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Kontrola výsledků



Pohyb a klid tělesa

1. Objasni následující pojmy:
klid: 

pohyb: 

vztažná soustava: 

2. Co znamená, když se řekne, že pohyb tělesa je relativní?

3. V prvním sloupečku tabulky jsou uvedena tělesa, ke kterým napiš, kdy je dané těleso v  klidu a
kdy v pohybu:

Těleso v pohybu vzhledem k … v klidu vzhledem k …

bruslící krasobruslař

žárovka v projektoru

letadlo v hangáru

sáňkař sjíždějící sjezdovku

volant v jedoucím autě

hydrant na chodníku

4. Z následujících vět zaškrtni pouze ty, které představují klid:

Kolo ve stojanu vzhledem k pouličnímu osvětlení.

Píšící ruka vzhledem k papíru.

Volant jedoucího automobilu vzhledem k morovému sloupu. 

Pasažér letícího letadla vzhledem k ocasu letadla.

Plující mrak vzhledem ke kotvící plachetnici.

Cestující v jedoucím trolejbusu vzhledem ke spolucestujícímu.

Lovící orel vzhledem k lesu.

Tkaničky běžce vzhledem k jeho botám.
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5. Může být totéž těleso v klidu vzhledem k jednomu tělesu a současně v pohybu vůči druhému

tělesu? Pokud ano, uveď tři příklady.

6. Co charakterizuje fyzikálními veličina dráha?

7. Které písmeno zastupuje čas?

8. Napiš příklad rovnoměrného a příklad nerovnoměrného pohybu?

9. Napiš  příklad přímočarého a příklad křivočarého pohybu?

10. Napiš vzorec pro výpočet zrychlení?
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Posuvný a otáčivý pohyb
1. Objasni svými slovy následující pojmy:

přímočarý pohyb: 

křivočarý pohyb: 

posuvný pohyb: 

otáčivý pohyb: 

složený pohyb: 

2. Červeně  zvýrazni  tělesa,  která  konají  pohyb  přímočarý,  modře  tělesa,  která  konají

pohyb křivočarý. 

Pohyb uvažuj vzhledem k povrchu Země.

ruka píšící diktát, horská dráha, vlaštovka lovící hmyz, ropucha, jablko padající 

ze stromu, sněhová vločka, odrazka v předním kole, náklad ve výtahu, dítě na 

kolotoči, ventilek u kola, skokan o tyči, Měsíc, had, hozený kámen do vody, běžec

na 50 m, krasobruslař, náklad na pásovém dopravníku
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3. Červeně zvýrazni  tělesa,  která  konají  pohyb posuvný neboli  translaci,  modře tělesa,

která konají pohyb otáčivý neboli rotaci:

Měsíc kolem své osy, motorka v cílové rovince, mlýnské kolo, vrtule helikoptéry, 

pád šišky ze stromu, chodec na přechodu, kyvadlo kyvadlových hodin, fixa 

kreslící přímku, běh lišky, pád listu z větve, baletka při piruetě, minutová ručička

4. Řidič traktoru jede po přímé a rovné silnici. U následujících tvrzení rozhodni, zda jsou 

pravdivá, či nepravdivá. Své rozhodnutí vyznač v tabulce příslušným křížkem.

Tvrzení PRAVDA NEPRAVDA

Přední kolo traktoru koná vzhledem k řidiči posuvný pohyb.

Traktor koná vzhledem k silnici otáčivý pohyb.

Řidič je vzhledem ke kabině v klidu.

Ventilek kola traktoru koná vzhledem k ose otáčení kola 
posuvný pohyb po kružnici.
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Průměrná rychlost

1.            Doplň následující věty:

Fyzikální veličina rychlost se značí písmenem  a její jednotkou je .

Fyzikální veličina dráha se značí písmenem  a její základní jednotkou je

.

2.            Slovně vyjádři, čím je dána průměrná rychlost, a slovně zapiš, jak se vypočítá:

3.            Z trojúhelníku odvoď vzorec (vztah) pro výpočet rychlosti, dráhy a času:

 

4.            Řidič nákladního automobilu projel ulicí, jež je dlouhá 500 m a je označena níže 
uvedenou značkou, za 25 s. Porušil řidič nákladního automobilu dopravní předpisy?
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5.            Na japonských železnicích se prohání vysokorychlostní vlak Sanjó Šinkanzen. Trať 
z Osaky do Fukuokami dlouhou 554 km urazí přibližně za 2 hodiny. Jaká je průměrná rychlost 
vlaku?

6.            Střela z pušky uletí za první dvě sekundy letu 1,1 km. Jaká je její průměrná rychlost? 
Rychlost vyjádři v m/s.
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Okamžitá rychlost

1.            Objasni pojem okamžitá rychlost:

2.            Napiš dvě měřidla, kterými můžeme měřit okamžitou rychlost:

3.            K čemu slouží anemometr:

4.            Graf znázorňuje časový průběh rychlosti automobilu, tj. závislost jeho rychlosti na čase.

Z grafu urči:

a)      Jaké maximální rychlosti automobil dosáhl a v jakém čase to bylo:

b)      Celkovou dobu jízdy automobilu:
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c)       Jak dlouho během celé jízdy stál:

d)      Jaké rychlosti automobil dosáhl v čase 35 s:

5.            Převeď jednotky rychlosti:

40 m/s =  km/h 240 km/h =  m/s 150 m/s =  km/h

88 m/s =  km/h 72 km/h =  m/s 480 m/s =  km/h

 

6.            Doplň znaménko větší, menší nebo rovná se (>, <, =):

70 m/s  70 km/h  20 m/s  72 km/h

144 km/h 80 m/s 20 km/s  20 000 m/s

70 m/s  150 km/h 40 km/h  40 m/s

7.            Chodec se pohybuje rychlostí 0,5 m/s, automobil rychlostí 15 m/s a letadlo 300 m/s. 

Vyjádři dané rychlosti v km/h.

chodec:                 automobil:                           letadlo: 
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Grafy ve fyzice

1. Co je to graf, k čemu slouží?

2. Kde se v běžném životě můžeš setkat s grafy?

3. V tabulce jsou uvedeny hodnoty času a rychlosti popisující pohyb tělesa. Vytvoř graf závislosti

rychlosti tělesa na čase.

t [min] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
v [km/h] 0 20 25 35 45 60 50 50 40 30 15 0
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4. Dva automobily jely na zámek vzdálený 100 km. První automobil jel po dálníci a zvládl cestu za

50 minut. Druhý automobil jel po běžné silnici a cestu urazil za 100 minut.  Do prvního grafu

nakresli závislost dráhy automobilů na čase. Vypočítej průměrnou rychlost obou automobilů a

vyjádři její závislost na čase v druhém grafu.

5. Graf zachycuje rychlost tělesa, která se s časem t měnila. Jak velkou dráhu těleso urazilo

za 6 sekund?

Dráha tělesa za 6 sekund: 
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t t

s v



Dráha

1.            Skútr jede po silnici stálou rychlostí 60 km/h. Doplň do tabulky dráhy, které motocykl 
urazí za různé časy:

t 5 min 15 min 27 min 0,5 h 2 h 25 min 5,6 h

s

 

2.            Z uvedeného výpisu vlakového jízdního řádu zjisti:

a)      Celkovou vzdálenost a celkovou dobu jízdy:

Celková vzdálenost:                        Celková doba: 

b)      Průměrnou rychlost mezi výchozí a cílovou stanicí:

Průměrná rychlost: 

c)       Vzdálenost a dobu jízdy ze stanice D do stanice H:

Vzdálenost:                           Čas: 

Km Stanice Příjezd Odjezd

0 A Pardubice hl. n.  9:55

2 B Pardubice – Rosice n. L. 9:58 10:00

22 C Hradec Králové hl. n. 10:18 10:23

39 D Jaroměř 10:38 10:42

54 E Dvůr Králové nad Labem 10:58 10:59

85 F Stará Paka 11:30 11:31

102 G Semily 11:47 11:48

109 H Železný Brod 11:56 12:00

115 I Malá Skála 12:07 12:08

123 J Turnov 12:18 12:21

144 K Rychnov u Jablonce nad Nisou 12:40 12:41

161 L Liberec 12:58  
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3.            Rychlost tryskového letadla je 600 m/s. Jakou vzdálenost urazí za 6 hodin?

4. Tachometr kamiónu ukazoval po dobu 39 minut rychlost 110 km/h. Jakou dráhu za tuto dobu

urazil?  

5. Tlaková vlna způsobená výbuchem se šíří rychlostí 25 m/s. Jak velkou vzdálenost urazí za 
13 minut?
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Doba pohybu

1. Které písmeno použijeme při popisu doby pohybu?  

2. Napiš vzorec pro výpočet doby rovnoměrného pohybu? 

3. Jak dlouho bude trvat trénink atletovi, má-li v úmyslu uběhnout 30 km průměrnou 
rychlostí 4,5 km/h a 35 minut se věnovat rozcvičení? 

4. Za jak dlouho přepluje přívoz na protější břeh řeky ve vzdálenosti 100 m, jestliže 
rychlost loďky je 2,5 m/s?

5. Jak dlouho trvá světlu, než dorazí ze Slunce na Zemi? Rychlost světla ve vakuu je 
300 000 km/s a vzdálenost Země od Slunce je přibližně 150 000 000 km.
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6. Z grafu urči:

a)      Rychlost v jednotlivých úsecích:

Úsek I.: Úsek II.: Úsek III.: 

b)      Celkovou průměrnou rychlost:

Celková průměrná rychlost: 

c)       Vymysli a napiš kratičký příběh, pohádku či příhodu, která by vhodně ilustrovala  graf:
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Vzájemné působení těles

1. Objasni, čemu říkáme statické a dynamické silové působení: 

statické: 

dynamické: 

2. Doplň do tabulky, zda se jedná o vzájemné silové působení těles statické, nebo 
dynamické, a zda jde o působení dotykem či na dálku: 

Vzájemné působení těles statické/dynamické dotykem/na dálku 

vlaštovka polykající mouchu 

dvířka lednice a magnet, který na nich 
přidržuje vzkaz na lístečku 

sešit na lavici a lavice 

železný hřebík visící na magnetu 

Země a obraz na zdi 

zelektrovaná záclona a prachová částice 
v její blízkosti 

fotbalista odkopávající míč a míč 

Slunce a Země 

nos a brýle na něm 

píšící tužka a papír 

helikoptéra ve vzduchu a Země 

3. Co je to deformace? 

4. Napiš a demonstruj 2 příklady dočasné a 2 příklady trvalé deformace: 
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Síla

1. Doplň následující větu:

Síla se značí písmenem  a její jednotkou je .

