
 19.7) Na desce, jejíž jeden konec zvolna zvedáme  stojí homogenní válec o 

výšce 2,5cm a průměru 10mm.Při  jakém maximálním úhlu nakloněné roviny se 

válec ještě nepřevrátí? Předpokládáme že válec nesklouzne. 

19.8) Tři kuličky o hmotnostech 0,1kg , 0,2 kg a 0,3 kg jsou upevněny na tyči  

o zanedbatelné hmotnosti  tak, že jejich středy jsou od sebe vzdáleny 0,3 m. 

V jaké vzdálenosti od středu třetí kuličky je těžiště soustavy? 

 

Příklady na mechaniku tekutin        

20.1)V části lodi, která je ponořena pod vodou,vznikl v hloubce  3m  otvor  

o obsahu 5 cm
2

. Jaká minimální  síla je zapotřebí,aby se z vnitřní strany lodě 

udržela záplata  zakrývající otvor? Hustota vody je 10
3 
kg/m

3
.  

20.2) Ledová kra má tvar čtvercové desky o obsahu plochy 1m
2
 a tloušťce 20cm. 

Jaká je minimální hmotnost závaží,které je třeba položit na střed kry,aby se celá 

ponořila do vody? Hustota ledu je 900kg/m
3
, hustota vody je 10

3 
kg/m

3
. 

20.3) Malá vodní elektrárna využívá energie vody, která proudí do turbíny 

z výšky 4m. Při objemovém průtoku bude mít turbína 600 kW, jestliže její 

účinnost je 75%? Hustota vody je 10
3 
kg/m

3
, tíhové zrychlení g=10m/s

2
. 

20.4) V širší části trubice voda proudí rychlostí 10cm/s. Jakou rychlostí proudí 

v její užší části, která má dvakrát menší průměr? 

20.5) V širší části vodorovné trubice teče voda pod tlakem 1,5.10
5 

Pa rychlostí 

0,08m/s. Jakou rychlostí protéká užší částí trubice, kde je tlak1,4 .10
5
 Pa? Hustota 

vody je 10
3 
kg/m

3
. 

20.6) V užší části trubice o obsahu příčného řezu 2cm
2
 proudí voda rychlostí 

4m/s při tlaku 1,75.10
5 

Pa. Jaký je tlak v širší části této trubice, která má obsah 

příčného řezu 200cm
2
? Hustota vody je 10

3 
kg/m

3
. 
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Sbírka příkladů 

z fyziky 

 

 1.ročník 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Příklady na zpracování výsledků měření      

1.1) Při měření průměru drátu byly naměřeny tyto hodnoty: 3,16 mm, 3,18mm, 

3,15mm, 3,15mm, 3,19mm, 3,16mm, 3,14mm, 3,15mm, 3,17mm, 

3,14mm.Sestavte měření do tabulky, určete aritmetický průměr, relativní chybu a 

absolutní chybu.Zapište správně výsledek měření. 

1.2) Při měření výšky válečku byly naměřeny hodnoty 2,55cm, 2,58cm, 2,56cm, 

2,55cm, 2,54cm. Sestavte měření do tabulky, určete aritmetický průměr, relativní 

chybu a absolutní chybu. Zapište správně výsledek měření. 

1.3) Při měření byly získány hodnoty a=(2,95 0,006)cm, b=(10,280,08)cm, 

c=(39,70,4)cm. Určete relativní chyby měření v procentech. 

 

Příklady na hustotu         
1.4) Vypočítejte hustotu mosazi, má-li mosazný prut délky 9 m kruhový průřez  

o průměru 1 cm hmotnost  6,08 kg . Počítejte na 2 desetinná místa . 

1.5) Vypočítejte aritmetický průměr hustot, které pro stejnou látku zjistili různé 

pracovní skupiny. 

číslo měření      hmotnost kvádru (kg)    objem kvádru (m
3
) 

1.                          0,703                              0,000 095 

2.                          0,706                              0,000 090 

3.                          0,705                              0,000 093 

4.                          0,703                              0,000 092 

5.                          0,705                              0,000 090 

1.6) Určete hmotnost ocelové součásti o objemu 15 dm
3
, jestliže ocel, z níž je 

vyrobena ,má hustotu 7800 kg/m
3
. 

