
Lekárska fyzika 

v otázkach a odpovediach 

Kukurová Elena a kol. 

ASKLEPIOS 2013 

ISBN 978–80–7167–174–6 



Interaktívny učebný text „Lekárska fyzika v otázkach a odpovediach“, tvorí súčasť 
GP MŠSR KEGA 052UK-4/2013. 

©  Autori:  prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. 

 Spoluautori: RNDr. Eva Kráľová, PhD., 
PhDr. Michal Trnka, PhD. 

Recenzenti: prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., ČR, 
 prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., ČR 

Odborné podklady poskytli:  RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., 
doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., 
MUDr. Veronika Hanúsková, 
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc., 
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc., 
MUDr. Juraj Lysý, PhD., 
MUDr. Michal Makovník, 
MUDr. Juraj Martinka, PhD., 
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc., 
MUDr. Andrej Thurzo, PhD., 
Ing. Michal Weis, CSc. 

Digitálna úprava: PhDr. Michal Trnka, PhD. 

Jazyková korektúra:  PhDr. Rastislav Vartík 

Vydalo: Vydavateľstvo Asklepios, Bratislava 2013 

Žiadnu časť textu nemožno reprodukovať, uskladniť, obnovovať alebo prenášať 
elektronicky, mechanicky, fotograficky alebo iným spôsobom reprodukovať, 
príp. rozmnožovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov a vydavateľa. 

ISBN  978–80–7167–174–6 



Lekárska fyzika v otázkach a odpovediach 

OBSAH 

1. ZÁKLADNÉ FYZIKÁLNE POJMY 5 

1.1 Mechanika 5 
1.2 Dynamika 6 
1.3 Práca a energia 6 
1.4 Mechanika kvapalín a plynov 7 
1.5 Teória relativity 9 
1.6 Termika a molekulová fyzika 9 
1.7 Elektrina a magnetizmus 13 
1.8 Optika 16 
1.9 Atómová fyzika 18 
1.10 Fyzikálne veličiny a jednotky 20 

2. PRÍKLADY 23 

2.1 Chyby meraní, štatistika 23 
2.2  Premena jednotiek 23 
2.3 Grafické spracovanie merania, konštrukcia grafov 23 
2.4  Mechanika  ( sila, gravitácia, ťažisko ) 25 
2.5  Kinematika 25 
2.6  Práca, výkon, energia 25 
2.7  Fyzikálne vlastnosti kvapalín 26 
2.8  Hydrodynamika 26 
2.9  Fyzikálne vlastnosti plynov 26 
2.10 Teplota – meranie teploty 26 
2.11 Elektrický obvod 27 
2.12 Elektrické  pole    27 
2.13 Svetlo, geometrické a vlnové vlastnosti 27 
2.14 Mechanické vlnenie 28 
2.15 Zvuk       28 
2.16 Optické zobrazovanie 28 
2.17 Elektrické meracie prístroje  29 
2.18 Rádioaktivita 29 



Lekárska fyzika v otázkach a odpovediach 

3. OTÁZKY Z LEKÁRSKEJ FYZIKY A BIOFYZIKY NA OVERENIE
ÚROVNE OSVOJENIA SI ZÁKLADNÝCH VEDOMOSTÍ 30 

4. OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETOV ZAMERANÝCH NA LEKÁRSKU
FYZIKU, BIOFYZIKU, LEKÁRSKU BIOFYZIKU A PRINCÍPY eHEALTH 46

4.1 Otázky na skúšku – teoretická časť 46 
4.2  Otázky na skúšku – praktická časť 47 
4.3 Otázky na skúšku – Princípy eHealth 48 

5. KONTROLNÉ OTÁZKY Z BIOFYZIKY 50 

5.1 Kontrolné otázky z biofyziky – Všeobecné lekárstvo 50 
5.2 Odpovede na otázky z biofyziky – Všeobecné lekárstvo 69 
5.3  Kontrolné otázky z biofyziky – Zubné lekárstvo 70 
5.4 Odpovede na otázky z biofyziky – Zubné lekárstvo 81 

6. OPUS SAPIENTIÆ 82 



Lekárska fyzika v otázkach a odpovediach 

~ 5 ~ 

1. ZÁKLADNÉ FYZIKÁLNE POJMY

1.1 MECHANIKA 

Je to časť fyziky, v ktorej sa opisujú a skúmajú fyzikálne vlastnosti telies a zákonitosti ich mechanického pohybu. 

Prehľad najdôležitejších pojmov, veličín a jednotiek mechaniky: 

Statika - časť fyziky, ktorá opisuje telesá v pokoji v podmienkach silového pôsobenia. 

Objem [V] = 1 m3 

Hmotnosť [m] = 1 kg; m = F/a, kde a – zrýchlenie (m.s-2), F – sila (N) 

Hustota, merná hmotnosť [ρ] = 1 kg.m-3; ρ = m/V, V – objem (m3) 

Merná tiaž [γ ] = 1 N.m-3; γ = G/V, G – tiaž (N) 

Sila [F] = 1 N = 1 kg.m.s-2; F = m . a, vektorová veličina 

Tlak [p] = 1 Pa = 1 kg.m-1.s-2 ; p = F/S, S - plocha 

Kinematika - časť fyziky, ktorá opisuje priebeh mechanického pohybu, pričom neprihliada na príčiny zmien 
pohybového stavu. 

Rýchlosť [v] = 1 m.s-1; v = ds / dt, vektorová veličina 

Zrýchlenie [a] = 1 m.s-2 ; a = dv / dt, vektorová veličina 

Rovnomerný pohyb - pohyb, pri ktorom teleso prejde za rovnaké časové intervaly rovnakú dráhu. 

Dráha rovnomerného pohybu s = s0 + v0 . t ; [s] = 1 m 

Rýchlosť rovnomerného pohybu v0 = (s – s0 ) / t, konštantná 

Rovnomerne zrýchlený pohyb – rýchlosť telesa s časom rovnomerne rastie 

Rýchlosť rovnomerne zrýchleného pohybu v = v0 + a . t 

Zrýchlenie rovnomerne zrýchleného pohybu a = (v – v0) / t, konštantné  

Priemerné zrýchlenie ap – podiel zmeny vektora rýchlosti ∆v a príslušného času ∆∆∆∆t. 

Dráha rovnomerne zrýchleného pohybu s = s0 + v . t + a . t2 / 2 

Voľný pád - osobitný prípad priamočiareho rovnomerne zrýchleného pohybu, kde a = g = 9,81 m .s-2 ; v = g . t ;  
s = g . t2 /2 

Vrh (zvislý, vodorovný, šikmý) - zložený pohyb, ktorý sa skladá z priamočiareho rovnomerného pohybu.        
v0 = konšt. a z voľného pádu vy = - g .t 

Obežná doba, perióda T - čas, za ktorý hmotný bod pri pohybe po kružnici prejde dráhu s = 2 . π . r ; [T] = 1 s  

Frekvencia f = 1 / T vyjadruje počet obehov hmotného bodu po kružnici za 1 s;  [f] = 1 s-1 = 1 Hz 

Rýchlosť rovnomerného pohybu hmotného bodu po kružnici   v = 2. π .r /T = 2.π . r . f  

Uhlová dráha ϕ - sa rovná podielu dráhy s, ktorú prejde bod rotujúceho telesa a vzdialenosti r tohto bodu od 

rotačnej osi ϕ = s / r; [ϕ] = 1 (radián) 

Uhlová rýchlosť ω rotujúceho telesa sa rovná podielu uhlovej dráhy ϕ  a času t ω = ϕ / t = 2 .π / T = 2 . π . f a 

zároveň platí vzťah ω = v / r vektorová veličina; [ω] = 1 rad . s-1 = s-1 
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Uhlové zrýchlenie α rotujúceho telesa sa rovná podielu uhlovej rýchlosti ω a času t α = ω / t vektorová veličina; 
[α] = 1 rad . s-2  

Dostredivá sila Fd – sila spôsobujúca dostredivé zrýchlenie telesa pri pohybe po kružnici, ktorá sa rovná súčinu 

jeho hmotnosti m a dostredivého zrýchlenia ad, t.j. Fd = m . a = m . v2 / r = m . ω2 . r 

Dostredivé zrýchlenie ad - normálové zrýchlenie pri pohybe telesa po kružnici, ktoré spôsobuje dostredivá sila Fd 

ad = v2 / r ; ad = ω2 . r  

Odstredivá sila – sila reakcie na dostredivú silu, ktorá má rovnakú veľkosť. Núti teleso pohybovať sa po zakrivenej 
dráhe a prejavuje sa ako zotrvačná v otáčavej vzťažnej sústave. Rovná sa súčinu jeho hmotnosti m, uhlovej 

rýchlosti vzťažnej sústavy ω2 a vzdialenosti r hmotného stredu telesa od rotačnej osi, je orientovaná von od stredu 
krivosti alebo rotačnej osi v smere polomeru krivosti. 

1.2 DYNAMIKA  

Je to časť fyziky, v ktorej sa zmeny pohybového stavu opisujú v závislosti od ich príčin - síl. 

Newtonove pohybové zákony: 

Zákon zotrvačnosti – v podmienkach, ak je výslednica všetkých vonkajších síl pôsobiacich na teleso nulová, tak 
teleso zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. 

Zákon sily - zrýchlenie a, ktoré sila udeľuje telesu, je priamo úmerné pôsobiacej sile a nepriamoúmerné hmotnosti 
telesa a = F / m, F = m . a. 

Zákon akcie a reakcie – sily, ktorými na seba vzájomne pôsobia dve telesá sú rovnako veľké, ale opačne 
orientované. Obe sily ležia v jednej priamke. 

Tiažová sila – sila, ktorou teleso pôsobí na záves alebo na podložku G = m . g ; g ≅ 9,81 m . s-2 

Trecia sila Ft – je priamoúmerná tlakovej sile na podložku FN , t.j. Ft = f . FN , kde f = súčiniteľ kĺzavého trenia 

Moment sily M vzhľadom na os sa rovná súčinu sily F, vzdialenosti pôsobiska sily od osi r a sínusu uhla, ktorý 
zvierajú M = r . F sin (r, F) 

Momentová veta - otáčavý účinok síl pôsobiacich na teleso otáčavé okolo osi sa ruší, keď sa vektorový súčet 
momentov všetkých síl vzhľadom na os rovná nule. 

1.3 PRÁCA A ENERGIA 

Mechanická práca W – sila koná prácu, ak teleso jej pôsobením mení svoju polohu W = F. s . cos ϕ;   

ϕ - uhol medzi pôsobiacou silou a smerom pohybu [W] = 1 J = 1 N . m  

Mechanická energia E - charakterizuje stav telesa alebo sústavy telies, schopnosť konať prácu; [E] = 1 J 

Zákon zachovania mechanickej energie - pri vzájomnej premene mechanických foriem energie v izolovanej 
sústave, je ich súčet konštantný, t.j. E = Ep + Ek = m.g.h + m.v2/2 = konšt. (Ep - potenciálna energia,  

Ek - kinetická energia) 

Výkon P– práca vykonaná za jednotku času P = W / t; [P] = 1 W = 1 J . s-1 = kg . m2 . s-3 

Účinnosť stroja η - podiel vykonanej a dodanej práce, resp. podiel výkonu P2 a príkonu P1 pracujúcej sústavy η = 
W2 / W1 = P2 / P1 < 1 
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Hybnosť, moment hybnosti 

Hybnosť  p = m . v ; [p] = 1 kg . m . s-1;  m – hmotnosť telesa, v – rýchlosť telesa 

Impulz sily – miera časového účinku sily I = F. t ; Impulz sily sa rovná zmene hybnosti telesa Δp = m . Δv = 

= F . Δt; vektorová veličina 

Zákon zachovania hybnosti - ak na sústavu telies nepôsobia vonkajšie sily (izolovaná sústava), jej výsledná 
hybnosť p je konštantná. 

Moment hybnosti L - sa rovná súčinu momentu zotrvačnosti I telesa otáčajúceho sa okolo osi a jeho uhlovej 

rýchlosti ω. Je to stavová veličina. 

1.4 MECHANIKA KVAPALÍN A PLYNOV 

Tlak p vyvolaný vonkajšou silou na kvapalinu alebo plyn p = F / S 

Tlak hydrostatický - vyvolaný tiažovou silou kvapaliny p = h . ρ . g 

Tlak vzduchu (aerostatický) - 
p g hp p e 0 0( )

0
ρ− ⋅ ⋅= ⋅ , kde p0 - tlak vo výške h = 0 m, ρ0 - hustota vzduchu  

pri 0°C pri normálnom tlaku, je vyvolaný tiažovou silou vzduchovej vrstvy. 

Normálny atmosferický tlak p = 1,01325 . 105 Pa 

Pascalov zákon - tlak vyvolaný vonkajšou silou na povrch kvapaliny alebo plynov je v každom mieste rovnaký. 

Hydraulický lis – zariadenie zložené z dvoch spojených nádob a piestov s rôznymi prierezmi S1 a S2 , ktoré využíva 
jav popísaný Pascalovým zákonom na vyvolanie veľkej tlakovej sily F2 pôsobením menšej sily F1. Platí matematický 
vzťah: p = F1/ S1 = F2/ S2. 

Hydrostatický paradox – sila pôsobiaca na dno nádoby F nezávisí od množstva kvapaliny, ale je priamo úmerná 
ploche dna nádoby S a výške stĺpca kvapaliny h, podľa matematického vzťahu  

F = p . S = ρ . g . h .S 

Spojené nádoby – v spojených nádobách sú voľné hladiny kvapaliny v rovnakej výške, pričom nezáleží na ich 
objeme, tvare ani počte. Ak do spojených nádob nalejeme dve nezmiešavajúce sa kvapaliny s rôznou hustotou, 

platí matematický vzťah: ρ1. h1 = ρ2 . h2 

Archimedov zákon - na teleso v kvapaline (alebo v plyne) pôsobí vztlaková sila F, ktorá sa rovná tiaži kvapaliny G, 
ktorej objem sa rovná objemu ponorenej časti telesa.  

Rovnica spojitosti (kontinuity) pre nestlačiteľné kvapaliny  S . v = konšt. 

Celkový tlak v prúdiacej kvapaline (plyne) pc = ps + ph + pd (ps – statický, ph – hydrostatický, pd – dynamický tlak) 

Bernoulliho rovnica  p + h . ρ . g + ρ .v2 / 2 = konšt. Vyjadruje zákon zachovania mechanickej energie v prúdiacej 
kvapaline. Pri ustálenom prúdení ideálnej kvapaliny je súčet kinetickej a potenciálnej energie objemovej jednotky 
a tlaku (hydrodynamického) v kvapaline rovnaký. 

Viskozita – dynamická vlastnosť kvapalín prejavujúca sa vnútorným trením (dynamická, kinematická viskozita) 

Stockesov vzorec F = 6 .π . η . r . v - vyjadruje veľkosť odporu prostredia pri pomalom pohybe guľového telesa vo 

viskóznej kvapaline (F – odpor prostredia, η - dynamická viskozita, r – polomer telesa, v – rýchlosť telesa 
vzhľadom na kvapalinu).   
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Mechanické kmitanie a vlnenie 

Mechanické kmitanie - periodický pohyb telesa, ktorý je charakterizovaný zmenou mechanických veličín. Opisuje 
sa pomocou časovo periodicky sa meniacich fyzikálnych veličín – dráha, výchylka, rýchlosť, sila, energia. 

Harmonický kmitavý pohyb - pohyb, pri ktorom sa teleso vracia do rovnovážnej polohy pôsobením sily 
priamoúmernej výchylke F = - k . y, možno ho opísať funkciou sin alebo cos. Vykonáva ho napr. matematické 
kyvadlo a pružinový oscilátor. 

Rovnice harmonického kmitavého pohybu 

- dráha y = ym . sin (ωt + ϕ) 

- rýchlosť v = ω . ym . cos (ωt + ϕ) = - vm . cos (ωt + ϕ) 

- zrýchlenie a = - ω2 . ym . sin (ωt + ϕ) = - am . sin (ωt +ϕ) ; a = - ω2 . y 

Mechanické vlnenie – jav, pri ktorom sa energia prenáša väzbou oscilátorov. Opisuje sa pomocou fyzikálnych 
veličín - výchylka, fáza, doba kmitu, frekvencia, uhlová frekvencia, vlnová dĺžka, fázová rýchlosť. 

Harmonické vlnenie – vlnenie, v ktorom viazané oscilátory konajú harmonické kmity. Možno ho ako časový a 

priestorový proces matematicky opísať vzťahom: y = f (s,t) = ym . sin [ 2π (t / T – s / λ) + ϕ] 

Fázová rýchlosť - rýchlosť, akou sa šíri kmitanie, napr. fáza, energia. Veľkosť fázovej rýchlosti závisí od druhu látky, 

v ktorej sa vlnenie šíri. Rovná sa podielu vlnovej dĺžky λ a doby kmitu T, t.j. v = λ / T = λ . f 

Odraz vlnenia – jav, pri ktorom sa vlnenie po dopade na hraničnú plochu telesa vracia späť, uhol dopadu α sa 

rovná uhlu odrazu α´ a leží v tej istej rovine. 

Lom vlnenia - zmena smeru vlnenia, ak vlnenie prechádza rozhraním dvoch prostredí, v ktorých sa šíri s rôznymi 

rýchlosťami. Platí zákon lomu sin α . v2 = sin β . v1, resp. v1 / v2 = sin α/ sin β. 

Ohyb vlnenia - zmena smeru vlnenia po dopade na štrbinu alebo hranu. 

Huygensov princíp - každý bod prostredia, do ktorého sa vlnenie dostalo, sa stáva zdrojom nového vlnenia, okolo 
každého bodového zdroja vlnenia sa utvára elementárna guľová vlnoplocha. 

Interferencia vlnenia - skladanie niekoľkých vlnení, ktoré sa navzájom neovplyvňujú, t. j. výchylky ich kmitajúcich 
častíc sa sčítavajú.  

Zosilnenie pri interferencii nastane, ak sa dráhový rozdiel ∆x = ± k .λ , zoslabenie nastane ak sa dráhový rozdiel ∆x 

= ± (2k + 1).λ/2 

Stojaté vlnenie - vzniká pri zložení dvoch vlnení s rovnakou amplitúdou výchylky a frekvenciou, ktoré postupujú v 
opačných smeroch. 

Gravitácia - vlastnosť telies navzájom sa priťahovať. Sila, ktorá pritom pôsobí sa volá gravitačná sila. 

Gravitačnú silu Fg pôsobiacu medzi dvomi telesami s hmotnosťou m1 a m2 nachádzajúcimi sa vo vzdialenosti r, 

možno matematicky vyjadriť nasledovne: Fg = κ . m1 . m2/ r2
          κ = (6,6720 ± 0,0041) . 10-11 kg-1 .m3 . s-2 - 

gravitačná konštanta  

Gravitačná sila F v blízkosti Zeme (M – hmotnosť Zeme): G = m . g = Fg  , Fg = κ . m1 . M / r2  g = κ . M/ r2 

Intenzita gravitačného poľa Kg = κ . M / r2      

1. Kozmická rýchlosť – kruhová rýchlosť vk - prvú kozmickú rýchlosť má teleso, ktoré sa nachádza na kruhovej 

dráhe v blízkosti zemského povrchu. kv M Rκ= ⋅ = 7 912 m.s-1 
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2. Kozmická rýchlosť – parabolická rýchlosť vp - druhá kozmická rýchlosť je najmenšia rýchlosť, akú musí mať 

teleso, ak sa má trvale vzďaľovať od Zeme. pv M R2 κ≥ ⋅ ⋅  = 11 119 m.s-1;   vp = vk . 2   

3. Kozmická rýchlosť – hyperbolická rýchlosť vh – tretia kozmická rýchlosť je najmenšia rýchlosť, akú musí mať 
teleso, ak sa má trvale vzďaľovať od Slnka. vh = 16 700 m.s-1 

1.5 TEÓRIA RELATIVITY 

Formuluje zákonitosti platné pre procesy prebiehajúce rýchlosťami, ktoré sa približujú rýchlosti svetla c. Zákony 
Newtonovej mechaniky platia v osobitnom prípade, ak v « c. 

Mechanický princíp relativity – zákony mechaniky majú vo všetkých inerciálnych vzťažných sústavách rovnaký 
tvar. Mechanickými pokusmi nemožno rozlíšiť inerciálne vzťažné sústavy. 

Špeciálny princíp relativity – všetky zákony fyziky majú vo všetkých inerciálnych sústavách rovnaký tvar. Vzťažné 
sústavy sú rovnocenné. Rýchlosť svetla vo vákuu je maximálna možná rýchlosť. 

Rýchlosť svetla vo vákuu vo všetkých inerciálnych vzťažných sústavách nezávisí od smeru šírenia a pohybu 

vzťažnej sústavy. Je konštantná a má veľkosť c = (299 792 458 ± 1,0) m.s-1. 

Inerciálna vzťažná sústava - sústava, vzhľadom na ktorú je voľné teleso v pokoji alebo vykonáva rovnomerný 
priamočiary pohyb. 

Dilatácia času dt = dto/k ;   k v c2 21= − . Ak je medzi miestom, v ktorom prebieha dej a pozorovateľom relatívny 

pohyb, pozorovateľovi sa zdá čas trvania deja predĺžený o hodnotu 1/k. 

Kontrakcia dĺžky l = lo.k ;  k v c2 21= − . Ak je medzi telesom a pozorovateľom relatívny pohyb, musí pozorovateľ 

skrátiť všetky dĺžky telesa, ktoré ležia v smere pohybu o hodnotu k. 

Relativistická hmotnosť m telesa závisí od jeho rýchlosti vzhľadom na inerciálnu sústavu. Zväčšuje sa so 

zvyšovaním rýchlosti a pri v ⇒ c rastie do nekonečna. m = mo/k ;   k v c2 21= −
 

Energia telesa je úmerná jeho hmotnosti E = m .c2 

1.6 TERMIKA A MOLEKULOVÁ FYZIKA 

Je to časť fyziky, v ktorej sa opisuje a skúma prenos a premena tepla a zmeny stavu telies v dôsledku prijatia alebo 
odovzdania tepla. 

Prehľad najdôležitejších pojmov, veličín a jednotiek termiky a molekulovej fyziky:   

Termodynamická sústava – súbor mikroskopických a makroskopických častíc, ktoré si môžu navzájom alebo s 
okolím vymieňať energiu. 

Izolovaná termodynamická sústava – termodynamická sústava, ktorá si nevymieňa energiu s okolím. 

Termometria – zaoberá sa metódami merania teploty. 

Kalorimeria - zaoberá sa meraním tepla a metódami merania tepelných množstiev. 

Termodynamika – opisuje stavové zmeny sústavy telies. 

Kinetická teória látok - vysvetľuje vlastnosti látok v súvislosti s neustálym neusporiadaným pohybom atómov a 
molekúl. 
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Vnútorná energia telesa U - je súčet všetkých kinetických a vzájomných potenciálnych energií častíc sústavy 

(stavová veličina); [U] = 1 J 

Teplo Q - miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemu; miera zmeny 
vnútornej energie sústavy, ak sa pri deji nekoná práca. [Q] = 1 J 

Tepelný tok ΦΦΦΦ = ΔQ/∆T 

Hustota tepelného toku ϕϕϕϕ = ΦΦΦΦ/S 

Mechanizmy šírenia tepla – vedenie (kondukcia), prúdenie (konvekcia), sálanie (radiácia). Pre šírenie tepla platí 

matematický vzťah Q = λ . S . ∆T . ∆t / d (λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = ϕ . d / ∆T, Q – teplo, ktoré prejde 

plochou S za čas ∆t, d – vzdialenosť, na ktorej je zmena teploty ∆T). 

Teplota - stavová veličina, ktorá opisuje teplotný stav telesa (termodynamická a Celsiova teplota); [T] = 1 K;  0°C = 
273,15 K 

Prvá veta termodynamická - teplo telesu dodané ∆Q sa rovná súčtu zmeny vnútornej energie ∆U telesa a ním 

vykonanej mechanickej práce ∆Wm , resp. energia dodaná sústave vo forme tepla a prácou vonkajších síl sa prejaví 

zväčšením vnútornej energie sústavy. Platí, že ∆Q = ∆U + ∆Wm 

Druhá veta termodynamická - samovoľná tepelná výmena prebieha len z teplejšieho na chladnejšie teleso.  

Účinnosť tepelného stroja ηηηη - podiel práce Wm vykonanej strojom a tepla Q, ktoré stroj prijal η= Wm / Q. Účinnosť 

každého tepelného stroja je 0 < η < 1. 

Základná rovnica termiky - telesom prijaté alebo odovzdané teplo ∆Q sa rovná súčinu merného tepla látky c, z 

ktorej je teleso zložené, jeho hmotnosti m a prírastku teploty ∆T, potom platí matematický vzťah   ∆Q = c.m.∆T 

Tepelná kapacita C = ∆Q / ∆T, kde ∆Q – teplo dodané telesu, ∆T – zmena teploty telesa. 

Merné teplo (merná tepelná kapacita) - fyzikálna veličina, ktorú možno vyjadriť matematicky ako   c = ∆Q/m.∆T = 

C / m ; [c] = 1 J . kg-1. K-1 

Zákon výmeny tepla - teplo Q1 prijaté chladnejším telesom sa rovná teplu Q2, ktoré odovzdalo teplejšie teleso, t.j. 
Q1 = Q2. 

Kalorimetrická rovnica - m1.c1.(T1 - T) = m2.c2.(T - T2) = konšt. 

Teplotná rozťažnosť - pri zmenách teploty sa menia rozmery telies, objem kvapalín a plynov. 

Teplotná dĺžková rozťažnosť - l = l0 (1 + α.∆T), l = l0 .α .∆ T - (α - súčiniteľ teplotnej dĺžkovej rozťažnosti  

α = ∆l/l0 ∆T) 

Teplotná objemová rozťažnosť - V = V0(1 + β. ∆T), V = V0.β. ∆T - (β - súčiniteľ teplotnej objemovej rozťažnosti β = 

∆V/V0. ∆T). Pri teplotnej zmene objemu tuhých a kvapalných látok, zostáva ich hmotnosť stála, mení sa však ich 

hustota podľa vzťahu ρ ≅ ρ0 (1- β.∆T).  

Stavové veličiny plynu - fyzikálne veličiny, ktorými sa opisuje stav plynu - termodynamická teplota T, tlak plynu p, 
objem plynu V, m hmotnosť alebo n látkové množstvo. 

Látkové množstvo n - veličina vyjadrujúca množstvo látky pomocou počtu častíc [n] = 1mol. Pre látkové množstvo 
platí vzťah n = N / NA = m / mm, (n – látkové množstvo, N – počet molekúl plynu, NA – Avogadrova konštanta, NA = 
6,023 . 1023 mol-1, mm – molová hmotnosť). 

Mol - základná jednotka medzinárodnej sústavy jednotiek SI. Látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve 
toľko častíc, koľko je atómov v 12 g uhlíka 12

6C. 

Molová hmotnosť je definovaná matematickým vzťahom mm = m / n 
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Molový objem je definovaný matematickým vzťahom Vm = V /n  

Stavová rovnica ideálneho plynu - súčin tlaku p a objemu V plynu sa rovná súčinu jeho látkového množstva n, 

plynovej konštanty R a teploty p.V = n.R .T; Pre uzavreté množstvo plynu je m = konšt., potom platí, že  
p.V/T = konšt.= Rm 

Molová plynová konštanta (univerzálna plynová konštanta) Rm má pre všetky plyny rovnakú hodnotu:  
Rm= 8,314 41 J.K-1.mol-1 

Boltzmanova konštanta k = Rm / NA = 1,38.10 J.K-1 je univerzálna konštanta. 

Boylov-Mariottov zákon - zákon vyjadrujúci stavovú zmenu daného množstva ideálneho plynu pre izotermický dej 
p.V = konšt. 

Gayov-Lussacov zákon - zákon vyjadrujúci stavovú zmenu daného množstva ideálneho plynu pre izobarický dej 
V/T = konšt. 

Teplotná rozťažnosť plynov V = V0(1 + γ. ∆T), kde γ - súčiniteľ teplotnej rozťažnosti plynu γ =∆V/ V0 .∆T 

Charlov zákon - zákon vyjadrujúci stavovú zmenu daného množstva ideálneho plynu pre izochorický dej  
p/T = konšt. 

Teplotná rozpínavosť plynov p = p0(1 + γ´.∆T) γ´- súčiniteľ teplotnej rozpínavosti plynu γ´= ∆p/ p0 .∆T. Potom platí 

vzťah γ = γ´ = (1/273,16) K-1  

Adiabatický dej - zmena stavu daného množstva plynu v podmienkach tepelnej izolácie plynu Q = konšt. 

Van der Walsova stavová rovnica - stavová rovnica pre reálne plyny, ktorá berie do úvahy vplyv vlastného 
objemu molekúl plynu a sily pôsobiace medzi nimi: ( p + a/V2)(V - b) = n.R.T (p - tlak reálneho plynu, V - objem 
reálneho plynu, T - termodynamická teplota reálneho plynu, n - látkové množstvo, R - molová plynová konštanta, 
a,b - opravné konštanty, ktoré závisia od druhu plynu).  

Zmena skupenstva telesa sa uskutočnuje prijatím alebo odovzdaním tepelnej energie. Teplota telesa sa pritom 
nezmení. 1 kg látky je pre zmenu jeho skupenstva pri teplote skupenskej premeny potrebné dodať, resp. odobrať 
teplo, tzv. skupenské teplo  [Q] = 1 J.kg-1 

Trojný bod vody – rovnovážny stav vody, v ktorom je v termodynamickej rovnováhe voda v troch skupenstvách 
pevnom (ľad), kvapalnom (voda) a plynnom (vodná para). 

Anomália vody - jednou z 15 anomálií vody je jav, že objem vody sa v teplotnom intervale 273 – 277 K najprv 
zmenšuje (hustota rastie), pri ďalšom zvyšovaní teploty sa zväčšuje. 

Kinetická teória tepla - namiesto priameho pozorovania (makroskopických) procesov a vlastností sa skúmajú 
procesy a vlastnosti v molekulovej (mikroskopickej) oblasti. 

Brownov pohyb - pohyb mikroskopicky pozorovateľných častíc v dôsledku nárazov molekúl, ktoré sú v stálom 
pohybe 

Difúzia - samovoľné prenikanie častíc alebo molekúl látok v snahe o dosiahnutie rovnovážneho rozdelenia 
koncentrácií. 

Osmóza – prenikanie molekúl rozpúšťadla do roztoku cez polopriepustnú membránu. 

Osmotický tlak π - veľkosť hydrostatického tlaku to strany roztoku, ktorý zamedzí vzniku osmózy, t.j. kompenzuje 

snahu po zrieďovaní. π = i . ci . R . T (ci – koncentrácia rozpustených látok, i – Van´t Hoffov koeficient, ktorý udáva 
počet iónov vzniknutých pri disociácii soli, R – plynová konštanta, T – termodynamická teplota) 

Tlak plynu p je priamoúmerný počtu častíc N, hmotnosti mk a štvorcu strednej rýchlosti vs častíc a 
nepriamoúmerný objemu V plynu, t.j. p = mk.vs

2/ 3V 
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Práca plynu W - mechanická práca, ktorú vykonajú tlakové sily plynu. Závisí od tlaku plynu a zmeny jeho objemu: 

ΔW = p.∆V, pričom vnútorná energia plynu klesá. 

Carnotov cyklus - vratný dej (cyklus) zložený z dvoch izotermických a dvoch adiabatických dejov. 

Účinnosť kruhového deja (cyklu) ηηηη - sa rovná podielu získanej práce a tepla dodaného sústave počas kruhového 

deja: η = W´/Q1 = Q1 - Q2/ Q1 = T1-T2 / T1 , kde (W´ - získaná práca, Q1 - dodané teplo, Q2 - odovzdané teplo, T1 - 
teplota ohrievača, T2 - teplota chladiča). Účinnosť vratného Carnotovho cyklu závisí len od rozdielu teplôt 
ohrievača a chladiča a nezávisí od pracovnej látky. 

Deformácia telesa - zmena tvaru alebo objemu telesa spôsobená účinkom vonkajších síl (deformácia ťahom, 
tlakom, ohybom, šmykom, krútením). 

Pružná (elastická) deformácia - deformácia tuhého telesa, ktorá zanikne, ak na teleso prestanú pôsobiť 
deformujúce sily. 

Tvárna (plastická) deformácia - deformácia tuhého telesa, ktorá pretrváva aj po ukončení pôsobenia 
deformujúcich síl.  

Mechanické napätie σσσσ - veličina definovaná ako podiel sily a plochy, na ktorú pôsobí sila, t.j. je to sila pôsobiaca 

na jednotku plochy: σσσσ = F/S  

Hookov zákon - definuje mieru deformácie, ktorá je úmerná pôsobiacemu napätiu. V prípade deformácie ťahom 

platí Hookov zákon pre ťah:  ε = ∆l/lo = (1/E)σ, kde ε je pomerné pozdĺžne predĺženie 

Modul pružnosti v ťahu (Youngov modul pružnosti) E - materiálová konštanta definovaná ako podiel 

normálového napätia σn a pomerného pozdĺžneho predĺženia ε tyče pri deformácii ťahom. Platí E = σ / ε 

Povrchová energia - energia povrchovej vrstvy kvapaliny [W] = 1 J. Kvapalina v rovnovážnom stave zaujíma vždy 
taký tvar, aby jej povrchová energia bola čo najmenšia. 