2. Čím lze změřit velikost působící síly? 

3. Převeď následující jednotky:

25 N =  kN 900 hN =  MN 1,5 MN =  N

7 000 N =  MN 33 hN =  kN 600 N =  mN

4. Jak můžeš graficky znázornit sílu?

5. Úsečka dlouhá 6 cm odpovídá síle o velikosti 1 N. Jak dlouhou úsečku bude 

představovat síla o velikosti 5 N? 

6. Síla 2 N je znázorněna úsečkou o délce 1 cm. Jakou sílu bude představovat ve stejném 

měřítku úsečka dlouhá 3 cm? 

7. Na obrázku jsou znázorněny tři síly. Urči jejich velikost, je-li měřítko: 1 cm = 500 N

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



8. Znázorni ve vhodně zvoleném měřítku:

a) sílu F1 o velikosti 3 N mířící vodorovně vlevo;
b) sílu F2 o velikosti 4 N mířící svisle vzhůru;
c) sílu F3 o velikosti 5 N mířící šikmo vlevo dolů.

9. Znázorni sílu 150 N v měřítku  1cm  50 cm, která působí:

a) vodorovně zprava doleva;
b) svisle zdola nahoru.

10. Z jakých částí se skládá siloměr? Vyjmenuj alespoň tři, bez nichž by siloměr nemohl 
fungovat. Na jakém principu je siloměr založen?

Části siloměru: 

Princip siloměru: 
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Skládání sil

a) skládání rovnoběžných sil

1. Vysvětli pojem výslednice 

2. Doplň následující věty:

Výslednice  rovnoběžných sil  působících  na těleso a  mířících  stejným směrem je  dána jejich

.  Výslednice sil má .

Výslednice rovnoběžných sil opačného směru je dána jejich ,

přičemž směr výsledné síly je určen  silou.

3. Uveď dva příklady praktického využití skládání rovnoběžných sil stejného směru:

4. Uveď dva příklady praktického využití skládání rovnoběžných sil opačného směru 

5. Karel s Martinem tlačí společně do kopce vozík s nákladem. Karel silou 250 N a Martin 
silou 200 N. Urči graficky a početně výslednou sílu. Zvol si vhodné měřítko.
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6. Michal s Renatou vezou sáňky po vodorovné zasněžené cestě. Michal táhne silou F1 = 

60 N, Renata ze zadu tlačí silou F2 = 30 N. Znázorni obě síly F1 a F2 věma orientovanými 

úsečkami na téže vodorovné přímce. Urči graficky i početně jejich výslednici a znázorni 
ji jinou barvou. Stanov si měřítko. 

7. Mařenka s Jeníčkem se přetahují o košíček s perníčkem. Mařenka táhne košíček silou 
300 N, Jeníček silou 200 N. Graficky a početně urči výslednou sílu. Zvol vhodné měřítko.
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b) skládání různoběžných sil

1.            Doplň následující větu:

Výslednici různoběžných sil získáme tak, že je doplníme na  

přičemž výslednice je dána jeho  s počátkem v působišti 

obou sil.

2.            Urči graficky výslednice znázorněných dvojic sil:

 

3.            Dva čluny táhnou do přístavu loď. Každý z nich napíná lano silou o velikosti 300 kN. 
Lana spolu svírají úhel 60°. Znázorni příslušný rovnoběžník sil, je-li měřítko 1 cm odpovídá 60 
kN. Graficky urči velikost a směr jediného člunu, který by měl na loď stejný pohybový účinek 
jako oba čluny.
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Gravitační, tíhová síla a těžiště

1. Vyjádři jinými slovy pojem  gravitační síla:

2. Napiš vztah (vzorec) pro výpočet gravitační sily. Vyjádři jej i slovně.

3.  Na obrázku jsou třešně, které visí na stromě (pozice 1), poté padají ze stromu (pozice 2) 
a nakonec spadnou za zem (pozice 3). U následujících tvrzení rozhodni, zda jsou pravdivá, či 
nepravdivá. Své rozhodnutí označ v tabulce křížkem. 

Tvrzení PRAVDA
NEPRAVD
A

Gravitační síla působí na 
třešně pouze v pozici 3.

 

V pozici 1 působí na 
třešně síla větve směrem
vzhůru

  

Na Měsíci by byla 
hmotnost třešní menší.

  

4. Popiš olovnici a vysvětli, jak s její pomocí určíš, zda jsou stěny učebny svislé?

5. Urči, jak velkou silou přitahuje Země těleso o hmotnosti 50 kg.

6. Jak velkou silou přitahuje Země:
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a)      pavouka o hmotnosti 20 mg,

b)      morče o hmotnosti 150 g,

c)       králíka o hmotnosti 3,5 kg,

d)      hada o hmotnosti 50 kg?

7.  Jakou hmotnost má:

a)      Roman, který je k Zemi přitahován silou 460 N,

b)      kalkulátor, který je k Zemi přitahován silou 2 N,

c)       zahradní traktůrek, který je k Zemi přitahován silou 2,5 kN,

d)      školní aktovka, která je k Zemi přitahována silou 70 N?