 

2.Příklady na průměrnou rychlost       

2.1) Železniční vagón urazil při posunování dráhu 200m. Určete, jak dlouho se 

pohyboval, byla-li jeho rychlost 1,5m/s . 

2.2) Vozidlo ujelo po dálnici 150km za 1 h 50 min, pak odbočilo na silnici a ujelo 

po ní 53km za 48 min. Nakonec jelo po polní cestě 7km za 22 min. Určete 

průměrnou rychlost vozidla po celé cestě. 

2.3) Auto se pohybovalo první polovinu své dráhy rychlostí 30km/h, druhou 

polovinu  rychlostí 50km/h. Druhé auto , které vystartovalo současně s prvním, se 

pohybovalo po stejné dráze stálou rychlostí 40km/h. Které z obou aut přijede do 

cíle dříve?                   

2.4) Těleso urazilo třetinu své dráhy rychlostí 30km/h. Zbylou část dráhy 300m 

urazilo za 60s. Určete průměrnou rychlost tělesa . 
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18.Skládání a rozklad sil        

18.1) Závaží o hmotnosti 10kg je zavěšeno na nosníku ABC. Délky části nosníku 

AB a CD jsou a = 0,8m a b = 1m ; vzdálenost mezi body A a C , ve kterých je 

nosník upevněn ke zdi ,je c = 0,4m . Určete síly, které působí na části nosníku 

AB a CD , je-li g = 10m/s
2
. 

18.2) Dvě desky D1   a D2 , z nichž jedna je ve svislé poloze, svírají úhel 60°. 

Mezi deskami je umístěna koule o hmotnosti 0,5kg. Určete tlakovou sílu , kterou 

koule působí na svislou desku, je-li g = 9,81 m/s
2
. 

18.3) Na koncích tyče o délce 50 cm působí dvě rovnoběžné síly 60N a 40N. 

Určete velikost  a působiště jejich výslednice , mají-li síly  a) stejný směr  

 b) opačný směr  

18.4) Dva lidé nesou těleso o hmotnosti 90kg zavěšené na vodorovné tyči  

o délce 180cm . Tyč mají opřenou o ramena . Závěsný bod tělesa O je  umístěn 

ve vzdálenosti OA = 60cm napravo od  prvního člověka. Jaké síly působí na 

ramena obou lidí, je-li g = 10m/s
2
. 

 

19.Příklady na těžiště ,  jednoduché stroje a moment síly    

19.1) Dvě koule o stejných poloměrech jsou spojeny v bodě dotyku. Na první 

kouli působí dvakrát větší tíhová síla než na druhou. Určete těžiště obou 

spojených koulí. 

19.2) Na jednom konci tyče o délce 30 cm je připevněna koule o poloměru 6 cm . 

Hmotnost koule je dvakrát větší než hmotnost tyče . Určete polohu těžiště tělesa, 

které vznikne spojením tyče a koule . 

19.3)Ve vzdálenosti 15 cm od osy tlačíme kolmo na rameno louskáčku silou 

30N. Jak velká tlaková síla působí na ořech ve vzdálenosti 4 cm od osy? 

19.4.) Jak dlouhé držadlo musí mít kleště, jestliže k přeštípnutí ocelového drátu  

je třeba tlakové síly 850 N ? Délka čelistí je 6 cm a na držadlo můžeme působit 

silou 250 N ? 

19.5) Klíčem o délce 40 cm se má uvolnit matice šroubu. Na konci klíče působí 

síla 80 N kolmo k podélné ose klíče. Jak veliký je moment této síly vzhledem k 

ose otáčení ? Jak velikou silou je třeba působit na konci klíče, abychom dosáhli 

stejně velkého momentu síly, jestliže síla svírá s podélnou osou klíče úhel 30°. 

