
 

Počty testových úloh 

 

 

 
Tematický celek rok 2009 rok 2011 CELKEM 

Skalární a vektorové 

veličiny 

4 lehké 

4 těžké (celkem 8) 
4 lehké 

2 těžké (celkem 6) 

8 lehkých 

6 těžkých (celkem 14) 

Kinematika částice 6 lehkých 

9 těžkých (celkem 15) 

8 lehkých 

4 těžké (celkem 12) 

14 lehkých 

13 těžkých (celkem 27) 

Dynamika částice 9 lehkých 

12 těžkých (celkem 21) 

4 lehké 

1 těžká (celkem 5) 

13 lehkých  

13 těžkých (celkem 26) 

Soustavy částic, 

mech. tuhého tělesa 

0 lehkých 

5 těžkých (celkem 5) 

4 lehké 

0 těžkých (celkem 4) 

4 lehké 

5 těžkých (celkem 9) 

Práce a energie, 

zákony zachování 

0 lehkých  

5 těžkých (celkem 5) 

5 lehkých  

0 těžkých (celkem 5) 

5 lehkých  

5 těžkých (celkem 10) 

Mechanika tekutin 2 lehké 

1 těžká (celkem 3) 

3 lehké 

1 těžká (celkem 4) 

5 lehkých  

2 těžké (celkem 7) 

Základy termodyn. 

a stat. fyziky 

2 lehké 

1 těžká (celkem 3) 

2 lehké 

2 těžké (celkem 4) 

4 lehké 

3 těžké (celkem 7) 

CELKEM 23 lehkých 

37 těžkých (celkem 60) 
30 lehkých 

10 těžkých (celkem 40) 

53 lehkých 

47 těžkých (celkem 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Skalární a vektorové veličiny 

 

 
 

 

Zadání úlohy: (1 minuta, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Z následujících fyzikálních veličin vyberte právě ty, které jsou vektorové. 

 

(a) Rychlost. 

Správná odpověď. Rychlost je vektorovou  veličinou. 

(b) Velikost zrychlení. 

Nesprávná odpověď. Velikost vektorové veličiny zrychlení je nezáporné číslo 

opatřené jednotkou. 

(c) Průmět síly do svislé roviny. 

Správná odpověď. Průmět síly je, na rozdíl od jednotlivých složek síly, 

vektorovou veličinou. 

(d) Průměrná rychlost. 

Správná odpověď. Průměrná rychlost (změna polohového vektoru vydělená 

odpovídajícím časovým intervalem) je vektorovou  veličinou. 

(e) Dráha. 

Nesprávná odpověď. Dráha (délka trajektorie) je skalární  veličinou. 

(f)  Průmět tíhové síly do vodorovné roviny. 

Správná odpověď. Průmět tíhové síly do vodorovné roviny je nulovým vektorem.  

(g) Tečné zrychlení. 

Správná odpověď. Tečné zrychlení je průmětem zrychlení do směru tečny 

k trajektorii, je tedy vektorem. 

(h) z-ová složka dané síly. 

Nesprávná odpověď. z-ová složka síly je číslo (opatřené jednotkou) zohledňující 

velikost a orientaci průmětu síly do osy z. 

 

 

 

                                

                                                                                                                                 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (1 minuta, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Z následujících fyzikálních veličin vyberte právě ty, které jsou skalární. 

 

(a) Moment síly vzhledem k danému bodu. 

      Nesprávná odpověď. Moment síly vzhledem k danému bodu je vektorovou  

      veličinou (vektorový součin polohového vektoru působiště síly vzhledem ke    

       vztažnému bodu a této síly). 

(b)  Průmět síly do osy x zvolené soustavy souřadnic. 

      Nesprávná odpověď. Průměty vektorů jsou rovněž vektory, na rozdíl od složek.  

(c)  Rychlost částice při přímočarém pohybu. 

      Nesprávná odpověď. Rychlost je vektorovou veličinou, při přímočarém pohybu  

      se ale nemění její směr (může se však měnit orientace). 

(d)  z-ová souřadnice polohy částice ve zvolené soustavě souřadnic. 

      Správná odpověď. z-ová souřadnice polohy částice je číslo (může být i záporné)  

      opatřené jednotkou. 

(e) Velikost tečného zrychlení částice. 

                    Správná odpověď. Tečné zrychlení je sice vektorovou veličinou, ale velikost  

                    každé vektorové veličiny je (nezáporné) číslo opatřené jednotkou. 

              (f)  Změna polohového vektoru částice.  

                    Nesprávná odpověď. Změna polohového vektoru částice je určena rozdílem  

                    polohových vektorů v počátečním a koncovém okamžiku daného časového  

                    intervalu, je tedy vektorem. 

(g) Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k dané ose otáčení. 

      Správná odpověď. Moment setrvačnosti je určen rozložením hmotnosti tělesa 

      vzhledem k dané ose otáčení a je skalární veličinou. 

              (h)  Polohový vektor částice, která je v počátku dané soustavy souřadnic v klidu. 

                    Nesprávná odpověď. Polohový vektor částice, která je počátku dané soustavy  

                    souřadnic v klidu, je nulovým vektorem. 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zadání úlohy: (1,5 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká)  

Z následujících zápisů vyberte právě ty, které mohou být fyzikálně správné. 

 

(a) r =(0, r). 

Správná odpověď. Jde o vyjádření vektoru v rovině ve složkách: první složka je 

nulová, druhá je rovna r. 

(b) g =9,8 m.s
-2

. 

Nesprávná odpověď. Zápis klade do rovnosti vektor g a skalár 9,8 m.s
-2

. 

(c) v1= - 2 m.s
-1

. 

Správná odpověď. Zápis 1( ,0)v v například vyjadřuje skutečnost, že průmět 

vektoru rychlosti do osy x je nesouhlasně rovnoběžný s touto osou. 

(d) 1 2F F ma  . 

Správná odpověď. Vektorovým součtem sil 1F  a 2( )F  je vektor, který je roven 

součinu hmotnosti (skaláru) a zrychlení částice (vektoru). 

(e) F=(F1, F2). 

Nesprávná odpověď. Zápis klade do rovnosti skalár F a vektor (F1, F2). 

(f) ( sin , cos )F F F  . 

Nesprávná odpověď. Složky vektoru F jsou skaláry, nikoli vektory sinF  , 

cosF  . 

(g) F =ma. 

Nesprávná odpověď. Zápis klade do rovnosti vektor F a skalár ma. 

(h) .W F s . 

Správná odpověď. Skalárním součinem vektorů F a s  je skalár W. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zadání úlohy: (1 minuta, 0,5 bodu, rok 2009, lehká)  

Z následujících tvrzení vyberte právě to, které je správné.   

 

(a) Velikost rychlosti nemůže být určena záporným číslem. 

      Správné tvrzení. Velikost každého vektoru je určena nezáporným číslem  

      opatřeným jednotkou. 

(b) Průmětem vektoru nemůže být nulový vektor. 

      Nesprávné tvrzení. Například průmět tíhové síly do vodorovné roviny je  

      nulovým vektorem. 

(c)  x-ová složka síly nemůže být určena záporným číslem opatřeným jednotkou. 

      Nesprávné tvrzení. Pokud je průmět síly do zvolené osy orientován opačně než  

      osa, je složka této síly určena záporným číslem opatřeným jednotkou. 

(d) Vektor nemůže být opatřen záporným znaménkem. 

      Nesprávné tvrzení. Dva stejně velké nesouhlasně rovnoběžné vektory se  

      liší znaménkem (srv. s matematickou operací násobení vektoru číslem -1). 

(e) Nenulový vektor nemůže mít ani jednu ze složek nulovou. 

      Nesprávné tvrzení. Pokud má nenulový vektor například směr osy z, jsou jeho  

      první dvě složky (x-ová a y-ová) nulové. 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy: (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, lehká)  

Na obrázku je znázorněna síla F  ležící v rovině Oxy. Z následujících tvrzení je právě jedno 

nesprávné. Vyberte je. 

 

        

(a) x-ová složka síly F  je rovna cosF  . 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. x-ová složka síly F  je rovna velikosti 

průmětu síly F  do osy x opatřené záporným znaménkem, neboť tento průmět je 

nesouhlasně rovnoběžný s osou x ( o 00 ,180 ) , tj. cos 0  ). 

(b) y-ová složka síly F je rovna sinF  . 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. y-ová složka síly F  je rovna velikosti 

průmětu síly F  do osy y,   neboť tento průmět je souhlasně rovnoběžný s osou y, 

tedy, v souladu s vlastnostmi  goniometrických funkcí (srv. s obrázkem), veličině  

                osin sin cos(90 )F F F      . 

(c) y-ová složka síly F je rovna sinF  . 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. y-ová složka síly F  je rovna velikosti 

průmětu síly F  do osy y,  

                 neboť tento průmět je souhlasně rovnoběžný s osou y, tedy, v souladu s vlastnostmi  

                 goniometrických funkcí (srv.s obrázkem), veličině  

                osin sin cos(90 )F F F      . 

(d) x-ová složka síly F  je rovna cosF  . 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. x-ová složka síly F  je rovna velikosti 

průmětu síly F  do osy  x opatřené záporným znaménkem, tj. cosF  , neboť 

tento průmět je  nesouhlasně rovnoběžný  s osou x ( o o,90 )  , tj. cos   ). 

(e) y-ová složka síly F je rovna ocos(90 )F  . 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. y-ová složka síly F  je rovna velikosti 

průmětu síly F  do osy y,  

                 neboť tento průmět je souhlasně rovnoběžný s osou y, tedy, v souladu s vlastnostmi  

                 goniometrických funkcí (srv. s obrázkem), veličině  

                osin sin cos(90 )F F F      . 

 

 
Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Na obrázku jsou znázorněny síly 1F  a 2F  ležící v rovině Oxy. Z následujících tvrzení je 

právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Průmět výslednice sil 1F  a 2F do osy x je s osou x nesouhlasně rovnoběžný, neboť 

   . 

Nesprávné tvrzení. O orientaci průmětu výslednice sil rozhodují nejen úhly 
,  , 

ale také velikosti jednotlivých sil. 

(b) z-ovou složku výslednice sil 1F  a 2F  nelze určit, neboť nejsou zadány z-ové 

složky sil 1F  a 2F . 

Nesprávné tvrzení. Síly 1F  a 2F leží v rovině Oxy, jejich z-ové složky jsou tedy 

nulové, a proto je nulová i z-ová složka výslednice. 