Povrchové sily - príťažlivé sily pôsobiace v povrchovej vrstve kvapaliny medzi molekulami, ktoré zapríčiňujú snahu 
kvapaliny zmenšiť svoj povrch. 

Povrchové napätie σσσσ - veličina definovaná podielom sily pôsobiacej v povrchovej vrstve kvapaliny kolmo na rad 

molekúl a jeho dĺžky. Platí σ = F/l 

Kapilarita - jav prejavujúci sa zvýšením alebo znížením hladiny kvapaliny v kapiláre vzhľadom na hladinu 
kvapaliny, do ktorej je kapilára ponorená (kapilárna depresia - zníženie hladiny kvapaliny, kapilárna elevácia - 
zvýšenie hladiny kvapaliny v kapiláre). 

Zmeny skupenstva: 

topenie - premena tuhej látky na kvapalnú, tuhnutie - premena kvapalnej látky na tuhú, vyparovanie - premena 
kvapalnej látky na plynnú, kondenzácia - premena plynnej látky na kvapalnú, sublimácia - premena tuhej látky na 
plynnú. 

Skupenské teplo [ L] - teplo, ktoré treba dodať alebo sa uvoľní pri skupenských premenách látok. 

Merné skupenské teplo [ l] - veličina definovaná ako podiel skupenského tepla L a hmotnosti látky m: l = L/m 

Absolútna vlhkosť vzduchu - veličina definovaná ako podiel hmotnosti vodných pár v danom objeme a tohto 

objemu. Udáva množstvo vodných pár v 1 m3 vzduchu:  Φ = m / V 

Relatívna vlhkosť vzduchu - veličina definovaná ako podiel absolútnej vlhkosti vzduchu a absolútnej vlhkosti 

vzduchu nasýteného vodnými parami pri tej istej teplote. Vyjadruje sa v percentách: ϕ = Φ / Φm. 
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1.7 ELEKTRINA A MAGNETIZMUS 

Je to časť fyziky, ktorá skúma a opisuje vlastnosti elektrických nábojov ako aj ich elektrické a magnetické polia, 
procesy elektrického vedenia a elektromagnetické kmity a vlny. 

Prehľad najdôležitejších pojmov, veličín a jednotiek elektriny a magnetizmu: 

Elektrické pole - silové pole, zdrojom ktorého sú elektrické náboje. 

Elektrón - elementárna častica s nukleónovým číslom 1 so záporným elementárnym nábojom. 

Elektrický náboj [Q] = 1 C = 1 A.s základná vlastnosť zelektrizovaných objektov. 

Elementárny elektrický náboj e = 1,602.10-19 A.s 

Vodič - elektricky vodivá látka, látka umožňujúca makroskopický prenos elektrických nábojov. 

Polovodič - tuhá alebo kvapalná látka, ktorej merná elektrická vodivosť závisí od teploty a je zvyčajne menšia ako 
merná elektrická vodivosť kovov, nosičmi elektrického prúdu v polovodičoch sú elektróny, resp. diery. 

Elektrický prúd [I] = 1 A - fyzikálna veličina, ktorá je definovaná podielom náboja Q prechádzajúceho prierezom 
vodiča za čas t I = Q/t. 

Elektrický potenciál definovaný ako práca potrebná na premiestenie jednotkového bodového kladného náboja v 
elektrickom poli z miesta, ktoré je zvolené ako základ do miesta, v ktorom sa potenciál určuje. 

Elektrické napätie [U] = 1 V = 1 W.s/C = W/A - medzi dvoma bodmi A a B elektrického poľa sa rovná podielu práce 
W, ktorú vykoná pole pri premiestení náboja medzi týmito bodmi a náboja, U = W/Q. 

Jednosmerný elektrický obvod 

Elektrický zdroj - zdroj elektrickej energie schopný vyvolať elektrický prúd v elektrickom obvode. 

Elektrický obvod - vzájomne vodivo prepojená uzavretá sústava odporov, kondenzátorov, cievok, spotrebičov a 
zdrojov. 

Elektromotorické napätie - veľkosť napätia na svorkách nezaťaženého zdroja, práca elektrických síl potrebná na 
premiestenie náboja Q   Ue = W/Q. 

Svorkové napätie - napätie na svorkách zaťaženého zdroja. 

Napätie na odpore - napätie časti elektrického obvodu definované ako súčin jej odporu a elektrického prúdu, 
ktorý ňou preteká. 

Ohmov zákon - prúd I prechádzajúci vodičom je priamoúmerný napätiu U na koncoch vodiča. Konštantou 
úmernosti je elektrický odpor [R] = Ω = 1 V.A-1, pre ktorý platí R = U/I. 

Elektrický odpor  (rezistancia) [R] - 1 Ω - vlastnosť látky klásť odpor prechodu elektrického prúdu, rovná sa súčinu 

merného odporu ρ a dĺžky vodiča l, deleného prierezom S vodiča: R = ρ.l/S.  

Zároveň platí   R = Ro(1 + αt). 

Merný elektrický odpor (rezistivita) [ρ] = Ω.m charakterizuje elektrickú vodivosť látky (G = 1/R), závisí od teploty. 

Sériové spájanie rezistorov - výsledná rezistancia sa rovná súčtu rezistancií, napätie prislúchajúce výslednej 
rezistancii je súčtom napätí na jednotlivých rezistoroch. 

Paralelné spájanie rezistorov - prevrátená hodnota výslednej rezistancie sa rovná súčtu prevrátených hodnôt 
rezistancií, resp. výsledná vodivosť sa rovná súčtu vodivostí, celkový prúd sa rovná súčtu prúdov v jednotlivých 
rezistoroch, napätie na všetkých rezistoroch je rovnaké. 
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Elektrická vodivosť  (konduktancia) [G] = 1 S - charakterizuje schopnosť látky viesť elektrický prúd, prevrátená 
hodnota rezistancie. 

Merná elektrická vodivosť  (konduktivita) [γ] = S.m-1 - prevrátená hodnota merného odporu (rezistancie),   

t.j.   γ = 1/ρ. 

1.  Kirchhoffov zákon - algebraický súčet prúdov v uzle elektrického obvodu sa rovná nule. 

2.  Kirchhoffov zákon - v ľubovolnom elektrickom obvode sa algebraický súčet elektromotorických napätí rovná 
algebraickému súčtu ohmických napätí na jednotlivých rezistoroch. 

Práca elektrického prúdu [W] = 1 J - práca, ktorá sa vykoná pri prechode elektrického prúdu vodičom  

ΔW = U.I.∆t = R.I2.∆t  

Výkon elektrického prúdu [P] = 1 W - práca elektrického prúdu za jednotku času P = W/∆t =U.I  

Ampérmeter - elektrický merací prístroj deprézskeho typu na meranie elektrického prúdu, zapája sa sériovo s 
príslušnou časťou obvodu. 

Voltmeter - elektrický merací prístroj deprézskeho typu na meranie elektrického napätia, zapája sa paralelne k 
príslušnej časti obvodu. 

Elektrické pole - pole, ktoré pôsobí na elektricky nabité teleso silou F. 

Intenzita elektrického poľa [E] - fyzikálna veličina, ktorou možno kvantitatívne opísať elektrické pole, rovná sa 
podielu sily F pôsobiacej v elektrickom poli na náboj Q a veľkosti tohto náboja Q. E = F/Q - (vektorová veličina) [E] 
= 1 N.C-1 = 1 N.A-1.s-1 = 1 V.m-1 

Coulombov zákon - vyjadruje veľkosť sily, ktorá pôsobí medzi dvoma bodovými nábojmi Q1 a Q2 nachádzajúcimi sa 

vo vzdialenosti r (ε - permitivita prostredia) F = (1/4πε) Q1.Q2 /r2 

Práca v elektrickom poli W- práca vonkajších síl pri premiesťovaní elektrického náboja v elektrickom poli  
W = Q.E.l, Q - elektrický náboj, E - intenzita elektrického poľa, l - vzdialenosť, o ktorú sa náboj premiestni. 

Kapacita vodiča C - veličina charakterizujúca vlastnosť osamoteného vodiča viazať elektrický náboj, ktorá je 
určená podielom náboja na vodiči a jeho absolútneho potenciálu [C] = 1 F = 1 C.V-1 = 1 A.s.V-1 , C = Q/U 

Kapacita kondenzátora - podiel náboja jedného z dvoch vodičov vytvárajúcich kondenzátor a potenciálu tohto 

vodiča vzhľadom na druhý C = Q/ϕ 

Kapacita C platňového (doskového) kondenzátora - C = ε.S/d, kde d je vzdialenosť medzi doskami  

kondenzátora, S – plocha dosiek kondenzátora, ε - permitivita prostredia 

Permitivita prostredia ε = εo.εr,  kde εo= 8,854.10-12 F.m-1 - permitivita vákua, εr - relatívna permitivita 

Paralelné zapojenie kondenzátorov do batérie - výsledná kapacita batérie sa rovná súčtu kapacít jednotlivých 
kondenzátorov, napätie na všetkých kondenzátoroch je rovnaké. 

Sériové zapojenie kondenzátorov do batérie - prevrátená hodnota výslednej kapacity batérie sa rovná súčtu 
prevrátených hodnôt kapacít jednotlivých kondenzátorov, napätie na batérii sa rovná súčtu napätí na jednotlivých 
kondenzátoroch. 

Energia homogénneho elektrického poľa kondenzátora Wc - energia rovná práci vykonanej pri nabíjaní 
kondenzátora Wc = Q.U/2 = Q2/2C 

ELEKTRICKÝ PRÚD V ELEKTROLYTOCH 

Elektrolyt - kvapalná alebo tuhá látka s iónovou vodivosťou. 
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Rozkladné napätie - napätie vnútri elektrolytu, po prekročení ktorého začne elektrolytom prechádzať trvalý prúd, 
pričom platí Ur = U - R.I (U - elektrické napätie na elektródach elektrolytu, R - odpor elektrolytu, I - elektrický prúd 
prechádzajúci elektrolytom). 

Elektrolytická disociácia - proces, pri ktorom sa neutrálne molekuly elektrolytu rozkladajú na kladné a záporné 
ióny. 

Elektrolýza - fyzikálnochemický proces, pri ktorom v elektrolyte nastávajú počas prechodu elektrického prúdu 
chemické zmeny. Počas elektrolýzy sa uskutočňuje prenos náboja i prenos látky, pričom na katóde sa vylučuje 
vždy vodík alebo kov a na anóde ostatné prvky.  

Platí vzťah m = Mm.Q/F.v (m - hmotnosť látky vylúčenej na katóde, Mm - molová hmotnosť, F - Faradayov náboj F = 
9,65.104C.mol-1, v - mocenstvo iónu, Q – náboj). 

Galvanický článok - zariadenie, v ktorom v dôsledku chemických procesov vzniká elektrický prúd. 

Magnetické pole - fyzikálne pole, ktoré sa prejavuje silovými účinkami na pohybujúce sa náboje alebo magnety. 
Nutnou podmienkou jeho vzniku je časová zmena elektrického poľa a keďže zmenou magnetického poľa naopak 
vzniká elektrické pole, hovorí sa o elektromagnetickom poli.  

Magnetická indukcia [B] = 1 T = 1 N.A-1.m-1, 1 T = 1 Wb.m-2 kvantitatívne opisuje magnetické pole.  

Pre výpočet sily F pôsobiacej v elektromagnetickom poli na elektrický náboj Q platí vzťah  

F = Q.v x B  (v - rýchlosť pohybujúceho sa elektrického náboja, B - magnetická indukcia poľa, vektorová veličina). 

Magnetická indukcia B v danom mieste poľa sa rovná B = F/I.l.sinα (F je sila, ktorá pôsobí v magnetickom poli na 

vodič s prúdom I, α - uhol medzi vodičom s prúdom a B, l - účinná dĺžka vodiča). 

Magnetická indukcia B vo vnútri cievky sa rovná B =µ.I.N/, kde N - počet závitov cievky,  – dĺžka cievky 

Permeabilita prostredia µ = µo.µr, kde µo = 4π.10-7.N.A-2 - permeabilita vákua µr - relatívna permeabilita 

Intenzita magnetického poľa cievky [H] = 1 A.m-1 sa rovná H = I.N/l - (vektorová veličina), B = µ.H 

Lorentzova sila F = Q.v.B.sin (v,B)  

Energia homogénneho magnetického poľa cievky Wm = L.I2/2 

Sila pôsobiaca v magnetickom poli na rovnobežné vodiče s prúdom  

F = (µ/2π) I1.I2 .l/d, kde l - dĺžka vodičov, d - vzájomná vzdialenosť vodičov, µ - permeabilita prostredia. 

Elektromagnetická indukcia - fyzikálny dej, pri ktorom trvale sa meniace magnetické pole spôsobuje vo vodivej 
slučke napätie. 

Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie - indukované napätie Ui = - dΦ/dt  

Magnetický indukčný tok [Φ] = 1 Wb = 1 V.s sa rovná Φ = B.S 

Lenzovo pravidlo - indukovaný prúd má vždy taký smer, že svojimi účinkami pôsobí proti zmene, ktorá ho 
vyvolala; vyplýva zo zákona zachovania energie. 

Vlastná indukčnosť cievky [L] = 1 H = 1 Wb.A-1= 1 V.s.A-1 - veličina charakterizujúca cievku L = Φ/I, od ktorej závisí 
Ui spôsobené vplyvom vlastnej indukcie. Cievka má vlastnú indukčnosť 1 H, ak v nej pri zmene prúdu 1A za 1s 

vzniká Ui = 1V. Platí vzťah L = µ.N2.S/l  

Elektromagnetické kmitanie - dej, pri ktorom sa veličiny elektromagnetického poľa periodicky menia. 

Okamžitá hodnota striedavého napätia a prúdu - U = Um.sin ω.t , I = Im.sin ω.t 

Efektívna hodnota striedavého napätia a prúdu - ef mU U 2= ;  ef mI I 2=  
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Zdanlivý výkon PZ striedavého prúdu - PZ = U.I (V.A) 

Skutočný výkon PS striedavého prúdu - PS = PZ.cosϕ = U.I.cosϕ (W) (ϕ- fázový posun medzi napätím a prúdom, 

cosϕ - účinník) 

Impedancia [Z] - komplexná veličina, charakterizujúca schopnosť elektrickej siete viesť elektrický prúd   

Z = R + iX (R - rezistancia, X – reaktancia), i – imaginárna jednotka (i2  = -1)). 

Z = [R2 + (ωL - 1/ωC)]1/2 (ω - uhlová frekvencia, L - vlastná indukčnosť obvodu, C - kapacita obvodu). 

Účinnosť transformátora µ = P2/P1 - podiel skutočného výkonu P2 v sekundárnej cievke a skutočného výkonu P1 v 
primárnej cievke. 

Oscilačný obvod - obvod zložený z cievky L a kondenzátora C, ktorý kmitá s frekvenciou f = 1/ 2π (L.C)1/2, resp. 

CLT ⋅⋅⋅= π2 - Thomsonov vzťah 

Elektromagnetické vlnenie - periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity 
elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie. 

Elektrická vodivosť - dej, pri ktorom sa v pevných, kvapalných a plynných látkach a vo vákuu pohybujú 
 v dôsledku elektrického poľa nosiče náboja. 

1.8 OPTIKA 

Je to časť fyziky, v ktorej sa optické javy a procesy skúmajú a opisujú pomocou troch modelov: 

1. Geometrický model - geometrická optika 

2. Vlnový model - vlnová optika 

3. Kvantový model - kvantové vlastnosti svetla 

Prehľad najdôležitejších pojmov, veličín a jednotiek optiky: 

Geometrická optika - časť fyziky, v ktorej sa fyzikálne javy a procesy opisujú pomocou modelu svetelného lúča. Na 
časticový a vlnový charakter svetla sa pritom neprihliada. 

Zákon odrazu - pri odraze svetla na rozhraní dvoch odlišných optických prostredí dopadajúci lúč, odrazený lúč a 
kolmica na rovinu rozhrania ležia v jednej rovine. Uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu.  

Zákon lomu - ak svetlo prechádza z jedného optického prostredia do druhého s odlišným indexom lomu N, na 
rozhraní oboch prostredí zmení rýchlosť, a tým aj smer. Dopadajúci lúč, kolmica na rovinu rozhrania a lomený lúč 

ležia v jednej rovine. Podiel sínusov uhla dopadu α a uhla lomu β pre dve dané prostredia je veličina stála a rovná 

sa indexu lomu n (Snellov zákon): sinα / sinβ = v1/v2 = n2/n1 = n  

Optická sústava - súbor súosích lámavých a odrazových plôch, pomocou ktorých sa uskutočňuje optické 
zobrazovanie. 

Optická os - priamka, na ktorej ležia stredy krivosti všetkých lámavých a odrazových plôch optickej sústavy. 

Hlavné roviny - opticky združené roviny kolmé na optickú os, ktoré majú jednotkové priečne zväčšenie.  

Ohnisko - bod na optickej osi, ktorý je optickým obrazom bodu v nekonečne. 

Ohnisková vzdialenosť f - vzdialenosť ohniska od hlavnej roviny. 

Optická mohutnosť [ϕ] = 1 D - prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti ϕ = 1/f 
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Šošovka - priehľadné optické prostredie ohraničené dvoma sférickými lámavými plochami, resp. jednou guľovou a 
jednou rovinnou plochou. 

Zrkadlo - odrazová plocha takmer úplne odrážajúca dopadajúce svetlo. 

Zobrazovacia rovnica šošovky - 1/f = 1/a + 1/a´, kde a - predmetová vzdialenosť, a´- obrazová vzdialenosť a f - 
ohnisková vzdialenosť 

Zobrazovacia rovnica guľového zrkadla - 1/f = 1/a + 1/a´, kde a - predmetová vzdialenosť, a´- obrazová 
vzdialenosť a f - ohnisková vzdialenosť 

Význačné lúče : 

1/ lúč rovnobežný s optickou osou sa láme, na zrkadle odráža, do obrazového ohniska 

2/ lúč prechádzajúci cez predmetové ohnisko sa láme, na zrkadle odráža, rovnobežne s optickou osou. 

3/ lúč prechádzajúci stredom šošovky (na zrkadle stredom krivosti) zachováva svoj smer (pri zrkadle sa vracia 
späť).  

Vlnová optika je časť fyziky, v ktorej sa optické javy a procesy opisujú pomocou vlnového modelu svetla. Časticový 
charakter svetla sa pritom neuvažuje. 

Elektromagnetické žiarenie - tok kvánt elektromagnetického poľa. 

Svetlo - má charakter elektromagnetického vlnenia rôznych frekvencií, šíri sa ako vlnenie; časť 
elektromagnetického spektra, ktoré vníma zrakový analyzátor. 

Svetelná energia - pri šírení svetla sa prenáša energia, no neprenáša sa látka. 

Rýchlosť svetla c - rýchlosť šírenia svetla v danom optickom prostredí. Rýchlosť svetla vo vákuu  

c = 2,997 924 58 .108 m.s-1 ≈ 3.108 m.s-1 je univerzálna konštanta. Rovná sa súčinu vlnovej dĺžky a frekvencie svetla 

f. Závisí od prostredia, v ktorom sa svetlo šíri, c = λ.f 

Vlnová dĺžka svetla λ - závisí od prostredia, v ktorom sa šíri (frekvencia od prostredia nezávisí). 

Optická dráha l sa rovná l = n.s (n - index lomu, s - skutočná dráha) 

Interferencia - je skladanie dvoch alebo viacerých vlnení. Interferenciou sa vlnenie zosilňuje alebo zoslabuje. 
Podmienkou porovnateľnej interferencie svetla je, aby svetelné zväzky boli koherentné. Podľa veľkosti rozdielu 
optických dráh l sa mení veľkosť výsledného osvetlenia. 

Zosilnenie svetla pri interferencii na tenkej vrstve nastane v miestach, pre ktoré platí: l = k.λ, (l - dráhový rozdiel 

medzi lúčom odrazeným na prvom a na druhom rozhraní, n - index lomu vrstvy, λ - vlnová dĺžka svetla, k = 0, 1, 
2...). 

Zoslabenie svetla pri interferencii na tenkej vrstve nastane, keď platí: l = (2k + 1)λ/2 

Ohyb (difrakcia) svetla - odklon od priamočiareho šírenia svetla v homogénnom prostredí vyplývajúci z vlnových 
vlastností svetla. 

Ohyb svetla na mriežke 

- zosilnenie nastáva, ak l = b.sin α = k.λ 

- zoslabenie nastáva, ak l = b.sin α = (2k + 1)λ/2 

(l - dráhový rozdiel, b - mriežková konštanta - vzdialenosť stredov štrbín, α - uhol ohybu, λ - vlnová dĺžka svetla, k 
= 0, 1, 2...). 
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Rozklad svetla - prirodzené biele svetlo je polychromatické, t.j. obsahuje viac monochromatických zložiek, ktoré 
sa líšia frekvenciou. Rozklad bieleho svetla na monochromatické zložky vzniká disperziou a ohybom (difrakciou). 

Spektrum: 

- podľa druhu rozkladu - disperzné, ohybové 

- podľa skupenstva telies vysielajúcich svetlo - spojité, nespojité (čiarové, pásové) 

- podľa pôsobenia prostredia na vzhľad svetla - emisné, absorpčné 

Polarizácia svetla - usmernenie kmitov elektrického vektora nepolarizovaného svetla tak, že jeho koniec opisuje 
nepremennú krivku. Priemet tejto krivky do roviny kolmej na smer šírenia vlnenia je všeobecne elipsa, ale môže 
predstavovať aj kružnicu alebo úsečku (eliptická, kruhová, lineárna polarizácia). 

Lineárne polarizované svetlo – monochromatické svetlo, ktorého elektrický vektor kmitá v rovine kolmej na smer 
šírenia, svetlo so stálym smerom vektora elektrického poľa. 

Kvantová optika 

Fotón - kvantum elektromagnetického poľa, kvantum energie monochromatickej elektromagnetickej vlny 
prejavujúcej sa ako častica. 

Energia fotónu E = h.f (h - Planckova konštanta, f - frekvencia elektromagnetickej vlny). 

Planckova konštanta h = 6,625 176.10-34 J.s, základná fyzikálna konštanta. 

Vonkajší fotoelektrický jav (vonkajší fotoefekt) - jav, pri ktorom sa energia dopadajúcich fotónov spotrebuje na 
uvoľnenie elektrónov z látky (výstupná práca) a prebytok energie sa mení na kinetickú energiu uvoľneného 
elektrónu. Tento jav popisuje Einsteinova rovnica fotoelektrického javu: h.f = Wv + me.v

2/2 (h - Planckova 
konštanta, f - frekvencia dopadajúceho žiarenia, Wv - výstupná práca, me - hmotnosť elektrónu, v - rýchlosť 
elektrónu). 

Fotočlánok - zariadenie, v ktorom po osvetlení vzniká fotoelektromotorické napätie. Podmienkou jeho vzniku je 
existencia elektrického poľa v materáli pred jeho osvetlením. 

Vnútorný fotoelektrický jav (vnútorný fotoefekt) - jav, pri ktorom dochádza po dopade fotónov k uvoľneniu 
elektrónov viazaných v látke, pričom uvoľnené elektróny v nej zostávajú. 

1.9 ATÓMOVÁ FYZIKA 

Je to časť fyziky, v ktorej sa opisuje stavba atómov, ich vlastnosti, procesy vnútri atómov a vzájomné pôsobenie 
medzi atómami. 

Prehľad najdôležitejších pojmov, veličín a jednotiek atómovej fyziky: 

Stavba atómu 

Atómy - najmenšie častice chemických prvkov, dat = 10-10 m 

Hmotnostné číslo A = Z + N (Z - počet protónov, N - počet neutrónov) 

Relatívna atómová hmotnosť Ar - vyjadruje koľkokrát je hmotnosť atómu väčšia ako je dvanástina atómovej 

hmotnosti izotopu uhlíka 12 
6C;   Ar = ma/[ma(

12
6C)/12] 

Atómová hmotnostná konštanta u - je definovaná ako 1/12 hmotnosti izotopu uhlíka 12 
6C  (1 u = 1,66.10-27kg) 
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Atómový obal - obklopuje jadro atómu a obsahuje všetky elektróny patriace atómu, ktoré kompenzujú náboj 
jadra. Elektróny sú v atómovom obale usporiadané podľa energetických hladín, pričom elektróny s takmer 
rovnakými energetickými hladinami sa zoskupujú do elektrónovej vrstvy. 

Vlnové vlastnosti svetla 

Vlnový model - interferenciu elektrónov pri prechode tenkou kovovou fóliou a ohyb elektrónov na kryštálovej 
mriežke možno vysvetliť iba na základe vlnového modelu. 

Hmotné vlnenie (de Broglieho) - každému prúdu pohybujúcich sa častíc je priradené vlnenie s vlnovou  

dĺžkou λ 

De Broglieho vlnová dĺžka λ = h/m.v (h - Planckova konštanta) 

Vlnová dĺžka častíc s nábojom e λ = h/(2e.U.m)1/2 

Kvantové vlastnosti svetla 

Vonkajší fotoelektrický jav (Einsteinova rovnica) h.f = h.fo+ - me.v
2/2 

Fotónový model svetla - každému svetelnému kvantu prislúcha určitá energia W = h.f 

Planckova konštanta h = (6,6252 ± 0,0005).10-34 W.s-2 

Frekvencia emitovaného svetla - f = W/h 

Modely atómového obalu - Ruthefordov, Bohrov, vlnovomechanický 

Korpuskulárno-vlnový dualizmus - vysvetlenie rôznych vlastností a foriem prejavu hmoty, ktoré sa pri tých istých 
fyzikálnych podmienkach súčasne neprejavujú. Mikroobjekty sa pri určitých podmienkach javia ako priestorová 
vlna a pri iných ako častica. 

Heisenbergov princíp neurčitosti x . px ≥ h/2π 

(x-neurčitosť v súradnici polohy, px-neurčitosť v zložke hybnosti) 

Atómové jadrá: 

Hmotnosť jadra mj = Z.mp + N.mn 

Hmotnostný defekt (úbytok) ∆mj - nameraná hmotnosť jadra je vždy menšia ako súčet hmotností protónov a 

neutrónov v jadre ∆mj = (Z.mp + N.mn) – mj 

Náboj jadra Q = Z.e 

Polomer jadra R = Ro.A1/3  Ro = 1,4.10-15 m 

Väzbová energia jadra atómu Wj = c2. m 

Nuklid - druh jadra atómu s daným Z a A v presne určenom energetickom stave. 

Izotopy – atómy, ktoré prejavujú rovnaké chemické vlastnosti, no líšia sa svojimi fyzikálnymi vlastnosťami (nuklidy 
s rovnakým Z a rôznym A). 

Rádionuklidy - nestabilné jadrá atómov, ktoré pri rozpade emitujú rádioaktívne žiarenie, až kým nevznikne 
stabilné jadro. 

Rádioaktívne žiarenie - priestorová emisia energie vo forme emitovaných častíc alebo žiarenia γ.  

Zákon rádioaktívnej premeny N = No.e-λ.t, kde N0 – počet nerozpadnutých rádioaktívnych jadier v čase t = 0 s, N – 
počet nerozpadnutých rádioaktívnych jadier v čase t, λ – rozpadová konštanta. 

 Polčas premeny (polčas rádioaktívneho rozpadu) T1/2 = ln 2/λ = 0,693/λ 
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Základné častice - nedeliteľné, najmenšie častice hmoty (okrem zložiek atómu bolo pri spontánnych premenách 
jadier a v kozmickom žiarení objavených viac ako 200 základných častíc) 

Urýchľovače častíc - zariadenia, v ktorých sa elektricky nabité častice (elektróny, protóny alebo ióny) urýchľujú 
prostredníctvom elektrických polí na veľmi vysoké rýchlosti. Urýchlené častice s vysokou energiou narážajú na 
ostatné častice alebo atómové jadrá tak silno, že vyvolávajú jadrové premeny (lineárny urýchlovač, cyklotrón, 
synchrocyklotrón, synchrotrón, betatrón). 

1.10 FYZIKÁLNE VELIČINY A JEDNOTKY 

Fyzikálne veličiny opisujú vlastnosti predmetov, procesov alebo stavov, pre ktoré existujú meracie postupy. 
Fyzikálna veličina je daná súčinom číselnej hodnoty a príslušnej jednotky. 

Delenie fyzikálnych veličín: 

1. Základné a odvodené 

2. Skalárne a vektorové 

3. Stavové 

4. Zachovávajúce sa 

Veličinová rovnica je matematický zápis zákonitej súvislosti medzi fyzikálnymi veličinami alebo definície 
odvodenej fyzikálnej veličiny. 

Základné veličiny - nemôžu byť určené na základe iných fyzikálnych veličín a sú navzájom nezávislé. 

Odvodené veličiny - sú definované pomocou skôr definovaných fyzikálnych veličín, definičným vzťahom, ktorým 
sú skôr definované fyzikálne veličiny navzájom viazané. 

Skalárne veličiny - na ich jednoznačné určenie stačí číselná hodnota a jednotka. 

Vektorové veličiny - na ich jednoznačné určenie sú potrebné: číselná hodnota, jednotka, smer v rovine alebo 
priestore, orientácia. 

Stavové veličiny opisujú rovnovážny stav jedného alebo niekoľkých navzájom súvisiacich systémov. Ich veľkosť 
nezávisí od toho, akou cestou sa stav dosiahol (jednoduché a odvodené stavové veličiny). 

Zachovávajúce sa veličiny - platí pre ne zákon zachovania, t.j. v uzavretom systéme sa počas fyzikálneho  

procesu nemenia. 

Jednotky SI 

Základné jednotky: m, kg, s, A, K, mol, cd 

Odvodené jednotky: odvodené z definičných vzťahov (m.s-1, m.s-2, N, C, J, Pa ...) 
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Násobky a diely jednotiek: 

T (tera-)  1012    c (centi-)  10-2 

G (giga-)   109     m (mili-)  10-3 

M (mega-)   106    µ (mikro-)  10-6 

k (kilo-)   103    n (nano-)  10-9 

h (hekto-)  102    p (piko-)  10-12 

da (deka-)  10    f (femto-)  10-15  

d (deci-)  10-1    a (atto-)  10-18 

Doplnkové jednotky: radián [rad], steradián [sr] 

Vedľajšie jednotky: okrem jednotiek SI, resp. ich násobkov a dielov, sa z praktických dôvodov povoľuje trvale 
používať vedľajšie jednotky. Vedľajšie jednotky sú: 

Veličina Názov  Značka 

čas  minúta  min 

  hodina  h 

deň    d 

plocha  ár  ár 

plocha  hektár  ha 

objem  liter  ℓ 

hmotnosť tona  t 

teplota  Celziov stupeň °C 

energia  elektrónvolt eV 

 

Niektoré jednotky používané v biofyzike, vo fyziológii a v klinickej praxi 

V medicínskej ale aj v technickej praxi sa ešte stretneme s jednotkami, ktoré sa používali pred zavedením SI 
sústavy. Vzhľadom sa širokú publicitu, ale v niektorých prípadoch aj lepšiu názornosť týchto jednotiek, uvedieme 
niekoľko najčastejšie sa vyskytujúcich. Spomínané mimosústavné jednotky boli prijaté na určitý čas (tzv. dočasné 
jednotky), ale v zahraničnej literatúre sa možno s nimi stretnúť aj teraz. 

Pri optických meraniach sa ako jednotka dĺžky používal angstrőm (Å = 10-10 m = 0,1 nm), ktorý bol definovaný 
na základe vlnovej dĺžky červenej čiary kadmia (n = 6438,4696 Å). 

Na určovanie teploty telies, ale aj organizmu, sa v krajinách strednej Európy používa Celsiova stupnica teploty 
(bod mrazu vody je pri 0 °C a bod varu vody pri 100 °C;  1K = -273,16 °C). 

Jednotku energie joule môžeme vyjadriť aj pomocou jednotky tepelnej energie, ktorá bola definovaná ako 
teplo potrebné na ohriatie 1 g vody zo 14,5 °C na 15,5 °C - to je 1 kalória = (1 cal) = 4,184 joule. 

V atómovej fyzike sa pre jednotku energie používa mimosústavná jednotka elektrónvolt (eV). Je definovaná 
ako energia, ktorú získa elektricky nabitá častica, ktorá nesie náboj 1 coulombu pri prechode potenciálnym 
rozdielom 1 volt (1 eV = 1,602.10-19 J). 

Hodnoty krvného tlaku, ale aj iných fyziologických tlakov, sa najčastejšie vyjadrujú pomocou výšky 
ortuťového stĺpca v mm Hg alebo v jednotkách Torr (1 mm Hg = 1 Torr = 133,32 Pa = 0,133 kPa). V technickej praxi 
sa tlak vyjadruje aj v atmosférach (1 atm = 101 325 Pa) alebo v baroch (1 bar = 105 Pa). 
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Množstvo rádioaktívnej látky sa v staršej literatúre udáva v jednotkách curie (Ci) a ich dielov (mCi a μCi);  
1 curie = 3,7.1010 Bq = 3,7.1010 s-1.  