19.6) Homogenní deska o hmotnosti 1 kg leží na stole tak, že její pravý konec je  

vysunut mimo stůl o 1/3 její délky. Jaká je minimální hmotnost závaží, které je 

třeba zavěsit na pravý konec desky, aby se její levý konec začal zvedat? 
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16.4) Těleso bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 4m/s.  V okamžiku, 

kdy dosáhlo vrcholu své dráhy, bylo vrženo svisle vzhůru další těleso se stejnou 

počáteční rychlostí. Za jakou dobu a v jaké výšce se obě tělesa setkají? 

16.5) Počáteční rychlost střely při výstřelu z vodorovně umístěné pušky je 

300m/s. O jakou délku poklesne trajektorie střely od vodorovného směru při 

střelbě na cíl vzdálený 50m ? 

16.6) Míč spadl volným pádem z výšky 4m na vodorovnou podložku a po odrazu 

vystoupil do výšky 2m . Vypočtěte , jak velkou rychlostí dopadl a jak velkou 

rychlostí se odrazil . 

 

17.Keplerovy zákony         

17.1)Vzdálenost Pluta od Slunce v perihéliu je 29,65 AU, v aféliu  49,46 AU. 

Určete oběžnou dobu Pluta. 

17.2) Halleyova kometa , která se pohybuje po eliptické trajektorii, se dostává  

v periheliu do minimální vzdálenosti 0,6AU od Slunce. Perioda Halleyovy 

komety je 76 roků. Určete do jaké největší vzdálenosti  od Slunce se dostane . 

17.3) Vypočítejte oběžnou dobu první umělé družice Země Sputnik 1, jestliže 

víte, že vzdálenost Měsíce od středu Země je 384 400km, oběžná doba Měsíce 

27,33 dní, poloměr Země  je 6 378km a výška družice nad povrchem Země 

900km. 

 

souhrnná cvičení               Používejte g = 9,81 m/s
2 

S1) Těleso bylo vrženo svisle vzhůru  rychlostí v0. V nejvyšším bodě dráhy se 

octlo po 10 sekundách pohybu . Do jaké výšky těleso vystoupilo? Jaká byla jeho 

počáteční rychlost? V jaké výšce se nacházelo v čase  15s  od počátku pohybu? 

Odpor vzduchu zanedbejte. 

S2) Letadlo letící ve výšce 320m rychlostí 75m/s dohání člun pohybující se 

rychlostí 25m/s ve stejném směru jako letadlo . V jaké vzdálenosti  za lodí musí 

být vypuštěna bomba, aby zasáhla člun? Odpor vzduchu zanedbejte. 

S3) Na základě astronomických pozorování bylo zjištěno , že měsíc Deimos 

obíhá kolem planety Mars po kružnici o poloměru 23 500km rychlostí 1,35km/s. 

Určete hmotnost Marsu. 

S4) Jak by se změnila 2. kosmická rychlost družice, kdyby se a) její vzdálenost 

od středu Země ztrojnásobila, b) její hmotnost zdvojnásobila? 
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2.5) Pohyblivý cíl , který je ve vzdálenosti 250m od střelce, se pohybuje rychlostí 

20 m/s kolmo na směr hlavně pušky. Na jakou vzdálenost je třeba mířit před cíl , 

jestliže rychlost náboje je 800m/s ? Předpokládáme , že střela i cíl se pohybují 

rovnoměrným přímočarým pohybem. 

2.6) Automobil a cyklista se pohybují proti sobě rovnoměrným přímočarým 

pohybem. Jejich vzdálenost AB v čase t = 0 sekund je 300m . Velikost rychlosti 

automobilu je 36km/h, cyklisty 18km/h . Určete čas a místo jejich setkání. 

2.7) Hloubka moře se zjišťuje tak, že se vyšle zvukový signál ke dnu moře. Jak 

hluboké je moře, jestliže signál vyslaný z lodi se vrátil za 4s ? Rychlost zvuku ve 

vodě je 1500m/s . 