(c) x-ová složka výslednice sil 1F  a 2F je nenulová, neboť x-ové složky obou sil 1F  a 

2F jsou nenulové. 

Nesprávné tvrzení. Pokud by se nenulové x-ové složky dvou sil lišily pouze 

znaménkem, byla by x-ová složka jejich výslednice nulová. 

(d) Průmět výslednice sil 1F  a 2F  do osy y je v daném případě s osou y souhlasně 

rovnoběžný, neboť je určen vektorovým součtem y-ových průmětů sil 1F  a 2F . 

Správné tvrzení. Průmět výslednice sil do dané osy je podle pravidel pro počítání 

s vektory určen vektorovým součtem příslušných průmětů jednotlivých sil. V tomto 

případě je průmět síly 1F  do osy y nulový a průmět síly 2F souhlasně rovnoběžný 

s osou y. Průmět výslednice je tedy rovněž souhlasně rovnoběžný s osou y. 

           (e)  x-ovou složku výslednice sil nelze určit, neboť obrázkem jsou zadány pouze   

                  velikosti sil 1F  a 2F  a úhly ,   , nikoli x-ové složky jednotlivých sil. 

       Nesprávné tvrzení. x-ová složka výslednice je dána vztahem 

1 1 2 2cos cosxF F F   . 

 

 

 

 
 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou. 



 

 

Zadání úlohy: (3,5 minuty, 2 body, rok 2009, těžká)    

Uvažme dvě síly 1F , 2F , které mají ve zvolené kartézské soustavě souřadnic Oxyz složky 

1 1 1 1( , , )x y zF F F F ,  
2 2 2 2( , , )x y zF F F F . Vyberte právě správná tvrzení. 

 (a)  Pokud platí 
1 2x xF F , je x-ová složka výslednice sil 1F  a 2F  nenulová. 

Správné tvrzení. x-ová složka výslednice sil je 
1 2x xF F , v případě, že 

1 2x xF F , 

je tedy nenulová. 

(b) Pokud současně platí 1 2 ,x xF F  
1 2y yF F  a 1 2z zF F , je velikost síly 1F  větší než 

velikost síly 2F . 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem mohou být síly 1 (0,0,2)F  N a 

2 ( 1, 2,0)F    N, jejichž složky splňují požadované nerovnosti, ale druhá síla má 

větší velikost než první. Uvědomte si, že složky vektoru mohou být i záporné. 

           (c) x-ová složka výslednice sil 1F  a 2F  je nenulová právě když jsou nenulové    

                odpovídající složky jednotlivých sil. 

                Nesprávné tvrzení. Složka 1 2x x xF F F   je v případě 

1 2x xF F  nulová. 

(d) Velikost síly 2F  je nulová právě v případě, že jsou nulové všechny její složky. 

Správné tvrzení. Nulovou velikost má právě nulový vektor. 

(e) Na velikost y-ové složky výslednice sil 1F  a 2F nemají vliv x-ové a z-ové složky sil 

1F  a 2F . 

      Správné tvrzení. Velikost y-ové složky výslednice sil 1F  a 2F  je dána výrazem  

     1 2| |y yF F ,  nezávisí tedy na x-ových a z-ových složkách sil 1F  a 2F . 

(f) Pokud je síla 1F  nenulová, známe její velikost a její složky 1xF , 1yF , dokážeme 

užitím Pythagorovy věty vypočítat složku 1zF . 

Nesprávné tvrzení. Z Pythagorovy věty můžeme určit pouze velikost 1| |zF z-ové 

složky 1zF , nikoli však znaménko této složky. 

(g) Pokud jsou znaménka odpovídajících si složek sil 1F  a 2F  opačná, jsou opačné i 

síly 1F  a 2F . 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem mohou být síly 1 (1,1,1)F   N a 

2 ( 2, 5, 7)F      N. Znaménka složek těchto sil jsou sice opačná, ale síly opačné 

nejsou, neboť 1 2F F  . 

(h) O orientaci průmětu výslednice sil 1F  a 2F do osy x rozhoduje znaménko rozdílu 

1 2x xF F . 

Nesprávné tvrzení. O orientaci x-ového průmětu výslednice sil rozhoduje 

znaménko její x-ové složky, tedy znaménko součtu 1 2x xF F  (pokud platí 

1 2 0x xF F  , je x-ový průmět výslednice sil souhlasně rovnoběžný s osou x).  

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 



 

 

 

 

Zadání úlohy: (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Nenulová síla F má ve zvolené kartézské soustavě souřadnic složky ( , , )x y zF F F F .  

Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

        

(a) Síla F  může mít v jiné kartézské soustavě souřadnic jiné složky, neboť soustavy 

souřadnic mohou mít různý počátek.  

Nesprávné tvrzení. Složky síly nesouvisí s volbou počátku soustavy souřadnic. 

(b) Pokud platí 
x yF F , bude tomu tak i v každé jiné kartézské soustavě souřadnic, 

neboť všechny složky síly F se transformují podle stejných pravidel. 

Nesprávné tvrzení. Zvolíme-li jinou kartézskou soustavu souřadnic například tak, 

aby v ní síla F byla souhlasně rovnoběžná s osou z, bude platit (0,0,| |)F F , tedy 

x-ová a y-ová složka síly F  si budou rovny.  

(c) Pokud platí 0xF  , bude tomu tak i v každé jiné kartézské soustavě souřadnic, 

neboť transformací nulové složky vektoru dostáváme opět nulovou složku. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být síla (0,1,0)F  N, která bude mít po 

otočení kartézské soustavy souřadnic o  o90 kolem osy z složky (1,0,0)F   N. 

(d) Síla F může mít v jiné kartézské soustavě souřadnic jinou velikost, neboť v ní 

může mít jiné složky. 

Nesprávné tvrzení. Složky síly F  budou v jiné kartézské soustavě souřadnic sice 

jiné, ale velikost síly (tj. délka orientované úsečky, která znázorňuje vektor F ) se 

nezmění. 

(e) Síla F bude nenulová v každé kartézské soustavě souřadnic, neboť jde stále o  

tentýž vektor. 

Správné tvrzení. Velikost vektoru nezávisí na volbě soustavy souřadnic.  

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zadání úlohy (1 minuta, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Z následujících veličin vyberte právě ty, jejichž velikost závisí (v rámci oblasti platnosti 

klasické mechaniky) na volbě vztažné soustavy. 

 

(a) Vektor posunutí částice.                                            

Správná odpověď. Polohový vektor částice, a tím i vektor posunutí, na volbě vztažné 

soustavy závisí, proto na volbě vztažné soustavy závisí i velikosti těchto vektorů. 

(b) Gravitační síla.                                                                                   

Nesprávná odpověď. Velikost gravitační síly na volbě vztažné soustavy nezávisí.  

(c) Hmotnost částice.                                        

Nesprávná odpověď. Hmotnost jakékoli částice na volbě vztažné soustavy nezávisí. 

(d) Kinetická energie částice.                                                                                                            

Správná odpověď. Kinetická energie částice je určena vztahem 21

2
kE mv . Hmotnost 

částice na volbě vztažné soustavy nezávisí, rychlost však ano, a proto na volbě vztažné 

soustavy závisí i kinetická energie částice. 

(e) Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k dané ose otáčení. 

Nesprávná odpověď. Moment setrvačnosti je určen rozložením hmotnosti tělesa 

vzhledem k dané ose otáčení a na volbě vztažné soustavy nezávisí.   

(f) Hybnost částice.                                                                                                                                                               
Správná odpověď. Hybnost částice je určena součinem její hmotnosti a rychlosti, proto 

na volbě vztažné soustavy závisí.    

(g) Dráha částice.                                                                                                                                                               
Správná odpověď.  Dráha částice (délka trajektorie) na volbě vztažné soustavy závisí.    

(h) Normálové zrychlení částice.                                                                                                                                                               
Správná odpověď. Zrychlení částice a oba jeho geometricky význačné průměty, tečné 

a normálové zrychlení, na volbě vztažné soustavy závisí,  jejich velikosti proto rovněž.  

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zadání úlohy (1 minuta, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Vektorová veličina je jednoznačně určena svým směrem a orientací.                                            

      Nesprávné tvrzení. Vektorová veličina je jednoznačně určena nejen směrem a  

      orientací, ale také velikostí. 

(b) Násobením skalární a vektorové veličiny může vektorová veličina změnit orientaci.                                                                                   

      Správné tvrzení. Stane se tak, pokud násobíme libovolnou vektorovou veličinu  

      skalární veličinou (-1). 

(c) Vektorová veličina může mít v různých kartézských soustavách souřadnic různou 

velikost.                                            

      Nesprávné tvrzení. Velikost vektorové veličiny (tj. délka orientované úsečky, která  

      znázorňuje vektorovou veličinu) je ve všech kartézských soustavách souřadnic stejná.                             

(d) Skalární veličina může být určena dvěma čísly.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Skalární veličina je určena jediným číslem, opatřeným jednotkou. 

(e)  Vektor v prostoru může být určen pouze jednou složkou.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Vektor v prostoru je vždy určen třemi složkami, přestože některé  

      z nich mohou být nulové. 

 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, těžká) 

 

Vyberte právě správná tvrzení.  

 

(a) Vektorová veličina je jednoznačně určena tzv. směrovými úhly, tj. úhly, které svírá 

s kladnými poloosami soustavy souřadnic.                                            

      Nesprávné tvrzení. Vektorová veličina je určena nejen směrovými úhly, ale rovněž  

      velikostí. 

(b) Směrové úhly vektorové veličiny mohou nabývat v různých soustavách souřadnic 

různých hodnot.                                                                                   

      Správné tvrzení. V soustavách souřadnic, které jsou vůči sobě pootočeny,  

      jsou směrové úhly téhož vektoru jiné. 

(c) Vektorový součin dvou nenulových vektorů může mít v různých soustavách souřadnic 

různé složky.                                        

       Správné tvrzení. Vektorový součin dvou vektorů je vektor, a je-li nenulový, pak má  

       v různých soustavách souřadnic skutečně různé složky. 

(d) Skalární součin dvou nenulových vektorů je ve všech kartézských soustavách 

souřadnic určen tímtéž číslem.                                                                                                            

      Správné tvrzení. Skalární součin dvou nenulových vektorů je určen jejich velikostí a  

      kosinem úhlu, který svírají, proto je ve všech kartézských soustavách souřadnic stejný.  