Rôznorodé je aj vyjadrovanie výsledkov klinických biochemických vyšetrení. V SI sústave je látková 
koncentrácia vyjadrovaná v moloch na kubický meter (mol/m3 = mol.m-3). V klinickej praxi sa látková koncentrácia 
najčastejšie vyjadruje v moloch na liter (mol/l). Hmotnostná koncentrácia sa dá vyjadriť aj v gramoch na liter g/ℓ 
(u nás používané g%) alebo v mg/ℓ (mg%). 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené súhrnne niektoré mimosústavné jednotky a ich prepočet na jednotky SI. 

Veličina Mimosústavná 
jednotka 

Prepočet 
(faktor) 

SI jednotka 

dĺžka 

 

energia 

 

sila 

tlak 

 

 

 

hmotnosť 

 

 

viskozita 

aktivita 

absorbovaná 
dávka 

dávkový 
ekvivalent 

ožiarenie 
(expozícia) 

mikrón (μ) 

angstrőm (Ǻ) 

elektrónvolt (eV) 

kalória (cal) 

kilopond (kp) 

mm Hg 

fyzikálna 

atmosféra (atm) 

bar (bar) 

atómová 
hmotnostná 
jednotka (mu) 

centipoise (cP) 

curie (Ci) 

 

rad 

 

rem 

 

rőntgen (R) 

10-6 

10-10 

1,602.10-19 

4,184 

9,807 

133,32 
 

101 325 

100 000 

 

 

1,660.10-27 

1 

3,7.1010 

 

0,01 

 

0,01 

 

2,58.10-4 

meter (m) 

meter (m) 

joule (J) 

joule (J) 

newton (N) 

pascal (Pa) 

 

pascal (Pa) 

pascal (Pa) 

 

 

kilogram (kg) 

(mPa.s) 

becquerel(Bq) 

 

gray (Gy) 

 

(J/kg) 

 

(C/kg) 
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2. PRÍKLADY 

2.1 CHYBY MERANÍ, ŠTATISTIKA 

1. Výsledok jednorázového merania nezávislej veličiny je m = 350 g. Rozlišovacia schopnosť pozorovateľa  

na meracom prístroji je   ∆ = 1 d. Citlivosť tohto prístroja je c = 10 d.g-1. Vypočítajte maximálnu chybu mm   

a napíšte výsledok v správnom tvare. 

2. Opakovaným meraním nezávislej veličiny sme získali súbor 5 nameraných hodnôt veličiny  t  [s]: 15, 17, 12, 16, 

19. Vypočítajte aritmetický priemer t  a strednú chybu priemeru st  a napíšte  výsledok v správnom tvare. 

2.2 PREMENA JEDNOTIEK 

1. Premeňte:       

3 m               na      dm 

5,8 kg           na      g 

7 km             na      cm 

450 mA        na      A 

1 min           na      s 

3 hod           na      min 

5 hod 42 min    na  s 

2. Víťaz na krátke trate v šprinte bežal priemernou rýchlosťou 10 m.s –1. Vypočítajte akou rýchlosťou bežal  
v km.hod-1. 

3. Hustota vody je 1 000 kg.m-3.  Vypočítajte aká je hustota v g.cm-3 . 

2.3 GRAFICKÉ SPRACOVANIE MERANIA, KONŠTRUKCIA GRAFOV  

1. Zo zadaného súboru nameraných hodnôt zhotovte graf na milimetrový, resp. semilogaritmický papier. 

2. Z bodového grafu urobte spojnicový graf a urobte grafickú interpoláciu. 

3. Z nameraných hodnôt zostrojte na milimetrový papier graf lineárnej závislosti indexu lomu n (v dielikoch  
stupnice ponorného  refraktometra) od koncentrácie c roztoku vzorky. 

c (%) 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 

n (d)        

4. Z nameraných hodnôt zostrojte na milimetrový papier graf závislosti merného odporu vodných roztokov pri 

teplote 18 °C od ich hmotnostnej koncentrácie cm. 

cm (%) 5 10 15 20 25 30 35 

ρ(Ω.m)        
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5. Z nameraných hodnôt zostrojte semilogaritmický graf závislosti celotelovej impedancie Z človeka (pacient) od 

frekvencie: 

f(Hz) 200 500 1 k 2 k 5 k 10 k 20 k 

Z (Ω)        

 

Milimetrový papier na konštrukciu grafov s lineárnou osou nezávislej premennej. 

 

Semilogaritmický papier na konštrukciu grafu so semilogaritmickou osou nezávislej premennej. 
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2.4 MECHANIKA (SILA, GRAVITÁCIA, ŤAŽISKO) 

p = m.v = [kg.m.s-1],   F = m.a = [kg].[m.s-2] = [kg.m. s-2] = [N] 

1. Raketa s hmotnosťou 10 000 kg letí rovnomerným  priamočiarym pohybom rýchlosťou 150 m.s-1. Určte 
hybnosť rakety. 

2. Tenisová loptička má hmotnosť 0,05 kg. Po údere tenisovou raketou dostane zrýchlenie 30 m.s-2. Akou silou 
pôsobila raketa na loptičku? 

2.5 KINEMATIKA 

s m
v m s

t s
1. −

    = = =     
,      

m sv
a m s s m s

t s

1

1 1 2
.

. . .
−

− − −
 ∆       = = = =      ∆

 ,      
v v v

a
t t t

1 0

1 0

− ∆
= =
− ∆

 

1. Auto prejde rovnomerným pohybom 360 km  za 3 hodiny. Aká je jeho rýchlosť? 

2. Bežec  beží priemernou rýchlosťou 12 m.s-1. Za aký čas prebehne 50 km ? 

3. Vzdialenosť medzi Bratislavou a Prahou je 346 km. Lietadlo letí rýchlosťou 300 km.h-1. Ako dlho potrvá let z 
Bratislavy do Prahy ?  

4. Autobus sa rozbiehal 2 s a dosiahol rýchlosť 40 km.hod-1. Vypočítajte veľkosť jeho zrýchlenia, ak 
predpokladáme, že sa pohyboval rovnomerne zrýchleným pohybom ? 

5. Za aký čas zrýchlilo auto z 0 km.hod-1 na 80 km.hod-1, ak sa pohybovalo rovnomerne zrýchleným pohybom so 
zrýchlením 2 m.s-2 ? 

2.6 PRÁCA, VÝKON, ENERGIA 

[ ]W F s Nm kg ms m kgm s2 2 2. . . . . . .− −   = = = =       [ ]J=  

[ ]

[ ] [ ]
[ ]

kg m sJW
P kg m s W

t s s

2 2

2 1
.

.. .
−

−
 
    = = = = =  

      [ ]kE m v kg m s J2 2 21

2
− = ⋅ = ⋅ ⋅ =  

      [ ]pE mgh kgms m J2. . . . .− = = =    

1. Akú prácu vykonáte ak vynesiete na prvé poschodie (do výšky 5m) 50 kg radiátor? 

2. Teleso tiaže 50 N dvíhate rovnomerným pohybom nahor. Vykonáte pritom prácu 100 J. Do akej výšky ste 
zdvihli bremeno? 

3. Aký výkon vynaloží človek tiaže 700 N, keď vystúpi na kopec vysoký 1 000 m za 6 hod? 

4. Jeden stroj vykoná za 5 min. prácu  30 000 J, druhý stroj za 10 min. 15 000 J. Ktorý stroj má väčší výkon? 

5. Loptička s hmotnosťou 100 g je vyhodená kolmo nahor do výšky 5 m. Akú má veľkú polohovú energiu  
v najvyššom bode vzhľadom na zem? 

6. Tenisová loptička s hmotnosťou 0,05 kg bezprostredne po zrážke s tenisovou raketou ma rýchlosť 20 m.s-1.  
Akú má kinetickú energiu? 
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2.7 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI KVAPALÍN 

[ ]
[ ]

kg m sNF
p kg m s Pa

S m m

2

1 2

2 2

−

− −
 ⋅ ⋅    = = = = ⋅ ⋅ =     

      

 

[ ]p h g m kg m m s kg m s Pa3 2 1 2ρ − − − −   = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =      
 

1. Ponorka sa ponorila do hĺbky 50 m. Aký veľký je hydrostatický tlak v tejto hĺbke? 

2. V akej hĺbke je ponorený potápač ak naňho pôsobí hydrostatický tlak 98 Pa? 

2.8 HYDRODYNAMIKA 

S v S v1 1 2 2. .=      p v konšt21
. .

2
ρ+ =  

1. Voda preteká potrubím s priemerom 20 cm ustáleným prúdením rýchlosťou 1 m.s-1. Ako rýchlo vyteká z 
potrubia so zúženým priemerom 2 cm? 

2.   Vo vodorovnej trubici tečie voda ustáleným prúdením rýchlosťou 2 m.s-1 s tlakom 300 kPa. Ako rýchlo  
  prúdi voda v zúženom mieste trubice, kde je tlak 200 kPa? 

2.9 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PLYNOV 

p V n R T. . .=     [ ]
[ ]

kg m sNF
p kg m s Pa

S m m

2

1 2

2 2

. .
. .

−

− −
 
    = = = = =     

      

 p V konšt. .=  

R = 8,314 J.K-1.mol-1 

AN mol23 16,023.10 −=  

1. Vypočítajte termodynamickú teplotu 10 molov plynu, ktorý je v nádobe s objemom 1m3 pod tlakom  
101 000 Pa. 

2. V nádobe s objemom 50 dm3 je uzavretý plyn pod tlakom 100 kPa. Aký tlak bude mať ten istý plyn pri objeme 
100 dm3? 

3. Koľko molekúl obsahujú 4 moly plynu?  

2.10 TEPLOTA – MERANIE TEPLOTY 

T = 0 K = – 237,15 °C 

T = 0 °C = 237,15 K 

1. Preveďte na stupne Celzia : 

312 K,485 K,        130 K,52 K 

2. Preveďte na Kelviny: 

58,2 °C,      115 °C,       -36 °C,        0 °C      

3. V noci ukázal teplomer  –10 °C. Cez deň vystúpil na +3 °C.  O koľko stupňov vystúpila teplota cez deň? 
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2.11 ELEKTRICKÝ OBVOD 

[ ]

[ ]
[ ]

VU
R

I A
= = = Ω   [ ]nI I I I A1 2 ...= + + +     [ ]e nU R I R I R I V1 2. . ...= + + +  

1. Vypočítajte veľkosť elektrického prúdu, ktorý prechádza žiarovkou s odporom  30 kΩ pri napätí 230 V. 

2. Vláknom svietiacej volfrámovej žiarovky prechádza pri napätí 230 V elektrický prúd 0,5 A. Vypočítajte 
elektrický odpor vlákna.  

3. Žiarovky 1, 2, sú zapojené paralelne, viď elektrickú schému. K nim je sériovo pripojená žiarovka 3. Žiarovky sú 
pripojené na sieť. Ako sa zmení jas žiaroviek 1, 2, keď žiarovku 3 odpojíme? Ako bude svietiť žiarovka 3, ak 
jednu zo žiaroviek 1, 2, odpojíme? 

 

4. Pri napätí zdroja 12 V preteká žiarovkou elektrický prúd 0,2 A. Ako veľký 
elektrický prúd preteká žiarovkami 1 a 2 s rovnakým odporom 120 Ω. 

 

 

2.12 ELEKTRICKÉ  POLE 

[ ]Q A s.=      [ ]
Q Q

F N
r
1 2

2
0
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.
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        [ ]
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1
.

4
φ
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= =  

1. Dve rovnako malé gulôčky  zanedbateľnej hmotnosti, zavesené vo vákuu na tenkých nitiach rovnakej dĺžky sú 
súhlasne nabité nábojom Q. Vypočítajte akou silou F sú odtláčané od seba.  (ε0 = 8,854.10-12 F.m-1) 

2. Vypočítajte intezitu elektrostatického poľa v okolí náboja veľkosti 1 C vo vzdialenosti 1 m, 100 m a 1km.  
(ε0 = 8,854.10-12 F.m-1) 

3. Vypočítajte potenciál elektrostatického poľa vo vzdialenosti 10 m a 1 000m od náboja Q = 2 C. Určte ich 
rozdiel. 

2.13 SVETLO, GEOMETRICKÉ A VLNOVÉ VLASTNOSTI  

c = 300 000 km.s-1 = 3.108 m.s-1        c
v m s

N
1. − =   

       [ ]
c

m
f

λ=  
v

n
v

2

1

=  
n

n
1

2

sin

sin

β

α
=  

1. Vypočítajte, za akú dobu dostanete odpoveď od kozmonautov na Mesiaci, keď vzdialenosť Mesiaca od Zeme je  
s = 370 000 km.  

2. Vypočítajte, akou rýchlosťou sa bude šíriť svetlo v optickom hranole s indexom lomu N = 3,2  ( LiNb03). 

3. Na optický hranol s indexom lomu n2 = 2,7 ponorený v kvapaline s indexom lomu n1 = 1,7 dopadá sveteľný lúč 

pod uhlom α = 33°. Pod akým uhlom sa bude v hranole šíriť lomený lúč?  

2.14 MECHANICKÉ VLNENIE 

1 

2 

3 
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1. Vypočítajte za aký čas sa odrazí zvuková vlna od steny vzdialenej 1 500 m. Rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu  
v = 344 m.s-1. 

2. Po záblesku atmosferického výboja v búrke, zvuková vlna dorazí k pozorovateľovi za 15 s. Ako ďaleko je búrka? 

3. Aká je perióda srdečného rytmu, keď ste si namerali aktuálnu tepovú frekvenciu 13 tepov za 10 s? 

 

4. Vyznačte na priloženom zobrazení sínusoidy,  
maximálnu amplitúdu A, periódu T a úseky 

periódy T/2,  3/2T,  T a dĺžku vlny λ. 

 

2.15 ZVUK 

[ ]

m sv
f s
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1
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    = = =   

        vzduchv m s 1344 . −=      vodav m s 11.500 . −=  

1. Zvuk sa v mäkkých biologických tkanivách šíri rýchlosťou  1 500 m.s-1.  Vypočítajte za akú  dobu  sa vráti 
odrazená zvuková vlna do ultrazvukovej sondy od orgánu vzdialeného od  sondy 18 cm. 

2. V horách sa ozve ozvena po 2,5 sekunde. Vypočítajte vzdialenosť prekážky, od ktorej sa zvuk odrazil.   

2.16 OPTICKÉ ZOBRAZOVANIE 

n
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1
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f a b
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= +  

1. Vypočítajte, pod akým uhlom sa lomí svetelný lúč pri prechode zo vzduchu do vody, ak dopadá na vodnú 

hladinu pod uhlom 30°, index lomu vody je N = 1,333 a index lomu vzduchu je N = 1,0003. 

2. Vypočítajte medzný uhol benzénu C6H6 pre optické rozhranie vzduch/benzén. (Index lomu vzduchu je  
N= 1,0003 a index lomu benzénu je N = 1,5013). 

3. Ako sa zobrazí predmet v schémach na obrázkoch? Zostrojte obraz predmetu. 

 

 

 

 

 

2.17 ELEKTRICKÉ MERACIE PRÍSTROJE 

f1 f2 
S 

1 
f1 f2 

S 
1 
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1. Elektrický merací prístroj – voltmeter - má uvedenú triedu presnosti  1,5 . Vypočítajte chybu merania pri 
maximálnej výchylke 30 V a chybu merania pri výchylke 5 V na tom istom rozsahu. 

 

2. Nakreslite do priloženej schémy elektrického obvodu 
ampérmeter, ak chcete merať elektrický prúd pretekajúci 
odporom R2. 

 

3. Nakreslite do priloženej schémy elektrického obvodu voltmeter, ak 
chcete merať elektrické napätie na  odpore R2. 

 

 

2.18 RÁDIOAKTIVITA 

[ ]
N

A s Bq
t

1−∆  = = =  ∆
   T1

2
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=  

1. Vypočítajte aktivitu rádioaktívneho žiariča, ak v jadre za 10 s prebehne 400 premien. 

2. Polčas rozpadu stroncia je 9 minút. Vypočítajte jeho rozpadovú konštantu. 

 

  

R1 

R2 R3 

R1 

R2 R3 
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3. OTÁZKY Z LEKÁRSKEJ FYZIKY A BIOFYZIKY NA OVERENIE  
ÚROVNE OSVOJENIA SI ZÁKLADNÝCH VEDOMOSTÍ 

1. Napíšte matematický vzťah pre počet interakcií neutrónov s terčíkovým atómom za 1 sekundu a označte 
jednotlivé symboly. 

2. Aký fyzikálny vzťah vyjadruje počet interakcií neutrónov s atómovými jadrami. Označte jednotlivé symboly. 

3. Matematicky zapíšte a vysvetlite základný zákon rádioaktívneho rozpadu. 

4. Aký je rozdiel medzi ionizáciou, excitáciou a luminiscenciou atómov. 

5. Vypočítajte najkratšiu vlnovú dĺžku spojitého spektra rtg. žiarenia pre napätie Ua = 10 000 V. 

6. Z ktorých troch zložiek sa skladá lineárny súčiniteľ zoslabenia pri interakcii žiarenia s hmotou. 

7. Uveďte základné metódy detekcie rádioaktívneho žiarenia a merania rádioaktivity žiariča podľa typu 
interakcie žiarenia so senzorom detektora. 

8. Opíšte algoritmus určovania pracovnej charakteristiky Geigerovho-Műllerovho detektora. 

9. Ako je definovaná polovrstva absorbátora rádioaktívneho žiarenia. 

10. Nakreslite a vysvetlite princíp Geigerovho-Műllerovho detektora. 

11. Nakreslite a vysvetlite princíp scintilačného detektora. 

12. Charakterizujte základné druhy jadrového žiarenia. 

13. Vysvetlite princíp tomografie. 

14. Aké sú výhody a nevýhody röntgenových vyšetrení. 

15. Ako vzniká rtg. žiarenie. 

16. Čo spôsobuje neostrosť rtg. obrazu. 

17. Vysvetlite princíp computerovej tomografie. 

18. Vymenujte základné vlastnosti atómového jadra. 

19. Charakterizujte Bohrov model atómu. 

20. Definujte základné rozdelenie elementárnych častíc a uveďte príklady. 

21. Vysvetlite prečo sú absorpčné spektrá plynov čiarové. 

22. Vysvetlite pojem ionizačná energia. 

23. Ktoré fyzikálne veličiny zostávajú zachované pri rozpade rádioaktívneho jadra. 

24. Ako sa mení jadro pri emisii elektrónu a pozitrónu. 

25. Vysvetlite pojem primárna a sekundárna ionizácia. 

26. Vysvetlite rozdiel medzi pojmami špecifická lineárna ionizácia a lineárny prenos energie. 

27. Vysvetlite pojem zložené jadro a opíšte jeho vlastnosti. 

28. Vysvetlite rozdiel medzi pojmami „potenciálový rozptyl“, „pružný rozptyl“ a „nepružný rozptyl“. 

29. Vysvetlite pojem „radiačný záchyt“ a jeho odlišnosť od štiepnej reakcie. 

30. Ako sa líšia α a β žiarenie v špecifickej lineárnej ionizácii a ako tento rozdiel ovplyvňuje dolet α a β častíc. 

31. Aké mechanizmy sa uplatňujú pri interakcii γ žiarenia s hmotou. 

32. Aká zásada platí pre uskladnenie čistých γ žiaričov a prečo. 

33. Aký charakter má energetické spektrum β žiaričov, ako ovplyvňuje dolet β častíc v absorbátore. 
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34. Vysvetlite rozdiel medzi priamym a nepriamym biologickým účinkom rádioaktívneho žiarenia na biologické 
systémy. 

35. Vysvetlite pojem dávkový ekvivalent a uveďte v akých jednotkách sa vyjadruje.  

36. Aké sú základné mechanizmy biologického účinku rádioaktívneho žiarenia 

37. Definujte prirodzenú a umelú rádioaktivitu. 

38. Definujte charakter vnútrojadrových síl a vymenujte ich vlastnosti. 

39. Napíšte schému jadrovej premeny pri emisii beta mínus častice. 

40. Koľko rozpadov nastane za minútu, ak aktivita vzorky je 5 kBq. 

41. Napíšte vzťah pre väzbovú energiu jadra a označte jednotlivé symboly. Hmotnostný defekt vyjadrite 
pomocou hmotnosti neutrónov a protónov. 

42. Čomu sa rovná efektívny polčas rozpadu Tef, ak biologický polčas Tb = 10 dní a fyzikálny polčas Tf = 40 dní. 

43. Napíšte schému jadrovej premeny častíc jadra pri emisii pozitrónu. 

44. Aká je hrúbka polovrstvy materiálu, ktorého lineárny absorpčný koeficient µ = 0,693 cm-1. 

45. Odvoďte vzťah medzi rozpadovou konštantou a polčasom rozpadu. Definujte rozpadovú konštantu. 

46. Vypočítajte aktivitu rádioizotopu po uplynutí 5 polčasov, ak na začiatku bola aktivita 6400 MBq. 

47. Vymenujte typy interakcií gama žiarenia s hmotným prostredím a charakterizujte fotoelektrický jav. 

48. Definujte jednotku dávky žiarenia, napíšte definičný vzťah. 

49. Vymenujte typy interakcií gama žiarenia a hmotným prostredím a charakterizujte Comptonov efekt. 

50. Vymenujte typy interakcií gama žiarenia s hmotným prostredím a uveďte podmienku vzniku elektrón-
pozitrónového páru. 

51. Nakreslite a charakterizujte rozdiel medzi ionizačnou charakteristikou ionizačnej komory a pracovnou 
charakteristikou Geigerovho-Műllerovho detektora. 

52. Vysvetlite princíp detekcie jadrového žiarenia a uveďte typy detektorov, ktoré poznáte. 

53. Nakreslite schému scintilačného detektora, označte základné časti. 

54. Akú funkciu má fotonásobič v scintilačnom detektore. 

55. Vyjadrite graficky ako sa mení charakter spojitého spektra rtg. žiarenia so zvyšovaním napätia medzi anódou 
a katódou röntgenky. Označte jednotlivé osi pravouhlého súradnicového systému. 

56. Akú funkciu má primárny filter v rtg. zariadení. 

57. Uveďte príklady pozitívnych kontrastných látok a dôvod prečo sa používajú v rtg. diagnostike. 

58. Ako môžme meniť tvrdosť a ako intenzitu rtg. žiarenia. 

59. Vypočítajte stupeň homogenity rtg. žiarenia ak hrúbka PPV1 = 5 mm a PPV2 = 7 mm. 

60. Ľudské telo s hmotnosťou 70 kg ožarovali 25 minút konštantným dávkovým príkonom. Celková absorbovaná 
energia je 2,1 J. Vypočítajte priemernú celotelovú dávku v mGy a dávkový príkon v mGy/s. 

61. Pri rádioizotopovom vyšetrení aplikovali pacientovi 37 MBq izotopu 86Rb, ktorého biologický polčas je 13,4 
dňa a konštanta premeny je 1,54 . 10-3 h-1. Určite efektívny polčas Tef a vypočítajte, za aký dlhý čas poklesne 
aplikovaná aktivita v tele na 3,7 kBq.  

62. Absorpcia mäkkého rtg. žiarenia v jednotkovom objeme látky je priamo úmerná tretej mocnine protónového 
čísla jednotlivých atómov absorbátora a počtu atómov v nej. Vypočítajte o koľkokrát viac sa rtg. žiarenie 
absorbuje v kostnom tkanive, v porovnaní s absorpciou vo vode. Uvažujte jednotkové množstvo s rovnakým 
počtom atómov. 
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63. Pri skiaskopickom a skiagrafickom vyšetrení tráviaceho traktu sa používa pozitívna kontrastná látka – báryová 
kaša BaSO4, ktorou sa príslušný orgán vyplňuje na vytvorenie kontrastného obrazu. Vypočítajte, koľkokrát 
viac sa mäkké rtg. žiarenie absorbuje v báryovej kaši, ako v okolitom mäkkom tkanive, ktoré možno 
aproximovať vodou. 

64. Vypočítajte hodnotu dávkového príkonu kobaltového žiariča na mieste ožarovania pacienta umiestneného vo 
vzdialenosti 1,5 m od zdroja, ak dávková konštanta, t.j. dávkový príkon (Gy/s) 1 meter od zdroja (aktivita 1Bq) 
je 7 . 10-17 Gy . m-2 . s-1 a aktivita v čase použitia je 150 GBq. 

65. Pri poklesu elektrónu zo štvrtej kvantovej dráhy na druhú sa vyžiaril fotón s energiou 2,55 eV. Vypočítajte 
vlnovú dĺžku vyžiareného svetla. 

66. Pri úplnom rozštiepení 1 kg 235U sa uvoľní energia 8,2 . 1013 J. Aké množstvo vody (m3), ktorej teplota je 293 
K, sa môže odpariť využitím tejto uvoľnenej energie. 

67. Pri výbuchu neutrónovej zbrane s mohutnosťou 1 kt TNT sa približne uvoľní 1024 neutrónov. Vypočítajte, 
koľko neutrónov prejde plochou 1 m2 vo vzdialenosti 1 000 m za predpokladu, že sa neabsorbujú vo vzduchu. 

68. Akou rýchlosťou sa budú pohybovať elektrón a protón, ktoré vznikli interakciou fotónu žiarenia gama energie 
3,02 MeV, ak sa pohybujú opačnými smermi. 

69. Pri skiaskopickom vyšetrení sa použije tvrdé rtg. žiarenie, získané pri anódovom napätí 150 kV. Vypočítajte 
maximálnu energiu (keV) a vlnovú dĺžku bodového žiarenia, ktoré pri tom vzniklo. 

70. Vymenujte základné zložky bunkovej membrány, nakreslite základnú schému (molekulovej organizácie). 

71. Vysvetlite pojem „iónové kanály“. Ako ich rozdeľujeme podľa odpovede na podnet? 

72. Napíšte Goldmannovu rovnicu a označte jednotlivé symboly. 

73. Definujte aktívny transport cez membránu. 

74. Aké hodnoty dosahuje pokojový membránový potenciál. Od čoho závisia. 

75. Definujte slovne a matematicky Nernstovu rovnicu. 

76. Vysvetlite a matematicky popíšte Donnanovu rovnováhu. 

77. Uveďte typy pasívneho a aktívneho transportu cez bunkovú membránu. 

78. Aký je rozdiel medzi akčným a pokojovým potenciálom. 

79. Vymenujte základné funkcie bunkovej membrány. 

80. Aká je stavba molekuly lipidov, aké skupiny membránových lipidov poznáte. 

81. Vymenujte skupiny membránových bielkovín a uveďte aké funkcie plnia. 

82. Nakreslite elektrickú schému bunkovej membrány. 

83. Aká je funkcia Na-K pumpy. 

84. Opíšte mechanizmy, ktoré podmieňujú pasívny transport. 

85. Uveďte faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť samovoľného prenosu molekúl pri difúzii. 

86. Aký je dôsledok existencie nedifuzibilných proteínov v bunke pre rozdelenie iónov po oboch stranách 
membrány. 

87. Vysvetlite, prečo je hodnota membránového potenciálu približne rovná hodnote rovnovážneho potenciálu 
draslíkových iónov. 

88. Ako sa zmení rýchlosť prenosu vody cez membránu pri osmóze, ak sa pri nezmenenej ploche membrány 
zväčší koeficient priepustnosti 4,5 krát. 

89. Matematicky zapíšte veľkosť iónového toku cez membránu za predpokladu existencie koncentračného a 
elektrického gradientu. Vysvetlite jednotlivé symboly. 

90. Ktoré dva faktory podmieňujú aktívny transport? Popíšte transportný mechanizmus. 
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91. Charakterizujte „sodíkovú hypotézu vzniku akčného potenciálu“. 

92. Opíšte a graficky znázornite priebeh akčného potenciálu zaregistrovaného z nervového vlákna. Označte 
jednotlivé osi. 

93. Opíšte a graficky znázornite zmeny permeability membrány nervového vlákna pre K+ a Na+ ióny. Označte 
jednotlivé osi. 

94. Opíšte a graficky znázornite závislosť prahovej intenzity pravouhlého prúdového pulzu od doby jeho trvania. 
Vysvetlite pojem prahovej intenzity. 

95. Vysvetlite pojem akomodácie membrány, graficky znázornite akomodačnú závislosť prahovej intenzity 
dráždiaceho prúdu. 

96. Opíšte frekvenčnú závislosť prahovej hodnoty dráždiaceho prúdu. 

97. Opíšte princíp šírenia akčného potenciálu po membráne nervového vlákna a v tejto súvislosti jeho elektrické 
vlastnosti. 

98. Vysvetlite mechanizmus svalovej kontrakcie, nakreslite sarkoméru. 

99. Opíšte vlastnosti nervovo-svalovej motorickej jednotky. 

100. Opíšte a vysvetlite rozdiel medzi akčným potenciálom nervovej bunky a svalovej bunky srdca. Znázornite 
graficky. 

101. Vysvetlite pojem „elektrická os srdca“. 

102. Vysvetlite rozdiel medzi bipolárnymi a unipolárnymi zvodmi pri elektrokadiografii. 

103. Vysvetlite podmienky vzniku elektrokardiogramu. 

104. Opíšte mechanizmus prechodu jednosmerného prúdu biologickým tkanivom. 

105. Opíšte mechanizmus prechodu striedavého prúdu biologickým tkanivom. 

106. Vysvetlite pojmy elektroforéza a elektroosmóza, popíšte ich priebeh. 

107. Opíšte mechanizmy a druhy transportu iónov cez bunkovú membránu. 

108. Vysvetlite pojem difúzia a uveďte základný vzťah pre difúzny tok (popíšte jednotlivé symboly). 

109. Vysvetlite pojem osmóza a uveďte základný vzťah pre osmotický tlak (popíšte jednotlivé symboly). 

110. Aký je fyzikálno-chemický mechanizmus udržiavania izotonicity vnútorného prostredia organizmu. 

111. Vysvetlite rozdielnosť pojmu osmotický a onkotický tlak. 

112. Definujte hustotu difúzneho toku. 

113. Uveďte podmienku rovnováhy pre ióny Na+ , ktorých koncentrácia po oboch stranách membrány je rozdielna. 

114. Vypočítajte vnútrobunkovú koncentráciu chlórových aniónov na základe Donnanovej rovnováhy, ak 

Ki = 120 mmol . l-1 

Ke =  4 mmol . l-1 

Cle = 150 mmol . l-1 

Cli = ? 

115. Vysvetlite vznik akčného potenciálu. 

116. Vypočítajte rovnovážny potenciál draslíkových iónov. 

117. VK ak Ke = mmol . l-1 a Ki = 100 mmol . l-1  (log 2 = 0,3; log 100 = 2) 

118. Opíšte štruktúru svalového vlákna a schematicky ju znázornite. 

119. Vysvetlite „káblové“ vlastnosti nervového vlákna. 

120. Ako sa prenáša signál z nervového vlákna na kontraktilný aparát? 
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121. Čo je to chronaxia? 

122. Čo je to reobáza? 

123. Určite elektrickú os srdca, ak výsledná amplitúda QRS komplexu v druhom štandardnom končatinovom zvode 
má dvojnásobnú veľkosť ako QRS komplex v prvom štandardnom končatinovom zvode. 

124. Určite výslednú amplitúdu QRS komplexu v III. zvode, ak výsledná amplitúda v prvom zvode je 0,4 mV a v II. 
zvode je 0,8 mV. Ďalej určite elektrickú os srdca. 

125. Nakreslite zjednodušene, formou jedného kmitu EKG, záznam štandardných končatinových zvodov v prípade, 
že elektrická os srdca bude: a) -30°; b) + 120°. 

126. Nakreslite schému zapojenia pre meranie unipolárnych zvodov VF a Goldbergovho zvodu aVR. 

127. Ako sa šíri akčný potenciál nervovými vláknami? 

128. Vysvetlite význam elektrickej vodivosti tkanív a uveďte príklady. 

129. Vysvetlite pojem „laterálna difúzia“. 

130. Vymenujte a opíšte základné mechanizmy prechodu liečiv cez bunkové membrány. 

131. Vysvetlite pojem „sodíková elektrogenéza“. 

132. Vysvetlite mechanizmy vrátkovania iónových kanálov. 

133. Opíšte postup pri zostrojovaní elektrickej osi srdca. 

134. Porovnajte priebeh a trvanie akčného potenciálu na membráne kostrového a srdcového svalu. 

135. Charakterizujte úlohu chemického mediátora pri prenose vzruchu medzi excitabilnými bunkami. 

136. Vymenujte základné elektrické parametre, ktoré charakterizujú elektrické vlastnosti bunkovej membrány. 

137. Aká je podstata synaptického prenosu akčného potenciálu? 

138. Charakterizujte fázy, ktorými prechádzajú bunky myokardu počas akčného potenciálu. 

139. Aké je rozdelenie zásob vody v organizme? 

140. Napíšte stavovú rovnicu plynov a vysvetlite jej význam pre modelovanie biologických procesov. 

141. Čo je osmóza a aký je jej praktický význam v živých systémoch. 