2.8) Stačí přejít chodec stanici metra délky 75m, jde-li průměrnou rychlostí 

2km/h tak, aby stihl  nastoupit předními dveřmi do soupravy následující po té, 

která mu právě ujela? Interval mezi soupravami je 90s. Jakou nejmenší  rychlostí 

musí jít ? 

2.9) Motocyklista vyjel z místa A rovnoměrným pohybem rychlostí 40km/h. Za 

10 min vyjel z téhož místa automobil a na 24. kilometru motocyklistu předjel.  

a) Jak dlouho jel motocyklista, než ho automobil předjel? b) Jakou průměrnou 

rychlostí jel automobil ? 

2.10) Cestující vidí z vlaku  jedoucího 40km/h míjet opačným směrem vlak 

dlouhý 75m, po dobu 3 s . Jakou rychlostí jede 2. vlak ? 

2.11) Hmotný bod urazil první čtvrtinu dráhy rychlostí  30m/s , zbývající část 

dráhy rychlostí 10m/s. Určete průměrnou rychlost hmotného bodu  

2.12) Určete průměrnou rychlost automobilu, který se pohybuje a) první polovinu 

doby své jízdy rychlostí 90 km/h a druhou polovinu doby jízdy rychlostí 30 km/h 

b) na první polovině celkové dráhy rychlostí 90 km/h a na druhé polovině dráhy 

rychlostí 30 km/h. 

 

3. Příklady na rovnoměrně zrychlený pohyb      

3.1) Automobil, který se rozjížděl rovnoměrně zrychleným pohybem, dosáhl 

rychlosti 100 km/h za 6s . Určete dráhu, kterou při tom urazil . 

3.2) Těleso, které bylo na začátku v klidu, se začalo pohybovat rovnoměrně 

zrychleným pohybem se zrychlením 8m/s
2
. Jak velkou mělo rychlost na konci 

dráhy dlouhé 100m? 

3.4) Vlak, který se vyjížděl ze zastávky rovnoměrně zrychleným pohybem, získal 

během 10s rychlost 0,6m/s. Za jakou dobu získá rychlost 13m/s ? 
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3.3) Francouzský romanopisec Jules Verne napsal román, v němž byla vyslovena 

myšlenka vyslat na Měsíc velkou dělovou střelu s lidskou posádkou uvnitř. 

Dělová hlaveň , z níž byla vystřelena, měla délku 220 m. 

a) Jak dlouho by se střela pohybovala uvnitř hlavně, kdyby z ní vylétla druhou 

kosmickou rychlostí 11,2km/s? 

b) Jaké by bylo její zrychlení při pohybu uvnitř hlavně? 

c) Jak dlouhá by musela být dělová hlaveň, kdyby z ní střela vylétla rychlostí 

11,2km/s a pohybovala se uvnitř hlavně se zrychlením 100m/s
2
 ?    (To je pro 

kosmonauty ještě přijatelné. ) 

 

4. příklady na rovnoměrně zpomalený pohyb      

4.1) Vlak pohybující se rychlostí 54km/h  se začal pohybovat rovnoměrně 

zpomaleným pohybem se zrychlením 0,4m/s
2
. Za jakou dobu se jeho rychlost 

zmenší třikrát a jakou dráhu za tuto dobu urazí ? Za jakou dobu se vlak zastaví a 

jaká bude jeho brzdná dráha ? 

4.2) Automobil snížil rovnoměrným bržděním svou rychlost z 74km/h na  

31km/h  za dobu  12s. Jak velkou dráhu při brždění urazil ? 

4.3) Vlak, který má rychlost 72km/h, lze použitím brzd zastavit  za dvě minuty.  

V jaké vzdálenosti od stanice  je třeba začít brzdit, aby se vlak ve stanici zastavil. 

Pohyb vlaku považujeme za rovnoměrně zpomalený. 

 

5. Příklady na volný pád        
5.1) Automobil narazil při nehodě na překážku rychlostí a) 60km/h  b) 100km/h. 

Z jaké výšky by musel spadnout volným pádem, aby dopadl na zem stejně velkou 

rychlostí?( g = 9,81 m/s
2
) 

5.2) Kámen padá volným pádem do propasti o hloubce 122,5m. Za jakou dobu od 

začátku pádu uslyšíme dopadnutí kamene, je-li rychlost zvuku  ve vzduchu  

340m/s ? 