(e) Má-li vektor v jisté soustavě souřadnic všechny složky nulové, pak je tomu tak i 

v každé jiné soustavě souřadnic.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. Nulový vektor má ve všech soustavách souřadnic všechny tři složky 

nulové.     

 (f) Pokud má vektor některou složku nenulovou, pak je tomu tak i v každé jiné soustavě  

     souřadnic.                                                                                                                                                                

     Nesprávné tvrzení.  Protipříkladem může být síla (0,1,0)F  N, která bude mít po  

     otočení kartézské soustavy souřadnic o  o90 kolem osy z složky (1,0,0)F   N.    

(g) Vektorový součin dvou kolmých vektorů je nulový.                                                                                                                                                                
     Nesprávné tvrzení. Vektorový součin dvou vektorů je nulový pouze v případě, kdy je  

     alespoň jeden z vektorů nulový, nebo mají vektory stejný směr (tj. svírají úhel 0
o 
nebo  

     180
o
).  

(h) Skalární součin dvou vektorů je nulový pouze v případě, kdy je jeden z vektorů 

nulový.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Skalární součin vektorů je nulový i v případě, kdy jsou oba vektory 

nenulové a svírají spolu úhel o90 . 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zadání úlohy (1 minuta, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Z následujících fyzikálních veličin vyberte právě ty, které jsou vektorové. 

 

(a) x-ová složka rychlosti.                                            

      Nesprávná odpověď. x-ová složka rychlosti je číslo (opatřené jednotkou) zohledňující  

      velikost a orientaci průmětu rychlosti do osy x. 

(b) Průmět zrychlení do směru tečny k trajektorii.                                                                                   

Správná odpověď. Průmětem zrychlení do směru tečny k trajektorii je tzv. tečné  

      zrychlení, což je vektorová veličina.  

(c) Velikost y-ové složky síly.                                        

Nesprávná odpověď. Velikost y-ové složky síly je (nezáporné) číslo opatřené  

       jednotkou.  

(d) Směr tíhového zrychlení.                                                                                                           

Nesprávná odpověď. Svislý směr není vektorovou veličinou.  

(e) Dráha částice.                                                                                                                                                               
Nesprávná odpověď. Dráha (délka trajektorie) je skalární  veličinou.    

(f) Posunutí částice.                                                                                                                                                               
Správná odpověď. Posunutí částice v daném časovém intervalu je vektor.     

(g) Průměrná velikost rychlosti.                                                                                                                                                               
Nesprávná odpověď. Průměrná velikost rychlosti v daném časovém intervalu je 

skalární veličina.    

(h) Perioda oběhu částice po kružnici v kladném matematickém smyslu.                                                                                                                                                              

      Nesprávná odpověď.  Perioda oběhu částice po kružnici je skalární veličinou.   

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zadání úlohy (1,5 minuty, 1 bod, rok 2011, těžká) 

 

Z následujících zápisů vyberte právě ty, které mohou být fyzikálně správné. 

 

 

(a) ( )r r  .                                           

           Správná odpověď. Jde o vyjádření jednorozměrného vektoru  ve složkách: jediná  

           složka vektoru je přitom rovna hodnotě –r. 

 

(b) (2, 1,5) NF   .                                                                                   

Správná odpověď. Jde o vyjádření vektoru v prostoru, jednotlivé složky jsou po řadě 

 2 N, -1 N a 5 N. 

 

(c) -1(2) m.sv  .                                        

Správná odpověď. Jde o vyjádření jednorozměrného vektoru ve složkách: jediná 

složka vektoru je přitom rovna hodnotě -12 m.s . 

 

(d) -29,8 m.sg  .                                                                                                           

            Nesprávná odpověď. Zápis klade do rovnosti vektor g a skalár 9,8 m.s
-2

. 

 

(e) 1 2 0F F  .                                                                                                                                                             

Správná odpověď. Rozdílem sil 1F  a 2F  (tj. součtem sil 1F  a - 2F ) je nulový vektor. 

 

(f) 0a  .                                                                                                                                                               

Nesprávná odpověď. Zápis klade do rovnosti vektor a  a skalár, číslo 0.     

 

(g) GF N  .                                                                                                                                                                

Správná odpověď. Zápis vyjadřuje skutečnost, že vektor GF  má stejnou velikost, ale 

opačnou orientaci než vektor N .    

 

(h) 
2( )

d

v
a

R
 .                                                                                                                                                                

Nesprávná odpověď. Zápis klade do rovnosti vektor da   a skalár 
2( )v

R
 (druhá mocnina 

vektoru rychlosti, tj. skalární součin .v v , je číslo).    

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 

 

 



 

Zadání úlohy: (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká)  

Na obrázku je znázorněna síla F  ležící v rovině Oxy. Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je. 

 

 

(a) x-ová složka síly F  má velikost cosF  .                                            

      Nesprávné tvrzení. x-ová složka síly F  je sice určena vztahem cosF  , protože ale  

      platí cos 0   (x-ový průmět síly F  je s osou x nesouhlasně rovnoběžný), je  

       cos  cos xF F F    . 

 

(b) Průmět síly F do osy x má první složku zápornou a druhou nulovou.                                                                                   

      Správné tvrzení. Průmět síly F  do osy x je vektor o složkách ( cos ,0)F  , přičemž  

      první složka je skutečně záporná, neboť cos 0  .  

 

      (c)   x-ová složka síly F  je rovna cosF  . 

            Nesprávné tvrzení. x-ová složka síly F  je rovna velikosti průmětu síly F  do osy  

            x opatřené záporným znaménkem, tj. cosF  , neboť tento průmět je  nesouhlasně  

            rovnoběžný  s osou x ( o o,90 )  , tj. cos   ).                                    

 

 (d)  Průmět síly F  do osy  y je dán vztahem  sin F  .                                                                                                         

      Nesprávné tvrzení. Průmět síly F  do osy y (vektor) má sice velikost  sin F  , ale je  

      souhlasně rovnoběžný s osou y, zatímco  vektor  sin F   je souhlasně rovnoběžný  

      s vektorem F .  

 

 (e)  z-ový průmět síly F  nelze stanovit.                                                                                                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Síla F  leží v rovině Oxy, a proto je její z-ový průmět nulovým  

      vektorem.    

 

 

 

 
 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou. 

 



 

 

2. Kinematika částice 

 

 
 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

 (a) Zrychlení částice, která se pohybuje rovnoměrně, je vždy nulové. 

       Nesprávné tvrzení. Například při rovnoměrném pohybu po kružnici se částice  

       pohybuje s nenulovým normálovým zrychlením. 

(b)  Zrychlení částice, jejíž velikost rychlosti roste, má směr tečny k trajektorii. 

      Nesprávné tvrzení. Při křivočarém pohybu může mít zrychlení směr tečny  

      k trajektorii pouze ve výjimečných případech, kdy je normálové zrychlení    

      nulové (například body obratu kyvadla).  

(c)  Při přímočarém pohybu se nemůže měnit orientace zrychlení částice. 

      Nesprávné tvrzení. Například v okamžicích, kdy je zrychlení nulové, může  

                    docházet ke změně jeho orientace. Při přímočarém pohybu částice má zrychlení  

                    (je-li nenulové) neustále směr dané přímky. (Směr nulového vektoru není  

                    definován.) 

(d)  V jistém okamžiku může mít částice nulovou rychlost a nenulové zrychlení. 

      Správné tvrzení. Například v počátečním okamžiku volného pádu nebo v bodě  

      obratu svislého vrhu má částice nulovou rychlost, ale nenulové (v tomto případě  

      tíhové) zrychlení. 

(e) S poklesem velikosti zrychlení se může zvětšovat velikost rychlosti částice. 

                   Správné tvrzení. Pokud jsou například rychlost i zrychlení částice souhlasně  

                    rovnoběžné, velikost rychlosti částice vždy roste (tedy i v případě, kdy velikost  

                    zrychlení  klesá). 

              (f)  S poklesem velikosti rychlosti klesá dráha, kterou částice urazila. 

                    Nesprávné tvrzení. Dráha je vždy neklesající funkcí času, bez ohledu na průběh  

                    rychlosti.  

(g) Rychlost částice, která se pohybuje po zakřivené trajektorii, se musí měnit. 

      Správné tvrzení. Rychlost je vektorem tečným k trajektorii (s výjimkou situace,  

      kdy je rychlost v daném okamžiku nulová), mění se tedy přinejmenším její směr. 

(h) Rychlost  je tečná k trajektorii pouze v případě, že se částice pohybuje přímočaře. 

Nesprávné tvrzení. Rychlost částice je k trajektorii tečná vždy (s výjimkou 

situace, kdy je rychlost v daném okamžiku nulová – směr nulového vektoru není 

definován). 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou a Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, lehká) 

Částice se pohybuje rovnoměrně po kružnici. Perioda jejího oběhu je T. Z následujících 

tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a) Vektor průměrné rychlosti částice v intervalu [0,T]  je nenulový, neboť dráha 

částice s časem roste. 

Nesprávné tvrzení. Polohový vektor částice v okamžiku t=0 je totožný 

s polohovým vektorem v okamžiku t=T, proto je průměrná rychlost částice 

v intervalu [0,T] nulovým vektorem. 

(b) Velikost vektoru průměrné rychlosti částice v libovolném intervalu 1 2[ , ]t t  je 

stejná, neboť částice se pohybuje rovnoměrně. 

Nesprávné tvrzení. Velikost (vektoru) průměrné rychlosti závisí na volbě 

intervalu 1 2[ , ]t t . (Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte  například pro 

intervaly 0,
2

T 
 
 

a [0,T]. ) 

(c) Vektor průměrné rychlosti částice v intervalu 0,
2

T 
 
 

 je nulový, neboť vektory 

rychlosti v počátečním a koncovém okamžiku tohoto intervalu jsou opačné. 

      Nesprávné tvrzení. Vektor průměrné rychlosti je definován pomocí rozdílu  

       polohových vektorů na konci a na počátku daného časového intervalu a  

       nesouvisí s okamžitými rychlostmi v krajních bodech intervalu. Průměrná  

                     rychlost částice v intervalu zadaném v úloze je navíc nenulová.  

(d) Průměrná velikost rychlosti částice v intervalu [0,T] je stejná jako v intervalu   

     0,
2

T 
 
 

, neboť částice se pohybuje s nulovým zrychlením. 

