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Pohyby těles v gravitačním poli 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Trajektorie při vodorovném vrhu je část: 

a) paraboly 

b) hyperboly 

c) elipsy 

d) přímky 

2. Velikost první kosmické rychlosti těsně nad povrchem Země je: 

a) 7900 km/s    

b) 790 m/s    

c) 7,9 km/h    

d) 7900 m/s  

3. Když dosáhne těleso únikové rychlosti, změní se eliptická uzavřená trajektorie na: 

a) přímku 

b) parabolu 

c) kružnici 

d) elipsu  

4. Umělá družice Země je těleso, které se pohybuje v: 

a) centrálním gravitačním poli Země 

b) magnetickém poli Země 

c) gravitačním poli Slunce 

d) homogenním tíhovém poli Země  

5. Velikost kruhové rychlosti nezávisí na: 

a) vzdálenosti od středu Země 

b) hmotnosti pohybujícího se tělesa 

c) hmotnosti Země 

d) výšce nad povrchem Země  

6. Rychlost pohybu planety při oběhu okolo Slunce je v aféliu: 

a) větší než v perihéliu 

b) menší než v perihéliu 

c) stejná jako v perihéliu 

d) 2krát větší než v perihéliu 

Řešení: 

 

1. _____  

2. _____  

3. _____  

4. _____  

5. _____   

6. _____  



 

 

 

7. Planety obíhají kolem Slunce po:  

a) kružnicích, v jejichž společném středu je Sluce  

b) elipsách málo odlišných od kružnic, v jejichž společném středu je Sluce  

c) kružnicích, v jejichž společném ohnisku je Sluce  

d) elipsách málo odlišných od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Sluce 

8. Afélium je bod eliptické trajektorie, ve kterém je vzdálenost tělesa od středu: 

a) Slunce největší 

b) Země největší 

c) Země nejmenší 

d) Slunce nejmenší 

9. Keplerovy zákony: 

a) určují rychlost pohybu planet 

b) popisují pohyb planet 

c) vysvětlují příčiny pohybu planet 

d) určují hmotnost planet 

10. Perigeum je bod eliptické trajektorie, ve kterém je vzdálenost tělesa od středu: 

a) Slunce největší 

b) Země největší 

c) Země nejmenší 

d) Slunce nejmenší 

11. První Keplerův zákon popisuje: 

a) tvar trajektorie planet 

b) velikost rychlosti planet 

c) oběžnou dobu planet 

d) střední vzdálenost  

12. Druhý Keplerův zákon se zabývá: 

a) střední vzdáleností od Slunce 

b) rychlostí pohybu planety 

c) oběžnou dobou 

d) tvarem trajektorie 

Řešení: 

 

7. _____  

8. _____  

9. _____  

10. ____  

11. ____   

12. ____  
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13. Důsledkem druhého Keplerova zákona je: 

a) v okolí odsluní se planeta pohybuje větší rychlostí 

b) planeta se pohybuje stálou rychlostí 

c) v okolí přísluní se planeta pohybuje menší rychlostí 

d) v okolí přísluní se planeta pohybuje větší rychlostí  

14. Těleso, které dopadne volným pádem na Zem rychlostí 72 km/h, padalo z výšky: 

a) 5 m 

b) 10 m 

c) 20 m 

d) 30 m 

15. Těleso, které padá volným pádem na Zem z výšky 45 metrů, dopadne rychlostí: 

a) 10 m/s 

b) 10 m/s  

c) 30 m/s 

d) 40 m/s 

16. Těleso, které je vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 20 m/s, vystoupí do výšky: 

a) 5 m 

b) 10 m 

c) 20 m 

d) 40 m 

17. Oběžná doba Uranu je 84 let, jeho střední vzdálenost od Slunce je: 

a) 9 AU   

b) 19 AU      

c) 29 AU  

d) 45 AU 

18. Střední vzdálenost Jupitera od Slunce je 5,2 AU, jeho oběžná doba je: 

a) 3 roky  

b) 12 roků 

c) 27 roků 

d) 140 roků 

Řešení: 

 

13. ____  

14. ____  

15. ____  

16. ____  

17. ____   

18. ____  
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ŘEŠENÍ – Pohyby těles v gravitačním poli 

1. a) 

2. d) 

3. b) 

4. a) 

5. b) 

6. b) 

7. d) 

8. a) 

9. b) 

10. c) 

11. a) 

12. b) 

13. d) 

14. c) 

15. c) 

16. c) 

17. b) 

18. b) 
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