5.3) Těleso padalo z věže vysoké 60m. Jak velkou mělo rychlost při dopadu? 

5.4) Těleso padá z výšky 19,6m . Určete, a) jakou dráhu urazí za první desetinu 

sekundy, b) za jakou dobu dopadne na zem, c) jak velkou rychlostí dopadne? 

 

6.Skládání pohybů a rychlostí        

6.1) První člun se pohyboval stálou rychlostí 5m/s ( vzhledem k vodě ) po řece 

tekoucí rychlostí 1m/s. Člun ve směru proudu urazil dráhu 300m a pak se po 

stejné dráze vrátil proti směru proudu nazpět. Druhý člun vykonal stejný pohyb 

stejnou rychlostí vzhledem k vodě, ale tentokráte ve stojaté vodě jezera.Trval 

pohyb obou člunů stejnou dobu? 
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14.4)Elektromotor o příkonu 10 kW pracuje s účinností 90%. Jakou mechanickou 

práci vykoná za 6 hodin ? 

14.5) Motor výtahu, který pracuje s účinností 80%, zvedne rovnoměrným 

pohybem náklad o hmotnosti 750kg do výšky 24m za 0,5 min. Určete příkon 

motoru. 

 

15.Příklady na gravitační pole        

15.1) Jak velkými gravitačními silami se navzájem přitahují dva hmotné body 

 o hmotnostech  8kg a 6kg , je-li jejich vzájemná vzdálenost 0,5m ? 

15.2) Jak velkými gravitačními silami se přitahují dvě  dotýkající se homogenní 

koule, je-li poloměr každé z nich 0,4m a hmotnost 2000 kg ? 

15.3) Jak velké by bylo gravitační zrychlení na povrchu  Země  při téže 

hmotnosti , kdyby měla poloviční poloměr. Hmotnost Země  je 5,9 .10
24 

kg a 

poloměr 6378km.         

15.4) Největší planeta sluneční soustavy , Jupiter , obíhá kolem Slunce ve střední 

vzdálenosti  7,8 .10
8
 km. Hmotnost Slunce je 2 .10

30 
kg. Jakou hmotnost má 

Jupiter, přitahuje-li ho Slunce gravitační silou o velikosti 4,2 .10
23

 N ? 

15.5) Planeta Venuše má poloměr 0,97 poloměru Země a hmotnost 0,815 

hmotnosti Země. Jak velké je gravitační zrychlení na jejím povrchu ? 

15.6) Vypočítejte  gravitační a tíhové zrychlení na rovníku Jupitera. Jupiter se 

otočí kolem své osy za dobu T = 9h 50min, jeho poloměr R = 70 000km, 

hmotnost M = 1,9.10
27 

kg.Jupiter považujte za homogenní kouli. 

 

16. Příklady na pohyby těles v homogenním tíhovém poli    

16.1) Těleso bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 60m/s. Určete jeho 

rychlost za 2s a výšku, ve které se bude v této době nacházet. Jaká je největší 

výška, kterou těleso při tomto vrhu dosáhne , za jakou dobu do této výšky 

vystoupí? 

16.2) Chlapec vystřelil pomocí praku svisle vzhůru kámen rychlostí 30m/s. 

 V jaké výšce nad zemským povrchem je kámen v čase  2s od začátku pohybu a 

jaká je jeho rychlost ? Do jaké největší výšky kámen vystoupí ? 

16.3) Raketa, která byla z povrchu Země vypuštěna ve vertikálním směru, se 

pohybovala svisle vzhůru se stálým zrychlením 2g. Za 10s od začátku pohybu 

přestaly motory rakety pracovat. Vypočtěte, do jaké výšky raketa vystoupí ? 

( g = 10m/s
2 
)           
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13.2) Určete  práci, kterou při volném pádu tělesa o hmotnosti 9kg vykoná tíhová 

síla za prvních 5s . Tíhové zrychlení je 10m/s
2 
a odpor vzduch neuvažujeme. 