      Nesprávné tvrzení. Je třeba rozlišovat velikost vektoru průměrné rychlosti a  

      průměrnou velikost rychlosti. Průměrná velikost  

                    rychlosti je sice v obou intervalech stejná (při rovnoměrném pohybu odpovídá  

                    konstantní velikosti okamžité rychlosti), ale zdůvodnění této skutečnosti není              

                    správné – částice se totiž pohybuje s nenulovým dostředivým zrychlením. 

(e) Velikost vektoru průměrné rychlosti částice v intervalech [0,T] a [0,2T] je stejná, 

neboť v krajních bodech obou intervalů má částice tutéž polohu. 

                     Správné tvrzení. V okamžicích t=0, t=T a t=2T má částice tentýž polohový  

                     vektor, proto je v obou uvedených intervalech její průměrná rychlost nulovým  

                     vektorem a jako taková má nulovou velikost. 

  

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (3,5 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

 

Cyklista si vyjel na výlet. Po první půlhodině jízdy ukazoval původně vynulovaný rychloměr 

průměrnou velikost rychlosti 25,2 km.h
-1

, po druhé půlhodině (tj. po hodině jízdy)  

18,6 km.h
-1

. Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a) Z uvedených údajů nelze zjistit dráhu cyklisty za první hodinu jízdy, neboť 

neznáme závislost velikosti jeho rychlosti na čase. 

Nesprávné tvrzení. Dráhu cyklisty za první hodinu lze vypočítat ze vztahu s = 

vpt, kde t=1 hodina a vp=18,6 km.h
-1

 je průměrná velikost rychlosti cyklisty 

v první hodině. 

(b) Z uvedených údajů nelze zjistit průměrnou velikost rychlosti cyklisty za druhou  

půlhodinu jízdy, neboť neznáme dráhu, kterou během ní urazil. 

Nesprávné tvrzení. Ze vztahu s = vpt, kde vp je průměrná velikost rychlosti 

cyklisty v intervalu [0,t], lze určit dráhu cyklisty jak v první půlhodině (12,6 

km), tak v první hodině (18,6 km) a jako jejich rozdíl pak dráhu v druhé 

půlhodině (6 km). Jejím užitím lze vypočítat  průměrnou velikost rychlosti 

cyklisty ve druhé půlhodině (12 km.h
-1

). 

(c) Z uvedených údajů nelze zjistit vektor průměrné rychlosti cyklisty za první 

hodinu jízdy, neboť neznáme jeho rychlost v okamžiku t = 60 minut. 

                     Nesprávné tvrzení. Vektor průměrné rychlosti cyklisty sice skutečně nelze určit.  

                     Důvodem je však skutečnost, že  neznáme vektor posunutí cyklisty v intervalu   

                     [0,60] minut, potřebný pro určení vektoru průměrné rychlosti. 

(d) Z uvedených údajů nelze zjistit polohu cyklisty po první půlhodině jízdy, neboť 

neznáme směr jeho počáteční rychlosti. 

Nesprávné tvrzení. Polohu cyklisty po první půlhodině sice skutečně nelze určit,  

ale ne proto, že neznáme směr jeho počáteční rychlosti. Směr počáteční rychlosti 

k určení budoucí polohy nestačí. Polohu cyklisty v libovolném okamžiku t 

bychom mohli určit například na základě znalosti jeho počáteční polohy a 

závislosti jeho rychlosti na čase. 

(e) Ze zadání nelze zjistit velikost vektoru posunutí cyklisty za první hodinu jízdy, 

neboť zadání neobsahuje potřebné údaje – například počáteční a koncovou 

polohu cyklisty.  

Správné tvrzení. K určení vektoru posunutí a následně jeho velikosti by stačilo 

zadat, kromě zadaného časového intervalu, počáteční a koncovou polohu 

cyklisty, tu ovšem ze zadaných údajů určit nelze.  

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadání úlohy: (4,5 minuty, 2 body, rok 2009, těžká) 

Z údajů na rychloměru, který byl na začátku cyklistického výletu vynulován, uvádíme tyto:  

 Průměrná velikost rychlosti cyklisty za první hodinu jízdy je 16,2 km.h
-1

. 

 Za první dvě hodiny jízdy ujel cyklista 26,4 km. 

 Průměrná velikost rychlosti cyklisty po 50 km jízdy je 10,0 km.h
-1

.  
Vyberte právě správná  tvrzení.  

 

(a) Průměrná velikost rychlosti cyklisty za druhou hodinu jízdy je menší než za 

první hodinu jízdy. 

Správná odpověď. Tvrzení je správné. Za první hodinu ujel cyklista 16,2 km, za 

druhou hodinu (26,4-16,2) km = 10,2 km.  

(b) Za první půlhodinu jízdy ujel cyklista dráhu 8,1 km. 

Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení totiž nelze rozhodnout. Víme pouze, 

že za první hodinu ujel cyklista 16,2 km, není ale známo, jaká byla během této 

hodiny závislost velikosti jeho rychlosti na čase. 

(c)  Po dvou hodinách jízdy byl cyklista od místa startu vzdálen 26,4 km. 

                     Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení totiž nelze rozhodnout. Není totiž  

                     známo, jak se měnil směr rychlosti cyklisty.  

(d) Během třetí hodiny jízdy ujel cyklista menší dráhu než za první dvě hodiny. 

       Správné tvrzení. Za první dvě hodiny ujel cyklista 26,4 km,  

       v následujících třech hodinách pak (50,0-26,4) km = 24,6 km. Ve třetí hodině  

       jízdy tedy jistě ujel menší dráhu než během prvních dvou hodin.  

(e)  Dráhu 50 km ujel cyklista za 5 hodin. 

                    Správná odpověď. Tvrzení je správné. Dobu, za niž cyklista ujel dráhu 50 km,  

                    snadno získáme ze zadané průměrné velikosti rychlosti: 
-1

50 km

10 km.h
t   = 5 hodin. 

.              (f) Velikost průměrné rychlosti cyklisty za první dvě hodiny jízdy je 26,4 km.h
-1

. 

                    Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení totiž nelze rozhodnout. Z uvedených  

                    údajů totiž není možné zjistit vektor průměrné rychlost cyklisty, Neznáme  

                    například jeho počáteční polohu ani  polohu v čase t=2 hodiny. (Zadání uvádí  

                    průměrnou velikost  rychlosti, což je jiná veličina než velikost vektoru  

                    průměrné rychlosti.) 

(g) S každou další hodinou průměrná velikost rychlosti cyklisty klesala. 

     Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení totiž nelze rozhodnout. Zadané hodnoty  

      připouštějí například možnost, že ve čtvrté hodině ujel cyklista větší dráhu než ve  

      třetí hodině.  

             (h)  Vektor průměrné rychlosti cyklisty po 50 km jízdy je nenulový. 

                   Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení  totiž nelze rozhodnout. Je totiž možné,  

                   že po 50 km jízdy se cyklista vrátil do místa startu. V tom případě by byla jeho  

                   průměrná rychlost nulovým vektorem. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první. 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1,5 bodu, rok 2009, lehká) 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou nesprávná, nebo je jejich správnost 

omezena na speciální případy. 

 

(a) Pokud se částice nepohybuje přímočaře, má její zrychlení směr normály  

                     k trajektorii. 

       Správná odpověď.  (Celkové) zrychlení je součtem tečného a normálového  

       zrychlení. Při křivočarém pohybu může sice nastat speciální případ, kdy tečná  

       složka zrychlení je nulová (velikost rychlosti má  

                     extrém nebo je pohyb dokonce rovnoměrný) a celkové zrychlení je tedy rovno  

                     zrychlení normálovému, neplatí to však obecně.  

 (b) Pokud se částice pohybuje rovnoměrně, její rychlost se nemění. 

       Správná odpověď. Platnost tvrzení je omezena na speciální případ – přímočarý  

       pohyb. Obecně se může měnit směr rychlosti (například při rovnoměrném  

       pohybu  částice po kružnici). 

(c) Pokud je zrychlení konstantní, pohybuje se částice přímočaře. 

Správná odpověď. Tvrzení je správné pouze ve speciálních případech. . 

Nesprávné bude například pro vodorovný vrh v homogenním tíhovém poli Země 

(zanedbáváme odpor prostředí). 

(d)  Pokud se mění zrychlení, je pohyb částice nerovnoměrný. 

       Správná odpověď.  Příkladem vyvracejícím obecnou správnost tvrzení může být  

        rovnoměrný pohyb částice po  kružnici, kdy má normálové zrychlení sice  

                      konstantní velikost, ale proměnný směr. 

(e)  Pokud je dráha lineární funkcí času, je zrychlení částice nulové. 

                     Správná odpověď. Tvrzení může být platné pro speciální situace, ale nikoli  

                     v obecnosti. Pokud je dráha lineární funkcí času, je velikost rychlosti  

                     částice konstantní, ale může se měnit směr rychlosti (srv. s rovnoměrným  

                     pohybem částice po kružnici); v takovém případě je pak zrychlení částice  

                     nenulové. 

(f) Pokud má zrychlení směr tečny k trajektorii, nemění se rychlost částice. 

Správné odpověď. Tvrzení je vždy nesprávné. Pokud má zrychlení směr tečny 

k trajektorii, mění se velikost rychlosti částice, a tedy i rychlost částice jako 

vektor. 

               (g)  Pokud se částice pohybuje přímočaře, svírá její rychlost s polohovým vektorem  

                     stále stejný úhel.    

                     Správná odpověď. Příkladem vyvracejícím obecnou platnost tvrzení může být  

                     pohyb částice po přímce, která neprochází počátkem zvolené soustavy souřadnic.  

   (h)  Pokud se částice pohybuje periodicky mezi dvěma různými body prostoru, je její  

   dráha za jednu periodu nulová. 

                    Správná odpověď. Tvrzení je vždy nesprávné. Po jedné periodě má částice sice   

                    stejnou polohu,  dráha (tj. délka trajektorie) je však vždy nenulová (kladná a  

                    neklesající funkce času). 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou a Nástrahu čtvrtou. 

 



 

 

 

Zadání úloha: (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Automobil se rozjíždí v zatáčce tvaru kružnice tak, že velikost jeho rychlosti se mění podle 

vztahu v(t)=k.t, kde k je nenulová konstanta a t[0, 5] s. Automobil považujte za hmotný 

bod. Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a)  V okamžiku t=0 má automobil nulovou rychlost, proto má i nulové zrychlení. 

