jedovatým a proces fermentácie sa zastaví. Ak by fermentácia prebiehala stále rovnako rýchlo, ako pri našom 

experimente, za ako dlho by sa spotreboval všetok cukor, ktorý sme dali do kvásku? Aký objem CO2 by sa 

vyprodukoval pri premene všetkého cukru, ktorý sme dali do kvásku? 

Riešenie: Ak kvasinky za napr. 20 minút spotrebovali 2,6 g cukru, všetok cukor (napr. 9 g) by spotrebovali 

za 20 min·9 g/2,6 g = 69 min. Podobne, ak z 2,6 g cukru kvasnice vyprodukovali plyn s objemom 0,7 l, z 9 g 

cukru by vznikol plyn s objemom 0,7 l·9 g/2,6 g = 2,4 l. 

Pomyselnou bodkou za touto vyučovacou hodinou môže byť domáca úloha, v ktorej žiaci zodpovedajú 

nasledujúce otázky: Odkiaľ sa berú tie kvasnice, čo môžeme kúpiť v obchode s potravinami? Viete, že sú 

súčasťou niektorých liekov a potravinových doplnkov (obľúbené sú medzi športovcami)? Prečo? Poznáte 

niektoré prípravky ľudového liečiteľstva využívajúce kvasnice? Kvasnice sa v kuchyni nepoužívajú iba na prí-

pravu kysnutého cesta. Dajú sa z nich pripraviť aj iné chutné jedlá. Poznáte ich? Kde všade sa používajú 

kvasnice (nielen v potravinárstve)? Akých užitočných a škodlivých „príbuzných“ majú kvasnice? Aké sú veľké? 

Odkedy ich ľudstvo cielene využíva? 
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Ako sa (ne)vrhnúť na šikmý vrh 

Lukáš Bartošovič, KTFDF FMFI UK Mlynská dolina, Bratislava, bartosovic@fmph.uniba.sk 

Na záver tohto čísla Fyzikálnych listov si dovolíme malé zamyslenie sa nad fyzikálnymi úlohami z oblasti 

mechaniky. V článku o pár strán vpredu sme sa snažili ukázať, čo všetko musíme mať na zreteli, ak chceme vytvoriť 

úlohu s jednoznačným riešením a s čo najmenším nákladom miskoncepcií. Pointa tkvela v rozdielnom pohľade 

školskej fyziky a matematiky na znamienko mínus. Podobný rozkol nastáva aj vnútri fyzikálnej komunity – 

zanedbávať či nezanedbávať? Myslíme na odpor vzduchu (resp. prostredia, ak uvažujeme všeobecnejšie). 

Argumentov pre aj proti je dosť na oboch stranách. Môžeme si povedať, že nás odpor prostredia nezaujíma, 

pretože v danej úlohe modelujeme na gymnaziálnej úrovni let futbalovej lopty. Alebo „strieľame“ z dela ťažkou 

olovenou guľou a u tej je strata kinetickej energie zanedbateľná. Zanedbať odpor vzduchu je tiež ospravedlni-

teľné, ak dej trvá len krátko, alebo uvažujeme malé rýchlosti. Takto však stratíme kontakt s realitou a zjedno-

dušovaním sa ukrátime o množstvo užitočných zistení. Akých? Ak odpor prostredia z modelu „nevykopneme“, 

odhalíme markantný rozdiel medzi doletom ideálnej a reálnej lopty. Zistíme, že aj na delovú guľu pôsobí značná 

odporová sila, avšak vďaka veľkej hmotnosti je príspevok k výslednému zrýchleniu skoro nulový. Vyskúmame 

aj, kedy je dej krátky a kedy už dlhý a aký je vplyv rýchlosti letiaceho telesa. Dá sa to aj na gymnáziu? Samozrejme, 

použijeme napríklad applet. 

A nezanedbávame len odpor – vo väčšine úloh sa sústreďujeme na dolet či maximálnu výšku, začiatočnú 

rýchlosť a rýchlosť dopadu. Opomíname kinetickú a potenciálnu energiu – potom sa naši žiaci trápia s kompli-

kovaným vzťahom pre dolet lopty a neuvažujú zákon zachovania mechanickej energie. Z našich úvah vypúš-

ťame zrýchlenie – potom sa dozvieme, že podľa žiakov sa zrýchlenie vo výške maximálneho výstupu rovná 

nule… 

 

Obr. 1 Laboratórne „zátišie“ a jeden zo spôsobov využitia nekonvenčnej hračky 

Než dáme poslednú bodku, pristavme sa ešte na chvíľu pri ilustračnej fotografii. Mnoho z čitateľov sa určite 

spýta – čo robí pištoľ vo fyzikálnom laboratóriu? Kam ešte sa dá zájsť pri využívaní netradičných pomôcok  

v školskom fyzikálnom bádaní? Upokojíme vás – nebezpečne pôsobiaca pomôcka je len plastová hračka, ktorá 

pomocou pružiny vystreľuje malé guľôčky, taktiež z plastu. Inšpiráciou pre tento experiment nám bola aktuálne 

platná učebnica fyziky pre 1. ročník gymnázia [1], v ktorej autori navrhujú skúmať šikmý vrh cez výstrel z pru-

žinového kanóna. Podrobnejšiemu skúmaniu šikmého vrhu sme venovali článok [2] a ak by niekto z vás potre-

boval námety na využitie „akčnej hračky“ pri modelovaní javov (nielen) z oblasti mechaniky, odkazujeme ho 

na príspevok z Festivalu fyziky [3]. 
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