13.3) Těleso o hmotnosti 7kg bylo vytaženo pomocí provazu do výšky 1m ; 

poprvé rovnoměrným přímočarým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně 

zrychleným se zrychlením 2m/s
2
. Určete práci, kterou v obou případech vykonala 

tahová síla provazu. Tíhové zrychlení je 10m/s
2
 .  

13.4) Těleso o hmotnosti 2kg konalo po dobu 6s rovnoměrně zrychlený pohyb se 

zrychlením 0,5m/s
2
. Určete přírůstek jeho kinetické energie, jestliže mělo 

počáteční rychlost 4m/s . 

13.5) Střela o hmotnosti 8g pohybující se rychlostí 400m/s prorazila dřevěné 

břevno o tloušťce 20cm a vyletěla z něho rychlostí 100m/s. Určete střední sílu, 

kterou střela působila na břevno. 

13.6) Beran na zatloukání kůlů do země má hmotnost 400kg . Z jaké výšky spadl 

beran, jestliže po jeho dopadu pronikl kůl do hlouby 80cm ? Průměrná odporová 

síla půdy je 12kN.                                             

13.7) Střela o hmotnosti 20g zasáhla strom a pronikla do hloubky 10cm. Jak 

velkou rychlostí se pohybovala před zásahem , je-li průměrná odporová síla dřeva 

stromu  4 kN ?   

13.8) Kladivo o hmotnosti 600g dopadlo na hlavičku hřebíku rychlostí 5m/s. Jak 

velká je průměrná odporová síla zdiva , jestliže hřebík vnikl 3cm do zdi ?  

13.9) Letadlo o hmotnosti 60t  vystoupilo z výšky 1000m do výšky 3000m, 

přičemž zvětšilo svou rychlost ze 160m/s na 200m/s. Jakou práci vykonaly 

motory letadla? Odpor vzduchu neuvažujte. 

13.10) Na těleso o hmotnosti 500kg ležící na vodorovné rovině působí ve 

vodorovném směru stálá síla. Jakou práci tato síla vykoná, dosáhne-li těleso na 

konci 20 m dráhy  rychlosti 1,2m/s ? Součinitel tření mezi tělesem a podložkou je 

0,01, tíhové zrychlení 10m/s
2
. 

 

14. Příklady na výkon a účinnost       

14.1) Automobil o hmotnosti 3000kg se pohybuje stálou rychlostí 40km/hod po 

vodorovné silnici. Určete výkon jeho motoru , je-li součinitel tření 0,06. Tíhové 

zrychlení je 10 m/s
2 
.    

14.2) Čerpadlo poháněné elektromotorem o příkonu 3,7 kW čerpá vodu ze studně 

hluboké 20m. Za 7 hodin čerpadlo vyčerpalo vodu o objemu 380 m
3
 . Určete 

účinnost motoru s čerpadlem. Hustota vody je 10
3 
kg/m

3 
a g = 9,81 m/s

2
.  

14.3)Jaký příkon musí mít elektromotor čerpadla, který vyčerpá za 4s vodu  

o objemu 100 l do výšky 20m? Hustota vody je 10
3 
kg/m

3 
a tíhové zrychlení  

10 m/s
2 
.    
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6.2) Eskalátor dopraví stojícího ze stanice metra k východu za 1 minutu. Jestliže 

se eskalátor zastaví, ujde cestující po schodech eskalátoru stejnou vzdálenost za  

3 minuty. Za jakou dobu dopraví eskalátor k východu cestujícího, bude-li 

cestující vystupovat po pohybujících se schodech stejnou rychlostí, jakou 

vystupoval po schodech stojících? 

 

7. Příklady na rovnoměrný pohyb po kružnici      
7.1) Kabina centrifugy, která je umístěna ve vzdálenosti 6m od osy otáčení, 

vykoná za 60 s   30 otáček.  Určete velikost její rychlosti a  úhlovou rychlost. 