8. Objasni pojem těžiště.

9. Proč se u lodí ukládá náklad do podpalubí?

10. Ve které poloze je krabička sirek nejstabilnější? 
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Nejstabilnější je v poloze číslo 

11. Dominik ukázal ve třídě kouzlo. Přinesl dlouhou papírovou krabici a položil ji na okraj 
stolu tak, že asi ¼ ležela na stole (viz obrázek), a přesto nespadla. Jak byly věci uvnitř 
uloženy? Vyznač přibližnou polohu těžiště.

12. Do následujících geometrických tvarů vyznač polohu těžiště.
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Zákon setrvačnosti

1. Napiš zákon setrvačnosti

2. Vysvětli, proč se narazí uvolněná kovová část kladívka, udeříš-li prudce topůrkem 
(dřevěnou násadou) do desky stolu? 

3. Objasni jev, kterého využívá oklepávající se mokrý pes: 

4. Na kterou stranu se vysypává písek, vjede-li auto do zatáčky?

5. Ve stojícím vagónu na podlaze je položeno autíčko a ke stropu je přivázán nafouklý 
pouťový balónek. Do obrázku vyznač šipkou směr pohybu autíčka a polohu balónku, 
když se vagón začne rozjíždět 
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Zákon síly

1. Doplň tyto věty

Síla, která působí na těleso ve směru pohybu tělesa, ho .

Síla, která působí na těleso proti směru pohybu tělesa, ho . 

Síla, která působí na těleso kolmo ke směru pohybu tělesa, mění . 

2. Na obrázku je znázorněn basketbalový míč, který se pohybuje přímočarým rovnoměrným 
pohybem rychlostí v. V bodě X na něj začne určitým směrem působit síla (situace 1 až 8). Přiřaď 
čísla označující směr síly ke správným údajům o změnách pohybu.

a) síla pouze zpomalí míč: 

b) síla pouze zrychlí míč: 

c) síla pouze zakřiví trajektorii míče: 

d) síla zrychlí míč a zakřiví trajektorii: 

e) síla zpomalí míč a zakřiví trajektorii: 

3. Za bezvětří padají kapky svisle dolů. Jak se změní jejich směr, když začne foukat vítr?

4. Jak se bude pohybovat ocelová kulička, která se kutálí v blízkosti magnetu? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Zákon akce a reakce

1. Jak zní Newtonův zákon akce a reakce?

2. Dvě dívky stojící na rovné silnici na totožných skateboardech mají stejnou hmotnost. 
Rukama se od sebe odrazí (viz obrázek).

a) Co můžeš říci o vzájemném silovém působení obou dívek?

b) Jaký fyzikální jev pozoruješ?

c) Která z dívek dojede nejdále? 

d) Jak by se situace změnila, kdyby jedna z dívek měla výrazně větší hmotnost?

3. Prohlédni si obrázky a u každého popiš, kde pozoruješ projevy odpovídající zákonu akce 
a reakce

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Otáčivý účinek síly

1. Co je to moment sily? 

2. Které písmeno zastupuje moment síly?  

3. Jaká jednotka momentu síly? 

4. Trámek je zazděný ve zdi podle obrázku. Ve vzdálenosti 1,2 m visí břemeno o hmotnosti
5 kg. Jakým momentem působí tíhová síla břemene na trámek vzhledem k bodu B? 

5. Doplň tabulku správnými údaji

síla [N] 200 40 15

rameno síly [m] 0,8 0,4

moment síly [ N⋅m ] 100 16 375

6. V obrázku vyznač osu otáčení (O) a rameno síly (r).

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Tlak a tlaková síla

1. Fyzikální veličina tlak se značí písmenem  a jeho základní jednotkou je

. 

2. Jakým měřidlem měříme tlak?  

3. Objasni pojem tlak: 

4. Převeď následující jednotky

750 hPa =  MPa 0,3 MPa =  Pa 

700 mPa =  Pa 5 000 Pa =  kPa 

5 hPa =  Pa 44 hPa =  kPa

5. Proč, když zlomíme špičku jehly, musíme k propíchnutí dané látky vyvinout větší sílu?

6. Jak můžeme tlak tělesa na podložku zvětšit? Uveď praktické příklady. 

7. Jak můžeme tlak tělesa na podložku zmenšit? Uveď praktické příklady. 

8. Na kterém obrázků působí cihly větším tlakem?

Větším tlakem působí těleso 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



9. Jaký tlak způsobuje hřebík na prkno, je-li plocha špičky hřebíku 0,1 mm2 a působí-li 
kladivo při úderu silou 80 N? 

10. Obsah stykové plochy pásů bagru se zemí je 2 m2 . Tlak, který způsobuje bagr na zemi je
40 kPa. Jak velkou silou působí bagr na zemi? 

11. Buldozer o hmotnosti 12t má na zem tlak 60 kPa. Jaký plošný obsah musí mít styková 
plocha jeho pásů? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Tření a třecí síla

1. Na čem závisí a na čem naopak nezávisí smykové tření? 

závisí: 

nezávisí:

2. Proč se tobogán na koupališti polévá vodou?

3. Jakého jevu se využívá při škrtání zápalek? Co při tomto jevu vzniká? 

4. Lyžař sjíždí ze svahu. Doplň tvrzení tak, aby byla pravdivá: 

a) Působením třecí síly se pohyb lyžaře: . 

b) Působením gravitační síly se pohyb lyžaře: . 

c) Jsou-li obě síly působící na lyžaře v rovnováze, pak lyžař

 . 

