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PAPIRNATA OLIMPIADA
Papirnato olimpiado so nam pripravili organizatorji XXIV. fizikalne olimpiade
na zabavnem večeru kot igrico, namenjeno večjem u šte vilu udeležencev. Ne
gre za nobeno zahtevno fizikalno razm išljanje. Ideja je celo zelo primerna za
popest ritev pouka fizike v osnovnih šolah, saj bo tekma nudila u čence m obilo
zabave, poleg tega pa lahko vplet emo v tak tiko kar nekaj osnovnošolske fizike.
V grobem gre pri papirnati olimpiadi za to, da poskušamo rešit i dane
naloge čim bolje, pri tem pa lahko uporabimo le omej ene koli č ine papirja ali
podobn ih materialov. Ker je nalog več , lahko tekmo organ iziramo tako, da
razde limo učence v več skupin ( recimo po tr i učen ce ) . Te skupine krožijo
med postajami s posameznimi nalogami, kar še poveča mrzličnost reševanj a.
Oglejmo si nekaj primerov nalog , s katerimi smo se zabaval i udeleženci
papirna te olimpiade na fizikalni olimpiadi :
SPU5LANJE JAJCA . Tekmovalci imajo na voljo dva lista papirja velikosti A4, kakih 40 cm dolg trak selotejpa in škarje. Skonstruirati morajo
tako pripravo , da se jajce - seveda surovo , a za vsak slučaj in zaradi lažjega
rokovanja v poliviniini vrečki - ne bo razbilo, ko ga bodo spustili s prvega
nadstropja, to je z višine 5 do 6 metrov . Pri tem merimo čas , ki ga potrebuj e
jajce, da dospe do ta l. Rezultat je tem boljši, čim daljš i je ta čas. Le se jajce
razbije, ne dobi ekipa nobene točk e .
PAPIRNATI STOLP. Tekmovalci imajo spet na voljo 2 list a papirja , t rak
selotejpa in škarje . Naredit i morajo papirnati stolp , ki bo samostojno sta l
vsaj 10 sekund , pri čemer stolpa ne smejo prilepiti na tla . Za ilustr acijo naj
povem, da je bil na naši olimpiadi najvišji st olp visok kar okoli 2 m.
PAPIRNAT I MOST. Imamo list papirja, selotejp in škarje, skonstruirati
pa moramo most med dvema že pripravljenima nosilcema . Pred z a čet ko m
napovemo tudi, kolikšno silo bo most po naših domn evah še prenesel, kar
ob koncu tudi preverimo z utežm i. Št ej et a naj večja nosilnost in najboljša
napoved . Rekordna nosilnost na našem tekmovanju je bila okoli 45 kg (!) .
Uteži je namreč domiseina ekipa razvrstila le na oba nosilca.
SPU5 LANJE FRNIKOL. Tekmovalci lahko uporabijo neomeje no kol ičino
papirja in selotejpa, napraviti pa morajo tako napravo , da bo frnikola potrebovala kar največ časa za pot do tal. In kje je bistvo naloge? Vsa naprava mora
biti znotraj meja kocke z robom 0.5 m! Štejet a najdaljši ča s in najugodnejš e
razmerje med časom in maso naprave .

do bi sc potopila. Pomembnoje, da takmovalci odnehajo r dodajanjtm novih
kovancsv, Ik prcdno r e ladjiea potopi, Lahka pa sa domaninto, da imajo
t h o v a l c i na votjo dva pagkwa in l a Etde ra multat bo@G bd obcfr.
Popkusite obogatiti naloge t lagtnimi tarnistimi, drrdpjta b fizikafno
razlago
aluminijasti ladjici na primer ndraj o vrigodir, lahko pa' fudi o
pwrimki napttcwti), skratka ptepstits st darn1jiji. Ma porabite pa na
osnovno narsk: Papimata dmpiada naj bo prcdvs+m zahvnai
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