7.2) Průměr kola traktoru je 1,2m. Určete úhlovou rychlost kola, jede-li traktor 

rychlostí 2,4m/s. 

7.3) Lokomotiva se pohybuje rychlostí 72km/h. S jakou frekvencí se otáčejí její 

kola, jestliže je jejich průměr 1,5m ? 

7.4) Rychlost bodů, které leží na obvodu rotujícího kotouče, je 6m/s. Rychlost 

bodů, které leží o 20cm    blíže ose otáčení, je 4m/s. Určete úhlovou rychlost 

kotouče. 

7.5) Kolo o průměru 60cm vykonává 1000 otáček za minutu. Určete dostředivé 

zrychlení bodů ležících na jeho obvodu . 

 

8. Příklady na Newtonovy pohybové zákony      

8.1) Vagón o hmotnosti 16t se pohyboval počáteční rychlostí 36km/h a 

setrvačností pak urazil do úplného zastavení dráhu 0,5km. Určete velikost stálé 

brzdící síly, která působila protisměru jeho pohybu. 

8.2) Vlak o hmotnosti 4.10
6
 kg pohybující se rychlostí 36km/h začal brzdit silou  

2.10
5
 N . Jakou vzdálenost urazí za 1 min od začátku brždění ? Za jakou dobu se 

vlak zastaví a jakou dráhu při tom urazí? 

8.3) Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly 

o velikostech 3N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. 

8.4) Určete tažnou sílu lokomotivy, jestliže uděluje vlaku o hmotnosti 2500t 

zrychlení 5cm/s
2
. Celková odporová síla působící proti pohybu vlaku je 0,5% 

jeho tíhy.  

8.5) Těleso o hmotnosti 500kg je taženo rovnoměrně zrychleným pohybem svisle 

vzhůru. Určete zrychlení, při kterém se tažné lano přetrhne, jestliže je pevnost  

v tahu je 15kN. 
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9. Hybnost tělesa         

9.1) Dělostřelecký náboj o hmotnosti 10kg letící ve vodorovném směru rychlostí 

500m/s narazil na vagón s pískem o hmotnosti 10
4
kg a uvízl v něm. Před nárazem 

se vagón pohyboval rychlostí 10m/s ve stejném směru jako střela. Jaká bude 

rychlost vagónu po nárazu střely? 

9.2) Střela pohybující se rychlostí 20m/s se roztrhla na dvě části o hmotnostech 

10kg a 5kg . Lehčí část střely měla rychlost 90m/s a pohybovala se ve stejném 

směru jako střela před roztržením. Určete rychlost těžší části střely. 

9.3) Raketová střela, z níž uniklo 800g plynů, získala rychlost 20m/s. Jak velkou 

rychlostí plyny unikly, má-li pak střela hmotnost 24kg? 

 

10.Třecí síla          

10.1) Na těleso o hmotnosti 2kg, které je na začátku v klidu , začne působit stálá 

síla 12N. Jakou dráhu urazí těleso za 5s, je-li součinitel smykového tření mezi 

tělesem a podložkou 0,2 ? 

10.2) Psí spřežení táhnoucí na sněhu sáně po vodorovné  rovině je schopno 

vyvinout ve vodorovném směru maximální sílu 500N. Jaká je maximální 

hmotnost saní i se zátěží, kterou může spřežení utáhnout rovnoměrným 

přímočarým pohybem, je-li součinitel smykového tření 0,05? 

10.3)Saně s nákladem o celkové hmotnosti 140kg jedou stálou rychlostí po 

zledovatělé vodorovné silnici působením stálé síly 70N. Určete součinitel 

smykového tření. 

 

11.Valivý odpor         

11.1) Jak  velkou  silou  udržíme  v  rovnoměrném  pohybu  litinový  válec  

o hmotnosti 200kg a průměru 40cm při úpravě tenisového hřiště, je-li rameno 

valivého odporu 0,03 m? 

11.2) Válec o hmotnosti 40kg a poloměru 0,2m se valí po nakloněné rovině, která 

svírá s vodorovnou rovinou úhel 60°. Rameno valivého odporu je 0,0005 m. 