5. Při stěhování nábytku je lepší jej táhnout po podlaze nebo po kulatině (válečcích) – viz 
obrázek? Zdůvodni. 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



6. Kde jsou na bicyklu kuličková ložiska? Vysvětli význam jejich použití. 

7. Proč musíme pečlivě chránit brzdy automobilu, aby nepřišly do kontaktu s olejem či 
jinými mastnotami? 

8. Tatínek doplňuje do automobilu motorový olej. Proč musí dávat pozor, aby do 
motorového oleje nenapadal písek a prach?

9. Uveď dva příklady, jak můžeme smykové tření zvýšit, a dva příklady, jak můžeme 
smykové tření snížit: 

zvýšit: 

snížit:  

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Odpor prostředí

1. Profesionální cyklisté používají při závodech speciální hladké a přiléhavé kombinézy a 
na hlavách mají speciální přilby s aerodynamickým tvarem. Proč tomu tak je? 

2. Při přistání raketoplánu se používá padák nebo skupina padáků. Proč tomu tak je a 
jakého jevu se využívá? 

3. Letadla mají tvar podobný tvaru těla ptáků. Proč tomu tak je? Jak se tomuto 
specifickému tvaru říká? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Vlastnosti kapalin a povrchové napětí

1. Doplň toto cvičení

Molekuly kapalin jsou stejně jako molekuly plynů či molekuly pevných látek v neustálém

 . Mezi 

molekulami působí síly (jsou-li molekuly příliš blízko u 

sebe) i  (při větších vzdálenostech mezi molekulami).

Základní vlastnosti kapalin jsou:

• jsou prakticky  jejich objem se proto nemění

• dají se přelévat (= jsou  a zaujímají tvar podle 

tvaru nádoby

• jsou snadno  na menší části

• v klidu je hladina kapaliny v nádobě 

• při vyšších teplotách se kapaliny mění na 

• při nižších teplotách se mění na  látky

Povrchové napětí

Důsledkem sil mezi molekulami kapaliny je   na 

povrchu kapaliny. Její vlastnosti popisuje fyzikální veličina  .

Čím je povrchové napětí , tím snáze se na jeho povrchu mohou 

udržet tělesa. 

              

Otázky a úkoly:

1. Jaký tvar má kapalina v kádince?

2. Lze kapalinu stlačit? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



3. Co je na obrázku vlevo nakresleno špatně? Jak by to mělo být správně, aby voda z 
nádoby vytékala? Zakresli do obrázku vpravo.

4.

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Závislost hustoty na teplotě

1. Doplň do polí vhodné čísla pro určení rozložení teploty v rybníce v létě. 

a) léto: Teplota vzduchu je +20 stupňů Celsia

a) zima: Teplota vzduchu je -10 stupňů Celsia

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu

hladinahladina

hloubka 2 m

hloubka 4 m

hloubka 6 m

dno

vzduch

vzduch

hladina

hloubka 2 m

hloubka 4 m

hloubka 6 m

dno



2. Doplň tento text

Hustota kapaliny je závislá na hustotě. Obecně platí, že s rostoucí teplotou klesá
.

 
Teplotní anomálie vody

Je to zvláštní stav, který nacházíme u vody při teplotách mezi až  +  °C. Hustota

vody v tomto teplotním intervalu . Voda má totiž nejvyšší hustotu při °C. 

Je dokonce vyšší než hustota ledu
 
Proto mou ryby přežít i tuhé zimy. Led pluje na hladině, u dna hluboké nádrže se drží voda s 

teplotou  °C

3. Doplň tabulku hodnot podle tohoto grafu

t (°C) 1 3 5 6

ρ (kg/m3) 999,94 999,97

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Kapilární jevy

1. Co je to kapilára?

2. Proč je obtížné si umýt mastné ruce vodou?

3. Jaký jev pozorujeme na tomto obrázku?

4. Kde se využívá kapilárních jevů? Vypiš min tři příklady

5. Co je to kapilární deprese? 

6. Co je to kapilární elevace? 

7. Jak lze vysvětlit to, že se voda dostane od kořenů až do vrcholových částí vysokých 
stromů?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Hydrostatický tlak

1. Proč je hráz přehrady u dna širší než u hladiny?

2. Změní se hydrostatický tlak u dna vany když připouštíš vodu? 

3. Když se v hloubce pod hladinou udělá bublina a stoupá nahoru, zvětšuje se. Proč? 

4. Urči jakým hydrostatickým tlakům je vystaven potápěč v mořské vodě v hloubkách 
15 m, 25 m, 70 m. (hustota mořské vody je přibližně 1030 kg/m3 ) 

Tlak v hloubce 15 m je: 

Tlak v hloubce 25 m je: 

Tlak v hloubce 70 m je:   

5. Doplň do tabulky hodnoty hustoty a hydrostatického tlaku v hloubce 1 metr 

Kapalina Voda Etanol Rtuť

Hustota (kg/m3 ) 

Hydrostatický tlak (Pa)

6. Hydrostatický tlak u dna řeky je 42 kPa. Jak hluboká je řeka v tomto místě?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Spojené nádoby

1. Jak vysoko se ustálí hladina v nádobách, které jsou spojeny trubicí? 

2. Kde se můžeš setkat se spojenými nádobami v praxi?

3. Zakresli maximální možnou hladinu v konvicích na obrázku 

3. Jak pracuje zdymadlo?

4. Zahradník má zahrádku ve svahu (viz obrázek). Využívá na zalévání dešťovou vodu ze 
sudu. Která místa může zalévat hadicí připojenou k sudu aniž by použil čerpadlo? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Archimédův zákon

1. Vysvětli, co je vztlaková síla.

2. Vysvětli na čem závisí velikost vztlakové síly 

3. Jak zní Archimédův zákon?

4. Těleso ponoříme do vody v nádobě. Změní se velikost vztlakové síly, když přilijeme 
vodu? 

5. Dvě kuličky zavěsíme na siloměr dvěma různými způsoby, viz obrázek. Bude vztlaková 
síla stejná nebo různá? Odpověď zdůvodni. 