142. Aký je biofyzikálny význam transportných javov? 

143. Aký je biofyzikálny princíp (význam) povrchových javov? 

144. Ktoré základné zákony ideálneho plynu majú priamy vzťah k biologickým procesom? 

145. Uveďte anomálne vlastnosti vody. 

146. Definujte pojem „disperzný systém“. Uveďte rozdelenie disperzných systémov. 

147. Od čoho závisí rýchlosť difúzie? Uveďte príklady. 

148. Čo je to lyofilizácia? 

149. Vymenujte koligatívne vlastnosti disperzných systémov a jednotlivé definujte.  

150. Vysvetlite podstatu polárneho charakteru vody a jeho biologický význam. 

151. Nakreslite jednoduchú schému krvného obehu a vyznačte na ňom osobitne odporový a kapacitný systém a 
tlakové pomery. 

152. Napíšte Hagenov-Poiseuilleov vzťah a označte jednotlivé symboly a uveďte príklad aplikácie pri opise 
biologických dejov v ľudskom organizme. 

153. Vyjadrite cievny odpor použitím Hagenovho-Poiseuilleovho zákona, vysvetlite význam. 
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154. Napíšte výraz pre kritickú rýchlosť, pri ktorej sa v kapiláre mení laminárne prúdenie na turbulentné a označte 
jednotlivé symboly. 

155. Ktoré štrukturálne zložky ciev umožňujú meniť ich objem (kapacitu)? 

156. Napíšte vzťah pre celkovú mechanickú prácu srdca počas jednej systoly a označte jednotlivé symboly.                                    

157. Na základe zákona zachovania energie vysvetlite pružníkový mechanizmus ciev. 

158. Vyjadrite matematicky mechanickú prácu srdca počas jednej srdcovej revolúcii. 

159. Čo je to onkotický tlak? Vysvetlite jeho význam pre tkanivovú cirkuláciu. 

160. Ktoré veličiny udávajú filtračný tlak v kapilárach? Uveďte jeho význam. 

161. Vypočítajte celkovú prácu srdca pri jednom sťahu v pokoji, keď hodnota systolického tlaku je 13,2kPa, 
diastolického tlaku 9000 Pa v aorte, stredná rýchlosť krvi v nej je 280mm/s a tepový objem ľavej komory 
60ml. 

162. Vypočítajte prácu, ktorú vykonala za 10 minút PKS športovca, keď TKS v aorte bol 19kPa, TKD v aorte 10 000 
Pa, stredná rýchlosť krvi v aorte 150 cm/s, tepový objem bol 120 ml, tepová frekvencia 160 tepov/min. 

163. TKS je 20 kPa, TKD 14 kPa, stredná rýchlosť krvi v aorte 140 cm/s, tepová frekvencia je 150 tepov/min, celková 
práca srdca pri jednom sťahu je 3,2 J. Vypočítajte minútový výdaj srdca. 

164. O koľko percent sa zvýši výkon ľavej komory srdca pri jednom sťahu, keď stredná hodnota krvného tlaku v 
aorte sa zvýši o 20 % a tepová frekvencia srdca sa zvýši o 20 % (ostatné parametre sa nemenia). 

165. O koľko percent a o koľko litrov sa zmení minútový výdaj srdca, keď bol pôvodne 10 l pri tepovom objeme 
100 ml, ak tepový objem poklesne na 80 ml a tepová frekvencia stúpne o 40 %? 

166. Stredný tlak v aorte je 12,8 kPa, žilný TK pred pravou sieňou je 1,2 kPa, tepový objem 0,07 l, tepová 
frekvencia je 90 tepov/min. Vypočítajte veľkosť periférneho odporu, ktorý kladie arteriálny úsek cievneho 
riečiska prietoku krvi, ak jeho hodnota zodpovedá 60 % celkového periférneho odporu. 

167. Bežne používanou jednotkou periférnej vaskulárnej rezistencie (PVR – odpor, ktorý kladie priechodu krvi 
cievne riečisko) je kPa/(l.min-1). Odvoďte hlavnú jednotku tejto veličiny v sústave SI. 

168. Vypočítajte veľkosť systémovej a pľúcnej PVR zdravého dospelého človeka v pokoji v jednotkách kPa/(l.min-1) 
a v hlavných jednotkách tejto veličiny v sústave SI. 

169. Vypočítajte hodnotu PVR, ako pri tepovej frekvencii 100 tepov/min a tepovom objeme 40 ml viete, že rozdiel 
stredného arteriálneho tlaku a žilného tlaku je 15 kPa. 

170. O koľko percent musí vzrásť hodnota krvného tlaku pri zvýšení PVR o 50 %, ak má zostať minútový výdaj 
srdca konštantný? 

171. Ako sa zmení hodnota PVR pri zvýšení celkového prierezu ciev o 50 %? 

172. Rozhodnite, či krv v cieve prúdi turbulentne alebo laminárne pri strednej rýchlosti krvi 0,3 m/s a priemere 
cievy 2 cm pri dynamickej viskozite 3.10-3 Pa.s. 

173. Vypočítajte, aká je najmenšia hodnota dynamickej viskozity krvi, aby krv prúdila v cieve laminárne, ak 
rýchlosť krvi je 0,5 m/s a priemer cievy je 1,2 cm? 

174. O koľko percent sa musí zmeniť tlakový spád v artérii, ktorej prierez sa zmenil o 25 %, ak má zostať prietok 
krvi nezmenený? 

175. Na určitom mieste brušnej aorty s priemerom 2,2 cm vznikla aneuryzma (výduť) s priemerom 5 cm. Rýchlosť 
krvi pri tlaku 15 kPa v artérii sa rovná 30 cm/s. Určite rozdiel tlaku krvi v mieste cievnej aneuryzmy. 

176. Vypočítajte hodnotu osmotického tlaku 5,5 % roztoku glukózy pri 20 °C. 

177. Vypočítajte hodnotu osmotického tlaku plazmatických bielkovín, ak ich relatívna molekulová hmotnosť  
je 6,6 . 105 a hmotnostná koncentrácia 4 % pri 37 °C. 

178. Vypočítajte osmotický tlak fyziologického roztoku pri 0 °C a pri 37 °C. 
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179. Vypočítajte akú koncentráciu musí mať roztok glukózy ak má mať rovnaké osmotické účinky ako fyziologický 
roztok. 

180. Ako sa zmení hodnota osmotického tlaku roztoku, ak sa zvýši jeho teplota zo 4 °C na 41°C? 

181. Určite výslednú koncentráciu roztoku, ktorý vznikne riedením 200 ml fyziologického roztoku 0,1 l destilovanej 
vody. Výsledok uveďte v percentách. 

182. Ktoré sú základné mechanické vlastnosti kĺbov a kostí? 

183. Napíšte výraz pre kritickú rýchlosť, pri ktorej nastáva premena laminárneho prúdenia na turbulentné a 
označte jednotlivé symboly. 

184. Akým mechanizmom môže človek meniť výšku, silu, farbu hlasu? 

185. Ako vzniká ľudský hlas a ktoré sú charakteristické akustické krivky ľudskej reči? 

186. Aký má význam negatívny vnútrohrudný tlak u človeka, kedy dosahuje najvyššiu hodnotu? 

187. Čo je to vitálna kapacita pľúc? 

188. Ktoré pľúcne objemy sa nedajú priamo merať spirometrom? 

189. Definujte vitálnu a celkovú kapacitu pľúc. 

190. Vysvetlite pojem dychovej biologickej práce. 

191. Definujte dychovú prácu. 

192. Aký je princíp celotelovej pletyzmografie. 

193. Opíšte princíp umelej pľúcnej ventilácie. 

194. Nakreslite schému vzťahu medzi funkčnými celkami dýchacieho ústrojenstva. 

195. Opíšte mechanizmy výmeny plynov v dýchacom ústrojenstve. 

196. Ktoré zložky zahŕňa odpor pľúc? 

197. Ako sa menia tlakové a rýchlostné parametre v dýchacích cestách pri kašli? 

198. Opíšte princíp ultrafiltrácie. 

199. Opíšte princíp hemodialýzy. 

200. Uveďte základné princípy merania koncentrácie hydroxóniových katiónov. 

201. Aká je funkcia povrchovo aktívnych látok? 

202. Aká je obsahová náplň farmakokinetiky? 

203. Ako sa uplatňuje negatívny pleurálny tlak v procese dýchania? 

204. Vysvetlite princíp experimentálneho stanovenia molekulovej hmotnosti rozpustnej látky pomocou merania 
osmotického tlaku roztoku. 

205. Vymenujte najdôležitejšie fyzikálno-chemické vlastnosti biologických kvapalín, ktoré sa musia brať do úvahy 
pri vpravovaní liečiv do organizmu. 

206. Vymenujte a vysvetlite základné spôsoby vyjadrovania koncentrácie. 

207. Vysvetlite pojmy „látková (molová)“ a „hmotnostná“ koncentrácia. 

208. Charakterizuje koligatívne vlastnosti roztokov. 

209. Vysvetlite pojem „homeostáza“ organizmu. 

210. Vymenujte a opíšte základné oddiely zmyslového orgánu. 

211. Opíšte biofyzikálnu funkciu receptora. 
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212. Nakreslite priebeh spektrálnej citlivosti pri fotopickom a skotopickom videní. Označte ktoré receptory tomu 
odpovedajú. 

213. Aké poznáte poruchy optického systému oka a aké sú korekcie? 

214. Graficky znázornite a vysvetlite pojem „sluchové pole“ (oblasť počutia). 

215. Napíšte matematický vzťah a vysvetlite fyzikálny význam Weberovho-Fechnerovho a Stevensovho zákona. 
Uveďte príklad pri opise fyziologických dejov v ľudskom organizme. 

216. Opíšte funkciu stredného ucha. 

217. Aká je hladina intenzity v dB, ako intenzita akustického podnetu je 10-7 W.m-2? 

218. Nakreslite schému biofyzikálnej funkcie vonkajšieho a stredného ucha. 

219. Vysvetlite podstatu vzniku kochleárneho mikrofonického potenciálu. 

220. Opíšte funkciu Cortiho orgánu. 

221. Opíšte najčastejšie typy sluchových porúch a vysvetlite biofyzikálnu podstatu. 

222. Čo je to akomodačná šírka oka ? Vysvetlite. 

223. Vysvetlite, ako závisí úbytok akomodačnej schopnosti oka od biologického veku človeka a závislosť vyjadrite 
graficky. 

224. Vysvetlite fyzikálnu podstatu astigmatizmu a spôsob jeho korekcie. 

225. Vysvetlite podstatu biofyzikálneho účinku zvuku na organizmus. 

226. Vysvetlite podstatu biofyzikálneho ultrazvuku na organizmus. 

227. Čo sú to izofóny? 

228. Opíšte Dopplerov jav a uveďte príklady jeho využitia v medicíne. 

229. Hladina hlasitosti zvuku normálneho hovoru je 50 dB. Aká bude úroveň hladiny hlasitosti zvuku v posluchárni 
cez prestávku, kde bude naraz hovoriť 200 študentov, ak absorpcia zvuku v posluchárni je 50 % a úroveň 
šumu z okolia je 20 dB? 

230. Pri hladine zvuku 150 dB nastáva ruptúra bubienka. Vypočítajte zodpovedajúcu amplitúdu tlaku a výchylky 
molekúl plynu vzduchu pre tón s frekvenciou 100 Hz. 

231. Aký veľký je predmet vo vzdialenosti 10 m ak ho ľudské oko, vidí pod zorným uhlom 1´? 

232. Aká je najmenšia vzdialenosť dvoch bodov pozorovaných z konvenčnej zrakovej vzdialenosti (25 cm), ktoré 
oko vníma oddelene, pri rozlišovaní medzi 1´? 

233. Aký najmenší rozmer objektu môže rozlíšiť ľudské oko na povrchu Mesiaca, ak vzdialenosť Mesiaca je 380 
km? 

234. Vypočítajte optickú mohutnosť rohovky ak by na jej obidvoch stranách bol vzduch. Výsledok porovnajte s 
údajmi pre rohovku v učebnici. 

235. Vypočítajte optickú mohutnosť neakomodovanej očnej šošovky na obidvoch stranách ktorej by bol vzduch a 
tú istú veličinu pre šošovku v neporušenom oku. 

236. Pri maximálnej akomodácii sú polomery zakrivení obidvoch plôch šošovky 5,3 mm a index lomu vzrastie na 
1,424. Vypočítajte optickú mohutnosť šošovky pri maximálnej akomodácii. 

237. Vypočítajte aký veľký je predmet, ktorý ešte rozoznáme zo vzdialenosti 5 m. 

238. Ak je vzdialenosť stredu zreničiek 70 mm, v akej vzdialenosti končí schopnosť stereoskopického videnia v 
dôsledku binokulárneho pozerania sa? 

239. O koľko metrov bližšie k pozorovateľovi, ktorého vzdialenosť stredu zreničiek je 70 mm, musí byť predmet, 
aby bol schopný zistiť, že neleží v tej iste rovine ako predmet vzdialený 120 m? 
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240. Nakreslite graf závislosti zmeny frekvencie od rýchlosti pohybu pozorovateľa pri nehybnom zdroji pri 
Dopplerovom jave. 

241. Nakreslite závislosť zmeny frekvencie od rýchlosti pohybu zdroja pri nehybnom pozorovateľovi pri 
Dopplerovom jave. 

242. Aká je funkcia svetlolomného systému oka? 

243. Aká je funkcia sietnice z biofyzikálneho pohľadu? 

244. Ako sa realizuje fyzikálne prenos informácie z oka do mozgu? 

245. Od čoho závisí rozsah binokulárneho zorného poľa? 

246. Vysvetlite príčinu chromatickej aberácie emetropického oka a uveďte čím ju oko koriguje. 

247. Vysvetlite príčinu sférickej aberácie emetopického oka a uveďte, čím ju oko koriguje. 

248. Aká vysoká je osová myopia oka, ktorého optická os bude o 2 mm dlhšia ako normálne. Celková lomivosť oka 
zodpovedá lomivosti emetopického oka? 

249. Ako sa musí zmeniť lomivosť optického systému oka, ak sa obraz zobrazovacím systémom oka nevytvorí na 
sietnici? 

250. Ktorými optickými elementmi sa dosiahne ostré zobrazenie objektu, umiestneného pred okom na sietnici? 

251. Čo je to presbyopia? Ako sa pri nej zmenia fyzikálne pomery? Ako sa korigujú? 

252. Ako sa mení refrakcia emetropického oka vzhľadom na prevládajúcu farebnú zložku osvetlenia počas dňa? 

253. Ako sa zmení videnie pri potápaní? Vysvetlite. 

254. Ako sa zmení videnie pri operačnom vybratí očnej šošovky? Vysvetlite. 

255. Ako sa zmení refrakcia rohovky po operačnom narezaní radiálnymi mikrorezmi po celom jej periférnom 
obvode? Vysvetlite. 

256. Ako sa dá vysvetliť funkcia čapíkov a tyčiniek z hľadiska vzniku biosignálu. 

257. Čo je podstatou stereoskopického videnia. 

258. Vymenujte vo dvojiciach zmeny v štruktúre oka, ktoré podmieňujú príslušné zmeny jeho funkcie. 

259. Kde a ako vzniká akčný potenciál pri osvetlení oka? 

260. Opíšte princíp laserového excimerového lasera. 

261. Čo je presbyakusia? Ako sa pri nej zmenia fyzikálne pomery? Ako sa koriguje? 

262. V čom spočíva biofyzikálna podstata prevodovej chyby sluchu? Ako sa dá korigovať? 

263. V čom spočíva biofyzikálna podstata percepčnej chyby sluchu? Ako sa dá korigovať. 

264. Opíšte fyzikálnu podstatu funkcie vonkajšieho zvukovodu? 

265. Opíšte funkciu mechanoreceptorov vo vnútornom uchu. 

266. Kde a ako vzniká akčný potenciál pri aplikácii zvuku? 

267. Ako sa zmení počutie pri zjazvovatení ušného bubienka? 

268. Čo je príčinou „zaľahnutia“ v ušiach? Ako sa dá odstrániť? Vysvetlite fyzikálnu podstatu. 

269. Vymenujte vo dvojiciach zmenu v štruktúre jednotlivých oddielov sluchového analyzátora, ktoré podmieňujú 
jeho funkcie. 

270. Opíšte ako a čím možno korigovať sluchové chyby. 

271. Aký je fyzikálny princíp vyšetrenia zakrivenia rohovky pomocou Placidovho keratoskopu? 
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272. Vymenujte a charakterizujte objektívne vyšetrovacie metódy refrakcie oka. 

273. Aký je fyzikálny princíp vyšetrenia rohovkového astigmatizmu pomocou Javalovho oftalmometra? 

274. Čo je výsledkom perimetrického vyšetrenia oka? 

275. Aký fyzikálny jav sa využíva pri meraní osvetlenia? 

276. Vysvetlite pojem „strata sluchu“. 

277. Vysvetlite rozdiel medzi veličinami hladina intenzity zvuku a hladine akustického tlaku. 

278. Vymenujte a fyzikálne charakterizujte akustické diagnostické metódy. 

279. Graficky znázornite normálny audiogram. 

280. Aký je rozdiel medzi vzdušným a kostným vedením zvuku v sluchovom systéme? 

281. Napíšte a vysvetlite fyzikálny význam Bernoulliho rovnice. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických 
dejov v ľudskom organizme. 

282. Napíšte a vysvetlite fyzikálny význam rovnice kontinuity. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických 
dejov v ľudskom organizme. 

283. Napíšte a vysvetlite fyzikálny význam vzťahu potenciálnej a kinetickej energie zohľadňujúceho zákon 
zachovania energie. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov v ľudskom organizme. 

284. Napíšte a vysvetlite fyzikálny význam Ohmovho zákona. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov 
v ľudskom organizme. 

285. Napíšte a vysvetlite fyzikálny princíp činnosti a účinnosti hydraulického lisu. Uveďte príklad využitia pri opise 
fyziologických dejov v ľudskom organizme. 

286. Napíšte a vysvetlite fyzikálny princíp páky. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov v ľudskom 
organizme. 

287. Napíšte a vysvetlite fyzikálny význam Snellovho zákona. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov 
v ľudskom organizme. 

288. Vysvetlite fyzikálny princíp piezoelektrického deja a napíšte príklad využitia pri opise fyziologických dejov v 
ľudskom organizme. 

289. Napíšte definičný vzťah pre Hookov zákon. Uveďte s vysvetlením príklad využitia pri opise fyziologických 
dejov v ľudskom organizme. 

290. Napíšte a vysvetlite fyzikálny význam Weberovho-Fechnerovho a Stevensovho zákona. Uveďte príklad 
využitia pri opise fyziologických dejov v ľudskom organizme. 

291. Napíšte a vysvetlite Hagenov-Poiseuilleov zákon. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov v 
ľudskom organizme. 

292. Napíšte a vysvetlite Stefanov-Boltzmannov zákon. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov v 
ľudskom organizme. 

293. Napíšte a vysvetlite 1. a 2. Fickov zákon. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov v ľudskom 
organizme. 

294. Napíšte a vysvetlite fyzikálny vzťah pre povrchové napätie. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických 
dejov v ľudskom organizme. 

295. Napíšte a vysvetlite fyzikálny vzťah pre výpočet Reynoldsovho čísla. Uveďte príklad využitia pri opise 
fyziologických dejov v ľudskom organizme. 

296. Napíšte a vysvetlite fyzikálnu podstatu Nernstovej rovnice. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických 
dejov v ľudskom organizme. 
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297. Napíšte a vysvetlite fyzikálnu podstatu Goldmanovej rovnice. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických 
dejov v ľudskom organizme. 

298. Napíšte rovnicu pre Donnanovu rovnováhu. Vysvetlite fyzikálnu podstatu. Uveďte s vysvetlením príklad 
využitie pri opise fyziologických dejov v ľudskom organizme. 

299. Napíšte a vysvetlite fyzikálny vzťah pre vedenie tepla. Uveďte príklad využitia pri opise fyziologických dejov v 
ľudskom tele. 

300. Napíšte a vysvetlite vant´Hoffov zákon. Uveďte príklad. 

301. Napíšte a vysvetlite Stockesov zákon. Uveďte príklad. 

302. Uveďte typy účinku mechanických síl na organizmus. 

303. Vymenujte základné bioklimatické faktory a uveďte ich základné jednotky. 

304. Vysvetlite princíp zdroja a vzniku laserového žiarenia a vymenujte možnosti využitia v medicíne. 

305. Vysvetlite princíp sledovania povrchovej teploty pomocou platňovej termografie. 

306. Nakreslite, alebo slovne opíšte schému regulácie telesnej teploty ľudského organizmu. 

307. Charakterizujte spôsoby, ktorými sa odvádza teplo z organizmu. 

308. Charakterizujte typy interakcie organizmu s fyzikálnymi faktormi prostredia. 

309. Opíšte stručne biofyzikálny princíp galvanoterapie. 

310. Ako reaguje organizmus na účinky preťaženia a bezváhový stav? 

311. Čo je to diatermia a ako ju rozdeľujeme? 

312. Čo je to ionoforéza? 

313. Aký je rozdiel v princípe merania teploty kontaktnými a bezkontaktnými metódami? 

314. Vysvetlite čo je to ekologická biofyzika. Napíšte jej rozdelenie. 

315. Vysvetlite účinky striedavého elektrického prúdu na organizmus. 

316. Vysvetlite účinky jednosmerného elektrického prúdu na organizmus. 

317. Vymenujte základné princípy ochrany pred ionizujúcim žiarením. 

318. Vymenujte termoregulačné mechanizmy, ktorými si človek udržiava stálu teplotu telesného jadra na 37°C. 

319. V čom spočíva mechanizmus biologického účinku vysokofrekvenčného prúdu? 

320. Vysvetlite princíp merania povrchovej teploty bezkontaktnou metódou. Uveďte príklad. 

321. Vysvetlite základný princíp audiometrie. 

322. Nazvite a opíšte princíp metódy na meranie koncentrácie roztoku opticky aktívnych látok. 

323. Vysvetlite princíp elektrického modelu vazokonstrikčného kompenzačného mechanizmu na začiatku 
cirkulačného šoku. 

324. Vysvetlite princíp merania viskozity kvapalín pomocou kapilárneho viskozimetra. 

325. Aký je rozdiel medzi svorkovým a elektromotorickým napätím článku? 

326. Vymenujte základné dozimetrické veličiny a uveďte ich jednotky. 

327. Vysvetlite funkciu fotočlánku a monochromátora v spektrofotometrii. 

328. Opíšte psychrometrickú metódu merania relatívnej vlhkosti vzduchu. 

329. Čo sú „Korotkovove“ fenomény a ako vznikajú? 
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330. Vypočítajte koncentráciu roztoku glukózy (merná otáčavosť = +52,5), ktorá otočila rovinu polarizovaného 
svetla o 2°. Uveďte úplný postup výpočtu. 

331. Čo sú Snellenove optotypy? Opíšte princíp ich konštrukcie. 

332. Popíšte postup pri audiometrickom vyšetrení a základný typ audiogramu. 

333. Opíšte základný princíp elektrických meracích prístrojov deprézskeho typu. 

334. Opíšte koncentračný článok. 

335. Nakreslite schému a popíšte ceruzkový dozimeter. Na akom princípe pracuje? 

336. Aký je rozdiel medzi vnútorným a vonkajším teplotným spádom? Uveďte význam pre transport tepla v 
ľudskom organizme. 

337. Napíšte matematický vzťah a vysvetlite Lambertov-Beerov zákon. Uveďte príklad využitia. 

338. O čom informuje šírka prenosového pásma elektronického zosilňovača? 

339. Vymenujte základné časti ponorného refraktometra a vysvetlite ich funkciu. 

340. Vysvetlite princíp refraktometrickej metódy. 

341. Vymenujte optické metódy merania koncentrácie čírych roztokov. Uveďte ich základný princíp. 

342. Na akom princípe pracujú termistorové teplomery? 

343. Čo vyjadruje zápis TK:110/70, Preveďte túto hodnotu do SI sústavy. 
344. Uveďte principiálny rozdiel medzi ampérmetrom a voltmetrom. Nakreslite technickú schému ich zapojenia 

do elektrických obvodov. 

345. Aký je rozdiel medzi polarizovaným a nepolarizovaným svetlom. Uveďte príklad využitia v laboratórnej 
technike. 

346. Vysvetlite biofyzikálny princíp merania TK metódou Riva-Rocci. 

347. Schematicky znázornite a opíšte princíp spektrofotometra. 

348. Aké druhy elektród na meranie pH poznáte? 

349. Vymenujte a vysvetlite typy metód merania pH. 

350. Vysvetlite princíp metódy „current clamp“. 

351. Vysvetlite princíp metódy „voltage clamp“. 

352. Vysvetlite princíp metódy „patch clamp“. 

353. Vysvetlite princíp elektrického modelu vzniku akčného potenciálu na povrchovej membráne svalovej bunky. 

354. Vysvetlite princíp elektrického modelu vzniku sumácie podnetov na vstupe neurónu. 

355. Čo je tomogram? 

356. Aký je princíp celotelovej gamagrafie? 

357. Nakreslite všeobecnú blokovú schému meracieho zariadenia (prístroja). 

358. Uveďte základný princíp merania integrálneho a diferenciálneho spektra rádioaktívneho preparátu. 

359. Vysvetlite mechanizmus vplyvu podtlaku na organizmus človeka. 

360. Vysvetlite mechanizmus vplyvu pretlaku na organizmus človeka. 

361. Vysvetlite pojem „dysbarizmus“. 

362. Vysvetlite podstatu škodlivých účinkov mechanickej energie na organizmus človeka. 

363. Aké účinky ultrazvuku sa využívajú v diagnostických a terapeutických postupoch? 
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364. Čo je predmetom štúdia v biometeorológii? 

365. Aký je význam a mechanizmus termoregulácie? 

366. V čom spočíva fyzikálny význam litotripsie? 

367. Aké základné fyzikálne princípy využívajú ultrazvukové zobrazovacie systémy. 

368. Aký je princíp echotomografie? Akú informáciu echotomogram poskytuje? 

369. Ako delíme systémy z hľadiska riadenia a informačných procesov? 

370. Ktoré systémy nazývame statickými? 

371. Charakterizujte dynamický systém. 

372. Rozdeľte dynamické systémy. 

373.  Ako sa vyjadruje transformácia systému? 

374. Ktoré typy väzieb v systéme poznáte? Vysvetlite rozdiel medzi priamymi a nepriamymi, uveďte príklad. 

375. Vysvetlite zápornú spätnú väzbu a jej účinky. 

376. Vysvetlite kladnú spätnú väzbu a jej účinky. 

377. Vysvetlite rozdiel medzi priamou a nepriamou spätnou väzbou v informačných systémoch. 

378. Aký význam má pamäť pre personálny počítač? Aké typy poznáte? 

379. Rozdeľte systémy podľa vzťahov medzi ich prvkami a podľa ich vzniku k okoliu. 

380. Charakterizujte informáciu a určite jej informačný obsah. 

381. Čo je predmetom biokybernetiky? 

382. Čo je algoritmus? 

383. Aké sú možnosti využitia mikropočítačov v medicíne? 

384. Čo je to programovací jazyk? Vymenujte najpoužívanejšie. 

385. Ako sa v organizme spracováva a šíri informácia? 

386. Aký je rozdiel medzi bitom a bytom? 

387. Čo je to informačný systém? 

388. Vysvetlite pojem „program“. Uveďte najjednoduchší príklad. 

389. Vysvetlite pojem „pamäť počítača“. 

390. Nakreslite a vysvetlite najjednoduchšiu blokovú schému personálneho počítača. 

391. Čo je systém podľa akých kritérií systém rozdeľujeme? 

392. Ako prebiehajú informačné procesy v ľudskom organizme? 

393. Čo je podstata riadenia a regulácie? 

394. Opíšte princíp modelovania v medicíne. 

395. Čo sú to regulačné modely? Uveďte príklad. 

396. Vysvetlite príklad modelu priamej analógie.  

397. Aký je princíp modelu nervového systému? 

398. Opíšte princíp kompartmentového modelu. 

399. Nakreslite všeobecnú schému regulovaného systému. 
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400. Opíšte funkciu informačného kanála. 

401. Čo je to biosignál? Uveďte príklady. 

402. Ako rozdeľujeme signály podľa všeobecných vlastností? 

403. Ako možno snímať biosignály? 

404. Ako možno upraviť biosignály? 

405. Ako možno registrovať biosignály? Uveďte príklady. 

406. Čo je predmetom záujmu lekárskej informatiky? 

407. Čo hovorí Gaussov distribučný zákon o rozdelení chýb (vyjadrite graficky). 

408. Čo je to Gaussovo rozdelenie? 

409. Vysvetlite pojem „ reprezentatívna časť súboru“ a uveďte jeho vlastnosti. 

410. Ako delíme vybrané vlastnosti prvkov štatistického súboru? 

411. Vymenujte základné štatistické charakteristiky. 

412. Uveďte vzťah pre výpočet váženého aritmetického priemeru. 

413. Čo sú to „stredné hodnoty“? Aké medzi nimi existujú vzájomné vzťahy? 

414. Napíšte matematické vzťahy pre vyjadrenie mieru variability. 

415. Čo vyjadruje variačný koeficient? 

416. Uveďte matematický vzťah pre výpočet strednej chyby priemeru s  nezávislej veličiny. 

417. Uveďte definičný vzťah pre výpočet strednej chyby aritmetického priemeru veličiny A  vyjadrenej vzťahom: 

t

x.y
A =

z
 ;  A = xm 

418. Uveďte definičný vzťah pre výpočet strednej chyby aritmetického priemeru veličiny  

419. A vyjadrenej vzťahom: A  = k . x  a A  = x + y . 

420. Určite aritmetický priemer, výberovú smerodajnú odchýlku a strednú chybu aritmetického priemeru z tohto 
súboru dát: 50,0; 48,0; 53,5; 52,0; 46,5. 

421. Určite interval, v ktorom leží 67 % nameraných hodnôt z tohto súboru meraní: 0,080; 1,120; 0,095; 0,085; 
0,105; 0,090; 0,115; 0,110. 

422. Študenti A a B získali dva súbory dát z meraní rovnakej fyzikálnej veličiny. Porovnajte variačné koeficienty 
obidvoch súborov: 

A: 2,8; 3,0; 3,2; 2,9; 3,1 

B: 2,8; 3,1; 3,1; 2,9; 3,2; 2,9 

423. Aký je variačný koeficient pri meraní veľkosti červených krviniek, ak sa namerali nasledovné hodnoty: 6,7; 
6,6; 7,1; 7,3; 6,8; 7,2; 7,4; 6,9 7,1. 

Rozhodnite, či je výsledok uspokojivý (hraničná hodnota pre Vk je 30 %). 

424. Ktoré základné časti má obsahovať protokol o meraní? 

425. Ktoré základné časti má obsahovať v pracovnom protokole tabuľka? Uveďte príklad. 

426. Ktoré základné podmienky má spĺňať každý grafický záznam? 

427. Ktoré sú najdôležitejšie druhy chýb merania a ako vznikajú? 

428. Ako prebiehajú informačné procesy v živom organizme? 
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429. Vymenujte tri základné regulačné modely fyziologických funkcií ľudského organizmu. 

430. Opíšte podstatu modelu termoregulácie, nakreslite jeho blokovú schému a vysvetlite ju. 

431. Opíšte podstatu modelu kardiovaskulárneho systému, nakreslite jeho blokovú schému a vysvetlite ju. 

432. Opíšte podstatu modelu regulácie glykémie, nakreslite jeho blokovú schému a vysvetlite ju. 

433. Vymenujte možné analógie medzi hydrodynamickým a elektrickým modelom kardiovaskulárneho systému. 

434. Ak má strela kinetickú energiu 1 kJ, trhá tkanivá a triešti kosti. Vypočítajte rýchlosť tejto strely s hmotnosťou 
5.10-3 kg. 

435. Dospelý človek má približne 5,5 l krvi o hmotnosti 5500 g. Vypočítajte hustotu krvi. 

436. Koncentrácia kyseliny mliečnej v krvi človeka po maximálnom výkone je 12 nmol/l. Vypočítajte látkové 
množstvo kyseliny mliečnej v krvi ženy po maximálnom výkone za predpokladu, že má 4,5 l krvi. 

437. Vitálna kapacita pľúc (VC) človeka je 4,2 l. Vypočítajte jednosekundovú kapacitu pľúc (FEV1) ak viete, že FEV 
predstavuje 70% VC. 

438. Denne sa u človeka obnoví 50 ml krvi. Za aký čas sa vymení všetka krv u muža, ktorý má 5,5 l krvi? 

439. Normálna hodnota koncentrácie ortuti v moči je do 0,75 µmol/l. Pacient mal v 170 ml moči 5.10-7 µmol/l 
ortuti. Je množstvo ortuti v moči pacienta v norme? 

440. Pri zahryznutí sa medzi hornými a dolnými rezákmi vyvinie sila 10 N. Aká sila pôsobí na každej strane 
kĺbového spojenia čeľustí? 

441. Aká sila pôsobí na stenu bunkovej membrány, ak na plochu 0,01 mm2 pôsobí roztok chloridových solí tlakom 
20 Pa? 

442. Aký hydrostatický tlak pôsobí na telo potápača 30 m pod hladinou? 

443. Objem ortuti v lekárskom teplomere pri 36,5 0C je 1cm3. Vypočítajte teplotu ľudského tela, ak sa pri meraní 
zmenil objem ortuti o 10-4 cm3. 

444. Preveďte na základné jednotky SI sústavy: 46 MHz, 3,2 kHz. 

445. Srdcová frekvencia je 0,25. Vypočítajte amplitúdu srdcového sťahu v čase t = 0,5 s, ak viete, že maximálna 
amplitúda sťahuje 0,5 cm. 

446. Vypočítajte intenzitu zvuku, ktorí pôsobí vo forme vlnenia na bubienok na beatovom koncerte. Výkon 
zvukového vlnenia v tomto prostredí je 5.10-6 W. Predpokladajte, že plocha bubienka je 0,5 cm2. 

447. Najhlbší tón, ktorý ľudské ucho ešte rozozná, má frekvenciu 16 Hz. Aká je jeho vlnová dĺžka vo vzduchu? 

448. Aká veľká sila vznikla pri česaní medzi vlasmi a hrebeňom za predpokladu, že na každom z 200 vlasov, ktoré 
sa trú o hrebeň je náboj 4.10-6 C. Hrebeň má náboj 10-7 C, vzdialenosť medzi vlasmi a hrebeňom je 15 cm. 

449. Vypočítajte plošnú hustotu náboja na bunkovej membráne s plochou 10-8 m2, ktorá má náboj 10-9 C. 

450. V akom rozsahu sa mení vodivosť ľudského tela, ak sa odpor mení od 1 do 100 kΩ? 

451. Aký odpor majú vodiče používané na spojenie elektród s registračným prístrojom, keď majú dĺžku 2m, 
priemer 0,3 mm a merný odpor 3,92.106 Ω? 

452. Vypočítajte celkovú energiu blesku, ak veľkosť náboja pri jeho preskoku medzi zemou a oblohou je 20 C, 
prúd, ktorý takto vytvoreným kanálom preteká je 104 A. Medzi zemou a oblohou vznikne potenciálový rozdiel 
109 V. 

453. Magnetický náramok používaný na terapiu v 70–tych rokoch minulého storočia mal magnetickú indukciu B = 
50 mT. Jeho hrúbka (šírka magnetov) bola 1 cm. Predpokladajte, že pohybom erytrocytu s určitým nábojom v 
cieve vznikne prúd 1 µA. Vypočítajte silu, ktorou pôsobil magnet z náramku na erytrocyt (absorpciu 
magnetického poľa tkanivami zanedbajte). 

454. Vypočítajte zosilnenie na zosilňovači, ktorý sa používa na snímanie akčných potenciálov svalov. Sledovaný 
sval mal hodnotu potenciálu 20 mV, pričom napätie na výstupe zosilňovača bolo 2 V. 
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455. Na elektroliečbu sa používajú prúdy približne 2,5.10-6 A. Prístroje sú napájané do bežnej elektrovodnej siete 
na prúd I = 0,25 A. Určite transformačný pomer použitého transformátora. 

456. Vypočítajte index lomu očnej šošovky človeka, ak sa v nej šíri svetlo rýchlosťou 212 314,22 km/s. 

457. Určite index lomu očnej komorovej vody, ak medzný uhol lúča je 450. 

458. Vypočítajte optickú mohutnosť šošovky v ľudskom oku, ak má ohniskovú vzdialenosť 0,0461 m. 

459. Vypočítajte zorný uhol oka, ak dva body, ktoré pozorujete zo vzdialenosti 25 cm, rozoznáte, ak sú vo 
vzájomnej vzdialenosti 0,072 mm. 

460. Akú optickú mohutnosť musia mať okuliare pre ďalekozraké oko s blízkym bodom vo vzdialenosti 25 cm od 
oka? 

461. Určite vzdialenosť blízkeho bodu pre krátkozraké oko, ak optická mohutnosť okuliarov pre toto oko je – 7 D. 

462. Vypočítajte rozpadovú konštantu jódu 131
53 I  používaného pri diagnostike ochorení štítnej žľazy, ak jeho polčas 

rozpadu T = 8 dní. 

463. Prúdením krvi napomáhajú cievy tým, že sa periodicky sťahujú a rozťahujú. Akú prácu vykoná cieva, ak pri 
tlaku krvi 9 kPa zmení svoj objem o 3 cm3? 

464. Aká veľká tiažová sila pôsobí vo vákuu na voľne spustený živý objekt s hmotnosťou 75 kg. 

465. Ako sa zmení hmotnosť kozmonauta v kozmickej lodi, ak jeho hmotnosť pred štartom bola 70 kg a loď sa 
pohybuje rýchlosťou 0,5 c ? (c = rýchlosť svetla vo vákuu) 

466. Ako sa zmení tepová frekvencia budúcich kozmonautov, ak sa centrifúga (trenažér) pohybuje rýchlosťou 0,3 
c? Ich priemerná tepová frekvencia pred výcvikom je 70 min-1. 

467. Človek prijal z okolia 300 kJ tepla a tým sa zvýšila jeho teplota o 2 0C. Aká je tepelná kapacita ľudského tela? 

468. Vypočítajte množstvo tepla, ktoré prijal človek z kúpeľa v 50 l 40 0C teplej vody, ak viete, že prijal iba 50 % 
tepla, ktoré tento kúpeľ obsahoval (predpokladajte telesnú teplotu 36,5 0C). 

469. Vypočítajte tepelný tok pre povrch ľudského tela, ak za 1 hodinu vysála z povrchu tela 420 kJ tepla (súčiniteľ 
tepelnej vodivosti a hrúbku vrstvy zanedbajte). 

470. Po ukončení nádychu je tlak v pľúcach 1 kPa a teplota 30 0C. Koľko molekúl vzduchu sa dostane do pľúc pri 
vdýchnutí 3,5 l vzduchu? 

471. Pri maximálnom nádychu je tlak vzduchu v pľúcach 1 kPa. Vypočítajte parciálny tlak kyslíka v pľúcach po 
maximálnom nádychu (vzduch obsahuje približne 18 % O2).  

472. Hlavica bedrového kĺbu má povrch 9 cm2, pri chôdzi na ňu pôsobí sila 600 N. Aké je normálové napätie 
pôsobiace na kĺbovú hlavicu? 
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4. OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETOV ZAMERANÝCH NA LEKÁRSKU 
FYZIKU, BIOFYZIKU, LEKÁRSKU BIOFYZIKU A PRINCÍPY eHEALTH 

4.1 OTÁZKY NA SKÚŠKU – TEORETICKÁ ČASŤ 

 

1. Postavenie a význam lekárskej fyziky, biofyziky a lekárskej biofyziky v curricule výchovno- vzdelávacieho 
procesu medicínskych štúdií. Ako príklad uveďte študijný program všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo. 

2. Organizmus človeka ako integrovaný biologický systém (IBS) v zdraví a chorobe. Regulácie funkcie organizmu 
a typy väzieb. 

3. Interakcie IBS s fyzikálnymi faktormi (FF) životného prostredia všeobecne a v zdravotníckych zariadeniach 
(mikroklíma). 

4. Riadené interakcie IBS a FF ako súčasť diagnostických postupov počas zdravotnej starostlivosti. 

5. Riadené interakcie IBS s FF ako súčasť terapeutických postupov a procedúr počas zdravotnej starostlivosti. 

6. Analýza fyzikálnych vlastností vody v súvislosti s jej biologickou funkciou. Regulácia hydratácie organizmu v 
priebehu života. 

7. Transportné javy v disperzných systémoch (vedenie tepla, viskozita, difúzia), povrchové javy všeobecne. 

8. Transportné javy v biologických systémoch (vedenie tepla v tkanivách, viskozita telových tekutín, difúzia cez 
polopriepustné membrány), povrchové napätie pľúcnych alveol. 

9. Rozdelenie disperzných systémov a ich vlastnosti. 

10. Koligatívne vlastnosti kvapalín v biologických systémoch (osmotický tlak, osmóza, regulácia izoosmózy v 
organizme), aplikácie infúzií a pod. 

11. Fyzikálny princíp difúzie v biologických systémoch. Vnútorné dýchanie a jeho aplikácia. 

12. Fyzikálny princíp osmózy v biologických systémoch. Základné zákony plynov. 

13. Základný fyzikálny princíp existencie pokojového membránového potenciálu in vivo. 

14. Základný fyzikálny princíp vzniku, šírenia a registrácie akčného potenciálu in vivo. 

15. Pasívne elektrické vlastnosti biologických tkanív vo vzťahu k diagnostickým a terapeutickým postupom v 
procese zdravotnej starostlivosti. 

16. Aktívne elektrické vlastnosti biologických tkanív a ich význam pre diagnostiku v medicíne založenej na 
dôkazoch pre diagnostické a terapeutické postupy v zdravotnej starostlivosti. 

17. Biologické signály a ich zdroje v ľudskom organizme in vivo, rozdelenie, spôsob registrácie  
a spracovania ako predpoklad využitia v podporných vyšetrovacích metódach pre medicínu založenú na 
dôkazoch. 

18. Biofyzikálna analýza grafického a obrazového spracovania biologických signálov. 

19. Biofyzikálna analýza fyzikálneho modelu štruktúry zmyslových orgánov (oko, ucho, koža). 

20. Fyzikálna analýza modelu funkčnosti zmyslových orgánov (oko, ucho, koža). 

21. Biologické rytmy a ich význam pre synchronizáciu regulovaných systémov v organizme. 

22. Fyzikálna analýza zjednodušeného modelu regulovaných systémov IBS (srdcovo-cievny, respiračný a 
termoregulačný systém). 
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23. Biomechanika pohybového aparátu človeka. 

24. Fyzikálne princípy a všeobecné zásady bezpečnej aplikácie fyzioterapeutických procedúr. 

25. Fyzikálne princípy mechanoterapeutických procedúr (základné fyzikálne vzťahy a zákony). 

26. Fyzikálne princípy hydroterapeutických procedúr (základné fyzikálne vzťahy a zákony). 

27. Fyzikálne princípy fototerapeutických procedúr (základné fyzikálne vzťahy a zákony). 

28. Fyzikálne princípy elektroterapeutických a magnetoterapeutických procedúr (základné fyzikálne vzťahy a 
zákony). 

29. Fyzikálne princípy záťažovej funkčnej diagnostiky (základné fyzikálne vzťahy a zákony). 

30. Fyzikálne princípy podporných terapeutických metód, ich foriem a prostriedkov regenerácie organizmu v 
humánnej a veterinárnej medicínskej praxi. 

31. Význam pojmu elektronizované zdravotníctvo (eHealth). 

32. Najdôležitejšie elektronické zdroje zdravotníckych informácií a medicínskych poznatkov. 

33. Význam prechodu z papierovej na elektronickú formu (zdravotná dokumentácia) pre eHealth. 

34. Informačný systém všeobecne versus nemocničný informačný systém. 

35. Prínosy, negatíva a bezpečnostné riziká lokálneho ambulantného a nemocničného informačného systému 
všeobecne. 

4.2 OTÁZKY NA SKÚŠKU – PRAKTICKÁ ČASŤ 

1. Fyzikálny experiment verzus medicínska prax. 

2. Protokol z fyzikálneho merania verzus zdravotná dokumentácia. 

3. Numerické spracovanie výsledkov fyzikálnych meraní verzus výsledky biochemických a ďalších podporných 
diagnostických vyšetrovacích metód a ich porovnanie s náležitými fyziologickými hodnotami. 

4. Základné štatistické charakteristiky a ich výpočet potrebné pri numerickom spracovaní výsledkov vyšetrení v 
diagnostickej praxi. 

5. Grafické spracovanie výsledkov fyzikálnych meraní verzus grafické spracovanie výsledkov podporných 
vyšetrovacích metód v medicínskej praxi. 

6. Obrazové spracovanie výsledkov snímania signálov z technických zdrojov verzus obrazové spracovanie 
výsledkov získaných snímaním biologických signálov podpornými vyšetrovacími metódami v medicínskej 
praxi. 

7. Základné technické parametre elektrických meracích prístrojov a podmienok zapojenia do elektrického 
obvodu v technických zariadeniach pri diagnostike a terapii. Súvisiace fyzikálne zákony. 

8. Základné blokové schémy diagnostických snímacích a aplikačných technických prvkov prístrojov a zariadení 
využívaných v zdravotníckych zariadeniach. 

9. Využitie PC pri on-line spracovaní výsledkov pomocných laboratórnych vyšetrovacích meraní (uveďte 
príklad). 

10. Bezpečnostné predpisy pre využitie prístrojovej techniky v experimentálnej a praktickej činnosti v 
medicínskej praxi. 

11. Základné bezpečnostné a hygienické normy a potreby ich dodržiavať v prevencii ochorení populácie. 
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12. Základné princípy detektorov fyzikálnych faktorov v laboratórnych podmienkach 

13. Detekcia hodnôt fyzikálnych faktorov (FF) životného, pracovného prostredia v zdravotníckych zariadeniach a 
ich porovnanie s hygienickými normami. 

14. Monitorovanie FF životného a pracovného prostredia v zdravotníckych zariadeniach. 

15. Začlenenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických metód a postupov do diagnostického a terapeutického 
procesu v zdravotnej starostlivosti ako prostriedok na získanie exaktných dát pre medicínu založenú na 
dôkazoch a eHealth. 

16. Všeobecná schéma diagnostického procesu s využitím základných fyzikálnych znalostí. 

17. Zdravotnícka prístrojová technika v internistických a chirurgických disciplínach (príklad). 

18. Algoritmus kontextuálneho riešenia konkrétneho fyzikálneho problému v riadenej a distančnej forme 
praktickej výučby fyziky v medicínskom štúdiu (e-learning). 

19. Formy a prostriedky tvorby semestrálneho projektu ako základ diplomovej práce. 

20. Algoritmus schém slúžiacich na riešenie základných problémových okruhov diagnostických a terapeutických 
podporných metód z pohľadu kontextuálnej praktickej výučby lekárskej fyziky, biofyziky a lekárskej biofyziky. 

21. Analýza riešeného tematického okruhu z oblasti diagnostiky a terapie v medicíne z pohľadu kontextuálnej 
praktickej výučby lekárskej fyziky, biofyziky, lekárskej biofyziky. 

22. Základy laboratórnej práce v medicínskej praxi vo všeobecnom a zubnom lekárstve. 

23. Mikroklimatické faktory životného prostredia. 

24. Termometria v pracovnom prostredí zdravotníckych zariadení a pri kontinuálnom sledovaní zdravotného 
stavu pacienta. Termoregulácia. 

25. Biofyzikálne vlastnosti tekutín (algoritmus riešenia). Súvisiace fyzikálne zákony a vzťahy. 

26. Biofyzikálna analýza zjednodušeného modelu funkčnosti zrakového analyzátora Súvisiace fyzikálne zákony a 
vzťahy. 

27. Biofyzikálna analýza zjednodušeného modelu počutia a reči (algoritmus riešenia). Súvisiace fyzikálne zákony a 
vzťahy. 

28. Elektrické modely (algoritmus riešenia) fyzikálnych a fyziologických procesov. Súvisiace fyzikálne zákony a 
vzťahy. 

29. Biomedicínsky monitoring (algoritmus riešenia). Súvisiace fyzikálne zákony a vzťahy. 

30. Využitie virtuálnych laboratórií, ambulancií, nemocničných zariadení a pod. pre rozšírenie možností získania 
praktických znalostí a zručností v rámci štúdia medicíny. 

4.3 OTÁZKY NA SKÚŠKU – PRINCÍPY eHEALTH 

1. Zadefinujte pojem elektronické zdravotníctvo – eHealth. 

2. Vysvetlite obsah pojmu „autentifikácia“ osoby. 

3. Vysvetlite obsah pojmu „autorizácia“ osoby. 

4. Vysvetlite obsah pojmu „identifikácia“ osoby. 

5. Charakterizujte eHealth podľa segmentov – vymenujte aspoň päť. 

6. Aké údaje má obsahovať „Elektronický zdravotný záznam“? 
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7. Vysvetlite, čo je poslaním ISO – International Organisation for Standardisation. 

8. Vysvetlite, čo je poslaním CEN – European Committe for Standardisation. 

9. Vysvetlite, čo je poslaním IHTSDO – International Health Terminology SDO. 

10. Vysvetlite, čo je poslaním organizácie HL7 – Health Level 7. 

11. Vysvetlite, čo je poslaním organizácie DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine. 

12. Opíšte ciele nadácie „openEHR“. 

13. Aké sú ciele iniciatívy IHE – Integrating the Healthcare Enterprise? 

14. Stručne vysvetlite čo je GMD´s e-Health Method. 

15. Z akých dôvodov niektorí zdravotnícki pracovníci považujú elektronické zdravotné záznamy za málo 
zmysluplné? 

16. Na akom princípe funguje „elektronický podpis“? 

17. Vysvetlite, čo je EHIC karta a jej význam. 

18. Stručne vysvetlite princíp fungovania GPS systému. 

19. Ktorá inštitúcia je majiteľom GPS systému? 

20. Čo je poslaním neziskovej asociácie European Public Health Alliance (EUPHA)? 

21. Vysvetlite pojem e-preskripcia a aké výhody obsahuje. 

22. Zadefinujte celkové ciele projektu epSOS v Európe. 

23. Aké cezhraničné služby zahŕňa epSOS projekt v Európe? 

24. Vysvetlite pojem „telemedicína“. 

25. Vysvetlite pojem „e-preskripcia“. 

26. Definujte akronym „SNOMED CT“. 

27. Aké sú ciele organizácie NANDA International ? Napíšte plné znenie jej názvu. 

28. Definujte úlohu „EHR archetypov“. 

29. Aké je poslanie iniciatívy IHTSDO? Napíšte plné znenie jej názvu. 

30. Aké je poslanie iniciatívy IHE? Napíšte plné znenie jej názvu. 
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5. KONTROLNÉ OTÁZKY Z BIOFYZIKY 

5.1 KONTROLNÉ OTÁZKY Z BIOFYZIKY – VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

1. Rýchlosť toku infúzneho roztoku v infúznej súprave je: 

a) tým vyššia, čím vyššie je zavesená infúzna fľaša 

b) tým vyššia, čím nižšie je zavesená infúzna fľaša 

c) tým vyššia, čím vyššiu viskozitu má roztok 

d) tým nižšia, čím vyššiu teplotu má roztok 

2. Osmóza je dej, pri ktorom: 

a) rozpúšťadlo samovoľne prechádza cez polopriepustnú membránu do roztoku s vyššou koncetráciou 
rozpustenej látky do dosiahnutia osmotickej rovnováhy 

b) rozpúšťadlo samovoľne prechádza cez polopriepustnú membránu do roztoku s nižšou koncentráciou 
rozpustenej látky 

c) častice rozpustenej látky samovoľne prechádzajú cez polopriepustnú membránu do rozpúšťadla 

d) dochádza k úplnému oddeleniu roztoku od rozpúšťadla 

3. Frekvencia je: 

a) čas, za ktorý sa uskutoční jeden kmit 

b) počet kmitov periodického deja za jednotku času 

c) bezrozmerná fyzikálna veličina 

d) veličina udávaná v jednotkách Hz-1  

4. Zvuk je: 

a) elektromagnetické vlnenie s nízkou frekvenciou 

b) elektromagnetické vlnenie s vysokou energiou  

c) mechanické vlnenie 

d) najlepšie počuteľný vo vákuu  

5. Absorpcia je fyzikálny dej, pri ktorom nastáva rozpúšťanie plynu v kvapaline (plynová embólia pri kesónovej 
chorobe). Závisí od: 

a) fyzikálnych vlastností plynu a kvapaliny, od tlaku p a teploty T 

b) fyzikálnych vlastností kvapaliny a nezávisí od tlaku plynu p 

c) fyzikálnych vlastností kvapaliny a tlaku plynu p, nezávisí od teploty T 

d) fyzikálnych vlastností kvapaliny a teploty T plynu  

6. Čo je aktivita rádionuklidu? 

a) je to štatistický dej, ktorého rýchlosť vystihuje polčas rozpadu 

b) je to štatistický dej, ktorého rýchlosť vystihuje teplota T, tlak p, objem V 

c) je to absolútny počet rádioaktívnych rozpadov za 1 rok 

d) vyjadruje sa ako relatívny počet rozpadov v danom žiariči za 1 s. 

7.  Algoritmus je jednoznačný predpis príkazov alebo definícií na vykonanie istej operácie s určitým poradím: 

a) v medicíne sa využíva ako postupnosť klinických úkonov, zberu medicínskych údajov, rozhodovacích 
činností. 

b) v medicíne sa algoritmy klinických úkonov nevyužívajú  
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c) v medicíne sa algoritmy klinických úkonov využívajú len v laboratórnej praxi 

d) v medicíne sa algoritmy klinických úkonov využívajú len pri zbere medicínskych údajov 

8.  Čo je to amplitúda biologického rytmu? 

a) polovičná hodnota rozdielu medzi hraničnými hodnotami periodickej biologickej  funkcie 

b) hodnota rozdielu medzi hraničnými hodnotami periodickej biologickej funkcie 

c) polovičná hodnota periódy τ 

d) amplitúda závisí od dĺžky periódy daného biologického rytmu 

9.  Čas je základná veličina, ktorá: 

a) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej rozlišujeme intenzitu a interval 

b) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej nerozlišujeme intenzitu a interval 

c) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej rozlišujeme iba intenzitu 

d) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej rozlišujeme len interval 

10.  Práca srdca podmieňuje 

a) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient potrebný na jednosmerný tok krvi v krvnom 
riečisku  

b) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient potrebný na obojsmerný tok krvi v krvnom 
riečisku  

c) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient potrebný na jednosmerný tok krvi v 
otvorenom krvnom riečisku  

d) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient pri obojstrannom prietoku krvi v celom 
krvnom riečisku  

11. Edém vzniká z biofyzikálneho hľadiska v dôsledku: 

a) porušenia rovnováhy medzi permeabilitou krvných kapilár a výškou onkotického a krvného tlaku v nich 

b) porušenia rovnováhy medzi polomerom krvných kapilár a výškou krvného tlaku 

c) porušenia rovnováhy medzi polomerom krvných kapilár a artérií a výškou krvného tlaku v nich 

d) porušenia rovnováhy medzi permeabilitou stien krvných kapilár a artérií a výškou onkotického a krvného 
tlaku v nich 

12.  Osobný filmový dozimeter predstavuje senzor rádioaktívneho alebo rtg žiarenia na princípe expozície 
citlivého filmu. Stupeň expozície sa vyhodnocuje: 

a) denzitometricky 

b) scintilačne 

c) gamagraficky 

d) rádiometricky 

13.  Gamagrafia – scintigrafia je zobrazovacia vyšetrovacia metóda nukleárnej medicíny in vivo, ktora je založená 
na princípe: 

a) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák (zdroje γ žiarenia) v tkanivách a orgánoch  

b) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák, ktoré sú zdrojom α žiarenia v tkanivách a 
orgánoch  

c) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák, ktoré sú zdrojom β žiarenia v tkanivách a 
orgánoch  

d) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák, ktoré sú zdrojom rtg žiarenia v tkanivách a 
orgánoch  
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14.  Aký tlak vyvinie človek s hmotnosťou 80 kg na plochu chodidla, ak stojí na jednej nohe, pričom plocha 
chodidla je 100 cm2 ? 

a) 0,8 kg/m2  

b) 8 kg 

c) 80kg 

d) 0,08 kg/m2 

15.  Akú silu musia vyvinúť svaly, aby v predpaženej ruke udržali bremeno 0,5 kg ? 

a) 0,5 N 

b) 5 N 

c) 50 N 

d) 500 N  

16.  Aký násobok alebo čiastku základnej jednotky značí predpona nano ? 

a) 10 -3 

b) 10 +3 

c) 10 –9 

d) 10 +6 

17.  Prepočítajte koľko minút a sekúnd je 1 217 s. 

a) 17 min 0 s 

b) 20 min 17 s 

c) 12 min 17 s 

d) 20min 20s  

18.  V jednom cm3 je 2,7 . 1022 molekúl. Koľko molekúl je v 1 mm3 ? 

a) 2,7 . 1019 

b) 2,7 . 1025 

c) 2,7 . 1020 

d) 2,7 . 103 

19. Z hydrodynamického hľadiska predstavuje krvný obeh: 

a) otvorený systém tvorený srdcom, cievami a krvou, ktoré sú vo vzájomných dynamických vzťahoch  

b) uzavretý systém tvorený srdcom a cievami, v ktorom prúdi nepretržite krv, sú vo vzájomných dynamických 
vzťahoch 

c) otvorený systém tvorený srdcom a krvou, ktoré nie sú vo vzájomných dynamických vzťahoch 

d) uzavretý systém tvorený srdcom a krvou, ktoré sú vo vzájomných dynamických vzťahoch 

20. Na kontrolu intenzity osvetlenia pracovnej plochy sa používa luxmeter, ktorého senzor využíva fotoelektrický 
jav. Tento senzor sa nazýva: 

a) fotočlánok 

b) monochromátor 

c) analyzátor 

d) fotografický film 

21. Nukleárna magnetická rezonancia využíva na vybudenie sprostredkovaného biosignálu: 

a) aktiváciu atómových jadier meraného objektu silnými magnetickými poliami 
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b) aktiváciu atómov pomocou silných elektromagnetických polí 

c) aktiváciu atómov pomocou slabých elektromagnetických polí 

d) aktiváciu atómov pomocou svetelného žiarenia 

22. Krv a plazma sú kvapaliny: 

a) reálne newtonovské  

b) reálne nenewtonovské 

c) ideálne 

d) stlačiteľné  

23. Šošovka v ľudskom oku: 

a) je plankonvexná  

b) je konkávkonvexná  

c) je bikonkávna  

d) je bikonvexná  

24. Akomodácia oka je: 

a) schopnosť šošovky zmeniť index lomu 

b) je schopnosť očnej šošovky meniť svoju optickú mohutnosť v závislosti od zmeny polomeru zakrivenia 

c) je schopnosť očnej šošovky prepúšťať lepšie niektoré vlnové dĺžky svetla 

d) je schopnosť očnej šošovky meniť polomer zakrivenia 

25. Voltampérová charakteristika biologického tkaniva je grafický záznam funkčnej závislosti I = f(U). Vyjadruje 
momentálnu schopnosť tkaniva viesť jednosmerný elektrický prúd, ktorého veľkosť je nepriamoúmerná: 

a) jeho elektrickému odporu 

b) aktivite elektrických vlastností jeho biologického tkaniva  

c) funkčnej závislosti aktívnych a pasívnych elektrických vlastností tkaniva 

d) funkčnej závislosti veľkosti napätia od aplikovaného prúdu 

26. Pri prechode žiarenia absorpčným prostredím nastáva zoslabenie jeho intenzity: 

a) vo všeobecnosti exponenciálne s hrúbkou absorpčného prostredia 

b) nelineárne s hrúbkou prostredia, ak ide o veľmi tenkú vrstvu  

c) exponenciálne s veľkosťou plochy prostredia 

d) lineárne s veľkosťou plochy prostredia 

27. Ultrazvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou: 

a) nad 20 kHz 

b) pod 16 Hz 

c) od 16 Hz do 20 kHz  

d) od 16 kHz do 20 kHz 

28. Rýchlosť šírenia zvuku v kvapalinách je: 

a) väčšia než vo vzduchu 

b) menšia než vo vzduch 

c) rovnaká ako vo vzduchu 

d) väčšia než v pevných látkach 
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29. Ultrazvuk sa v hmotnom prostredí šíri rýchlosťou, ktorá je: 

a) približne rovnaká ako rýchlosť zvuku v tom istom hmotnom prostredí 

b) menšia ako rýchlosť zvuku v danom prostredí 

c) väčšia ako rýchlosť zvuku v danom prostredí 

d) iná ako rýchlosť zvuku v danom prostredí 

30. Zákon rádioaktívneho rozpadu platí: 

a) len pre prirodzene rádionuklidy 

b) len pre umelo vyrobené rádionuklidy 

c) pre prirodzené a umelé rádionuklidy 

d) pre štiepenie jadier 235U v atómovom reaktore 

31. Tepelná výmena je fyzikálny dej, pri ktorom: 

a) si usporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú energiu 

b) si neusporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú energiu 

c) si neusporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú elektrický a tepelný náboj 

d) si usporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú elektrický a tepelný náboj 

32. Fotoreceptory v ľudskom oku predstavujú biologické detektory približne pre vlnové dĺžky 
elektromagnetického žiarenia v pásme: 

a) 460 – 760 nm 

b) 260 – 760 nm 

c) 460 – 960 nm 

d) 300 – 800 nm 

33. Infrazvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou: 

a) pod 16 Hz 

b) nad 20 kHz 

c) od 16 Hz do 20 kHz 

d) nad 16 Hz  

34. Ochranné okuliare pri vysokohorskej turistike pôsobia ako absorbátor svetelného žiarenia. Ich úlohou je: 

a) pohltiť hlavne UV zložku svetla 

b) pohltiť hlavne polarizované svetlo 

c) zabrániť snežnej slepote 

d) nemajú preventívny význam  

35. Rýchlosť prúdenia krvi sa v jednotlivých častiach kardiovaskulárnej sústavy in vivo odlišuje, pričom platí, že:  

a) v aorte je vyššia ako v kapiláre 

b) ju podmieňuje atmosférický tlak  

c) v aorte je nižšia ako v kapiláre 

d) rovnica kontinuity má len obmedzenú platnosť 

36. Každý zmyslový orgán možno rozdeliť na tri základné oddiely: periféry, vlastný receptor a centrálny oddiel. Z 
biofyzikálneho hľadiska predstavuje v nasledovnom poradí funkciu: 

a) selektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre energetický signál; senzor; riadiace centrum 

b) neselektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre senzor; riadiace centrum; signál  
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c) neselektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre riadiace centrum; signál; senzor 

d) selektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre senzor; riadiace centrum; signál 

37. Ionizujúce žiarenie, ktoré sa využíva v prospech pacienta v diagnostike a terapii má aj nežiaduce vedľajšie 
účinky. Ako jedna z možností prevencie sa využíva: 

a) zvýšený príjem bielkovín 

b) proti žiareniu alfa nie sú účinné osobné ochranné prostriedky  

c) minimalizáciou počtu vyšetrení s využitím ionizujúceho žiarenia 

d) používanie osobných dozimetrov pacientmi 

38. Ľudské oko dokáže rozlíšiť 2 porovnateľné body ako samostatné, ak ich obrazy dopadnú na žltú škvrnu 
sietnice: 

a) na dva čapíky, medzi ktorými je aspoň jeden nepodráždený 

b) na dva susediace čapíky 

c) na dve susediace tyčinky 

d) na dve tyčinky, medzi ktorými je aspoň jedna nepodráždená tyčinka 

39. Fibroskopy sú optické prístroje s vlastným halogénovým zdrojom svetla. Umožňujú pozorovať telové dutiny 
na princípe: 

a) lomu svetelných lúčov  

b) sústavy elektromagnetických šošoviek v optických vláknach 

c) sústavy optických šošoviek  

d) úplného odrazu svetelných lúčov od pozorovaného tkaniva 

40. Infračervené žiarenie (IČŽ) sa používa vo fyzioterapii. Platí preň Stefanov-Boltzmanov zákon, z ktorého 
vyplýva, že: 

a) dlhodobá expozícia nespôsobuje poškodenie podkožne uložených orgánov 

b) tepelné účinky vyvolávajú iba najvyššie vlnové dĺžky IČŽ 

c) väčšina žiarenia je pohltená v pokožke, pričom vzniká tepelný efekt 

d) žiarenie preniká do hlbších vrstiev až k vnútorným orgánom 

41. Ultrafialové žiarenie má baktericídne účinky, tým že: 

a) vysoká energia jeho fotónov rozrušuje chemické väzby molekúl v bunkách baktérií  

b) energia jeho fotónov neovplyvní molekulové väzby v molekulách  

c) nemá vysokú intenzitu žiarenia 

d) nemôže byť dávkované po častiach  

42. Zobrazovacia metóda, ktorá využíva vlastnosti ionizujúceho žiarenia rádionuklidov pozitrónových žiaričov sa 
nazýva: 

a) magnetická rezonančná tomografia 

b) výpočtová tomografia 4. a 5. generácie 

c) pozitrónová emisná tomografia 

d) panoramatická skiagrafia (najmä v stomatológii) 

43. Na terapeutické ožarovanie nádorov ústnej dutiny je najvhodnejšie použiť: 

a) žiarič alfa a umiestniť ho zvonku na tvári 

b) žiarič beta a umiestniť ho do ústnej dutiny na vypočítanú dobu expozície 

c) žiarič beta a umiestniť ho zvonku na tvári 
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d) žiarič gama a umiestniť ho do ústnej dutiny 