Vypočítejte odporovou sílu. 

 

Souhrnné úlohy         

P1)  Na podlaze kabiny výtahu leží těleso o hmotnosti 100kg. Výtah vyveze 

těleso do výše 6m  za  4s tak, že první polovinu dráhy urazí za 2s pohybem 

rovnoměrně zrychleným a druhou polovinu rovnoměrně zpomaleným. Počáteční 

a konečná rychlost výtahu je nulová. Jak velkou silou působí těleso na podlahu 

výtahu během jeho pohybu?   (1 150 N  ,  850 N  ) 
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P2) Do vozíku o hmotnosti 600kg, který se pohyboval po vodorovné trati 

rychlostí 0,5m/s , byla nasypána ve svislém směru ze lžíce bagru zemina o 

hmotnosti  400kg. Na jakou hodnotu se změnila rychlost vozíku ? (0,3 m/s) 

P3)  Kabina výtahu o hmotnosti 400kg zavěšená na laně se pohybuje rovnoměrně 

zrychleně směrem dolů a urazí při tom za 10s dráhu 30m. Určete tahovou sílu, 

kterou lano působí na kabinu. ( g = 9,81 m/s
2
)       (3,68 kN) 

P4)  Ve vagónu, který se pohybuje po vodorovné rovině rovnoměrně zrychleným 

pohybem se zrychlením 3m/s
2
, je zavěšeno na vlákně těleso o hmotnosti 2kg. 

Určete úhel, který svírá vlákno se svislým směrem a velikost tahové síly, kterou 

je vlákno napínáno. Přepokládáme, že při pohybu vagónu je těleso vzhledem k 

vagónu v klidu. ( g = 9,81m/s
2
)  ( 20,5 N, 17°) 

P5) Když vyskočil chlapec z loďky na břeh jezera, loďka odplavala za dobu 4s 

do vzdálenosti 3m od břehu. a) Jak velká byla rychlost chlapce při výskoku? 

Hmotnost loďky je 200kg, hmotnost chlapce 50kg. Předpokládejme, že rychlost 

loďky se při pozorovaném pohybu nemění. b) Do jaké vzdálenosti od břehu 

odplave za dobu 4 s loďka, je-li zatížena nákladem 200kg a potom 400kg. ( 3m/s; 

1,5m; 1 m) 

P6) Nad letištěm proletělo letadlo  rychlostí 600km/h a za hodinu po něm týmž 

směrem druhé letadlo rychlostí 1200km/h. Za jakou dobu  a v jaké vzdálenosti od 

letiště dohoní druhé letadlo první? Rychlosti obou letadel jsou konstantní. 

 

12. Příklady na odstředivou sílu 

12.1) Při akrobatickém leteckém cvičení opisuje letadlo při rychlosti 360km/h 

trajektorii tvaru kružnice o poloměru 400m ve svislé rovině. Jak velkou silou 

působí letec o hmotnosti 80kg na sedadlo v nejnižším a nejvyšším bodě 

trajektorie ? 

12.2) Doba oběhu centrifugy pro výcvik kosmonautů byla 2s . Jak velké přetížení 

působilo na tělo kosmonauta při pohybu po kružnici o poloměru 7m ? 

12.3) Reaktivní letadlo letí rychlostí 900km/h. Určete nejmenší poloměr zatáčky, 

jestliže pilot snese nejvýše pětinásobné přetížení . 

12.4) Jakou nejmenší rychlost musí mít cirkusový akrobat, který jezdí na 

motocyklu uvnitř koule o průměru 11,8m všemi směry? Těžiště jezdce a 

motocyklu je ve vzdálenosti 1m  od vnitřního povrchu koule . 

 

13. Příklady na mechanickou práci a mechanickou energii    

13.1) Určete práci, kterou vykoná síla o velikosti 5N působící na těleso, jestliže 

se 4 minuty pohybovalo rovnoměrně přímočaře stálou rychlostí 80km/hod. Síla 

svírá s vektorem rychlosti úhel 55° . 
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