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V čom je fyzika užitočná

Porovnaj trojice obrázkov na obrázkoch 1, 2, 3. Na prvom obrázku z trojice sú znázornené „zariadenia“, 
ktoré ľudia používajú po celé stáročia, na druhom novšie zariadenia, ktoré ľudia používali v nedávnej 
minulosti, a na treťom tie, ktoré sa používajú v súčasnosti.
Stručne napíš do zošita (tabuľky), v čom sú dnešné zariadenia pre človeka:
a) lepšie (výhody),
b) problematické (nevýhody).

Úloha 1 (Lapitková et al., 2010, s. 6):

Obr. 0.1 Svietenie v minulosti a dnes         

Tabuľka 0.1 Zhodnotenie výhod a nevýhod technických vynálezov

Technický vynález Výhody

žiarovka

rýchlovlak

automatická práčka

Nevýhody

Obr. 0.3 Pranie v minulosti a dnes

Obr. 0.2 Cestovanie v minulosti a dnes
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Na obrázku 0.4 je zjednodušená schéma letu kozmickej lode Apollo zo Zeme na Mesiac. 
Červená čiara znázorňuje let na Mesiac, žltá cestu späť.

1. V čom sú technické vynálezy pre ľudí užitočné?

2. Prinášajú technické vynálezy aj nové problémy?

3. Aký spoločný zdroj energie potrebujú žiarovka, rýchlovlak, automatická práčka?

1.  Označ miesta v schéme letu kozmickej lode, kde – podľa tvojho názoru – museli  
 vedci riešiť najťažšie problémy.

2.  Stručne opíš, prečo považuješ vyznačené miesta náročné na riešenie.

Úloha 2 (Lapitková et al., 2010, s. 8):

Obr. 0.4 Schéma letu kozmickej lode na Mesiac

Odpovedz:

Odpovedz:
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Rieš úlohy (Lapitková et al., 2010, s. 9):

1. Noviny SME pri 30. výročí dňa, keď po prvý raz vkročil človek na mesačnú pôdu, uverejnili 
článok (Magazín SME, sobota 19. júla 1999, s.14):

 „Od okamihu, keď sa mesačnej pôdy po prvý raz dotkla ľudská noha, ubehlo tridsať rokov.  
Potom v rozpätí tri a pol roka úspešne pristálo na Mesiaci šesť trojčlenných amerických 
posádok Apolla. Z každej posádky vystúpili na mesačný povrch dvaja kozmonauti. 
A keďže odvtedy sa žiadna pilotovaná výprava na Mesiac ani na iné vesmírne teleso 
neuskutočnila, iba dvanásť ľudí okúsilo pod nohami inú „zem“. Eugen A. Cernan 
(syn českej matky a slovenského rodáka z Kysúc), kozmonaut z poslednej výpravy 
na Mesiac Apolle 17, povedal, že pristátie šiestich posádok Apolla na Mesiaci bolo 
vyvrcholením technického dobrodružstva, ktoré možno porovnať s Kolumbovou plavbou. 
Veď aj veliteľská kabína prvého Apolla s Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom 
a Michaelom Collinsom na palube sa volala po objaviteľovi Ameriky.“ 

a) V ktorom roku sa uskutočnilo prvé pristátie ľudí na Mesiaci?
 

b) Ako sa volali kozmonauti, ktorí tvorili posádku? 

c) Koľko ľudí vkročilo na povrch Mesiaca? 

d) Ako sa volal  kozmonaut, ktorý bol členom posádky kozmickej lode Apollo17
 a mal aj slovenský pôvod? 

Dobre si prečítaj skôr uvedený text a odpovedz na otázky:

2. Zisti (opýtaj sa priateľov, pohľadaj v knihách alebo na internete) a zaznamenaj si 
 do zošita nasledujúce informácie:

a) Kedy sa v medicíne začal využívať röntgen?

b) Ako sa volal prvý slovenský kozmonaut a v ktorom roku vykonal let do vesmíru?

c) Približne v ktorých rokoch začali ľudia u nás bežne používať mobilné telefóny?
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3. Narysuj si časovú os, na ktorú zaznamenáš dôležité udalosti.

a) Narysuj do zošita čiaru s dĺžkou približne 14 cm.

b) Vyznač na čiare dieliky s dĺžkou 1 cm.

c) Obdobie, ktoré máš zaznamenať, je od r. 1900 po r. 2020.
 Mierka časovej osi je 1 cm = 10 rokov. K dielikom napíš roky.

d) Vyber si niekoľko udalostí a znázorni ich podľa príkladu na obrázku 0.5 na časovú os.

1900 1950

úmrtie A. Einsteina

2000

Obr. 0.5 Časová os

Postup:


