
 

 

Stránka 1 z 6 

 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_05_FYZ_3_Mechanika_13_Síla a její 
vlastnosti 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Mgr. Eva Březinová 

Tematický celek  Dynamika 

Ročník  1. 

Datum tvorby  15. 11. 2012 

Anotace  
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Síla a její vlastnosti - skupina A 

I. Doplňte chybějící údaje v textu. 

Dynamika se zabývá…………………….…………………………………………………… . 

Základem dynamiky jsou  ……………………….……………………………….… zákony, 

a to ………………………….…, ……………………… a ………………..………………... . 

Síla může mít na těleso účinek ……………………………… a …………………………… . 

Síla je určena …………………………, ……………………… a ………………………….. . 

Velikost třecí síly závisí na ……………………………… a ……………………………….. . 

Síly akce a reakce jsou: 1).………………………….......       3)……………………………….

      2)………………………………       4).………………………………  

 

II.  Doplňte vztahy pro výpočet dynamických fyzikálních veličin.

a) síla (2. NZ)  

b) tíhová síla  

c) tíha tělesa  

d) třecí síla  

e) síla valivého odporu  

dostředivé zrychlení  

hybnost  

III. Doplňte následující tabulku. 

 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

hybnost   

 ad  

součinitel smykového tření   

 G
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IV. Na těleso působí stálá síla o velikosti 10 N a uděluje mu zrychlení o 

velikosti 0,2 m.s
-2

. Přiřaďte jednotlivým silám zrychlení, která by 

udělovaly témuž tělesu.         

1) 2,5 N  2) 5 N  3) 15 N  4) 20 N  

 

a) 0,04 m.s
-2

  c) 0,1 m.s
-2

  e) 0,4 m.s
-2

      

b) 0,05 m.s
-2

  d) 0,3 m.s
-2

  f) 0,5 m.s
-2

 

 

ODPOVĚDI: 

1).........  2)..........  3).........  4)........ 

 

V. Těleso o hmotnosti 15 kg se pohybuje po přímce. Graf závislosti velikosti 

rychlosti tělesa na čase je na obrázku. Jak velké síly působí na těleso 

v jednotlivých fázích pohybu.    

Výpočty: 

 

 

 

 

Čas v 

sekundách 
Druh pohybu Velikost zrychlení Velikost dráhy 

2;0      

9;2   
 

 

10;9      
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Síla a její vlastnosti – skupina B 

I. Doplňte vztahy pro výpočet dynamických fyzikálních veličin.

f) síla (2. NZ)  

g) tíha tělesa  

h) tíhová síla   

i) síla valivého odporu  

j) třecí síla   

dostředivé zrychlení  

hybnost  

II. Doplňte následující tabulku 

VELIČINA ZNAČKA JEDNOTKA 

rameno valivého odporu   

 p  

dostředivé zrychlení   

 FG
  

 

III. Doplňte chybějící údaje v textu. 

Dynamika se zabývá…………………….…………………………………………………… . 

Základem dynamiky jsou  ……………………….……………………………….… zákony, 

a to ………………………….…, ……………………… a ………………..………………... . 

Síla může mít na těleso účinek ……………………………… a …………………………… . 

Síla je určena …………………………, ……………………… a ………………………….. . 

Velikost třecí síly závisí na ……………………………… a ……………………………….. . 

Síly akce a reakce jsou: 1).………………………….......       3)……………………………….

      2)………………………………       4).………………………………  
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VI. Na těleso působí stálá síla o velikosti 10 N a uděluje mu zrychlení o 

velikosti 0,4 m.s
-2

. Přiřaďte jednotlivým silám zrychlení, která by 

udělovaly témuž tělesu.         

2) 2,5 N  2) 5 N  3) 15 N  4) 20 N  

 

a) 0,05 m.s
-2

  c) 0,2 m.s
-2

  e) 0,4 m.s
-2

      

b) 0,1 m.s
-2

  d) 0,3 m.s
-2

  f) 0,5 m.s
-2

 

 

ODPOVĚDI: 

1).........  2)..........  3).........  4)........ 

           

IV. 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 síly 

2;0    

4;2   
 

6;4    
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