44. Medzi dvomi elektródami pripojenými k zdroju jednosmerného napätia, vznikne usmernený pohyb iónov, 
pričom sa pohybujú: 

a) katióny k anóde (+) 

b) katióny ku katóde (-) 

c) všetky ióny k anóde (+) 

d) všetky ióny ku katóde (-) 

45. Pri terapeutickej aplikácii jednosmerného prúdu na biologické tkanivo: 

a) sa prejavujú dráždivé účinky vždy  

b) dráždivé účinky sa neprejavujú nikdy  

c) sa dráždivé účinky prejavia iba pri rýchlej zmene nastavenia intenzity aplikovaného prúdu 

d) dráždivé účinky sa prejavujú, ak sa aplikuje dlhodobo s tou istou intenzitou 

46. Pri spirometrickom vyšetrení množstvo vzduchu, ktoré možno vydýchnuť maximálnym výdychom po 
maximálnom vdychu, je: 

a) vitálna kapacita  

b) celková kapacita 

c) exspiračný rezervný objem 

d) súčtom inspiračnej kapacity a exspiračného rezervného objemu  

47. Relatívnu vlhkosť vzduchu vyjadruje: 

a) pomer maximálnej vlhkosti ku skutočnej vlhkosti pri danej teplote 

b) objemové množstvo vodných pár v 1 m3  

c) podiel absolútnej vlhkosti vzduchu pri danej teplote a absolútnej vlhkosti vzduchu nasýteného vodnými 
parami pri rovnakej teplote 

d) súčin absolútnej a maximálnej vlhkosti vzduchu 

48. Absolútna vlhkosť vzduchu je veličina určená: 

a) maximálnou vlhkosťou vzduchu pri danej teplote 

b) podielom relatívnej a maximálnej vlhkosti vzduchu 

c) súčinom relatívnej vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku 

d) množstvom vodných pár v objemovej jednotke vzduchu 

49. Elektrokardiografia je vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje zosnímať a graficky zaznamenať: 

a) elektrickú činnosť samostatnej bunky myokardu 

b) elektrickú činnosť srdca  

c) elektrickú činnosť nervového vlákna 

d) sprostredkovaný biosignál  

50. Sprostredkovaný biosignál vzniká: 

a) odozvou biologického objektu na vonkajší podnet fyzikálneho alebo chemického faktora 

b) ozva srdca počúvaná fonendoskopom 

c) prejavom činnosti iba biologického systému  

d) výsledkom vlastnej činnosti biologického systému  
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51. Korotkovov akustický fenomén je: 

a) klepavý zvuk, synchrónny s tepom, ktorý počuť fonendoskopom priloženým na a. brachialis 

b) atypický zvuk pri srdcovom šeleste 

c) zriedkavý jav pri laminárnom prúdení v cieve 

d) asynchrónny s tepom 

52. Zvukové fenomény, ktoré vznikajú pri prúdení krvi v cievach: 

a) sa viažu na turbulentné prúdenie krvi  

b) nie sú viazané na spôsob prúdenia  

c) sa viažu na laminárne prúdenie 

d) sa nazývajú Reynoldsove fenomény  

53. Rýchlosť prúdiacej krvi v cieve je podľa rovnice kontinuity: 

a) nepriamo úmerná plošnému prierezu cievy  

b) priamo úmerná prierezu cievy 

c) nezávislá od prierezu cievy 

d) priamo úmerná hustote krvi  

54. Jednotka objemu 1 liter má rozmer: 

a) 1000 dm3 

b) 10 dm3  

c) 1 dm3 

d) 100 dm3 

55. Teplotný rozdiel medzi teplotou varu a teplotou tuhnutia vody je: 

a) 0o C 

b) 100o C 

c) 273 K 

d) 100 K 

56. Optická mohutnosť šošovky (D) má rozmer: 

a) m -1  

b) m  

c) cm -1 

d) dm -1  

57. Kmitajúcu sústavu nazývame:  

a) oscilátor 

b) ladička 

c) sínusoida 

d) pružné teleso 

58. Konvekciou (prúdením) sa v biologickom prostredí teplo šíri: 

a) z metabolicky aktívnych orgánov prúdom krvi krvným riečiskom len k povrchu ľudského tela 

b) vyparením vzduchu z povrchu tela do vody 

c) ako infračervené žiarenie z tela do vzduchu 

d) ako infračervené žiarenie z metabolicky aktívnych orgánov krvou do kože 
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59. Lekársky teplomer je merací prístroj na určenie: 

a) výšky a rozsahu telesnej teploty ľudského organizmu 

b) veľkosti a rozsahu telesného tepla ľudského organizmu 

c) veľkosti a hodnoty povrchovej teploty ľudského organizmu 

d) výšky a rozsahu povrchového tepla ľudského organizmu  

60. Hustota (merná hmotnosť) látky je veličina určená: 

a) podielom hmotnosti m a príslušného objemu V danej látky pri definovanom tlaku p a teplote T 

b) podielom objemu V a príslušnej hmotnosti m danej látky pri definovanej teplote T a absolútnej vlhkosti 

c) podielom hmotnosti m príslušného objemu V danej látky pri definovanom relatívnom tlaku a relatívnej 
teplote 

d) násobkom objemu V a príslušnej hmotnosti m danej látky pri definovanej relatívnej vlhkosti, tlaku a 
teplote 

61. Celotelová impedancia je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje organizmus z hľadiska jeho schopnosti: 

a) viesť striedavý elektrický prúd 

b) viesť jednosmerný prúd 

c) viesť obidva typy prúdu 

d) viesť elektrický, magnetický a tepelný prúd 

62. Index lomu je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje optické prostredie. Jeho veľkosť závisí: 

a) nepriamoúmerne od teploty prostredia 

b) priamoúmerne od teploty prostredia 

c) priamoúmerne od teploty a nepriamoúmerne od tlaku 

d) do atmosférického tlaku 

63. Základné jednotky SI: 

a) m, kg, s, A, K, mol, cd 

b) m, kg, s, V, °C, mmol, rad 

c) cm, g, s, N, R, mmol, sr 

d) mm, kg, s, °C, °K, mol, rad 

64. Koeficient je fyzikálna veličina vo fyzikálnych vzťahoch: 

a) zvyčajne konštanta úmernosti 

b) zvyčajne konštanta, ktorá nemá žiadny rozmer 

c) zvyčajne to nie je konštanta 

d) zvyčajne to nie je konštanta, častejšie sa používa ako exponent 

65. Perióda pri vlnení vyjadruje: 

a) časový interval, za ktorý vlnenie prejde dráhu jednej vlnovej dĺžky 

b) časový interval dvoch kladných amplitúd vlnenia 

c) časový interval dvoch záporných amplitúd vlnenia 

d) časový interval, za ktorý vlnenie prejde dráhu dvoch kladných amplitúd 

66. Liečivo vo forme roztoku môžeme pacientovi podať intravenózne ak spĺňa podmienku bezpečnosti. Roztok 
musí byť pripravený voči tonicite krvnej plazmy ako: 

a) hypertonický  
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b) hypotonický  

c) izotonický  

d) ľubovoľný z vyššie uvedených, ale musí mať 37°C 

67. Sestra vyhmatá pulz miernym tlakom 3 prstov ruky na vnútornej strane zápästia ľavej ruky a opakovane ho 
obdobne vyhmatá palcom. Výsledky oboch meraní (predpokladáme pravidelný dobre hmatateľný pulz): 

a) musia byť vždy rovnaké 

b) môžu byť rovnaké 

c) nezávisia od spôsobu, akým je pulz nahmataný 

d) pri druhom spôsobe musí byť vždy nižší tlak 

68. Čo predstavuje fyzikálne absolútne čierne teleso? 

a) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia nezávisle od jeho vlnovej dĺžky λ a teploty T 

b) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia nezávisle od jeho vlnovej dĺžky λ  

c) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia nezávisle od teploty T 

d) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia závisle od jeho vlnovej dĺžky λ a teploty T 

69. Pri terapeutickej aplikácii jednosmerného elektrického prúdu v zubnom lekárstve: 

a) majú gély pri aplikácii na gingivu pod elektródami zanedbateľný účinok 

b) sa využíva iba jeho dráždivý účinok 

c) elektrický odpor sliznice nemôže ovplyvniť veľkosť jeho prieniku 

d) elektrický odpor sliznice môže ovplyvniť veľkosť prieniku prúdu, a tým jeho účinnosť  

70. Anomália vody je daná: 

a) výnimočnými štrukturálnymi a fyzikálnymi vlastnosťami vody, odlišnými od iných zlúčenín vodíka (H) 

b) výnimočnými štrukturálnymi a fyzikálnymi vlastnosťami vody, odlišnými od iných zlúčenín kyslíka (O) 

c) výnimočnými štrukturálnymi a fyzikálnymi vlastnosťami vody, odlišnými od iných zlúčenín trícia (H3)  

d) výnimočnými vlastnosťami vodíka, ktoré sa neodlišujú od iných základných prvkov 

71. Sestra namerala pacientovi so sínusovým rytmom na krčnej tepne 11 pulzov za 10 sekúnd. Aká je jeho 
pulzová frekvencia? 

a) 66 

b) 64 

c) 60 

d) 70 

72. Ako spolu súvisia fyzikálne veličiny tlak, sila a plocha? 

a) tlak je priamoúmerný sile a nepriamoúmerný ploche, na ktorú sila pôsobí 

b) nesúvisia spolu 

c) tlak je nepriamoúmerný sile a priamoúmerný ploche, na ktorú sila pôsobí 

d) tlak je priamoúmerný sile a ploche, na ktorú sila pôsobí 

73. Skupinu buniek so schopnosťou endogénnej oscilácie nazývame: 

a) pacemaker  

b) pružné biologické tkanivo  

c) sinusoid  

d) desynchronizátor 
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74. Bioelektrické potenciály sú: 

a) zložité elektrické prejavy, ktoré možno detekovať nad anatomickými štruktúrami v závislosti od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

b) jednoduché elektrické prejavy, ktoré možno detekovať nad anatomickými štruktúrami v závislosti od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

c) zložité elektrické prejavy, ktoré nemožno detekovať nad anatomickými štruktúrami v závislosti od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

d) zložité elektrické prejavy, ktoré možno detekovať nad anatomickými štruktúrami a nezávisia od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

75. Osmotický tlak: 

a) bráni pri osmóze prenikaniu molekúl rozpúšťadla do roztoku cez semipermeabilnú membránu pri osmóze 

b) podporuje prenikanie molekúl rozpúšťadla do roztoku cez semipermeabilnú membránu pri osmóze 

c) podporuje prenikanie molekúl roztoku do rozpúšťadla cez semipermeabilnú membránu pri osmóze 

d) bráni prenikaniu molekúl roztoku cez semipermeabilnú membránu rozpúšťadla pri osmóze 

76. Pre správne nepriame meranie krvného tlaku pacienta klasickou metódou Riva-Rocci platí zásada: 

a) čím má pacient väčší obvod ramena, tým širšiu a dlhšiu kompresnú manžetu treba použiť 

b) čím má pacient väčší obvod ramena, tým užšiu a dlhšiu kompresnú manžetu treba použiť 

c) výsledok merania nezávisí od dĺžky kompresnej manžety  

d) výsledok merania nezávisí od šírky kompresnej manžety 

77. Ťažisko človeka vo vzpriamenej polohe sa nachádza: 

a) mimo jeho tela 

b) v oblasti hrudníka 

c) v oblasti panvy a brucha 

d) v oblasti panvy a brucha alebo mimo jeho tela v závislosti od okamžitej polohy 

78. Astigmatizmus je z fyzikálneho hľadiska: 

a) stav optického systému oka, ktorého lámavé plochy nemajú v rovinách na seba kolmých súmerný sférický 
tvar 

b) stav optického systému oka, ktorého lámavé plochy majú v rovinách na seba kolmých súmerný sférický 
tvar 

c) stav optického systému oka, ktorého lámavé plochy nemajú v rovinách na seba kolmých súmerný 
asférický tvar 

d) stav optického systému oka, ktorého lámavé plochy majú v rovinách na seba kolmých súmerný asférický 
tvar 

79. Bariérová funkcia kože z fyzikálneho hľadiska: 

a) predstavuje bariéru pre prechod elektrického prúdu, prestup tekutých látok, vplyv fyzikálnych a 
chemických faktorov 

b) predstavuje bariéru len pre prestup látok, vplyv fyzikálnych a chemických faktorov 

c) predstavuje bariéru pre prechod elektrického prúdu a nepredstavuje bariéru pre prestup látok, vplyv 
fyzikálnych a chemických faktorov 

d) predstavuje bariéru len pre prechod elektromagnetického žiarenia 

80. Veľkosť gravitačnej sily G a zrýchlenia g ovplyvňujú u cicavcov: 

a) krvný tlak v artériách, vénach, srdcový výkon 
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b) len srdcový výkon jedinca 

c) len venózny tlak jedinca 

d) neovplyvňuje srdcový výkon 

81. Orgán sluchu z fyzikálneho hľadiska tvoria v nasledovnom poradí tri časti s funkciami: 

a) rezonátor; zosilňovač a transformátor; detektor 

b) detektor; rezonátor; transformátor 

c) rezonátor; detektor; zosilňovač 

d) transformátor; zosilňovač; detektor; rezonátor 

82. Ako musíme zapojiť dvojicu 4,5 V batérií, aby výsledné napätie bolo 9 V ? 

a) paralelne 

b) za sebou 

c) sériovo-paralelne 

d) vedľa seba 

83. Zrakové receptory, čapíky a tyčinky, predstavujú z fyzikálneho pohľadu snímací systém, v ktorom sa po 
dopade potrebného množstva svetelných kvánt vyvoláva dej: 

a) mechanoelektrický 

b) piezoelektrický 

c) fotochemický 

d) mechanický 

84. Pacient s podozrením na fraktúru rebier sa podrobil rtg vyšetreniu. Rebrá sú však na snímku v predozadnej 
projekcii zatienené mäkkými orgánmi. Pri opakovanom vyšetrení treba:  

a) exponovať snímku z iného uhla. 

b) použiť žiarenie s vyššou frekvenciou 

c) exponovať snímku dlhší čas 

d) použiť kontrastnú látku  

85. Striedavý elektrický prúd sa aplikuje pri fyzioterapeutických procedúrach v liečbe drobných zranení 
pohybového systému. Pritom platí, že jeho tepelné účinky: 

a) nezávisia od frekvencie aj amplitúdy 

b) sa s klesajúcou frekvenciou vždy zvyšujú 

c) sa s rastúcou frekvenciou vždy zvyšujú 

d) nezávisia od frekvencie 

86. Pri podozrení na obštrukciu dýchacích ciest by ste indikovali vyšetrenie: 

a) záťažový test 

b) stanovenie vitálnej kapacity 

c) meranie prietoku vzduchu pri výdychu 

d) rtg krčnej časti dýchacích ciest 

87. Pri selektívnom zmyslovom vnímaní intenzita vnemu podľa psychofyzikálnych zákonov: 

a) závisí od intenzity podnetu lineárne 

b) závisí od intenzity podnetu logaritmicky alebo exponenciálne 

c) je kódovaná veľkosťou akčných potenciálov  
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d) je kódovaná výlučne tvarom akčných potenciálov  

88. Pri meraní in vivo transmembránového potenciálu ľudskej excitačnej bunky sa namerali hodnoty napätia v 
rozpätí od -90 mV až do -70 mV, čo zodpovedá: 

a) hodnotám plató akčného potenciálu kardiomyocytu  

b) nepolarizovanej membráne axónu 

c) náležitej hodnote jej pokojového membránového potenciálu 

d) vrcholu akčného potenciálu väčšiny buniek 

89. Ak na určitom mieste membrány excitabilnej bunky po excitácii vznikne akčný potenciál, môže súčasne 
vzniknúť nový akčný potenciál na repolarizovanom úseku membrány: 

a) iba počas depolarizačnej fázy prvého akčného potenciálu  

b) iba počas refraktérnej fázy prvého akčného potenciálu 

c) iba pri opakovanom alebo veľmi vysokom nadprahovom impulze 

d) pri ľubovoľnom nadprahovom podráždení 

90. Ak sa na stene tepny vytvorí aterosklerotický plát, jej plošný prierez sa tým zmenší. Rovnaký prietok krvi cez 
zúžený prierez zabezpečí: 

a) dlhší čas prúdenia krvi 

b) dlhšia cieva 

c) vyšší krvný tlak 

d) zvýšená frekvencia srdca 

91. Aby sa mohol človek nadýchnuť, tlak vzduchu v pľúcach musí byť: 

a) nižší ako atmosferický tlak 

b) nižší ako v intratorakálnej dutine 

c) rovnaký ako atmosferický tlak  

d) vyšší ako atmosferický tlak 

92. Kyslík difunduje cez alveolokapilárnu membránu z pľúcnych alveol do pľúcnych kapilár, preto lebo: 

a) jeho parciálny tlak je v alveolách vyšší ako v kapilárnej krvi 

b) vyšší parciálny tlak kyslíka je v kapilárach 

c) vyšší parciálny tlak oxidu uhoľnatého je v alveolách 

d) vyšší parciálny tlak oxidu uhoľnatého je v kapilárach 

93. Svetlo z vonkajšieho prostredia musí prejsť viacerými optickými prostrediami oka s odlišným indexom lomu, 
kým dopadne na sietnicu. Najviac sa láme na rozhraní: 

a) rohovky a šošovky 

b) šošovky a sietnice 

c) vonkajšieho prostredia a šošovky 

d) vonkajšieho prostredia a rohovky 

94. Rozlišovacia medza svetelného mikroskopu: 

a) závisí priamoúmerne od vlnovej dĺžky použitého svetla a nepriamoúmerne od indexu lomu prostredia 
medzi preparátom a šošovkou objektívu 

b) závisí iba od vlnovej dĺžky svetla  

c) závisí od vlnovej dĺžky a intenzity svetla  

d) závisí priamoúmerne od intenzity svetla a nepriamoúmerne od vlnovej dĺžky 
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95. “Huhňavý” zvuk pri dýchaní nosom pri nádche (opuchu nosnej sliznice) vzniká ako dôsledok: 

a) laminárneho prúdenia vzduchu 

b) spomaleného prúdenia vzduchu 

c) turbulentného prúdenia vzduchu 

d) zrýchleného prúdenia vzduchu 

96. Generované ultrazvukové (UZ) vlnenie v UZ diagnostických prístrojoch nastavením najvyššej možnej 
frekvencie umožní: 

a) najväčšiu elimináciu rozdielov medzi akustickými vlastnosťami rôznych tkanív 

b) zlepšiť prienik vlnenia do tkanív a orgánov 

c) najvyššiu rozlišovaciu schopnosť, čím sa kvalita obrazu zvýši 

d) získať potrebný obraz tkanív a orgánov čo najrýchlejšie 

97. Pri ultrazvukovom vyšetrení medzi hlavicu sondy ultrazvukového prístroja a kožu aplikujeme gél, ktorý: 

a) zlepší odraz ultrazvuku od jednotlivých tkanív 

b) zníži sa trenie a hlavica sa ľahšie kĺže po pokožke 

c) eliminuje rozdiely medzi akustickými impedanciami vzduchu, hlavice a kože. Inak by sa väčšina ultrazvuku 
odrazila od pokožky 

d) zvýši rozdiel medzi akustickými impedanciami vzduchu, hlavice, pretože inak by sa väčšina ultrazvuku 
pohltila v pokožke 

98. Mimotelová litotripsia je metóda rozbíjania obličkových alebo žlčníkových kameňov: 

a) elektromagnetickým poľom 

b) rázovými vlnami 

c) laserom 

d) na princípe piezoelektrického javu 

99. Analógiou svetla zo svetelného zdroja v optickom mikroskope je v elektrónovom mikroskope: 

a) prúd rýchlych elektrónov z tzv. elektrónového dela sústredených do rovnobežného zväzku v silovom poli 
elektródového systému 

b) prúd neutrónov z tzv. neutrónového dela sústredených do rovnobežného zväzku v silovom poli 
elektródového systému 

c) prúd fotónov z tzv. elektrónového dela sústredených do rovnobežného zväzku v silovom poli 
elektródového systému 

d) prúd pozitrónov z tzv. elektrónového dela sústredených do rovnobežného zväzku v silovom poli 
elektródového systému 

100. Impedancia Z charakterizuje elektrické vlastnosti biologického tkaniva voči prechodu striedavého 
elektrického prúdu. Tvorí ju: 

a) odpor a indukčnosť bunky  

b) ohmický odpor a kapacitancia  bunkových membrán 

c) súčet kapacitancií bunkových membrán 

d) ohmická, kapacitná a indukčná zložka buniek 

101. Transportné javy, ktoré vykazujú disperzné systémy (aj biologické) sú: 

a) osmóza, viskozita, vedenie tepla 

b) viskozita, difúzia, vedenie tepla, filtrácia 

c) difúzia, filtrácia, osmóza, vedenie iónov 
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10 ml 

20 ml 

d) osmóza a filtrácia 

102. Tvar akčného potenciálu, ktorý vznikne po podráždení membrán excitabilnej bunky: 

a) závisí od veľkosti podnetu, kým neprekročí prahovú intenzitu 

b) sa mení podľa dĺžky trvania podnetu 

c) nezávisí od veľkosti podnetu s nadprahovou intenzitou  

d) pre rôzne typy buniek je rovnaký 

103. Akčný potenciál: 

a) je biofyzikálny jav, kedy sa mení prechodne polarita membrány excitabilnej bunky v mieste podráždenia 

b) vzniká pri zmene permeability membrány pre anióny chlóru 

c) vzniká pri zmene permeability membrány pre draslíkové ióny, ale nie pre sodíkové ióny  

d) je časovo neohraničený  

104. Difúzia je transportný jav, pri ktorom sa disperzný podiel disperzného systému pohybuje do rozpúšťadla do 
dosiahnutia difúznej rovnováhy: 

a) v smere koncentračného gradientu 

b) proti smeru koncentračného gradientu  

c) s dodaním energie z vonku 

d) proti smeru elektrochemického gradientu  

105. Prietokový objem krvi v krvnom riečisku je podľa Hagenovho-Poisseuillovho vzťahu: 

a) nepriamo úmerný tlakovému spádu  

b) priamo úmerný tlakovému spádu v krvnom riečisku 

c) závislý od pulzovej frekvencie  

d) priamo úmerný viskozite prúdiacej krvi 

106. Aký objem kvapaliny v dm3 je v odmernom valci? 

a) 0,125 dm3 

b) 0,0120 dm3 

c) 0,0125 dm3 

d) 0,125 dm2 

107. V dvoch rovnako veľkých fľaštičkách je 100 ml roztoku liečiva. Vo fľaštičke č. I. je rozpúšťadlom voda a vo 
fľaštičke č. II. lieh. Pre dávkovanie kvapiek platí, že liek sa dávkuje: 

a) rovnakým počtom kvapiek 

b) odlišným počtom kvapiek 

c) v závislosti od typu kvapátka 

d) závislosti od zostatkového množstva roztoku vo fľaštičke 

108. Po operácii v brušnej dutine pacient ľahšie vstane z postele, keď východisková poloha pri vstávaní je poloha: 

a) na bruchu 

b) na chrbte 

c) na boku 

d) akákoľvek 
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109. Hladina vody v úplne plnom sklenom pohári má vypuklý tvar. Prečo z pohára nevytečie? 

a) pôsobí na ňu tlak vzduchu, ktorý drží hladinu vody pokope 

b) voda má väčšie povrchové napätie ako sklo 

c) nie je to pravda. Vytečie práve toľko vody, aby hladina bola zarovnaná s hranami okraja pohára 

d) voda má vysokú viskozitu 

110. Oceľovú a papierovú guľôčku s rovnakými rozmermi sme pustili z rovnakej výšky v tom istom čase na zem. 
Väčšia gravitačná sila bude pôsobiť: 

a) na oceľovú guľôčku 

b) na papierovú guľôčku 

c) na obidve guľôčky pôsobí rovnako veľká gravitačná sila 

d) v závislosti od atmosférického tlaku 

111. Minimum separabile ľudského oka sa dá zväčšiť: 

a) použitím optického systému spojných šošoviek  

b) nedá sa zmeniť  

c) použitím optického systému spojných a rozptylných šošoviek 

d) použitím optického systému rozptylných šošoviek 

112. Myopia je z fyzikálneho hľadiska zraková chyba, ktorej príčinou je zvyčajne:  

a) nepomer medzi geometriou a optickou mohutnosťou oka ako optickej sústavy spôsobený zväčšením 
očného bulbu 

b) nerovnomerné zakrivenie rohovky a zväčšenie očného bulba 

c) nepomer počtu čapíkov, k počtu tyčiniek na sietnici  

d) nepomer medzi geometriou oka a veľkosťou sietnice  

113. Chromatická aberácia (chyba) oka je biofyzikálne podmienená: 

a) odlišnou optickou hustotou a optickou mohutnosťou jednotlivých častí šošovky 

b) odlišnou optickou absorpciou v jednotlivých častiach šošovky a sklovca 

c) odlišnou hrúbkou optických častí oka 

d) odlišným jemným sfarbením tekutých častí prednej a zadnej komory oka 

114. Intenzita ultrazvukového vlnenia (UZ) je definovaná ako: 

a) energia UZ, ktorá prejde za jednotku času jednotkovou plochou kolmou na smer šírenia 

b) exponenciálna funkčná závislosť plošnej hustoty od vzdialenosti zdroja 

c) lineárna závislosť plošnej hustoty energie UZ od vzdialenosti zdroja 

d) mechanická práca, ktorú vykoná sila ultrazvukového vlnenia za jednotku času 

115. Kompartment je funkčný prvok idealizovaného biologického systému: 

a) definovaný len pre jednu jeho skúmanú vlastnosť 

b) je morfologicko-topologicky definovaný pre transportné deje v organizme 

c) je nedefinovateľný 

d) definujúci aspoň dve jeho skúmané vlastnosti 

116. Za predpokladu, že sa nemení viskozita krvi, periférny mechanický odpor ciev voči prietoku krvi podľa 
Poisseuillovho zákona závisí predovšetkým: 

a) od ich geometrických rozmerov 

b) od atmosférického tlaku 
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c) od počtu vetiev kapilár pripadajúcich na 1 artériu 

d) od napätia v stenách ciev 

117. Vznik receptorového potenciálu v mechanoreceptoroch Cortiho orgánu vo vnútornom uchu možno fyzikálne 
vysvetliť na princípe: 

a) piezoelektrického javu 

b) hydraulického lisu 

c) jednoramennej páky 

d) akcie a reakcie 

118. Z fyzikálneho hľadiska elektrické pole srdca vytvára dipól (srdce ako generátor): 

a) meniaci v čase svoju veľkosť a smer 

b) stály v čase 

c) mení v čase svoju veľkosť pri stabilnom smere 

d) stály v čase trvania jednej revolúcie  

119. Spektrofotometria je optická fyzikálno-analytická metóda založená na princípe: 

a) absorpčnej spektrálnej analýzy 

b) adsorpčnej spektrálnej analýzy 

c) otáčania roviny lineárne polarizovaného svetla 

d) spektrálnej analýzy lomu svetla 

120. Viskozita ako fyzikálna veličina predstavuje: 

a) kvalitatívne vyjadrenie vnútorného trenia prúdiacej kvapaliny 

b) kvantitatívne vyjadrenie vonkajšieho trenia prúdiacej kvapaliny 

c) kvalitatívne vyjadrenie vonkajšieho trenia prúdiacej kvapaliny 

d) kvantitatívne vyjadrenie vnútorného trenia prúdiacej kvapaliny 

121. Vnútorná energia vyjadruje celkovú energiu systému. Je funkciou stavu molekúl: 

a) nezávisle od spôsobu, ako sa tento stav dosiahol 

b) závisle od spôsobu, ako sa tento stav dosiahol 

c) závisle od teploty a tlaku 

d) závisle od relatívnej vlhkosti prostredia a teploty 

122. Relatívna biologická účinnosť (RBU) je faktor: 

a) ktorým treba násobiť dávku ionizujúceho žiarenia pre stanovenie jej predpokladaného biologického 
účinku 

b) ktorým treba umocniť dávku ionizujúceho žiarenia pre stanovenie jej predpokladaného biologického 
účinku 

c) fyzikálny jav vyjadrujúci biologický účinok ionizujúceho žiarenia 

d) ktorým sa vyjadruje fyzikálny jav biologickej interpretácie v tkanivách in vivo 

123. Roztok je z fyzikálneho hľadiska: 

a) disperzná sústava zložená z dvoch alebo viacerých odlišných zložiek, fáz alebo látok, ktorej disperzný 
podiel je rovnomerne rozptýlený v disperznom prostredí 

b) nehomogénna disperzná sústava 

c) nehomogénna sústava, ktorej disperzný podiel je rovnomerne rozptýlený v disperznom prostredí 

d) homogénna sústava ktorej disperzný podiel je nerovnomerne rozptýlený v disperznom prostredí 
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124. Fyzikálny princíp röntgenovej diagnostickej techniky je založený na: 

a) interakcii röntgenového žiarenia so štruktúrnymi jednotkami skúmaného objektu, ktorého výsledkom je 
odlišné zoslabenie intenzity röntgenového žiarenia 

b) interakcii röntgenového žiarenia so štruktúrnymi jednotkami skúmaného objektu, ktorého výsledkom je 
zoslabenie intenzity röntgenového žiarenia 

c) interakcii röntgenového žiarenia so štruktúrnymi jednotkami skúmaného objektu, ktorého výsledkom je 
odlišné zosilnenie intenzity röntgenového žiarenia 

d) interakcii röntgenového žiarenia so štruktúrnymi jednotkami skúmaného objektu, ktorého výsledkom je 
zosilnenie intenzity röntgenového žiarenia 

125. Mieru difúznej rýchlosti difundujúcej látky v biologickom disperznom prostredí určuje: 

a) koeficient difúzie D, ktorého rozmer je [m2.s-1] 

b) koeficient difúzie D, ktorého rozmer je [m2.s] 

c) koeficient difúzie D, ktorého rozmer je [kg.m.s2]   

d) koeficient difúzie D, ktorého rozmer je [kg.m.s-2] 

126. Rýchlosť zvuku sa vo vzduchu so stupňovým nárastom teploty 

a) zvyšuje 

b) znižuje 

c) nemení sa 

d) zvyšuje sa pri teplotách nižších ako 0 ºC 

127. Senzor je : 

a) každé zariadenie ktoré buď získava alebo vytvára signál, najčastejšie elektrický, reprezentujúci niektorý 
fyzikálny jav alebo proces pre ďalšie elektronické spracovanie 

b) každé zariadenie ktoré vytvára najčastejšie elektrický signál, reprezentujúci niektorý fyzikálny jav alebo 
proces pre ďalšie elektrické spracovanie 

c) každé zariadenie ktoré získava najčastejšie elektrický signál, reprezentujúci niektorý fyzikálny jav alebo 
proces pre ďalšie elektrické spracovanie 

d) každé zariadenie ktoré elektronicky spracováva biosignál najčastejšie elektrický signál, reprezentujúci 
niektorý fyzikálny jav alebo proces pre ďalšie elektrické spracovanie 

128. Základnými charakteristikami technických parametrov senzora sú jeho: 

a) citlivosť, merateľný rozsah, reprodukovateľnosť nasnímaných hodnôt danej veličiny, rozlišovacia 
schopnosť, presnosť 

b) len citlivosť a zosilnenie signálu 

c) zosilnenie, dynamický rozsah, presnosť, digitalizácia signálu 

d) zosilnenie, citlivosť, digitalizácia signálu 

129. Relatívna vlhkosť vzduchu prostredia je dôležitý fyzikálny faktor z hľadiska  termoregulácie človeka. 
Ovplyvňuje najmä:  

a) výdaj tepla odparovaním 

b) výdaj tepla vyžarovaním 

c) výdaj tepla vedením 

d) výdaj tepla prúdením  
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130. Relatívny index lomu n1,2 na rozhraní dvoch optických prostredí určuje podiel ich absolútnych indexov lomu 
v pomere: 

a) 2
1,2

1

N
n =

N

b) 1
1,2

2

N
n =

N

c) 
21,2 1n = N .N

d) 1,2 1 2n = v .v
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5.2 ODPOVEDE NA KONTROLNÉ OTÁZKY Z BIOFYZIKY – VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

1. a) 

2. a) 

3. b) 

4. c) 

5. a) 

6. a) 

7. a) 

8. a) 

9. a) 

10. a) 

11. a) 

12. a) 

13. a) 

14. a) 

15. b) 

16. c) 

17. b) 

18. a) 

19. b) 

20. a) 

21. a) 

22. b) 

23. d) 

24. b) 

25. a) 

26. a) 

27. a) 

28. a) 

29. a) 

30. c) 

31. b) 

32. a) 

33. a) 

34. a) 

35. a) 

36. a) 

37. c) 

38. a) 

39. d) 

40. c) 

41. a) 

42. c) 

43. b) 

44. b) 

45. c) 

46. a) 

47. c) 

48. d) 

49. b) 

50. a) 

51. a) 

52. a) 

53. a) 

54. c) 

55. b) 

56. a) 

57. a) 

58. a) 

59. a) 

60. a) 

61. a) 

62. a) 

63. a) 

64. a) 

65. a) 

66. c) 

67. b) 

68. a) 

69. d) 

70. a) 

71. a) 

72. a) 

73. a) 

74. a) 

75. a) 

76. a) 

77. c) 

78. a) 

79. a) 

80. a) 

81. a) 

82. b) 

83. c) 

84. b) 

85. c) 

86. c) 

87. b) 

88. c) 

89. d) 

90. c) 

91. a) 

92. a) 

93. d) 

94. a) 

95. c) 

96. c) 

97. c) 

98. b) 

99. a) 

100. b) 

101. b) 

102. c) 

103. a) 

104. a) 

105. b) 

106. c) 

107. b) 

108. c) 

109. b) 

110. a) 

111. a) 

112. a) 

113. a) 

114. a) 

115. a) 

116. a) 

117. a) 

118. a) 

119. a) 

120. a) 

121. a) 

122. a) 

123. a) 

124. a) 

125. a) 

126. a) 

127. a) 

128. a) 

129. a) 

130. a) 
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5.3 KONTROLNÉ OTÁZKY Z BIOFYZIKY – ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

1. Rýchlosť toku infúzneho roztoku v infúznej súprave je: 

a) tým vyššia, čím vyššie je zavesená infúzna fľaša 

b) tým vyššia, čím nižšie je zavesená infúzna fľaša 

c) tým vyššia, čím vyššiu viskozitu má roztok 

d) tým nižšia, čím vyššiu teplotu má roztok 

2. Osmóza je dej, pri ktorom: 

a) rozpúšťadlo samovoľne prechádza cez polopriepustnú membránu do roztoku s vyššou koncetráciou 
rozpustenej látky do dosiahnutia osmotickej rovnováhy 

b) rozpúšťadlo samovoľne prechádza cez polopriepustnú membránu do roztoku s nižšou koncentráciou 
rozpustenej látky 

c) častice rozpustenej látky samovoľne prechádzajú cez polopriepustnú membránu do rozpúšťadla 

d) dochádza k úplnému oddeleniu roztoku od rozpúšťadla 

3. Frekvencia je: 

a) čas, za ktorý sa uskutoční jeden kmit 

b) počet kmitov periodického deja za jednotku času 

c) bezrozmerná fyzikálna veličina 

d) veličina udávaná v jednotkách Hz-1  

4. Zvuk je: 

a) elektromagnetické vlnenie s nízkou frekvenciou 

b) elektromagnetické vlnenie s vysokou energiou  

c) mechanické vlnenie 

d) najlepšie počuteľný vo vákuu  

5. Absorpcia je fyzikálny dej, pri ktorom nastáva rozpúšťanie plynu v  

kvapaline (plynová embólia pri kesónovej chorobe). Závisí od: 

a) fyzikálnych vlastností plynu a kvapaliny, od tlaku p a teploty T 

b) fyzikálnych vlastností kvapaliny a nezávisí od tlaku plynu p 

c) fyzikálnych vlastností kvapaliny a tlaku plynu p, nezávisí od teploty T 

d) fyzikálnych vlastností kvapaliny a teploty T plynu  

6. Čo je aktivita rádionuklidu? 

a) je to štatistický dej, ktorého rýchlosť vystihuje polčas rozpadu 

b) je to štatistický dej, ktorého rýchlosť vystihuje teplota T, tlak p, objem V 

c) je to absolútny počet rádioaktívnych rozpadov za 1 rok 

d) vyjadruje sa ako relatívny počet rozpadov v danom žiariči za 1 s. 