 Nesprávné tvrzení. V okamžiku t=0 je rychlost automobilu nulová, ale tečné     

  zrychlení je nenulové (
d

d

v
a k

t
   ). .    

(b) V intervalu (0, 5) s je automobil urychlován, proto je jeho rychlost souhlasně 

rovnoběžná se zrychlením. 

       Nesprávné tvrzení. V intervalu (0, 5) s má zrychlení automobilu nenulovou 

       tečnou i normálovou složku, kdežto rychlost automobilu je vždy tečná k  

       trajektorii. 

(c) V intervalu (0, 5) s roste rychlost automobilu; z toho je zřejmé, že roste i jeho 

zrychlení. 

                     Správné tvrzení. Zrychlení automobilu je dáno vektorovým součtem tečného  

                     zrychlení (má stálou velikost) a normálového zrychlení (jeho velikost roste  

                     s rychlostí). 

(d) V okamžiku t=0 je normálové zrychlení automobilu nulové, protože trajektorie 

není zakřivena. 

Nesprávné tvrzení. V okamžiku t=0 je sice normálové zrychlení automobilu 

nulové (je totiž nulová rychlost), ale není pravda, že trajektorie není zakřivena. 

(e) V intervalu (0, 5) s se automobil pohybuje nerovnoměrně a křivočaře,  proto jeho 

rychlost není tečná k trajektorii. 

Nesprávné tvrzení. Rychlost automobilu (resp. nenulová rychlost hmotného 

bodu) je vždy tečná k jeho  trajektorii.  

        

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy: (3,5 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na obrázku je zakreslen graf závislosti vzdálenosti z svisle vrženého míčku od vodorovné 

roviny na čase t.  Předpokládáme, že míček lze považovat za hmotný bod, který se pohybuje 

v homogenním tíhovém poli Země, a odpor vzduchu je zanedbatelný. Vyberte právě správná 

tvrzení. 

 

 (a) V okamžiku tA  má míček větší rychlost než v okamžiku tD. 

       Nesprávné tvrzení. V okamžiku tA má vektor rychlosti míčku menší velikost než  

       v okamžiku  tD , je však opačně orientován. 

(b)  V okamžiku tB je rychlost míčku nulová. 

       Správné tvrzení. V okamžiku tB , kdy je směrnice tečny ke grafu z=z(t) nulová,  

       je míček v bodě obratu.    

(c)  V okamžiku tD má míček stejnou rychlost jako v okamžiku t=0. 

       Nesprávné tvrzení. V okamžicích t=0 a t=tD má míček stejně velkou, ale opačně  

       orientovanou rychlost. 

(d)  V intervalu [tA, tC] je průměrná rychlost míčku nulová. 

       Správné tvrzení. V okamžicích tA a tC má míček stejný polohový vektor, proto je  

       průměrná rychlost míčku v tomto intervalu nulová. 

(e)  V intervalu [0, tA] urazí míček stejnou dráhu jako v intervalu [0, tC]. 

                     Nesprávné tvrzení. V intervalu [0, tA] urazí míček dráhu z1, v intervalu [0, tC]  

                     dráhu z2+( z2- z1). 

              (f)   V okamžiku tB je zrychlení míčku nulové. 

                     Nesprávné tvrzení. Ve všech okamžicích svislého vrhu, a tedy i v okamžiku tB,  

                     je zrychlení míčku rovno tíhovému zrychlení g . 

(g)  V intervalu [tA, tC] je průměrné zrychlení míčku nulové. 

                     Nesprávné tvrzení. V okamžicích tA  a tC je rychlost míčku stejně velká, ale   

                     opačně orientovaná, proto je průměrné zrychlení míčku v daném intervalu již  

                     z definice nenulové. (Navíc víme, že ve všech okamžicích svislého vrhu  

                     odpovídá zrychlení míčku tíhovému zrychlení, proto je mu rovno i průměrné  

                     zrychlení míčku v daném intervalu.) 

              (h)  V okamžiku t=0 svírá rychlost míčku s osou z nenulový úhel. 

                     Nesprávné tvrzení. Míček se v okamžiku t=0 pohybuje svisle vzhůru, jeho  

                     rychlost tedy svírá s osou z nulový úhel. 

 

 
 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou a Nástrahu čtvrtou. 



Zadání úlohy: (3 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 
Na obrázku je v rovině Oxz s vodorovnou osou x a osou z orientovanou svisle 

vzhůru zakreslena trajektorie šikmo vrženého míčku. Předpokládáme, že míček lze považovat 

za hmotný bod, který se pohybuje v homogenním tíhovém poli Země, a odpor vzduchu je 

zanedbatelný. Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) V bodech xA a xC je z-ový průmět rychlosti míčku stejně velký, neboť velikost 

tohoto průmětu lze vyjádřit jako funkci jediné proměnné z.  

Správné tvrzení. Velikost z-ového průmětu rychlosti míčku lze vyjádřit buď 

z kinematických vztahů pro závislost vz(t) a z(t) vyloučením parametru t, nebo 

užitím zákona zachování mechanické energie. 

(b) V bodě xB se mění orientace rychlosti míčku, neboť v tomto bodě má míček 

nulové zrychlení. 

Nesprávné tvrzení. Jednak se nemění orientace rychlosti míčku (rychlost je tečná 

k trajektorii), jednak  míček nemá nulové zrychlení (zrychlení míčku během 

šikmého vrhu je rovno tíhovému zrychlení). 

(c) Mezi body xA a xB se míček zpomaluje, neboť jeho rychlost a zrychlení jsou 

nesouhlasně rovnoběžné.  

      Nesprávné tvrzení. Mezi body xA a xB   se míček sice zpomaluje, ale rychlost a  

      zrychlení míčku nejsou rovnoběžné (zrychlení míčku je rovno tíhovému  

      zrychlení, rychlost je tečná k trajektorii a v žádném jejím bodě nemá svislý  

      směr). 

(d) V bodech x=0 a xB jsou x-ové složky rychlosti míčku různé, neboť trajektorie  

      míčku je v těchto bodech jinak zakřivena. 

      Nesprávné tvrzení. x-ová složka rychlosti míčku se během pohybu nemění,  

      neboť x-ová složka zrychlení míčku, které je rovno zrychlení tíhovému, je  

      nulová. 

(e) Mezi body xB a xD  se míček zrychluje, neboť současně roste x-ová i z-ová složka 

jeho rychlosti. 

Nesprávné tvrzení. Velikost rychlosti míčku 2 2

x zv v v   mezi body xB a xD 

roste, ale proto, že  roste  velikost z-ové složky rychlosti a  x-ová složka nemění. 

 

 

 
 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 



 

 

Zadání úlohy: (4 minuty, 2 body, rok 2009, těžká)   

Na obrázku je zakreslen graf závislosti x-ové složky zrychlení na čase pro částici, jejíž x-ová 

složka rychlosti v okamžiku t=0 je vx(0) =  1,0 m.s
-1

. Vyberte právě ta tvrzení, která jsou pro 

danou situaci správná. Vyberte právě správná tvrzení. 

 

  

(a) V okamžicích t=2 s a t=4 s je x-ová složka rychlosti částice stejná. 

Správné tvrzení. Plocha pod grafem v intervalu [2,3] s a [3,4] s, opatřená 

v jednotlivých částech příslušným znaménkem (+ nad osou x, –  pod osou x),  je 

nulová. 

(b) V okamžiku t=3 s se mění znaménko x-ové složky rychlosti částice. 

                    Nesprávné tvrzení. V tomto okamžiku se mění znaménko x-ové složky zrychlení,  

                     x-ová složka zrychlení je nulová, a x-ová složka rychlosti nabývá lokálního  

                     maxima. 

              (c) V intervalu [2,3] s velikost x-ové složky rychlosti částice klesá. 

                    Nesprávné tvrzení. x-ová složka zrychlení sice v tomto intervalu klesá, ale  

                    nemění znaménko. x-ová složka rychlosti je v tomto intervalu kladná a roste, její  

                    velikost rovněž roste. 

              (d) V okamžiku t = 6 s je x-ová složka rychlosti stejná jako v okamžiku t = 0. 

                    Správné tvrzení. Součet ploch pod grafem v intervalu [0,3]  

                    s a [3,6] s, opatřených příslušným znaménkem, který představuje celkovou  

                    změnu x-ové složky rychlosti v intervalu [0,6] s, je nulový. 

(e) V intervalech [0,1] s a [5,6] s jsou x-ové průměty rychlosti částice souhlasně  

      rovnoběžné.  

                    Správné tvrzení. Průmět rychlosti do osy x je nulový a mezi šestou a sedmou  

                    sekundou (součet ploch pod grafem v intervalu [0,3] s a [3,6] s, opatřených  

                     příslušným znaménkem, který představuje  

                    celkovou změnu x-ové složky rychlosti, je nulový). Orientace průmětu se mění  

                    právě v okamžiku, kdy je průmět nulový. 

(f) V okamžicích t=7 s a t= 9 s má x-ový průmět rychlosti částice opačnou orientaci. 

                    Nesprávné tvrzení. Součet ploch pod grafem v intervalech [7,8] s a [8,9] s,  

                    opatřených příslušným znaménkem, který představuje celkovou  

                    změnu x-ové složky rychlosti v intervalu [7,9] s, je nulový. x-ová složka  

                    rychlosti je tedy v okamžicích 7 s a 9 s stejná. 

              (g) V okamžiku t=8 s je x-ová složka rychlosti částice nulová. 

                    Nesprávné tvrzení. Součet  ploch pod grafem, opatřených příslušnými znaménky,  

                    představuje celkovou změnu x-ové složky rychlosti  

                    v časovém intervalu  [0, 8] s. Průmět rychlosti do osy x je nulový mezi šestou a  

                   sedmou sekundou (viz (e)). 

              (h) V okamžiku t=15 s je x-ová složka rychlosti částice nulová. 

                   Nesprávné tvrzení. Součet  ploch pod grafem opatřených příslušnými znaménky  

                    představuje celkovou změnu x-ové složky rychlosti  

                    v daném časovém intervalu.  V intervalu [0, 15] s je kladný. Protože i počáteční  

                   hodnota x-ové složky rychlosti byla kladná, nemůže být výsledná hodnota nulová. 