6. Vypočítej vztlakovou sílu, která působí na těleso o objemu 8 dm3 ve vodě 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



7. Jakou silou je nadlehčován předmět o hmotnosti 77 kg, je-li úplně ponořený do vody? 
(Hustota oceli je 7 700 kg/m3) 

8. Průměrná hustota lidského těla je 1 100 kg/m3. Jakou silou je nadlehčován člověk o 
hmotnosti 66 kg, je-li celý ponořený do vody? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Plavání těles

1. Jaké dvě základní síly působí na těleso v kapalině?

2. Za jakých podmínek těleso plave

3. Za jakých podmínek se těleso potápí?

4. Za jakých podmínek se těleso vznáší v kapalině? 

5. Uveď min. dva příklady těles, které ve vodě plavou, potápí se, vznáší se. 

Ve vodě plave: 

Ve vodě se potápí: 

Ve vodě se vznáší: 

6. Zmenší se ponor lodi, když vyplave z řeky na moře? Pokud ano, tak proč

7. Vysvětli, proč chlapec, který neumí plavat používá korkový pás? 

8. Bude plavat těleso o hmotnosti 80 500 g a objemem 0,5 m3 v kapalině s hustotou 1 000 
kg/m3

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



9. Bude plavat olověná krychle o straně 40 cm, pokud je ponořena ve vodě. Potřebné 
hodnoty najdi v tabulkách

10. Na internetu nebo v literatuře najdi jaká část ledovce je vynořena nad hladinou. Jak by 
se to dalo jednoduše vysvětlit?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Pascalův zákon

1. Máš uzavřenou nádobu s kapalinou, na kterou působíš nějakou vnější silou. Jak se 

změní tlak v různých místech kapaliny?  

2. Jak zní Pascalův zákon? 

3. Kolmo na hladinu oleje v nádobě působí píst o obsahu průřezu 12 cm2 tlakovou silou 
15 N. Jaký tlak v oleji vzniká v důsledku působení síly v bodech A, B, C? Zdůvodni. 

4. V nádobě (viz obrázek) je voda. Na píst působíme silou F, která způsobí pod pístem tlak 
200 Pa. Jaký tlak tato síla způsobí uprostřed nádoby a u dna nádoby.

5. Uveď tři příklady využití hydraulických zařízení v praxi.

6. Proč se v hydraulickém lisu používá olej a ne voda? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



7. U hydraulického lisu je obsah pístu pumpy 28 cm2 a obsah pístu lisu 706 cm2. Jak velká 
tlaková síla působí na píst lisu, působí – li na píst pumpy tlaková síla 60 N? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Vlastnosti plynů

1. Proč se má jízdní kolo ponechávat v létě ve stínu?

2. Co se stane s prázdnou PET láhví, když ji uzavřeme a vložíme do chladničky?

3. Jaké jsou vlastnosti látek ve skupenství plynném? 

4. Máš dvě skleničky (viz obrázek a), v jedné je plyn a ve druhé kapalina. V které je která 
látka? Svou odpověď zdůvodni 

5. Jak se chovají částice, které tvoří plynné látky

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Atmosférický tlak

1. Jakým směrem působí síla atmosféry? 

2. Čím je způsoben atmosférický tlak? 

3. Proč se do dudlíku, kterým pijí kojenci, dělá ještě druhá dírka? 

4. Proč se špatně vylévá šťáva z plechovky, uděláme-li do plechovky jen jednu dírku? 

5. Popiš Torrichelliho pokus? 

6. Čím měříme atmosférický tlak? 

7. Čím se liší aneroid a barometr?

8. Jakou silou působí zemská atmosféra na vodorovnou střechu o rozměrech 10 m a 14 m?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



9. Aneroidem byl změřen atmosférický tlak 1 060 hPa. Urči velikost tlakové síly atmosféry 
na lidské tělo o povrchu 1,6 m2.  

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Atmosféra Země

1. Co je to atmosféra?

2. Napiš min. tři funkce atmosféry

3. Popiš troposféru

4. Popiš stratosféru

5. K čemu slouží ozónová vrstva

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Meteorologie

1. Doplň správně výrazy – podnebí, počasí, meteorologie, klimatologie

               označuje okamžitý stav atmosféry a jeho krátkodobý vývoj

               je dlouhodobý režim počasí s časovou stálostí

               zabývá se studiem podnebí

               zabývá se studiem počasí

2. Napiš, co se měří daným přístrojem.

Heliograf 

Ombrograf 

Barometr

Anemometr

3. Vypiš min 5. základních meteorologických prvků

 

4. Zapiš jednotlivé vrstvy atmosféry Země ve správném pořadí

5. Doplň tento text:

Křivky, které spojují místa, kde je v tutéž dobu stejný atmosférický tlak, se nazývají 

 Tlakové níži jinak říkáme , tlaková výši

. Když je u zemského povrchu nižší teplota než ve výšce, říkáme, že 

nastala teplotní .