7. Algoritmus je jednoznačný predpis príkazov alebo definícií na vykonanie istej operácie s určitým poradím: 

a) v medicíne sa využíva ako postupnosť klinických úkonov, zberu medicínskych údajov, rozhodovacích 
činností. 
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b) v medicíne sa algoritmy klinických úkonov nevyužívajú  

c) v medicíne sa algoritmy klinických úkonov využívajú len v laboratórnej praxi 

d) v medicíne sa algoritmy klinických úkonov využívajú len pri zbere medicínskych údajov 

8. Čo je to amplitúda biologického rytmu? 

a) polovičná hodnota rozdielu medzi hraničnými hodnotami periodickej biologickej  funkcie 

b) hodnota rozdielu medzi hraničnými hodnotami periodickej biologickej funkcie 

c) polovičná hodnota periódy τ 

d) amplitúda závisí od dĺžky periódy daného biologického rytmu 

9. Čas je základná veličina, ktorá: 

a) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej rozlišujeme intenzitu a interval 

b) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej nerozlišujeme intenzitu a interval 

c) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej rozlišujeme iba intenzitu 

d) vyjadruje trvalú postupnosť fyzikálnych dejov, pri ktorej rozlišujeme len interval 

10. Práca srdca podmieňuje 

a) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient potrebný na jednosmerný tok krvi v krvnom 
riečisku  

b) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient potrebný na obojsmerný tok krvi v krvnom 
riečisku  

c) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient potrebný na jednosmerný tok krvi v 
otvorenom krvnom riečisku  

d) výšku krvného tlaku, čím vytvára a udržiava tlakový gradient pri obojstrannom prietoku krvi v celom 
krvnom riečisku  

11. Edém vzniká z biofyzikálneho hľadiska v dôsledku: 

a) porušenia rovnováhy medzi permeabilitou krvných kapilár  a výškou onkotického a krvného tlaku v nich 

b) porušenia rovnováhy medzi polomerom krvných kapilár a výškou krvného tlaku 

c) porušenia rovnováhy medzi polomerom krvných kapilár a artérií a výškou krvného tlaku v nich 

d) porušenia rovnováhy medzi permeabilitou stien krvných kapilár a artérií a výškou onkotického a krvného 
tlaku v nich 

12. Osobný filmový dozimeter predstavuje senzor rádioaktívneho alebo rtg žiarenia na princípe expozície citlivého 
filmu. Stupeň expozície sa vyhodnocuje: 

a) denzitometricky 

b) scintilačne 

c) gamagraficky 

d) rádiometricky 

13. Gamagrafia – scintigrafia je zobrazovacia vyšetrovacia metóda nukleárnej medicíny in vivo, ktora je založená 
na princípe: 

a) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák (zdroje γ žiarenia)v tkanivách a orgánoch  

b) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák, ktoré sú zdrojom α žiarenia v tkanivách a 
orgánoch  
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c) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák, ktoré sú zdrojom β žiarenia v tkanivách a
orgánoch

d) selektívneho vychytávania cielene aplikovaných rádiofarmák, ktoré sú zdrojom rtg žiarenia v tkanivách a
orgánoch

14. Aký tlak vyvinie človek s hmotnosťou 80 kg na plochu chodidla, ak stojí na jednej nohe, pričom plocha chodidla
je 100 cm2 ? 

a) 0,8 kg/m2

b) 8 kg

c) 80kg

d) 0,08 kg/m2

15. Akú silu musia vyvinúť svaly, aby v predpaženej ruke udržali bremeno 0,5 kg ?

a) 0,5 N

b) 5 N

c) 50 N

d) 500 N

16. Aký násobok alebo čiastku základnej jednotky značí predpona nano ?

a) 10 -3

b) 10 +3

c) 10 –9

d) 10 +6

17. Prepočítajte koľko minút a sekúnd je 1 217 s.

a) 17 min 0 s

b) 20 min 17 s

c) 12 min 17 s

d) 20min 20s

18. V jednom cm3 je 2,7 . 1022 molekúl. Koľko molekúl je v 1 mm3 ?

a) 2,7 . 1019

b) 2,7 . 1025

c) 2,7 . 1020

d) 2,7 . 103

19. Z hydrodynamického hľadiska predstavuje krvný obeh:

a) otvorený systém tvorený srdcom, cievami a krvou, ktoré sú vo vzájomných dynamických vzťahoch

b) uzavretý systém tvorený srdcom a cievami, v ktorom prúdi nepretržite krv, sú vo vzájomných dynamických
vzťahoch

c) otvorený systém tvorený srdcom a krvou, ktoré nie sú vo vzájomných dynamických vzťahoch

d) uzavretý systém tvorený srdcom a krvou, ktoré sú vo vzájomných dynamických vzťahoch

20. Na kontrolu intenzity osvetlenia pracovnej plochy sa používa luxmeter, ktorého senzor využíva fotoelektrický
jav. Tento senzor sa nazýva: 

a) fotočlánok
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b) monochromátor 

c) analyzátor 

d) fotografický film 

21. Nukleárna magnetická rezonancia využíva na vybudenie sprostredkovaného biosignálu: 

a) aktiváciu atómových jadier meraného objektu silnými magnetickými poliami 

b) aktiváciu atómov pomocou silných elektromagnetických polí 

c) aktiváciu atómov pomocou slabých elektromagnetických polí 

d) aktiváciu atómov pomocou svetelného žiarenia 

22. Krv a plazma sú kvapaliny: 

a) reálne newtonovské  

b) reálne nenewtonovské 

c) ideálne 

d) stlačiteľné  

23. Šošovka v ľudskom oku: 

a) je plankonvexná  

b) je konkávkonvexná  

c) je bikonkávna  

d) je bikonvexná  

24. Akomodácia oka je: 

a) schopnosť šošovky zmeniť index lomu 

b) je schopnosť očnej šošovky meniť svoju optickú mohutnosť v závislosti od zmeny polomeru zakrivenia 

c) je schopnosť očnej šošovky prepúšťať lepšie niektoré vlnové dĺžky svetla 

d) je schopnosť očnej šošovky meniť polomer zakrivenia 

25. Voltampérová charakteristika biologického tkaniva je grafický záznam  

funkčnej závislosti I = f(U). Vyjadruje momentálnu schopnosť tkaniva viesť jednosmerný elektrický prúd, ktorého 
veľkosť je nepriamoúmerná: 

a) jeho elektrickému odporu 

b) aktivite elektrických vlastností jeho biologického tkaniva  

c) funkčnej závislosti aktívnych a pasívnych elektrických vlastností tkaniva 

d) funkčnej závislosti veľkosti napätia od aplikovaného prúdu 

26. Pri prechode žiarenia absorpčným prostredím nastáva zoslabenie jeho intenzity: 

a) vo všeobecnosti exponenciálne s hrúbkou absorpčného prostredia 

b) nelineárne s hrúbkou prostredia, ak ide o veľmi tenkú vrstvu  

c) exponenciálne s veľkosťou plochy prostredia 

d) lineárne s veľkosťou plochy prostredia 

27. Ultrazvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou: 

a) nad 20 kHz 

b) pod 16 Hz 
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c) od 16 Hz do 20 kHz  

d) od 16 kHz do 20 kHz 

28. Rýchlosť šírenia zvuku v kvapalinách je: 

a) väčšia než vo vzduchu 

b) menšia než vo vzduch 

c) rovnaká ako vo vzduchu 

d) väčšia než v pevných látkach 

29. Ultrazvuk sa v hmotnom prostredí šíri rýchlosťou, ktorá je: 

a) približne rovnaká ako rýchlosť zvuku v tom istom hmotnom prostredí 

b) menšia ako rýchlosť zvuku v danom prostredí 

c) väčšia ako rýchlosť zvuku v danom prostredí 

d) iná ako rýchlosť zvuku v danom prostredí 

30. Zákon rádioaktívneho rozpadu platí: 

a) len pre prirodzene rádionuklidy 

b) len pre umelo vyrobené rádionuklidy 

c) pre prirodzené a umelé rádionuklidy 

d) pre štiepenie jadier 235U v atómovom reaktore 

31. Tepelná výmena je fyzikálny dej, pri ktorom: 

a) si usporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú energiu 

b) si neusporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú energiu 

c) si neusporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú elektrický a tepelný náboj 

d) si usporiadane pohybové častice telies rôznej teploty vymieňajú elektrický a tepelný náboj 

32. Fotoreceptory v ľudskom oku predstavujú biologické detektory približne pre vlnové dĺžky 
elektromagnetického žiarenia v pásme: 

a) 460 – 760 nm 

b) 260 – 760 nm 

c) 460 – 960 nm 

d) 300 – 800 nm 

33. Infrazvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou: 

a) pod 16 Hz 

b) nad 20 kHz 

c) od 16 Hz do 20 kHz 

d) nad 16 Hz  

34. Ochranné okuliare pri vysokohorskej turistike pôsobia ako absorbátor svetelného žiarenia. Ich úlohou je: 

a) pohltiť hlavne UV zložku svetla 

b) pohltiť hlavne polarizované svetlo 

c) zabrániť snežnej slepote 

d) nemajú preventívny význam  
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35. Rýchlosť prúdenia krvi sa v jednotlivých častiach kardiovaskulárnej sústavy in vivo odlišuje, pričom platí, že:

a) v aorte je vyššia ako v kapiláre

b) ju podmieňuje atmosférický tlak

c) v aorte je nižšia ako v kapiláre

d) rovnica kontinuity má len obmedzenú platnosť

36. Každý zmyslový orgán možno rozdeliť na tri základné oddiely: periféry, vlastný receptor a centrálny oddiel. Z
biofyzikálneho hľadiska predstavuje v nasledovnom poradí funkciu: 

a) selektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre energetický signál; senzor; riadiace centrum

b) neselektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre senzor; riadiace centrum; signál

c) neselektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre riadiace centrum; signál; senzor

d) selektívne priepustnú ochrannú vrstvu pre senzor; riadiace centrum; signál

37. Ionizujúce žiarenie, ktoré sa využíva v prospech pacienta v diagnostike a terapii má aj nežiaduce vedľajšie
účinky. Ako jedna z možností prevencie sa využíva: 

a) zvýšený príjem bielkovín

b) proti žiareniu alfa nie sú účinné osobné ochranné prostriedky

c) minimalizáciou počtu vyšetrení s využitím ionizujúceho žiarenia

d) používanie osobných dozimetrov pacientmi

38. Ľudské oko dokáže rozlíšiť 2 porovnateľné body ako samostatné, ak ich obrazy dopadnú na žltú škvrnu
sietnice:

a) na dva čapíky, medzi ktorými je aspoň jeden nepodráždený

b) na dva susediace čapíky

c) na dve susediace tyčinky

d) na dve tyčinky, medzi ktorými je aspoň jedna nepodráždená tyčinka

39. Fibroskopy sú optické prístroje s vlastným halogénovým zdrojom svetla. Umožňujú pozorovať telové dutiny na
princípe: 

a) lomu svetelných lúčov

b) sústavy elektromagnetických šošoviek v optických vláknach

c) sústavy optických šošoviek

d) úplného odrazu svetelných lúčov od pozorovaného tkaniva

40. Infračervené žiarenie (IČŽ) sa používa vo fyzioterapii. Platí preň Stefanov-Boltzmanov zákon, z ktorého vyplýva,
že: 

a) dlhodobá expozícia nespôsobuje poškodenie podkožne uložených orgánov

b) tepelné účinky vyvolávajú iba najvyššie vlnové dĺžky IČŽ

c) väčšina žiarenia je pohltená v pokožke, pričom vzniká tepelný efekt

d) žiarenie preniká do hlbších vrstiev až k vnútorným orgánom

41. Ultrafialové žiarenie má baktericídne účinky, tým že:

a) vysoká energia jeho fotónov rozrušuje chemické väzby molekúl v bunkách baktérií

b) energia jeho fotónov neovplyvní molekulové väzby v molekulách

c) nemá vysokú intenzitu žiarenia

d) nemôže byť dávkované po častiach
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42. Zobrazovacia metóda, ktorá využíva vlastnosti ionizujúceho žiarenia rádionuklidov pozitrónových žiaričov sa
nazýva: 

a) magnetická rezonančná tomografia

b) výpočtová tomografia 4. a 5. generácie

c) pozitrónová emisná tomografia

d) panoramatická skiagrafia (najmä v stomatológii)

43. Na terapeutické ožarovanie nádorov ústnej dutiny je najvhodnejšie použiť:

a) žiarič alfa a umiestniť ho zvonku na tvári

b) žiarič beta a umiestniť ho do ústnej dutiny na vypočítanú dobu expozície

c) žiarič beta a umiestniť ho zvonku na tvári

d) žiarič gama a umiestniť ho do ústnej dutiny

44. Medzi dvomi elektródami pripojenými k zdroju jednosmerného napätia, vznikne usmernený pohyb iónov,
pričom sa pohybujú: 

a) katióny k anóde (+)

b) katióny ku katóde (-)

c) všetky ióny k anóde (+)

d) všetky ióny ku katóde (-)

45. Pri terapeutickej aplikácii jednosmerného prúdu na biologické tkanivo:

a) sa prejavujú dráždivé účinky vždy

b) dráždivé účinky sa neprejavujú nikdy

c) sa dráždivé účinky prejavia iba pri rýchlej zmene nastavenia intenzity aplikovaného prúdu

d) dráždivé účinky sa prejavujú, ak sa aplikuje dlhodobo s tou istou intenzitou

46. Pri spirometrickom vyšetrení množstvo vzduchu, ktoré možno vydýchnuť maximálnym výdychom po
maximálnom vdychu, je:

a) vitálna kapacita

b) celková kapacita

c) exspiračný rezervný objem

d) súčtom inspiračnej kapacity a exspiračného rezervného objemu

47. Relatívnu vlhkosť vzduchu vyjadruje:

a) pomer maximálnej vlhkosti ku skutočnej vlhkosti pri danej teplote

b) objemové množstvo vodných pár v 1 m3

c) podiel absolútnej vlhkosti vzduchu pri danej teplote a absolútnej vlhkosti vzduchu nasýteného vodnými
parami pri rovnakej teplote

d) súčin absolútnej a maximálnej vlhkosti vzduchu

48. Absolútna vlhkosť vzduchu je veličina určená:

a) maximálnou vlhkosťou vzduchu pri danej teplote

b) podielom relatívnej a maximálnej vlhkosti vzduchu

c) súčinom relatívnej vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku

d) množstvom vodných pár v objemovej jednotke vzduchu
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49. Elektrokardiografia je vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje zosnímať a graficky zaznamenať: 

a) elektrickú činnosť samostatnej bunky myokardu 

b) elektrickú činnosť srdca  

c) elektrickú činnosť nervového vlákna 

d) sprostredkovaný biosignál  

50. Sprostredkovaný biosignál vzniká: 

a) odozvou biologického objektu na vonkajší podnet fyzikálneho alebo chemického faktora 

b) ozva srdca počúvaná fonendoskopom 

c) prejavom činnosti iba biologického systému  

d) výsledkom vlastnej činnosti biologického systému  

51. Korotkovov akustický fenomén je: 

a) klepavý zvuk, synchrónny s tepom, ktorý počuť fonendoskopom priloženým na a. brachialis 

b) atypický zvuk pri srdcovom šeleste 

c) zriedkavý jav pri laminárnom prúdení v cieve 

d) asynchrónny s tepom 

52. Zvukové fenomény, ktoré vznikajú pri prúdení krvi v cievach: 

a) sa viažu na turbulentné prúdenie krvi  

b) nie sú viazané na spôsob prúdenia  

c) sa viažu na laminárne prúdenie 

d) sa nazývajú Reynoldsove fenomény  

53. Rýchlosť prúdiacej krvi v cieve je podľa rovnice kontinuity: 

a) nepriamo úmerná plošnému prierezu cievy  

b) priamo úmerná prierezu cievy 

c) nezávislá od prierezu cievy 

d) priamo úmerná hustote krvi  

54. Jednotka objemu 1 liter má rozmer: 

a) 1000 dm3 

b) 10 dm3  

c) 1 dm3 

d) 100 dm3 

55. Teplotný rozdiel medzi teplotou varu a teplotou tuhnutia vody je: 

a) 0o C 

b) 100o C 

c) 273 K 

d) 100 K 

56. Optická mohutnosť šošovky (D) má rozmer: 

a) m -1  

b) m  

c) cm -1 
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d) dm -1  

57. Kmitajúcu sústavu nazývame:  

a) oscilátor 

b) ladička 

c) sínusoida 

d) pružné teleso 

58. Konvekciou (prúdením) sa v biologickom prostredí teplo šíri: 

a) z metabolicky aktívnych orgánov prúdom krvi krvným riečiskom len k povrchu ľudského tela 

b) vyparením vzduchu z povrchu tela do vody 

c) ako infračervené žiarenie z tela do vzduchu 

d) ako infračervené žiarenie z metabolicky aktívnych orgánov krvou do kože 

59. Lekársky teplomer je merací prístroj na určenie: 

a) výšky a rozsahu telesnej teploty ľudského organizmu 

b) veľkosti a rozsahu telesného tepla ľudského organizmu 

c) veľkosti a hodnoty povrchovej teploty ľudského organizmu 

d) výšky a rozsahu povrchového tepla ľudského organizmu  

60. Hustota (merná hmotnosť) látky je veličina určená: 

a) podielom hmotnosti m a príslušného objemu V danej látky pri definovanom tlaku p a teplote T 

b) podielom objemu V a príslušnej hmotnosti m danej látky pri definovanej teplote T a absolútnej vlhkosti 

c) podielom hmotnosti m príslušného objemu V danej látky pri definovanom relatívnom tlaku a relatívnej 
teplote 

d) násobkom objemu V a príslušnej hmotnosti m danej látky pri definovanej relatívnej vlhkosti, tlaku a 
teplote 

61. Celotelová impedancia je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje organizmus z hľadiska jeho schopnosti: 

a) viesť striedavý elektrický prúd 

b) viesť jednosmerný prúd 

c) viesť obidva typy prúdu 

d) viesť elektrický, magnetický a tepelný prúd 

62. Index lomu je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje optické prostredie. Jeho veľkosť závisí: 

a) nepriamoúmerne od teploty prostredia 

b) priamoúmerne od teploty prostredia 

c) priamoúmerne od teploty a nepriamoúmerne od tlaku 

d) do atmosférického tlaku 

63. Základné jednotky SI: 

a) m, kg, s, A, K, mol, cd 

b) m, kg, s, V, °C, mmol, rad 

c) cm, g, s, N, R, mmol, sr 

d) mm, kg, s, °C, °K, mol, rad 
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64. Koeficient je fyzikálna veličina vo fyzikálnych vzťahoch:

a) zvyčajne konštanta úmernosti

b) zvyčajne konštanta, ktorá nemá žiadny rozmer

c) zvyčajne to nie je konštanta

d) zvyčajne to nie je konštanta, častejšie sa používa ako exponent

65. Perióda pri vlnení vyjadruje:

a) časový interval, za ktorý vlnenie prejde dráhu jednej vlnovej dĺžky

b) časový interval dvoch kladných amplitúd vlnenia

c) časový interval dvoch záporných amplitúd vlnenia

d) časový interval, za ktorý vlnenie prejde dráhu dvoch kladných amplitúd

66. Liečivo vo forme roztoku môžeme pacientovi podať intravenózne ak spĺňa podmienku bezpečnosti. Roztok
musí byť pripravený voči tonicite krvnej plazmy ako: 

a) hypertonický

b) hypotonický

c) izotonický

d) ľubovoľný z vyššie uvedených, ale musí mať 37°C

67. Sestra vyhmatá pulz miernym tlakom 3 prstov ruky na vnútornej strane zápästia ľavej ruky a opakovane ho
obdobne vyhmatá palcom. Výsledky oboch meraní (predpokladáme pravidelný dobre hmatateľný pulz): 

a) musia byť vždy rovnaké

b) môžu byť rovnaké

c) nezávisia od spôsobu, akým je pulz nahmataný

d) pri druhom spôsobe musí byť vždy nižší tlak

68. Čo predstavuje fyzikálne absolútne čierne teleso?

a) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia nezávisle od jeho vlnovej dĺžky λ a teploty T

b) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia nezávisle od jeho vlnovej dĺžky λ
c) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia nezávisle od teploty T

d) etalón absorpcie elektromagnetického žiarenia závisle od jeho vlnovej dĺžky λ a teploty T

69. Pri terapeutickej aplikácii jednosmerného elektrického prúdu v zubnom lekárstve:

a) majú gély pri aplikácii na gingivu pod elektródami zanedbateľný účinok

b) sa využíva iba jeho dráždivý účinok

c) elektrický odpor sliznice nemôže ovplyvniť veľkosť jeho prieniku

d) elektrický odpor sliznice môže ovplyvniť veľkosť prieniku prúdu, a tým jeho účinnosť

70. Anomália vody je daná:

a) výnimočnými štrukturálnymi a fyzikálnymi vlastnosťami vody, odlišnými od iných zlúčenín vodíka (H)

b) výnimočnými štrukturálnymi a fyzikálnymi vlastnosťami vody, odlišnými od iných zlúčenín kyslíka (O)

c) výnimočnými štrukturálnymi a fyzikálnymi vlastnosťami vody, odlišnými od iných zlúčenín trícia (H3)

d) výnimočnými vlastnosťami vodíka, ktoré sa neodlišujú od iných základných prvkov
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71. Sestra namerala pacientovi so sínusovým rytmom na krčnej tepne 11 pulzov za 10 sekúnd. Aká je jeho pulzová 
frekvencia? 

a) 66 

b) 64 

c) 60 

d) 70 

72. Ako spolu súvisia fyzikálne veličiny tlak, sila a plocha? 

a) tlak je priamoúmerný sile a nepriamoúmerný ploche, na ktorú sila pôsobí 

b) nesúvisia spolu 

c) tlak je nepriamoúmerný sile a priamoúmerný ploche, na ktorú sila pôsobí 

d) tlak je priamoúmerný sile a ploche, na ktorú sila pôsobí 

73. Skupinu buniek so schopnosťou endogénnej oscilácie nazývame: 

a) pacemaker  

b) pružné biologické tkanivo  

c) sinusoid  

d) desynchronizátor 

74. Bioelektrické potenciály sú: 

a) zložité elektrické prejavy, ktoré možno detekovať nad anatomickými štruktúrami v závislosti od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

b) jednoduché elektrické prejavy, ktoré možno detekovať nad anatomickými štruktúrami v závislosti od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

c) zložité elektrické prejavy, ktoré nemožno detekovať nad anatomickými štruktúrami v závislosti od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

d) zložité elektrické prejavy, ktoré možno detekovať nad anatomickými štruktúrami a nezávisia od ich 
fyziologickej aktivity a celkového funkčného stavu organizmu 

75. Osmotický tlak: 

a) bráni pri osmóze prenikaniu molekúl rozpúšťadla do roztoku cez semipermeabilnú membránu pri osmóze 

b) podporuje prenikanie molekúl rozpúšťadla do roztoku cez semipermeabilnú membránu pri osmóze 

c) podporuje prenikanie molekúl roztoku do rozpúšťadla cez semipermeabilnú membránu pri osmóze 

d) bráni prenikaniu molekúl roztoku cez semipermeabilnú membránu rozpúšťadla pri osmóze 
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5.4 ODPOVEDE NA KONTROLNÉ OTÁZKY Z BIOFYZIKY – ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

 

1. a) 

2. a) 

3. b) 

4. c) 

5. a) 

6. a) 

7. a) 

8. a) 

9. a) 

10. a) 

11. a) 

12. a) 

13. a) 

14. a) 

15. b) 

16. c) 

17. b) 

18. a) 

19. b) 

20. a) 

21. a) 

22. b) 

23. d) 

24. b) 

25. a) 

26. a) 

27. a) 

28. a) 

29. a) 

30. c) 

31. b) 

32. a) 

33. a) 

34. a) 

35. a) 

36. a) 

37. c) 

38. a) 

39. d) 

40. c) 

41. a) 

42. c) 

43. b) 

44. b) 

45. c) 

46. a) 

47. c) 

48. d) 

49. b) 

50. a) 

51. a) 

52. a) 

53. a) 

54. c) 

55. b) 

56. a) 

57. a) 

58. a) 

59. a) 

60. a) 

61. a) 

62. a) 

63. a) 

64. a) 

65. a) 

66. c) 

67. b) 

68. a) 

69. d) 

70. a) 

71. a) 

72. a) 

73. a) 

74. a) 

75. a) 
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6. OPUS SAPIENTIÆ

„CROWDSOURCING“ v testovacom on-line systéme Opus Sapientiæ 

A. Thurzo1, M. Makovník2, J. Lysý1, V. Hanúsková3, V Javorka1 

1
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Onkologický ústav sv. Alžbety, 

oddelenie ortodoncie, Slovensko 

2
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Abstrakt 

Opus Sapientiæ predstavuje inteligentný on-line testovací systém, ktorý pre tvorbu svojho obsahu využíva 
„crowdsourcing“. Nesúperí s adekvátne financovanými a personálne vybavenými zahraničnými univerzitami, ale 
pristupuje k e-learningu z opačného konca. Systém predstavuje komplexný nástroj pre tvorbu aj aplikáciu svojho 
obsahu. Necháva väčšiu slobodu študentom pri voľbe formy a spôsobu nadobudnutia poznatku alebo pochopeniu 
problematiky. Stavia na predpoklade, že poznatky každej problematiky možno rozčleniť do konečného počtu 
faktov, ktorých znalosť možno u študenta jednoznačne overiť. Systém niekoľkými jednoduchými vlastnosťami 
efektívne bráni klasickému memorovaniu, „učeniu sa pre skúšku“, rozdielom v objektivite rôznych skúšajúcich a 
tiež učeniu sa priamo z testu. Aktuálne funguje v dvoch jazykových mutáciách. 

Kľúčová slová: e-learning, vzdelávanie, crowdsourcing, on-line skúšanie, test 

Abstract 

Opus Sapientiæ is a smart on-line examination system, which takes advantage of crowdsourcing. It does not 
compete with foreign well financed and personally equipped universities and faces the e-learning from an 
opposite angle. Opus Sapientiæ represents the complex tool for editing and application of its content. It allows 
wider freedom to students in choosing the form and way of learning. The basic premise is that complex 
knowledge of a particular topic could be divided into finite number of facts. Facts those acquaintances could be 
uniquely determined. System with a few simple features avoids some negative effects in medical education: 
mechanical memorizing, learning “to pass the exam”, different approach from different examiners and also 
“learning from test”. The system runs on-line currently in two languages. 

Keywords: e-learning, education, crowdsourcing, on-line examination, test 

Úvod 

Problémy slovenského školstva sú hlboké a systémové. Učebnice a metódy výučby sú zastarané. Dôraz sa 
kladie na počet študentov a z toho vyplývajúce množstvo peňazí, ktoré za nich školy dostanú, nie na kvalitu 
vzdelávania. Štandardy sú nízke a klesajú, a motivácia zápasiť s tým je minimálna aj vďaka ťažkým podmienkam 
v systéme, ktorého hlavným kritériom je kvantita a nie kvalita.  

https://www.sapienti.ae/?doc=sk/
https://www.sapienti.ae/?doc=sk/
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Aktuálne sa zhoršuje, už predtým vážna, situácia v oblasti vzdelávania v zubnom lekárstve. Prehlbujúci sa 
nedostatok zubných lekárov v praxi a zanikajúca výučba zubného lekárstva sú prvými symptómami dlhodobo 
neriešenej situácie. Tieto problémy v stomatológii iba predchádzajú problémy iných odborností, ktoré možno 
následkom spomínaného stavu v školstve očakávať. Paradoxne práve nedostatok pedagógov vytvára podmienky 
pre efektívne riešenia schopné aspoň čiastočne zlepšiť tento stav. Výučba zubného lekárstva nepredstavuje len 
vysoké materiálovo-technické nároky, ale prirodzene vyžaduje aj personálne vybavenie kliník, čo je na rozdiel od 
materiálno-technického vybavenia záležitosť vyžadujúca čas. Stomatologické predmety sú na Klinike stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie LF UK skúšané ústne, čo predstavuje výraznú záťaž pre pedagógov. V rámci skúšania sú 
študentom k dispozícii zoznamy otázok z ktorých si študent na začiatku skúšky niekoľko náhodne vyberie. Tento 
klasický spôsob skúšania môže navodiť aj niekoľko paradoxných situácií. Skúšajúci má nie vždy dostatok času 
študenta preskúšať zo širokej tematiky a je veľmi náročné zmapovať komplexný rozsah vedomostí študenta 
v danom predmete. Vedomosti študenta k danej problematike – vyžrebovanej otázke – môžu byť excelentné, 
avšak je celkom možné, že študent mal šťastie a vyžreboval si práve otázky, ktoré sa naučil a zvyšných 90% 
neovláda. Naopak, študent, ktorý nestihol prebrať z dvesto otázok práve dve, ktoré si vyžrebuje, skúšku 
pravdepodobne nespraví. Vedomosti oboch študentov sú neporovnateľné, avšak systém ústneho skúšania 
spravodlivosť nezaručuje. 