 

 

                                                                       ********** 

 



 

                    Zdůvodnění všech odpovědí  vychází ze vztahu pro x-ovou složku rychlosti       

                    částice vx(t)=  1,0 m.s
-1

+ 
0

( )d

t

xa t t  . Vezmeme-li v úvahu geometrický význam   

                    integrálu (plocha omezená grafem funkce a vodorovnou  osou, opatřená  

                    příslušným znaménkem), lze o správnosti tvrzení ihned rozhodnout z grafu a  

                    zadané počáteční složky rychlosti částice.  

 

 

 
 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první a Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na obrázku je zakreslen graf závislosti velikosti rychlosti částice na čase. Z následujících 

tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a) V intervalu [10,11] s může dráha částice klesat. 

Nesprávné tvrzení. Dráha částice v intervalu [t0, t] je s velikostí rychlosti spojena 

vztahem 

0

( ) ( )d

t

t

s t v t t  , je tedy neklesající funkcí času. 

(b)  V intervalu [6,9] s může mít částice nenulové zrychlení. 

       Správné tvrzení. Částice má v daném intervalu sice konstantní velikost  

       rychlosti, tedy nulové tečné zrychlení, graf však nevylučuje možnost, že se  

       částice pohybuje křivočaře, tedy s nenulovým normálovým zrychlením. 

(c)  V intervalu [13,14] s může dráha částice narůstat. 

                     Nesprávné tvrzení. Dráha částice v intervalu [t0, t]  je s velikostí rychlosti  

                     spojena vztahem  

0

( ) ( )d

t

t

s t v t t  . Protože je v daném intervalu velikost rychlosti  

                    částice nulová, dráha se s časem nemění. 

(d)  V intervalu [4,5] s může mít částice nulové zrychlení. 

       Nesprávné tvrzení. V daném intervalu se mění velikost rychlosti částice, proto se  

       částice pohybuje s nenulovým tečným zrychlením.  

(e)  V intervalu [1,2]s může mít částice nenulové zrychlení. 

      Nesprávné tvrzení. V daném intervalu je velikost rychlosti částice nulová, částice  

      je tedy (v dané vztažné soustavě) v klidu, a proto je její tečné i normálové  

      zrychlení nulové. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Z téhož místa ve výšce 0h   nad povrchem Země byly současně vystřeleny dva projektily, 

první vodorovně a druhý svisle vzhůru. Předpokládáme, že projektily lze považovat za 

hmotné body, které se pohybují v homogenním tíhovém poli Země, a odpor vzduchu je 

zanedbatelný.  Vyberte právě to tvrzení, které je pro časové rozmezí, kdy se oba projektily 

vůči Zemi pohybují, správné. 

 

(a) Druhý projektil se vůči prvnímu pohybuje nejprve zpomaleně, neboť jeho 

počáteční rychlost je nesouhlasně rovnoběžná s tíhovým zrychlením. 

Nesprávné tvrzení. Zrychlení obou projektilů vzhledem k Zemi je g , jejich 

vzájemné zrychlení je nulové. 

(b) První projektil se vůči druhému pohybuje rovnoměrně, neboť projektily mají 

vůči Zemi stejné zrychlení. 

Správné tvrzení. Vzájemné zrychlení projektilů je nulové, jejich vzájemná 

rychlost je konstantní. 

(c) Druhý projektil se vůči prvnímu pohybuje po parabole, neboť směry počátečních 

rychlostí projektilů jsou různé. 

Nesprávné tvrzení. Vzájemné zrychlení projektilů je nulové, vzájemná rychlost 

konstantní, vzájemný pohyb je tedy rovnoměrný přímočarý. 

(d) O vzájemném pohybu projektilů nelze činit žádné závěry, neboť není známo, jak 

jsou konkrétně zvoleny vztažné soustavy s nimi spojené.  

Nesprávné tvrzení. Vzájemné zrychlení projektilů je nulové, vzájemná rychlost 

konstantní, vzájemný pohyb je tedy rovnoměrný přímočarý. Tyto závěry 

nesouvisí s volbou soustavy souřadnic, vektory jsou invariantní veličiny. 

(e)  Vzdálenost projektilů roste kvadraticky s časem, neboť oba projektily se vůči  

      Zemi pohybují rovnoměrně zrychleně.    

Nesprávné tvrzení. Vzájemný pohyb projektilů se děje s nulových relativním 

zrychlením. 

       

 

                                                                            ********** 

 

 

Zdůvodnění všech odpovědí vychází ze skutečnosti, že oba projektily se vůči 

Zemi pohybují se stejným  - tíhovým - zrychlením, vůči sobě se proto pohybují 

bez zrychlení, tedy rovnoměrně přímočaře. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na letišti v Madridu usnadňuje cestujícím přesun vodorovný pohyblivý chodník, který se vůči 

letištní hale pohybuje konstantní rychlostí v . Z následujících tvrzení je právě jedno 

nesprávné. Vyberte je. Odpor vzduchu zanedbáváme. 

 

(a) Míček, který se vůči chodníku pohybuje po trajektorii vodorovného vrhu, se po 

trajektorii vodorovného vrhu musí pohybovat i vůči letištní hale. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Protipříkladem může být pohyb míčku, 

který je z výšky 0h   nad chodníkem vůči němu vržen počáteční rychlostí v . 

Vůči chodníku se míček pohybuje po trajektorii vodorovného vrhu, vůči letištní 

hale volně padá. 

(b) Míček, který se vůči chodníku pohybuje se zrychlením, se s tímtéž zrychlením 

musí pohybovat i vůči letištní hale. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Chodník se vůči letištní hale pohybuje 

rovnoměrně přímočaře, proto je zrychlení míčku vůči chodníku i vůči letištní hale 

vždy stejné. 

(c) Míček, který se vůči chodníku pohybuje po přímce, se po přímce může 

pohybovat i vůči letištní  hale. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné.  Příkladem může být pohyb míčku s 

konstantní rychlostí v  vůči chodníku (vůči letištní hale se tedy míček pohybuje 

konstantní rychlosti 2 v ).  

(d) Míček, který se vůči chodníku pohybuje s proměnnou rychlostí, se s proměnnou 

rychlostí musí pohybovat i vůči letištní hale.   

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné.  Míček, který se pohybuje s proměnnou 

rychlostí, se pohybuje s nenulovým zrychlením. Toto zrychlení je ovšem stejné 

jak vůči chodníku, tak  vůči letištní hale, proto se rychlost míčku mění i vůči 

letištní hale. 

(e) Míček, který se vůči chodníku pohybuje rovnoměrně, se vůči letištní hale 

rovnoměrně pohybovat nemusí. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné.  Příkladem může být pohyb míčku, 

který se vůči chodníku pohybuje rovnoměrně po kružnici ležící ve svislé rovině. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy (1 minuta, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Malá kulička (hmotný bod) se pohybuje v rovině Oxy rovnoměrně po kružnici o poloměru R. 

Bod O je středem kružnice. Velikost rychlosti kuličky je v.  Z následujících tvrzení je právě 

jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Rychlost kuličky se nemění, neboť její pohyb je rovnoměrný.                                           

Nesprávné tvrzení. Mění se směr vektoru rychlosti. 

 

(b) Zrychlení kuličky je nulové.                                                                                  

Nesprávné tvrzení.  Nulové je pouze tečné zrychlení, normálové je nenulové, neboť 

trajektorie je zakřivená. 

 

(c) Úhel, který svírá vektor rychlosti kuličky s osou x, je úměrný času.                                       

Správné tvrzení. Tento úhel je 
vt

t
R

   , kde  je velikost úhlové rychlosti kuličky.     

(d) Úhel opsaný průvodičem kuličky s časem neustále roste, a proto je úhlové zrychlení 

kuličky nenulové.                                                                                                            

Nesprávné tvrzení. Úhel s časem roste lineárně, úhlová rychlost je tedy konstantní a 

úhlové zrychlení nulové. 

 

(e) Celkové zrychlení kuličky je v každém okamžiku rovno zrychlení normálovému a 

jeho velikost je dána vztahem 
2

, kde
v

a 


 je křivost kružnice.                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. Nesprávná je druhá část tvrzení, velikost zrychlení při 

rovnoměrném pohybu po kružnici je totiž dána vztahy 
2

2 , kde
v

a R
R

   je velikost 

úhlové rychlosti kuličky.     

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (3 minuty, 2 body, rok 2009, lehká) 

Malá kulička (hmotný bod) se pohybuje v rovině Oxy rovnoměrně po kružnici o poloměru R. 

Bod O je středem kružnice. Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

(a) Pohyb kuličky je periodický s periodou 
2 R

T
v


 , úhlová rychlost kuličky má velikost 

2 v

T R


   .                                                                                                                           

Správné tvrzení. Kulička urazí dráhu rovnou obvodu kružnice 2 R  právě za 

uvedenou dobu T. Velikost úhlové rychlosti je určena úhlem, který průvodič částice 

opíše za jednu sekundu (tento úhel je stejný bez ohledu na to, od kterého okamžiku je 

sekundový interval měřen, a je roven 
2 2 R v

T RT R

 
  ).   

(b)  Průměrná rychlost kuličky nemůže být nulová.                                                                

Nesprávné tvrzení. Průměrná rychlost je vztažena k určitému časovému intervalu a je 

definována jako podíl vektoru posunutí v tomto intervalu a délky intervalu. Například 

v okamžicích  t a t + T má kulička stejnou polohu, tj. nulové posunutí, a tedy nulovou 

průměrnou rychlost.  

 

(c) Vzhledem k tomu, že pohyb kuličky je rovnoměrný, je její průměrné zrychlení 

v každém časovém intervalu nulové.                                                                                                          

Nesprávné tvrzení. Při rovnoměrném pohybu po kružnici se mění směr rychlosti.  

Průměrné zrychlení je podílem  změny vektoru rychlosti za daný časový interval a 

délky tohoto intervalu. Nulové je tedy pouze tehdy, je-li vektor rychlosti v krajních 

bodech intervalu stejný. 

 

(d) Okamžité zrychlení kuličky je v každém bodě trajektorie rovno zrychlení 

normálovému, neboť tečné zrychlení při rovnoměrném pohybu je nulové.                                                               

Správné tvrzení. Celkové zrychlení je součtem tečného a normálového, přičemž tečné 

zrychlení je nenulové pouze tehdy, mění-li se velikost rychlosti. 