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Archimédův zákon pro plyny

1. Jaké síly působí na těleso ve vzduchu?

2. Co potřebuješ znát, aby si mohl vypočítat, jakou silou je nadnášeno těleso ve vzduchu?

3. Co musí být splněno, aby těleso ve vzduchu létalo (stoupalo nahoru)? 

4. Vypočítej velkost vztlakové síly vzduchu, která působí na míč o objemu 4,5 dm3 , který 
leží na trávníku na zahradě. 

5. Proč balonek naplněný vodíkem ve vzduchu stoupá a balonek naplněný vzduchem 
klesá? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Přetlak, podtlak, vakuum

1. Co je to podtlak? 

2. Uveď dva příklady ze života, kde se setkáš s podtlakem? 

3. Co je to přetlak? 

4. Jak můžeme přetlak měřit? 

5. Kde využíváme přetlak? 

6. Co je vakuum? 

7. Co se stane, když do víko vývěvy dám balonek a začnu vyčerpávat vzduch? 

8. Proč pouťový balonek ve vyšších výškách atmosféry praskne? 

9. Proč stoupá voda v brčku, když piješ ze skleničky nápoj? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Proudění vzduchu, létání

1. Nakresli tvar křídla vrtulového letadla v průřezu

2. Co je příčinou proudění vzduchu v atmosféře?

3. Jak se nazývá měřidlo rychlosti vzduchu?

4. Kde vzniká aerodynamický vztlak?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Přímočaré šíření světla, rychlost světla

1. Doplň správné pojmy popisující optická prostředí k těmto obrázkům

2. Charakterizuj pojem zdroj světla 

3. Vyjmenuj alespoň 3 zdroje světla: 

4. Jaká je rychlost světla ve vakuu?

5. Popiš způsob šíření světla

6. Co je na tomto obrázku a co dokazuje tento pokus?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Stín a polostín

1. Za jakými tělesy vzniká stín? 

2. Co je to stín a kdy vznikne? 

3. Co je to polostín a za jakých podmínek vznikne? 

4. Jaký stín vrhají tělesa osvětlená plošným zdrojem? 

5. Při psaní mají mít praváci světlo zleva a leváci zprava. Proč? 

6. Na jakou světovou stranu padá stín stromu ráno? 

7. Na fotbalovém hřišti se hraje večer fotbal za osvětlení čtyřmi reflektory v rozích hřiště. 
a) Jaké stíny pozoruješ? 

b) Jedná se o stín nebo polostín? 

8. Alena vysoká 150 cm stojí nedaleko stožáru. Alenin stín je dlouhý 50 cm. Stožár vrhá 
stín dlouhý 5 m. Jak vysoký je stožár? 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Zatmění Slunce a Měsíce

1. Kdy může dojít k zatmění Měsíce? 

2. Vysvětli rozdíl mezi úplným a částečným zatměním Měsíce. 

3. Kdy může dojít k zatmění Slunce? 

4. Vysvětli rozdíl mezi úplným zatměním Slunce a prstencovým zatměním Slunce. 

5. Proč nelze pozorovat zatmění Slunce na všech místech Země v jeden okamžik?

6. Jaký jev je na tomto obrázku?

 

7. Jaký jev je na tomto obrázku?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Fáze Měsíce

1. Vysvětli, proč nevidíme Měsíc stále stejně. 

2. Co znamená, když říkáme, že Měsíc dorůstá, co znamená, že couvá? 

3. Popiš měsíční fázi nov

4. Popiš měsíční fázi první čtvrť

5. Popiš měsíční fázi úplněk

6. Popiš měsíční fázi poslední čtvrť

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Odraz světla na rovinném zrcadle

1. Co je úhel dopadu, odrazu, co je komice dopadu? 

2. Napiš zákon odrazu. 

3. Co platí pro odražený paprsek? 

4. Proč vidíme na klidné hladině rybníka jasný obraz, ale na rozčeřené žádný obraz 
nevidíme? 

5. Jaký je úhel dopadu a úhle odrazu, jestliže dopadající a odražený paprsek svírají úhel 
80°, 120°, 0°? 

a) 80°: úhel dopadu je , úhel odrazu je 

b) 120°: úhel dopadu je , úhel odrazu je 

c) 0°: úhel dopadu je , úhel odrazu je 

6. Narýsuj, jak se postupně odráží paprsek. 
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7. Vysvětli, jak funguje periskop.

8. Vysvětli, jak zobrazuje rovinné zrcadlo. 

9. Co znamená, že je obraz zdánlivý? 

10. Jaký obraz vzniká v rovinném zrcadle?

11. Narýsuj obrazy rovinných útvarů na obrázcích v rovinném zrcadle:  

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Kulová zrcadla

1. Co je to ohnisko dutého zrcadla?

2. Co je to ohnisková vzdálenost?

3. Jaký je chod paprsků v reflektoru?

4. Kde se v praxi používají dutá a vypuklá zrcadla?

5. Do obrázku vyznačte chod význačných paprsků. 

6. Urči polohu obrazu
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7. Urči polohu obrazu

8. Urči polohu obrazu

9. Urči polohu obrazu
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Lom světla

1.      Na obrázku je nakreslen lom paprsku na rozhraní dvou optických prostředí  voda-
sklo.

a) Označ úhel dopadu, úhel lomu 

b) Ve kterém prostředí se světlo šíří větší rychlostí?

c) Na rozhraní dvou prostředí dochází k lomu
paprsku ke kolmici nebo od kolmice? Vysvětli.