Aplikácia informačných technológií do výučby lekárskych odborov sa dnes sústredí predovšetkým na tvorbu 
elektronického obsahu a jeho podanie študentom. Projekt Opus Sapientiæ predstavuje inteligentný on-line e-
learningový systém, ktorý nemá ambíciu súperiť v tvorbe obsahu s inými adekvátne financovanými a personálne 
vybavenými zahraničnými univerzitami. Autori systému majú ešte v čerstvej pamäti svoje študentské časy 
a nevyčerpateľnosť neustále rastúcich zdrojov Internetu. Nastúpený trend digitalizácie prednášok do 
powerpointových dokumentov alebo skrípt do on-line PDF dokumentov možno vnímať minimálne z dvoch 
rozdielnych aspektov. Je to veľký krok pre pedagógov, dekády zvyknutých na klasické fólie alebo diapozitívy, avšak 
malý krok pre súčasnú internetovo-gramotnú generáciu stredoškolákov, dospievajúcich na „Facebooku“. Týmto 
generáciám naše on-line skriptá nebudú stačiť a (nanešťastie) vďačne siahnu po zjednodušenej Wikipédii alebo 
iných, možno chybných, ale zato príťažlivých Youtube videách. Niektoré univerzity majú k dispozícii grafikov 
a kóderov a v tvorbe vizuálnych výučbových e-kurzov s nimi ťažko súperiť. Opus Sapientiæ pristupuje k e-
learningu z opačného konca. Síce v rámci projektu dochádza k „tvorbe“ elektronického obsahu v podobe otázok, 
systém sa sústreďuje na komplexné spracovanie medicínskych tém a schopnosť overiť k nim korešpondujúce 
vedomosti u študentov. Toto sa snaží dosiahnuť prostredníctvom objektívneho multiple-choice testu.  

OPUS SAPIENTIÆ  

Systém pochopiteľne využíva moderné multimediálne formy ako videá, animácie, zvuky či obrázky. Za oveľa 
zaujímavejšie však možno považovať jeho schopnosti učiť a vyvíjať sa v interakcii so svojimi používateľmi 
(študentmi a pedagógmi). Opus Sapientiæ nielen uľahčuje tvoriť svoj obsah, ale on sám je výsledkom práce 
komunity jeho používateľov. Pomocou testovaných študentov prečisťuje chybné, nezrozumiteľné a kontroverzné 
otázky. Sprehľadňuje svoj obsah aj za použitia inteligentného spôsobu evidencie kľúčových slov a 
literatúry, výpočtu „veku“ otázok alebo vizualizácie vlastnej stromovej štruktúry. Prihlásenie do systému (Obrázky 

1 a 2) nie je potrené v prípade oficiálneho testovania, tam je prístup možný aj priamo cez číslo karty ISIC/ITIC. 
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Obrázok 1: Prihlasovanie sa do systému, ktorému predchádza jednorazová registrácia. 

Obrázok 2: Po prihlásení sa horné menu doplní o možnosti v závislosti od práv ktoré má používateľ pridelené. 

Základný popis a technické aspekty 

Projekt Opus Sapientiæ predstavuje on-line testovací, vzdelávací a zároveň tvorivý nástroj schopný plnej 
integrácie do akademického vzdelávania v oblasti medicíny. Využíva vlastnosti WEB 2.0 pre svoj ďalší vývoj a 
crowdsourcing zameraný na študentov pre tvorbu svojho hrubého obsahu. Aktuálne projekt nájdete na: 
https://www.sapienti.ae/?doc=sk/  

Systém k novembru 2009 spočíval na báze webhostingových služieb nakoľko sa plánovaný presun (február 

2009) na vlastný server zdržal z dôvodu viac než polročného sklzu verejného obstarávania (december 2009). 
Systém síce nevyžaduje vlastný server, ale pre dosiahnutie ideálnych kapacitných a bezpečnostných parametrov je 
vhodný. Konečné parametre servra sú: 

Procesor: x3550 M2, Xeon 4C E5520 2.26GHz/1066MHz/8MB L3, 

RAM: 8GB RAM PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz  Chipkill LP RDIMM, 

Hard-disk: 3x IBM 73 GB,6Gbps SAS HDD +ServeRAID-MR10i SAS/SATA 

Plánované raidové pole z SSD diskov sme nahradili ekonomickejším variantom – klasickými SAS diskami. 
Výsledný zisk na rýchlosti ešte nebol adekvátny vysokým cenám SSD diskov v tomto období. Výraz RAID 
(redundant array of independent disks) označuje rôzne spôsoby ukladania dát za použitia viacerých hard-diskov. 
Okrem vyššej rýchlosti je hlavným cieľom ochrana dát pred chybami a stratou spôsobenou zlyhaním hardwaru. 
Nami zvolený variant - RAID5 (Striped Set With Distributed Parity). Toto riešenie patrí údajne k najpopulárnejším, 
používa rozdeľovanie dát na blokovej úrovni s paritou na každom disku. Na vytvorenie poľa RAID 5 sú potrebné 
najmenej 3 fyzické disky. Využiteľná kapacita je potom daná vzťahom SRAID5 = (A-1) × Snajmenší, kde Snajmenší je veľkosť 
najmenšieho z diskov a „A“ je počet diskov. Pri zlyhaní ktoréhokoľvek z diskov si toto pole zachováva funkčnosť za 

https://www.sapienti.ae/?doc=sk/


Lekárska fyzika v otázkach a odpovediach 

~ 85 ~ 

cenu zníženého výkonu - chýbajúce bloky dát sú priebežne dopočítavané z dátových a paritných blokov zvyšných 
diskov. Z pohľadu používateľa sa výpadok jedného disku takmer neprejaví. RAID 5 radič s udalosťou "oboznámi" 
operačný systém, ktorý vyzve administrátora na výmenu zlyhaného disku. Po výmene nastáva dobudovanie poľa - 
z dátových a paritných blokov funkčných diskov sa dopočítajú chýbajúce bloky na vymenenej jednotke.  

Základné súčasti 

Základnou súčasťou systému sú tri logické celky. 

Prvá časť systému, ktorá predstavuje súbor nástrojov pre administrátorov, správcovské prehľady, štatistické 
prehľady, systémový log, časti správy používateľov, časť pre komunikáciu s rektorátom Univerzity Komenského 
spravujúca identifikáciu študentov na základe čísla na študentskej ISIC kartičke, rozhrania pre automatickú 
archiváciu, rozhrania pre správu práv, rozhrania pre export a import otázok a mnohé ďalšie časti, ktoré sú 
pochopiteľne zobrazené a prístupné iba užívateľom s adekvátnymi právami. Sem sa logicky radia aj rozhrania pre 
správu automatických procesov každoročnej re-verifikácie aktuálnosti dát o študentoch z rektorátu Univerzity 
Komenského. Identifikácia študenta dokáže na základe ním zadaných údajov pri prvotnej registrácii do systému 
overiť jeho vzťah k univerzite a potvrdiť ním zadané údaje. Okrem tohto načíta do jeho profilu aj jeho autentickú 
fotografiu, ktorú systém dokáže použiť pre posilnenie bezpečnosti oficiálneho testovania a archiváciu vyplneného 
testu. Ďalšími z automatických procesov sú drobné mechanizmy manažmentu databázy kľúčových slov. Tieto 
mechanizmy, okrem iného, pri definovaní kľúčových slov pre novotvorenú otázku navrhujú užívateľovi už použité 
kľúčové slová. Tak sa darí predchádzať zbytočným parafrázam konkrétnych výrazov. Ďalšie drobné automatizmy 
vypočítavajú „vek – aktuálnosť vytvorených testov“ na základe použitých literárnych odkazov v ich otázkach alebo 
priebežne vypočítavajú indexy obtiažnosti pre každú z odpovedí. Index obtiažnosti je jediný objektívny ukazovateľ 
náročnosti odpovede, vypočítavaný z pomeru počtov oficiálnych správnych a nesprávnych zodpovedaní danej 
odpovede. Má dynamický charakter a pri generovaní testu možno využitím tohto parametra generovať test s 
„ťažšími otázkami“. 

Druhou základnou časťou systému je časť pre tvorbu obsahu. Obsahom sa rozumejú samotné otázky, ktoré 
sú základnou stavebnou jednotkou systému. Táto časť má okrem rozhraní pre tvorbu otázok aj rozhrania pre 
orientáciu medzi otázkami v systéme a hlavne rozhrania pre „šľachtenie“ a interaktivitu s ďalšími tvorcami alebo 
adresátmi tvorených otázok. Zjednodušene popísané, systém obsahuje stromovú štruktúru modulov, študijných 
programov, predmetov, problematík a podkategórií. Tieto oddelenia sú hierarchické a používateľ s adekvátnymi 
právami ich môže tvoriť a upravovať. Do týchto „oddelení“ sa potom tvoria otázky. Tie je samozrejme možné 
presúvať. Systém rozpoznáva dva typy otázky: predotázka a schválená otázka. Predotázka je iba návrh, ktorý 
obvykle vytvorí študent z rozsahu literatúry, ktorú mu predtým zadal pedagóg. Práva pre tvorbu predotázok má 
väčšina študentov, ktorí sa do systému zaregistrovali. Princíp udeľovania práv je jednoduchý: každý používateľ 
môže udeliť práva o stupeň nižšie než má sám. Schválenie alebo vrátenie predotázky realizuje už pedagóg. Do 
časti pre tvorbu obsahu patria rozhrania pre tvorbu samotnej otázky resp. predotázky (pedagóg môže vytvoriť už 

priamo otázku), rozhranie stromovej štruktúry a jej menežment a tiež rozhranie pre „rozpis práce“. Tu 
pedagógovia prideľujú študentom rozsah literatúry pre spracovanie. Ďalej sem patrí rozhranie pre komentáre, kde 
si tvorca môže pozrieť spätnú väzbu na svoju tvorbu ale aj sledovať diskusie k cudzím otázkam a zapájať sa do 
nich. Každá otázka má okrem záznamu nahlásených nezrozumiteľností a chybností nie len vlastné diskusné fórum, 
ale aj vlastný log, ktorý zaznamenáva akúkoľvek jej zmenu od momentu jej vytvorenia. Tvorba otázky je popísaná 
nižšie. 

Treťou základnou časťou je súbor rozhraní umožňujúci testovanie sa, tvorbu testov a ich šablón. Zoznam 
testov a šablón ukazuje obrázok 4. Testovanie študentov je možné elektronicky alebo konvenčnou papierovou 
formou, časované alebo bez časového limitu, všetky otázky naraz alebo po jednej. Testy sú rozdelené do dvoch 
častí: oficiálne testovanie a cvičné testovanie. Pre testovanie papierovou formou systém umožní vytvoriť test 
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podľa vlastných predstáv, kde je možné zadefinovať viac než 50 parametrov, ktoré v prípade nevyplnenia ostanú 
štandardné. Systém generuje otázky do testu náhodne. Toto generovanie je však možné ovplyvniť zadaním 
parametrov ako napríklad kľúčové slová, autor zdrojovej literatúry, zákaz výberu otázok s animáciami/zvukmi(pri 
papierovom skúšaní), preferencia podľa kvalitatívnych indexov a iné. Tvorca testu určí koľko otázok a koľko 
možností bude mať každá otázka, určí jazyk otázok v teste(zatiaľ iba anglicky a slovensky). Pre elektronické 
testovania môže určiť či bude test na obrazovke celý naraz alebo bude dávať otázku za otázkou, podobne pre 
oficiálne testy možno určiť ich čas dostupnosti, prípadne prístupový kód potrebný pre spustenie testu. Na záver je 
potrebné zadať percentuálne rozsahy „oddelení“ stromovej štruktúry, odkiaľ bude systém vyberať otázky. Tu je 
výzva aplikovať pravidlo 30% opakovania zo súvisiacich oblastí. Samotná náročnosť testu pre úspešné 
„absolvovanie“ je stanovená samotným skúšajúcim, garantom predmetu resp. inou zodpovednou autoritou. Je 
potrebné si uvedomiť, že odovzdanie/odoslanie nevyplneného testu predstavuje cca 50% úspešnosť(pri multiple 

choice sa nezaznačená odpoveď hodnotí ako označená NIE). 

Obrázok 4. Rozhranie pre správu testov a šablón. Rozkliknutie šedým štvorčekom. 

Crowdsourcing v e-learningu Opus Sapientiæ 

Výraz „crowdsourcing“ je neologizmus, ktorý prichádza v dekáde spájanej so zmenou využívania Internetu, 
často krát označovanou súborne ako WEB 2.0. Treba si však uvedomiť, že tento jav existoval už dávno predtým, 
než ho stihli pomenovať. Najvýstižnejšie vystihuje spôsob vytvorenia niečoho (technológie, aplikácie, 

elektronického obsahu) za pomoci komunity užívateľov. Táto komunita môže byť rôzne široká, otvorená alebo 
zameraná. Spojená je však na určitej platforme a jej aktivita má synergný efekt s vytvorením niečoho – na čo by za 
iných okolností bolo nevyhnutné zamestnať odborníkov. Najznámejšie výstupy crowdsourcingu sú napríklad: 
Wikipédia, YouTube alebo Facebook. 

V projekte Opus Sapientiæ je cieľom vytvoriť rozsiahlu databázu otázok mapujúcich širokú škálu poznatkov. 
Odľahčenie pedagógov o navrhovanie otázok má okrem ich ušetreného času viacero výhod. Formulovanie otázky 
študentom je pre druhého študenta mnohokrát zrozumiteľnejšie. Pedagóg má tiež väčší priestor na zadávanie 
rozsahov študentom pre spracovanie odbornej literatúry a vyhľadávanie vhodných on-line zdrojov. V prípade 
úspechu nebude systém Opus Sapientiæ používaný ako nástroj pre „učenie sa“. Pre tento cieľ je potrebné, aby 
obsahoval rozsiahlu databázu otázok na fakty, ktoré je možné nadobudnúť jednoduchšie a vo vzájomnom 
kontexte, napríklad z knihy. Toto nemožno dosiahnuť bez crowdsourcingu. 
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Tvorba otázky resp. predotázky prebieha v dvoch obrazovkách za sebou. Ide v podstate o on-line formulár. 
V závislosti od počtu jazykových mutácií má tvorca možnosť zadať znenie otázky v podobe textu alebo 
multimediálnej formy. Pri každej otázke existuje pole „vysvetlenie“, ktoré obsahuje širší kontext, ktorý autor 
zámerne uvádza, aby predišiel chronickému nahlasovaniu otázky ako chybnej. Napríklad v otázke 
„Charakteristické znaky mliečnych šestiek sú:“ autor do vysvetlenia uvedie, že ide o zámerný chyták a že mliečne 
šestky neexistujú. Toto pole počas testovania zobrazované nie je. Študent sa k nemu dopracuje cez zoznam otázok 
(obrázok 3.). Nasleduje zadanie odkazu na literatúru, ktoré je spravené tak, aby počas písania dynamicky 
zobrazovalo krátky zoznam návrhov z doteraz už použitej literatúry. Vyradia sa tak duplicitné parafrázy identickej 
knihy. Ďalej sa zadávajú kľúčové slová s rovnakými dynamickými návrhmi pre každú z jazykových mutácií. 
Zadávateľ má ešte možnosť zadefinovať umiestnenie otázky v rámci stromovej štruktúry. Je len na ňom, či využije 
všetky členenia stromu až po úroveň „podkategórie“. Pri plánovaní systému bol jedným z ďalších cieľov zaútočiť 
na ďalší nešťastný paradox vo výučbe a to stieranie rozdielov významnosti medzi jednotlivými poznatkami. Ako 
príklad možno uviesť porovnateľný rozsah poznatkov medika o Pandemickej chrípke H1N1 a takmer eradikovanej 
drakunkulóze. Pre tento účel volí tvorca otázky hodnotu 1-5 v poli „dôležitosť“. Je to vlastne násobok 
pravdepodobnosti s ktorou systém otázku do testu vygeneruje. Hodnota 3 je implicitne nastavená a považuje sa 
za neutrálnu hodnotu. Nižšie hodnoty sú vhodné pre raritné alebo okrajové poznatky a naopak. Po odoslaní, 
zadávateľ na nasledujúcej stránke volí odpovede(možnosti), môžu byť aj multimediálneho charakteru, aj 
v kombinácii s textom. Celkovo môže zadať až 25 možností pre každú jazykovú mutáciu. 

Obrázok 3. Zoznam otázok a postupne implementovaný dizajn. 

Základne procesy v systéme 
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Schválenie predotázky na otázku je krátky proces a môže ho sprevádzať samotná úprava otázky alebo jej 
možností pedagógom. Pri zamietnutí predotázky si systém automaticky vyžiada „dôvod zamietnutia“, ktorý sa 
študentovi pri zamietnutej otázke objaví. 

Nahlasovanie preklepov, nesprávnych, nezrozumiteľných alebo duplicitných otázok, prípadne ich 
komentovanie, je možné priamo z testu (obrázok 5). Na konci každej otázky a odpovede je malé šedé „E“ na ktoré 
možno kliknúť. 

Obrázok 5. Komentovanie „E“ a s právami „pedagóg“ a vyššie je možné aj priamo editovať cez šedé „U“ – všetko priamo 

napríklad z časovaného anglického z testu. 

Samotné testovanie je najvhodnejšie elektronicky (Obrázok 6.). Študent tak neprichádza o multimediálne 
otázky. V prípade papierového testovania, systém dovolí vygenerovať požadovaný počet variant testu (s 

prehodeným poradím otázok a aj poradím odpovedí). Takto sa dosiahne otestovanie identických poznatkov 
u všetkých práve testovaných študentov. Pre zjednodušenie opravovania papierových testov, je na záverečnej 
strane tlače PDF dokumentov šablóna pre ich rýchle opravenie. Túto si necháva pedagóg. Vygenerované PDF 
dokumenty s testami a opravnou šablónou je možné okrem vytlačenia aj uložiť.  

Obrázok 6. Testovanie on-line po jednej otázke. Vždy po odoslaní otázky vyhodnotí chyby. 
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Pri on-line testovaní existujú dva režimy. Cvičné testy si môže študent robiť z domu. Cieľom je, aby študent 
cvičný test absolvoval iba pre overenie svojich vedomostí a pred skúškou redukoval stres – vedel do čoho ide. 
Cvičný test, podobne ako oficiálny, tvorí pedagóg. Výsledky oficiálnych testov sa zaznamenávajú v systéme navždy 
a konkrétny výsledok si môže pedagóg pozrieť, prípadne vygenerovať jeho PDF formu, ktorú môže vytlačiť alebo 
uložiť. Bezprostredne po ukončení testu sa zobrazí percentuálna úspešnosť študenta. 

„Vek otázok“ sa vypočítava podľa roku uvedeného v odkaze literatúry pre danú otázku. Odkaz na literatúru 
možno pravidelne aktualizovať novšou citáciou potvrdzujúcou predmet otázky. Rovnako možno vypočítať aj 
„priemerný vek testu“, ktorý je indikátorom „čerstvosti“ otázok v danom teste.  

Diskusia a závery 

Otázkou a aj odpoveďou však nemusí byť iba text, ale aj obrázok, animácia, zvuk, videosekvencia prípadne ich 
kombinácie. Na základe niekoľkých jednoduchých princípov sa snaží využiť crowdsourcingový potenciál a 
variabilitu vzdelávacích zdrojov Internetu. Necháva na tvorcoch, ktorú formu spracovania poznatku vyberú (za 

predpokladu rešpektovania autorských práv).  

Napríklad: ako zadanie otázky bude použitá grafická schéma génovej expresie zo stránky 
www.bioweb.genezis.eu v kombinácii s textom „Schéma je analogická k:“ pre jednotlivé odpovede budú vybrané 
rôzne krátke animácie z kanadských stránok www.genomicseducation.ca/animations/gene_expression.asp 
(dostupné aj na Youtube). Budú použité správne animácie génovej expresie, ale aj nesprávne animácie 
symbolizujúce niečo iné. 

Opus Sapientiæ vkladá väčšiu dôveru v schopnosti študenta vyhľadať a vybrať si zdroj on-line, ktorý vždy 
bude doplnkový k nosnej literatúre, a ktorý mu problém vysvetlí. Zároveň po vyhodnotení autochtónnych 
možností tvorby elektronického obsahu, predovšetkým perspektívy technologickej prepracovanosti a tematickej 
komplexnosti, vkladá väčšiu dôveru v on-line zdroje. Inými slovami, náročnosť vytvorenia e-obsahu (schémy, 

animácie, videá) konkurencieschopnej kvality a rozsahu, viedla k používaniu voľne dostupných on-line zdrojov. 
Nevyhnutné úpravy použiteľného e-obsahu sa týmto minimalizovali na preklady zahraničných popisov schém 
a vice versa – tvorba anglických popisov obrázkov v anglickej mutácii otázok. Práca pedagógov - tvorcov 
elektronického obsahu v Čechách a na Slovensku je, nie v rozpore s uvedeným, mimoriadne cenná a prínosná. Nie 
všetci študenti ovládajú cudzie jazyky natoľko, aby adekvátne využili on-line zdroje. Zároveň vzdelávanie je 
komplexný proces, nielen príprava na skúšku. Powerpoint z prednášky, ktorú študent absolvoval, má oveľa väčšiu 
hodnotu než nekoherentné on-line zdroje.  

Opus Sapientiæ necháva väčšiu slobodu študentom pri voľbe formy a spôsobu nadobudnutia poznatku resp. 
pochopeniu problematiky. Stavia na predpoklade, že poznatky každej problematiky možno rozčleniť do 
konečného počtu holých faktov, ktorých znalosť možno u študenta jednoznačne overiť. Systém niekoľkými 
jednoduchými vlastnosťami efektívne bráni klasickému memorovaniu, „učeniu sa pre skúšku“ a tiež učeniu sa 
priamo z testu. Je multimediálny (obrázok 7.) a multilingválny. 

www.bioweb.genezis.eu
www.genomicseducation.ca/animations/gene_expression.asp
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Obrázok 7. Príklady niektorých multimediálnych otázok v on-line testoch. 

Opus Sapientiæ ponecháva na pedagógoch, či bude test k ústnej skúške doplnkový alebo ju dokonca nahradí. 
Jeho obtiažnosť a podobu špecifikuje pedagóg. Základným predpokladom testového skúšania cez OPUS 
SAPIENTIÆ je práve overenie celkového prehľadu vedomostí študenta v danej problematike. Systém je budovaný 
tak, že sa snaží obsahovať všetky, aj tie najjednoduchšie fakty, k danej problematike. Vyhýbame sa tak napríklad 
paradoxom, že študent všeobecného lekárstva na skúške zo zubného lekárstva pozná incidenciu orálneho 
karcinómu, ale mýli si počet trvalých a mliečnych zubov. Správne namietať, že testy, ktoré by dokázali pokryť 
problematiku zahrnutím drvivej väčšiny jej faktov, musia byť extrémneho rozsahu. V závislosti od rozsiahlosti 
problematiky, odporúčanej literatúry a očakávaní od študenta, by sa počty otázok pohybovali v tisícoch až desať-
tisícoch. Práve k tomuto cieľu systém smeruje. Je možné tiež namietnuť, že niektoré problematiky sú tak 
komplexné, že je nemožné ich rozdeliť na mozaiku samostatných faktov. Tu treba začať rozlišovať schopnosť 
študenta vzájomne prepájať jednotlivé poznatky. Rovnako odlišná vec je aj schopnosť študenta vedomosti 
aplikovať na prax alebo schopnosť uvažovať logicky a dedukovať. Tieto schopnosti študenta je ideálne preskúšať 
ústne. Prípadne zvoliť iné formy multimediálneho skúšania (napr. virtuálni pacienti), ktoré si vynútia prepájanie 
viacerých poznatkov. Cieľom projektu OPUS SAPIENTIÆ je však vyhodnotenie kvality a šírky záberu študentovej 
prípravy na skúšku. Schopnosť nakladať s poznatkami ohodnotí najobjektívnejšie pedagóg. 

Testy ako súčasť skúšky bežne spôsobia, že študent pred prípravou na skúšku siahne po testoch, ktoré sa 
pokúsi namemorovať. Vynechanie základných faktov v testoch môže privodiť stav, že študent sa naučí naspamäť 
niekoľko nesúvislých faktov, ktorým neporozumie, ale test absolvuje úspešne. Nezriedka bývajú testy utajované, 
čo rozhodne neprospieva spravodlivosti a tento spôsob nie je trvalo udržateľný, nakoľko si študenti, ktorí test 
absolvovali otázky postupne zbierajú a odovzdávajú. Aj za predpokladu, že nedôjde k úniku testov - 
nekorumpovateľnosti zodpovedných, takýto systém postupom času spôsobí, že budú dve kategórie študentov: tí 
ktorí sa k súboru zmapovaných otázok dostanú a tých ostatných. Tento spôsob nemožno považovať za objektívny 
ani spravodlivý. Hlavným dôvodom utajovania býva skromný rozsah otázok v teste. Ak sú k dispozícii testy, ktoré 
boli zverejnené, dochádza už k spomínanému pokusu študentov sa ich naučiť naspamäť. A to nezriedka napriek 
dobre dostupnej a spracovanej odbornej literatúre. Na vine nie je literatúra, ale fakt, že študentovi sa objektívne 
ľahšie naučia dané otázky priamo z testu. A to pretože sú nezrozumiteľné alebo spoliehajúce na nepozornosť 
študenta pri čítaní zadania. Prípadne sú zamerané na tak okrajové fakty, že s ich správnym zodpovedaním by mal 
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študent aj po dôkladnom naštudovaní literatúry objektívne ťažkosti. K vytvoreniu takejto otázky, cielenej na 
nenápadný a málo užitočný fakt resp. číselný údaj, môže viesť práve snaha odlíšiť študentov, ktorí si naštudovali 
problematiku relatívne povrchne a tých ostatných. Podobne snaha „nachytať“ študenta pri nepozornom čítaní 
zadania otázky alebo ukrývaní nenápadných ale významných slovných obratov do textov v skutočnosti neoveruje 
vedomosti študenta v danom probléme. Otázka a odpovede musia byť položená jasne a jednoznačne. 

Memorovaniu otázok a odpovedí sa OPUS SAPIENTIÆ snaží zabrániť niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým 
spomínaným rozsahom otázok z ktorých každá odkazuje na konkrétnu literatúru. Pre vybranú problematiku býva 
spracovaných obvykle len niekoľko kníh v rámci odporúčanej literatúry. Hlavným cieľom projektu OPUS 
SAPIENTIÆ je motivovať študenta siahnuť po výučbovom materiáli a naučiť sa poznatky v logických súvislostiach. 
Sekundárnym cieľom je umožniť pedagógovi mať orientačnú predstavu o rozsahu teoretickej prípravy študenta. 
Ďalším zo spôsobov ako sa systém snaží brániť výhodnosti memorovania je, že odpovede alebo otázky sú často 
štylizované záporne (Tabuľka 1). Študent je znechutený nevyužiteľným budovaním poznatkov ako „pacienta 
neliečiť“, retencia „neplatných“ poznatkov je oveľa náročnejšia a študent prirodzene uprednostňuje vedomosti 
„ako pacienta liečiť“ než „ako neliečiť“. Vždy je ľahšie naučiť sa jeden spôsob ako spraviť Hippokratov hmat než 10 
spôsobov ako ho nerobiť. 

Tabuľka 1. Študent uprednostňuje konkrétne vedomosti, nie učenie sa neplatných poznatkov 

1756. OZNAČTE NESPRÁVNE TVRDENIA O PRIMÁRNEJ NEURALGII N.TRIGEMINUS 

A nesprávne jej etiopatogenéza je nejasná  

B správne jej stanovenie je pomerne jednoduché  

C nesprávne existuje pri nej tvz. trigger zone, odkiaľ sa dá vyprovokovať záchvat bolesti 

D nesprávne klinicky sa prejavuje ako náhla krutá bolesť, ktorá sa zjaví z plného zdravia  

E správne lieči sa kauzálne  

F nesprávne na konci záchvatu bolesti sa môže zjaviť aj vegetatívna symptomatológia  

G nesprávne častejšie postihuje ženy ako mužov  

H správne označuje sa aj ako symptomatická  

Používanie záporov v otázkach alebo v odpovediach však výrazne zhoršuje zrozumiteľnosť. Preto je 
výhodnejšie uprednostniť iba nesprávne odpovede, ktorých namemorovaním študent nezíska.  

Systém zahŕňa aj otázky adresované aj na úplne základné a jednoduché fakty danej problematiky. Tieto 
študent môže ovládať už aj z nižších ročníkov a prechádzanie testovými otázkami cielenými na elementárne fakty, 
z ktorých mnohé poznal predtým, môže považovať za mimoriadne neefektívne - ak sa snaží zoznam otázok použiť 
na memorovanie.  

V neposlednom rade bola zapracovaná ešte jedna mimoriadna výhoda systému. Študenti sa v posledných 
anonymných anketách o kvalite výučby spred niekoľkých rokov sťažovali na „učenie sa pre skúšku“. Tento výraz 
zahŕňa spôsob učenia sa, ktoré je cielené predovšetkým na spravenie skúšky. Rýchle naučenie sa veľkého objemu 
vedomostí v týždňoch pred skúškou s ich minimálnou retenciou po skúške. Jeden z hlavných dôvodov je pomerne 
slabý dôraz kladený na vzájomné prepájanie problematík jednotlivých predmetov. Väčšina predmetov sa zaoberá 
konkrétnou problematikou najmä zo svojho špecifického uhla a predpokladá, že vedomosti, ktoré študent 
nadobudol v skorších ročníkoch, naďalej ovláda. Dva rôzne, eventuálne na seba nadväzujúce predmety, 
spracúvajúce identickú problematiku z dvoch rôznych strán alebo na dvoch rôznych úrovniach, obyčajne nevenujú 
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veľký dôraz oblastiam problematiky, ktoré majú spoločné alebo častiam problematiky, ktoré sú vysvetliteľné aj za 
použitia poznatkov druhého predmetu, ktorý už študent absolvoval. Buď sa predpokladá, že študent dané 
poznatky stále má, resp. sa očakáva, že si ich v snahe pochopiť problematiku, dobrovoľne zopakuje. Opus 
Sapientiæ posúva túto hranicu ďalej a odporúča pri zostavovaní testov automaticky generovať približne 30% 
testových otázok z oblasti opakovania, ktoré už študent absolvoval a súvisia s danou skúškou – predmetom.  

Takto študent sa študent demotivuje učeniu „pre skúšku“ nakoľko vie, že dané poznatky bude opakovane 
stretávať aj pri vyšších skúškach a vždy platí „Repetitio est mater studiorum“. Nanešťastie, vzájomné 
interdisciplinárne oblasti sa v spoločných – prelínajúcich problematikách snažia jednotlivé predmety spracovať čo 
najindividuálnejšie, vyhýbajúc sa prelínaniam s inými predmetmi. Dôvodom môže byť neznalosť kvality pokrytia 
problematiky cudzím predmetom. Práve preto možnosť navoliť do testu určitý objem už pre-rekvizitných otázok z 
už úspešne absolvovaných predmetov túto dilemu vyrieši.  

Najhorší variant v prípade zlyhania uvedených mechanizmov je študent, ktorý sa pre daný predmet dokázal 
namemorovať tisíce otázok, ak predpokladáme, že pre každú z otázok je priemerne vytvorených 8 odpovedí, 
výsledkom je študent disponujúci obrovským množstvom informácií. Tu treba pripomenúť, že dehonestované 
„memorovanie sa“ – „učenie sa faktov naspamäť“ nie je v skutočnosti tak negatívny jav ako sa obvykle vykresľuje. 
Pri pojme „memorovanie“ väčšinu ľudí napadne bezduché mechanické opakovanie faktu v snahe zapamätať si ho. 
Memorovanie, ak sa vykonáva správne, v skutočnosti iba nabíja rozum faktami, o ktorých predpokladá, že ich 
bude spracovávať často. „Memorovanie“ bude vždy integrálnou súčasťou procesu učenia sa. Napríklad, koľko je 
osem krát osem?  

Pravdepodobne poznáte odpoveď ako fakt. Nie ako niečo k čomu ste bezprostredne dospeli prostredníctvom 
výpočtu. Namemorovanie malej násobilky na základnej škole alebo iných základných kameňov poznania, 
umožňuje neskoršie efektívne fungovanie vyšších úvah resp. procesov bez zdržovania sa tými elementárnymi. 
Podobne v medicíne do tejto oblasti spadá množstvo vedomostí, ale aj manuálnych úkonov, ktoré sa upevňujú ich 
pravidelným opakovaním. 

Aktuálny stav 

Aktuálne je systém funkčne dokončený, vychytávajú sa posledné nedostatky, optimalizuje sa chod a aplikuje 
sa dizajn. Presun na nový server je plánovaný na január/február 2010. Vývoj systému bol financovaný z grantu 
Ministerstva školstva SR - KEGA č.3/6055/08. Pri jeho realizácii bola využitá infraštruktúra podporená grantmi 
Ministerstva školstva SR pre aplikovaný výskum č.4/2027/08, VEGA č.1/0460/09 a Ministerstva zdravotníctva SR č. 
2007/37-UK-19.  

Systém mal k 1.11.2009 celkovo 391 otázok vytvorených lekármi s viac než 3100 možnosťami pre predmet 
„Zubné lekárstvo“ vo IV. ročníku všeobecného lekárstva(SK+ANG). Študenti boli v priebehu zimného semestra 
skúšaní papierovo a do systému mali prístup. V systéme je celkovo 2.464 predotázok čakajúcich na schválenie 
s viac než 20.000 odpoveďami. Je to výsledok jednosemestrálneho (2009) crowdsourcingu študentov zubného 
lekárstva 4. a 5. ročníka, pod vedením odborných asistentov.  

Vývoj projektu má smerovať k tvorbe ďalších jazykových mutácií, optimalizácie behu systému a tiež k 
nadväzovaniu národných aj medzinárodných partnerstiev s cieľom ďalšieho vývoja. 
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