 

(e) Vektor úhlové rychlosti kuličky má v každém okamžiku směr polohového vektoru 

kuličky, ale je opačně orientován.                                                                                                           

Nesprávné tvrzení. Směr vektoru úhlové rychlosti je z definice kolmý na rovinu 

kružnice a jeho orientace je dána směrem otáčení kuličky podle pravidla pravé ruky. 

 

(f) Vektor rychlosti v , úhlové rychlosti    a polohový vektor r  spolu souvisí vztahem 

v r  .                                                                                                                          

Správné tvrzení. Pro velikost rychlosti platí v R r    , vektory v ,  a r jsou po 

dvou kolmé a tvoří v uvedeném pořadí pravotočivou bázi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(g) Úhlové zrychlení není konstantní. Vzhledem k rovnoměrnosti pohybu má sice stálou 

velikost, ale jeho směr se mění.                                                                                                     

Nesprávné tvrzení. Úhlové zrychlení je derivací vektoru úhlové rychlosti, který je však 

vzhledem k rovnoměrnosti pohybu konstantní.  Úhlové zrychlení je tedy dokonce 

nulové.  

 

(h) Normálové (dostředivé) zrychlení má sice stále směr do středu kružnice, jeho velikost 

se však mění, neboť úhel opsaný průvodičem kuličky stále narůstá.                          

Nesprávné tvrzení. Velikost normálového zrychlení je obecně dána vztahem 
2

n

v
a


 , 

kde v je velikost rychlosti částice a  poloměr křivosti její trajektorie. V případě 

rovnoměrného pohybu po kružnici je v konstantní a R  rovněž.  

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Zadání úlohy ( 3 minuty, 2 body, rok 2009, lehká) 

Malý míček (hmotný bod) koná šikmý vrh v homogenním tíhovém poli Země. Odpor 

prostředí je zanedbatelný. Počáteční rychlost míčku leží v rovině Oxy, má velikost 
0v  a 

s vodorovnou osou x svírá úhel 90  . Osa y je svislá a míří vzhůru. Z následujících 

tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

(a) Obě složky rychlosti, x-ová i y-ová, před dosažením nejvyššího bodu klesají, poté 

rostou. 

Nesprávné tvrzení. Platná je pouze část tvrzení vztahující se k y-ové složce. x-ová 

složka se nemění, neboť zrychlení míčku má směr osy y (tíhové zrychlení). 

 

(b) Ve vrcholu parabolické trajektorie dosahuje míček nulové rychlosti. 

Nesprávné tvrzení. Nulové hodnoty dosahuje v tomto bodě y-ová složka rychlosti, x-

ová je po celou dobu stejná. 

 

(c) Ve vrcholu parabolické trajektorie dosahuje míček minimální rychlosti, neboť 

zrychlení je v tomto okamžiku nulové. 

Nesprávné tvrzení. Míček sice dosahuje ve vrcholu trajektorie minimální rychlosti, ale 

zrychlení je nenulové. Zrychlení míčku je po celou dobu jeho letu rovno tíhovému 

zrychlení. 

  

(d) Ve vrcholu parabolické trajektorie má míček nenulové normálové a nulové tečné 

zrychlení, takže velikost celkového zrychlení je zde menší než v ostatních bodech 

trajektorie. 

      Nesprávné tvrzení. Ve vrcholu trajektorie je sice normálové zrychlení nenulové a  

      tečné zrychlení nulové, jejich součet, tedy celkové zrychlení, je roven zrychlení  

      tíhovému a je tedy konstantní. 

 

(e) V každém bodě trajektorie je součet tečného a normálového zrychlení míčku roven 

tíhovému zrychlení. 

Správní tvrzení. Celkové zrychlení míčku je rovno zrychlení tíhovému a celkové 

zrychlení je současně rovno součtu tečného a normálového. 

 

(f) Výška výstupu míčku dosahuje pro danou velikost rychlosti maxima pro 90  . 

Správné tvrzení. Výška výstupu je dána vztahem 2

0

1
sin

2
h v t gt  , kde čas výstupu 

t je určen podmínkou 0 sin 0.v v gt    Odtud 
2

0 sin

2

v
h

g


 . Tato hodnota nabývá 

maxima pro 90  . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(g) Poloměr křivosti R trajektorie v jejím nejvyšším bodě lze určit ze vztahu 
2

0v
g

R
 , 

neboť g je velikost normálového (dostředivého) zrychlení v tomto bodě. 

Nesprávné tvrzení. Velikost normálového zrychlení je opravdu g a platí 
2v

g
R

 , ale 

v nejvyšším bodě je 0 cosxv v v   , nikoli 
0v . 

 

(h) Velikost normálového zrychlení míčku bezprostředně po vypuštění je cosna g  . 

Správné tvrzení. Normálové zrychlení v bodě, v němž byl míček vypuštěn, svírá 

s celkovým zrychlením g úhel  .  

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (1,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Mezi následujícími tvrzeními je právě jedno správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Rychlost částice, která se pohybuje rovnoměrně, se nemění.                                            

      Nesprávné tvrzení. Pokud se částice pohybuje rovnoměrně křivočaře, její rychlost  

      (vektor) se mění. 

 

(b) Zrychlení částice, která se pohybuje rovnoměrně po kružnici, je konstantní.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Zrychlení částice, která se pohybuje rovnoměrně po kružnici, míří  

      neustále do středu kružnice, mění se proto jeho směr (velikost zůstává stejná). 

 

(c) Tečné zrychlení částice, která se pohybuje křivočaře, je v každém okamžiku nenulové.                                        

      Nesprávné tvrzení. Pokud je křivočarý pohyb částice rovnoměrný, je její tečné  

      zrychlení v každém okamžiku nulové.   

  

(d) Tečné zrychlení je vždy kolmé k polohovému vektoru částice.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení.Tečné zrychlení částice, je-li nenulové, je vždy tečné k trajektorii  

      (například při nerovnoměrném přímočarém pohybu je s (nenulovým) polohovým  

       vektorem rovnoběžné).  

 

(e) Polohový vektor a vektor rychlosti částice, jsou-li nenulové, spolu mohou svírat 

libovolný úhel.                                                                                                                                                                
Správné tvrzení. Vektor rychlosti částice je tečný k trajektorii, a proto může 

s polohovým vektorem svírat libovolný úhel.     

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy (2 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Malý míček (hmotný bod) koná vodorovný vrh v homogenním tíhovém poli Země. Odpor 

vzduchu je zanedbatelný. Vyberte právě ta tvrzení, která jsou správná. 

 

 

(a) Zrychlení míčku je konstantní, a proto je poloměr křivosti trajektorie ve všech 

okamžicích stejný.                                            

      Nesprávné tvrzení. Zrychlení míčku je sice během pohybu  konstantní  (je rovno  

      tíhovému zrychlení), ale poloměr křivosti trajektorie se mění (míček se pohybuje po  

      části paraboly). 

 

(b) Míček se pohybuje se zrychlením, a proto se mění jeho vodorovná i svislá složka 

rychlosti.                                                                                 

      Nesprávné tvrzení. Míček se sice pohybuje se zrychlením (tíhovým zrychlením),  

      vodorovná složka rychlosti se však nemění (zrychlení míčku má svislý směr). 

 

(c) V počátečním okamžiku je zrychlení míčku nulové, proto je jeho rychlost tečná 

k trajektorii.                                        

      Nesprávné tvrzení. Zrychlení míčku je během pohybu (a tedy i v počátečním  

      okamžiku) rovno tíhovému zrychlení. 

 

(d) Velikost rychlosti míčku neroste s časem lineárně, neboť velikost tečného zrychlení 

míčku není během pohybu konstantní.                                                                                                                                                               

Správné tvrzení. Průmět tíhového zrychlení do směru tečny k trajektorii – tečné 

zrychlení – má proměnnou velikost, a proto velikost rychlosti míčku neroste s časem 

lineárně.     

 

(e) Tečné zrychlení míčku je v každém okamžiku nenulové, a proto velikost rychlosti 

míčku během pohybu narůstá.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. V okamžiku t=0 je tečné zrychlení míčku nulové (tíhové  

      zrychlení je v tomto okamžiku rovno zrychlení normálovému). 

 

(f) Míček se zpočátku pohybuje rovnoměrně, neboť v  okamžiku t=0 je jeho rychlost 

kolmá ke zrychlení.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení.V průběhu pohybu míčku totiž není v žádném intervalu [t1, t2] tečné 

zrychlení trvale nulové, a proto je pohyb míčku v každém intervalu  [t1, t2] 

nerovnoměrný.    

 

(g) V počátečním okamžiku je normálové zrychlení míčku nenulové, a proto je trajektorie 

míčku po celou dobu jeho pohybu zakřivená.                                                                                                                                                                

Nesprávné tvrzení. K tomu, aby byla trajektorie po celou dobu pohybu zakřivená, 

nepostačuje nenulovost normálového zrychlení pouze v jediném  (počátečním) 

okamžiku.  

 

 

 

 



 

 

 

    

 

(h) Normálové zrychlení míčku se během pohybu mění, a proto se mění i velikost 

rychlosti míčku.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Změna velikosti rychlosti míčku nesouvisí s normálovým 

zrychlením, ale s tečným zrychlením.     

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1,5 bodu, rok 2011, těžká) 

 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou nesprávná, nebo je jejich správnost 

omezena na speciální případy. 

 

 

(a) Pokud se nemění zrychlení částice, nemění se ani její rychlost.                                            

Správná odpověď.  Platnost tvrzení je omezena pouze na speciální případ – pohyb 

částice s nulovým zrychlením. Pokud je zrychlení částice konstantní a nenulové, vždy 

se mění její rychlost (velikost či směr).  

 

(b) Pokud se mění velikost normálového zrychlení částice, mění se i poloměr křivosti 

trajektorie.                                                                                   

Správná odpověď. Tvrzení v obecném případě neplatí – poloměr křivosti trajektorie je 

s velikostí normálového zrychlení a velikostí rychlosti částice spjat vztahem 
2 ( )

( )
( )

n

v t
a t

R t
 . Pokud se mění normálové zrychlení a odpovídajícím způsobem i 

rychlost částice,  může být poloměr křivosti trajektorie konstantní. 

 

(c) Pokud má zrychlení směr normály k trajektorii, nemění se velikost rychlosti částice.                                        

Nesprávná odpověď. Tvrzení je vždy správné. Velikost rychlosti částice se může 

měnit pouze v případě, že tečné zrychlení částice je nenulové.  