2.      Na obrázku je nakreslen paprsek dopadající na rozhraní dvou prostředí sklo-
vzduch.

a) Nakresli jeho pokračování.

b) Označ úhel dopadu α, úhel lomu β.  

c) Dochází k lomu ke kolmici nebo od kolmice?
Vysvětli.
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3.      Jsou tato tvrzení pravdivá?

Tvrzení: Pravda, Nepravda

Ve skle nebo ve vodě má světlo větší rychlost než ve vzduchu.

Lom světla je způsoben změnou rychlosti světla v jednotlivých prostředích.

Postupuje-li světlo do prostředí, ve kterém se šíří větší rychlostí, nastane 
lom paprsku od kolmice.

Úhel dopadu je úhel, který svírá dopadající paprsek s rovinou rozhraní.

 

4.      Jak se láme paprsek, který dopadá kolmo na rozhraní dvou prostředí?

 

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



Čočky

1. Na obrázku je znázorněna čočka. Pojmenuj je a dokresli, jak se chovají paprsky po 
průchodu čočkou.

Toto je typ čočky, která se nazývá:  

2. Na obrázku je znázorněna čočka. Pojmenuj je a dokresli, jak se chovají paprsky po 
průchodu čočkou.

Toto je typ čočky, která se nazývá:  

3. Na následujícím obrázku je zjednodušeným způsobem zobrazená lupa 

a) Písmenem F je označeno  čočky. 

b) Písmenem f je označena  čočky. 
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c) Za předpokladu, že dopadající paprsky pocházejí ze silného zdroje světla (např. ze 
Slunce) a my umístíme papír do bodu označeného F, pak pravděpodobně

. 

(Napiš, co se v takovém případě asi stane.) 

4. Pomocí paprsků význačných směrů najdi obraz předmětů čočkou

5. Pomocí paprsků význačných směrů najdi obraz předmětů čočkou

6. Pomocí paprsků význačných směrů najdi obraz předmětů čočkou
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Návod

Do ruky se ti dostal pracovní sešit do fyziky. Tento sešit můžeš využívat v klasické i v 
elektronické podobě.  Sešit lze vyplnit i bez připojení k internetu. Elektronické vyplňování má 
jednu výhodu – okamžitou kontrolu výsledků (zde je připojení k internetu nutné). Sešit lze 
otevřít na systémech podporujících Acorbat Reader (Windows, Android, iOS).

Technické požadavky elektronické verze sešitu:

• Adobe Acrobat Reader DC – indeálně poslední verze (bezplatný program)
https://get.adobe.com/cz/reader/ (verze pro PC)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=cs (verze pro 
Andoid)
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-acrobat-reader-view/id469337564?mt=8 
(verze iOS)

• Místo na úložišti cca 10 MB

• Volitelné: internetové připojení pro kontrolu výsledků

Sešit se vyplňuje přímo na počítači, tabletu nebo mobilu. Nezapomeň své řešení ukládat!

Doporučený postup práce na jednom zařízení

Pokud víš, že budeš sešit vyplňovat jen na jednom zařízení, ulož si sešit do něj (třeba do 
dokumentů). Sešit pak jen otevřeš dvojklikem a můžeš pracovat

Doporučený postup práce na více zařízeních

Pokud víš, že budeš sešit vyplňovat více zařízeních, je dobré soubor uložit do tvého cloudu 
(OneDrive, GoogleDrive, atp.). Díky tomu budeš mít svůj soubor stále k dispozici

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu
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Jak využít funkce kontrola výsledků

V elektronické verzi můžeš využít funkce Kontrola výsledků. Pokud jsi připojený k internetu, je 
možné ověřit si správnost vyplnění úloh s řešením ostatních. Případně si pak své řešení upravit. 
Je dobré říct, že pracovní sešit vyplňuješ pro sebe, proto nepodváděj. Všechny pokusy jsou 
evidovány a při podezření z podvádění ti může být funkce zablokována. 

Jak využít funkce Kontrola výsledků. 

1. Vyplň zadaný pracovní list.

2. Klikni na tlačítko kontrola výsledků

3. Povol případná bezpečnostní upozornění

4. Porovnej své výsledky s výsledky, které ti vrátí
server. Pokud nejsou přesné, zapřemýšlej.
Pokud je špatný, oprav ho dle vzoru. Pozor ani
jiný výsledek volné úlohy nemusí být špatně.
Musíš přemýšlet. Server vrací výsledky v
tabulkové podobě – každé pole má svůj
identifikátor. Poznáš ho tak, že na pole najedeš
myší. 

V případě pochyb si nechej otázku do školy. Rád ti jí zodpovím.

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu
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Kreslení v elektrickém pracovním sešitu

Adobe Reader podporuje přidávání poznámek a kreslených tvarů. Toho můžeš využít i při 
vyplňování pracovního sešitu. 

Funkci poznámek najdeš  v pravé liště

Více informací si můžeš přečíst zde: https://helpx.adobe.com/cz/acrobat/using/commenting-
pdfs.html

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu
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