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Anotace  
Závěrečný test shrnující poznatky tematického celku 
kinematika. Test je vyhotoven ve dvou variantách A, B. 

Metodický pokyn  
Pracovní list v tištěné podobě je určen pro písemné testování 
znalostí žáků. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 
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Kinematika – skupina A 

I. Doplňte chybějící údaje v textu. 

Z hlediska trajektorie dělíme pohyby na …………………….. a …………………………. . 

Z hlediska rychlosti dělíme pohyby na ………………………. a …………………………. . 

Kinematická veličina, která vyjadřuje délku trajektorie se nazývá ………………………… . 

Při rovnoměrném pohybu  má těleso konstantní …………………………………………… . 

Při rovnoměrně zrychleném pohybu má těleso konstantní …………………………………. . 

Zrychlení při volném pádu se nazývá ………………………………………………………. . 

Perioda vyjadřuje ……………………………………………………………………………. . 

Frekvence vyjadřuje ………………………………………………………………………… . 

 

II.  Doplňte vztahy pro výpočet kinematických fyzikálních veličin pro 

jednotlivé druhy mechanických pohybů.

a) dráha rovnoměrného pohybu s = 

b) rychlost volného pádu v = 

c) rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu  

d) s nenulovou počáteční rychlostí v0 
v = 

e) dráha rovnoměrně zrychleného pohybu  

f) s nulovou počáteční rychlostí v0 
s = 

rychlost rovnoměrně zpomaleného pohybu v = 

III. Doplňte následující tabulku. 

 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

frekvence   

  1sm  

čas   

 g   
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IV. Vypočtěte periodu při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po 

kružnici pro jednotlivá zadání. 

a) Hmotný bod vykoná 2 oběhy za sekundu.   

                                                                                                                                  T =  

 

b) Hmotný bod vykoná 600 oběhů za minutu.   

T = 

 

c) Hmotný bod obíhá po kružnici s úhlovou rychlostí 2π rad.s
-1

. 

T = 

 

d) Hmotný bod obíhá po kružnici s frekvencí 
4

1
Hz.

 
 

T = 

 

V. Z grafu závislosti velikosti rychlosti hmotného bodu na čase vyčtěte 

potřebné údaje, vypočítejte zrychlení a dráhu a doplňte do tabulky pro 

jednotlivé části pohybu. 

Výpočty: 

 

 

 

Čas v 

sekundách 
Druh pohybu Velikost zrychlení Velikost dráhy 

2;0     

4;2   
 

 

6;4     
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Kinematika – skupina B 

I. Doplňte vztahy pro výpočet kinematických fyzikálních veličin pro 

jednotlivé druhy mechanických pohybů. 

g) rychlost rovnoměrného pohybu v = 

h) dráha volného pádu s = 

i) rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu s 

nulovou počáteční rychlostí v0rychlost  
v = 

j) dráha rovnoměrně zrychleného pohybu  

k) s nenulovou počáteční rychlostí v0 
s = 

dráha rovnoměrně zpomaleného pohybu s = 

 

II. Doplňte následující tabulku. 

 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

perioda   

  2sm  

úhlová rychlost   

 s
 

 

 

III. Doplňte chybějící údaje v textu. 

Z hlediska trajektorie dělíme pohyby na ……………………….. a ………………………….. . 

Z hlediska rychlosti dělíme pohyby na …………………………..a …………………………. . 

Kinematická veličina, která vyjadřuje délku trajektorie se nazývá …………………………... . 

Při rovnoměrném pohybu  má těleso konstantní ……………………………………………... . 

Při rovnoměrně zrychleném pohybu má těleso konstantní …………………………………... . 

Zrychlení při volném pádu se nazývá ………………………………………………………... . 

Perioda vyjadřuje …………………………………………………………………………….. . 

Frekvence vyjadřuje …………………………………………………………………………. . 
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IV. Vypočtěte periodu při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po 

kružnici pro jednotlivá zadání. 

a) Hmotný bod vykoná 4 oběhy za sekundu.   

           T = 

 

b) Hmotný bod vykoná 300 oběhů za minutu.   

          T = 

 

c) Hmotný bod obíhá po kružnici s úhlovou rychlostí 4π rad.s
-1

. 

          T = 

 

d) Hmotný bod obíhá po kružnici s frekvencí 
2

1
Hz.

 
 

          T = 

 

VI. Z grafu závislosti velikosti rychlosti hmotného bodu na čase vyčtěte 

potřebné údaje, vypočítejte zrychlení a 

dráhu a doplňte do tabulky pro jednotlivé 

části pohybu.  

Výpočty: 

 

 

 

 

Čas v 

sekundách 
Druh pohybu Velikost zrychlení Velikost dráhy 

2;0      

9;2     

10;9      
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