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Metodický pokyn  

Určeno pro opakování (výklad) do hodiny i samostudium žáků. 
Možnosti využití – promítání, vytištění pracovního listu.  
Forma práce – samostatná práce žáků (jako opakovací test), 
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Mechanika tekutin 

 

I. Doplňte v textu chybějící slova. 

 

1. Základní vlastnost kapalin a plynů je …..………., která je způsobena vzájemnou 

…..………. jejich částic. 

2. Stav tekutiny v klidu je charakterizován fyzikální veličinou …..……….. 

3. Podle …..………. zákona je tlak vyvolaný vnější silou ve všech místech tekutiny 

…..……….. 

4. Tlak vyvolaný tíhou kapaliny se nazývá …..………. tlak. 

5. Tlak vyvolaný tíhou vzduchu v atmosféře naší Země se nazývá …..………. tlak. 

6. Důsledkem hydrostatického tlaku je …..………. …..……….. 

7. Proudění tekutiny znázorňujeme …..……….. 

8. Pro ustálené proudění ideální kapaliny platí rovnice spojitosti toku neboli rovnice 

…..……….. 

9. Zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny ve 

vodorovném potrubí vyjadřuje …..………. rovnice. 

10. Při obtékání tělesa reálnou tekutinou vznikají v důsledku vnitřního tření …..………. 

…..………. působící …..………. pohybu tělesa vzhledem k tekutině. 

 

 

II. Doplňte následující tabulku správnými údaji. 

 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

síla   

 p  

  kg 
. 
m

-3 

 v  

tíhové zrychlení   

  m
2
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III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Tlak určujeme jako součin velikosti tlakové síly a obsahu plochy, na kterou síla působí 

v kolmém směru. 

2. K měření tlaku používáme manometry. 

3. V hydraulickém zařízení na širší píst působí kapalina tolikrát větší silou, než je síla 

působící na užší píst, kolikrát je obsah průřezu širšího pístu větší než obsah průřezu užšího 

pístu. 

4. Velikost hydrostatické tlakové síly působící na dno nádoby závisí na hustotě kapaliny a na 

hloubce pod volným povrchem kapaliny, nezávisí na obsahu dna. 

5. Atmosférický tlak se rovná hydrostatickému tlaku rtuťového sloupce v Toricelliho trubici. 

6. Pro meteorologické účely byl stanoven normální atmosférický tlak 25,0131np  hPa = 

61025013,1   Pa. 

7. Velikost vztlakové síly, kterou je těleso zcela ponořené do kapaliny nadlehčováno, se 

rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa. 

8. Je-li vztlaková síla menší než tíhová síla působící na těleso, pak těleso klesá v kapalině ke 

dnu. 

9. Součet obsahu průřezu a rychlosti proudění je ve všech místech trubice stejný. 

10. V zúžené části trubice se zvětšuje rychlost proudění ideální kapaliny a zvětšuje se tlak. 

 

Řešení: 

 ANO NE   ANO NE 

1.     6.    

2.     7.    

3.     8.    

4.     9.    

5.     10.    

 

 

 



ŘEŠENÍ – Mechanika tekutin 

I. Doplňte v textu chybějící slova. 

 

1. Základní vlastnost kapalin a plynů je tekutost, která je způsobena vzájemnou pohyblivostí 

jejich částic. 

2. Stav tekutiny v klidu je charakterizován fyzikální veličinou tlak. 

3. Podle Pascalova zákona je tlak vyvolaný vnější silou ve všech místech tekutiny stejný. 

4. Tlak vyvolaný tíhou kapaliny se nazývá hydrostatický tlak. 

5. Tlak vyvolaný tíhou vzduchu v atmosféře naší Země se nazývá atmosférický tlak. 

6. Důsledkem hydrostatického tlaku je vztlaková síla. 

7. Proudění tekutiny znázorňujeme proudnicemi. 

8. Pro ustálené proudění ideální kapaliny platí rovnice spojitosti toku neboli rovnice 

kontinuity. 

9. Zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny ve 

vodorovném potrubí vyjadřuje Bernoulliova rovnice. 

10. Při obtékání tělesa reálnou tekutinou vznikají v důsledku vnitřního tření odporové síly 

působící proti pohybu tělesa vzhledem k tekutině. 

 

 

II. Doplňte následující tabulku správnými údaji. 

 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

síla F N 

tlak p Pa 

hustota  kg 
. 
m

-3 

rychlost v m 
. 
s

-1
 

tíhové zrychlení g m 
. 
s

-2
 

obsah S m
2
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III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Tlak určujeme jako součin velikosti tlakové síly a obsahu plochy, na kterou síla působí 

v kolmém směru. 

2. K měření tlaku používáme manometry. 

3. V hydraulickém zařízení na širší píst působí kapalina tolikrát větší silou, než je síla 

působící na užší píst, kolikrát je obsah průřezu širšího pístu větší než obsah průřezu užšího 

pístu. 

4. Velikost hydrostatické tlakové síly působící na dno nádoby závisí na hustotě kapaliny a na 

hloubce pod volným povrchem kapaliny, nezávisí na obsahu dna. 

5. Atmosférický tlak se rovná hydrostatickému tlaku rtuťového sloupce v Toricelliho trubici. 

6. Pro meteorologické účely byl stanoven normální atmosférický tlak 25,0131np  hPa = 

 25013,1 10
6
 Pa. 

7. Velikost vztlakové síly, kterou je těleso zcela ponořené do kapaliny nadlehčováno, se 

rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa. 

8. Je-li vztlaková síla menší než tíhová síla působící na těleso, pak těleso klesá v kapalině ke 

dnu. 

9. Součet obsahu průřezu a rychlosti proudění je ve všech místech trubice stejný. 

10. V zúžené části trubice se zvětšuje rychlost proudění ideální kapaliny a zvětšuje se tlak. 

 

Řešení: 

 ANO NE   ANO NE 

1.   X  6.   X 

2.  X   7.  X  

3.  X   8.  X  

4.   X  9.   X 

5.  X   10.   X 
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