 

(d) Pokud se nemění směr rychlosti částice, nemění se ani směr polohového vektoru.                                                                                                            

            Správná odpověď. Příkladem vyvracejícím obecnou platnost tvrzení může být  

            pohyb částice po přímce, která neprochází počátkem zvolené soustavy souřadnic.  

 

(e) Pokud se mění rychlost částice, mění se i její zrychlení.                                                                                                                                                               
Správná odpověď. Platnost tvrzení je omezena pouze na speciální případy, kdy se 

rychlost částice mění s časem podle vztahu ( ) .v t konst t .      

 

(f) Pokud je pohyb částice rovnoměrný, nemění se její zrychlení.                                                                                                                                                               
Správná odpověď. Platnost tvrzení je omezena pouze na rovnoměrný přímočarý 

pohyb, kdy je zrychlení částice nulové.     

 

(g) Pokud je  zrychlení částice  rovnoběžné s rychlostí, pohybuje se částice přímočaře.                                                                                                                                                               
Nesprávná odpověď. Tvrzení je vždy správné – normálové zrychlení je v daném 

časovém intervalu nulové, částice se proto pohybuje přímočaře.      

 

(h) Pokud se částice pohybuje přímočaře, je její dráha lineární funkcí času.                                                                                                                                                               
Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné v případě, kdy je tečné zrychlení v daném 

časovém intervalu nenulové.     

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (2 minuty, 1,5 bodu, rok 2011, těžká) 

 

Na obrázku je zakreslen graf závislosti dráhy částice na čase. Z následujících tvrzení vyberte 

právě to, které je  nesprávné, nebo je jeho správnost omezena na speciální případy. 

 

 

 

(a) V intervalu [0,3] s je pohyb částice rovnoměrný.                                            

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. V intervalu [0,3] s je velikost rychlosti 

částice konstantní, pohyb je tedy skutečně rovnoměrný. 

 

(b) V intervalu [6,7] s je zrychlení částice nulové.                                                                                   

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. V intervalu [6,7] s je částice v klidu, její 

zrychlení je tedy nulové.  

 

(c) V intervalu [21,22] s se částice pohybuje s nenulovým zrychlením.                                        

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. V intervalu [21,22] s se velikost rychlosti 

částice mění (roste), proto je přinejmenším tečné zrychlení částice nenulové.  

 

(d) V intervalu [12,13] s je zrychlení částice větší než v intervalu [1,2] s.                                                                                                            

Správná odpověď. Platnost tvrzení je omezena pouze na speciální případy. Z grafu lze 

totiž  určit pouze velikost tečného zrychlení v uvedených intervalech, je nulová, ne 

však velikost zrychlení normálového. Pokud je například  normálové zrychlení 

v uvedených intervalech rovněž nulové, je celkové zrychlení částice v intervalu 

[12,13] s stejné jako v intervalu [1,2] s. 

 

(e) Pro [7,8]t  s průměrná velikost rychlosti částice v intervalu [0,t] klesá.                                                                                                                                                               

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Průměrná velikost rychlosti částice 

v intervalu [t1,t2] je určena vztahem 2 1

2 1

( ) ( )s t s ts
v

t t t


 
 

. Protože  v intervalu  

      [7,8] s  dráha jako funkce času nenarůstá, kdežto délka časového intervalu [0,t] ano,  

      klesá v intervalu [0,t] průměrná velikost rychlosti částice.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první a Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadání úlohy (1,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Malá kulička (hmotný bod) se pohybuje rovnoměrně po kružnici. Perioda pohybu je T. 

Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Rychlost  i  úhlová rychlost kuličky se s časem mění.                                            

      Nesprávné tvrzení. Vektor rychlosti kuličky se sice mění (mění se jeho směr), vektor  

      úhlové rychlosti kuličky je však konstantní. (Dodejme pro úplnost, že vektor rychlosti  

      kuličky má stálou velikost a směr tečny k trajektorii, vektor úhlové rychlosti kuličky  

      má stálou velikost, je kolmý na rovinu kružnice a jeho orientace je určena směrem  

      otáčení  kuličky podle pravidla pravé ruky.)  

 

(b) Dráha kuličky je periodickou funkcí času.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Dráha kuličky je s (konstantní) velikostí rychlosti a s časem  

      spojena vztahem s=vt, je tedy rostoucí funkcí času. 

 

(c) Velikost průměrného zrychlení kuličky je  v každém z intervalů [ , ]t t t  stejná a je 

rovna velikosti dostředivého zrychlení.                                        

       Nesprávné tvrzení. Například v každém z intervalů [ , ]t t T  je průměrné zrychlení  

             kuličky nulové. (Připomeňme, že vektor průměrného zrychlení je definován  

       jako podíl rozdílu vektorů rychlosti na konci a na počátku daného časového intervalu  

       a délky tohoto intervalu.) 

 

(d) Průměrná rychlost kuličky je v každém z intervalů [ , ]t t T  nenulová.                                                                                                            

Nesprávné tvrzení. Vektor průměrné rychlosti je definován jako podíl rozdílu 

polohových vektorů na konci a na počátku daného časového intervalu  a délky tohoto 

intervalu. Čitatel definičního výrazu pro vektor průměrné rychlosti je tedy v intervalu  

[ , ]t t T   nulový. 

 

(e) Průměrná velikost rychlosti kuličky je v každém z intervalů [ , ]t t t   nenulová.                                                                                                                                                               

Správné tvrzení. Průměrná velikost rychlosti kuličky v intervalu [ , ]t t t  je určena 

vztahem 0
s v t

v v
t t

 
   
 

. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

 

Dopravní letadlo stoupá v intervalu 
1 2( , )t t  s konstantním zrychlením a , které svírá úhel   

s vektorem tíhového zrychlení g ,  kde o o(90 ,180 ) . V okamžiku 
1t  je rychlost letadla  

souhlasně rovnoběžná se zrychlením. Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte 

je.  

 

 

(a) Směr rychlosti  letadla se v intervalu 
1 2( , )t t  mění.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Rychlost letadla je v počátečním okamžiku 
1t  souhlasně  

      rovnoběžná  se zrychlením, proto je rychlost  se zrychlením souhlasně rovnoběžná ve  

      všech  okamžicích intervalu 1 2( , )t t  (pro závislost rychlosti na čase platí vztah  

      

      

      

1

1 1 1( ) ( ) ( ) ( )

t

t

v t v t adt v t a t t      ). 

 

(b) Trajektorií  letadla je v intervalu 1 2( , )t t  parabola.                                            

      Nesprávné tvrzení. Rychlost letadla je v počátečním okamžiku 1t  souhlasně  

      rovnoběžná  se zrychlením, proto je trajektorií část přímky (pro závislost polohového  

      vektoru na čase lze, podobně jako v části (a), odvodit vztah    

      2

1 1 1 1

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2
r t r t v t t t a t t       ). 

 

(c) Výška letadla nad zemským povrchem je v intervalu 1 2( , )t t kvadratickou funkcí času.                                        

       Správné tvrzení. Protože je svislá složka zrychlení nenulová (podle zadání platí  

       o o(90 ,180 ) ),  je podle vztahu pro závislost polohového vektoru na čase (viz část   

       (b)) závislost výšky letadla nad zemským povrchem v zadaném intervalu skutečně  

        kvadratickou funkcí času. 

 

(d) Vodorovná složka rychlosti letadla se v intervalu 1 2( , )t t  nemění.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Protože je vodorovná složka zrychlení nenulová (podle zadání platí  

      o o(90 ,180 ) ),  mění se v zadaném intervalu vodorovná složka rychlosti letadla. 

 

(e) Působením odporu vzduchu rychlost  letadla v intervalu 1 2( , )t t  klesá.                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. Protože se letadlo pohybuje s konstantním zrychlením, které je 

v počátečním okamžiku 1t  souhlasně rovnoběžné s rychlostí, rychlost letadla v daném 

intervalu narůstá.    

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 



 

 

Zadání úlohy (1 minuta, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

 

Během tzv. parabolického letu se speciálně upravené dopravní letadlo po jistou dobu, 

zpravidla dvaceti sekund, pohybuje po trajektorii šikmého vrhu v homogenním tíhovém poli 

Země. Z následujících tvrzení je pro tuto fázi letu právě jedno správné. Vyberte je.  

 

 

(a) V nejvyšším bodě trajektorie je zrychlení letadla nulové.                                            

      Nesprávné tvrzení. Protože se letadlo  pohybuje po trajektorii šikmého vrhu, jeho  

      zrychlení je  rovno zrychlení tíhovému a ve všech bodech trajektorie je tedy nenulové. 

 

(b) V nejvyšším bodě trajektorie je rychlost letadla nulová.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Letadlo se pohybuje po trajektorii šikmého vrhu, v nejvyšším bodě  

      trajektorie je proto jeho rychlost nenulová a má vodorovný směr (připomeňme, že  

      vodorovná složka rychlosti se během pohybu letadla nemění). 

 

(c) Rychlost letadla svírá se zrychlením stále stejný úhel.                                        

       Nesprávné tvrzení. Protože se letadlo pohybuje po trajektorii šikmého vrhu, úhel,  

       který svírá rychlost a zrychlení letadla (tíhové zrychlení), se mění. 

 

(d) Zrychlení letadla je konstantní.                                                                                                            

      Správné tvrzení. Zrychlení letadla odpovídá tíhovému zrychlení, je tedy konstantní. 

 

(e) V průběhu stoupání je pohyb letadla  rovnoměrně zpomalený.                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. Tečné zrychlení letadla má proměnnou velikost, proto je v průběhu 

stoupání jeho pohyb nerovnoměrně zpomalený.     

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

 

Hmotný bod se v časovém intervalu (0, )t   pohybuje rovnoměrně zrychleně po kladné 

poloose x. Z následujících zápisů, v nichž čas je vyjádřen v sekundách, rychlost v metrech za 

sekundu a souřadnice v metrech, může právě jeden představovat závislost  příslušné veličiny 

na čase. Vyberte jej. 

 

 

(a) 2 3( ) 3 2x t t t  .                                            

      Nesprávné tvrzení. V uvedeném případě je zrychlení hmotného bodu dáno vztahem   

      ( ) ( ) 6 12a t x t t konst    ., pohyb hmotného bodu tedy není rovnoměrně zrychlený. 

 

(b) 2( ) 2 6v t t t  .                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. V uvedeném případě je zrychlení hmotného bodu dáno vztahem  

      ( ) ( ) 2 12a t v t t konst    ., pohyb hmotného bodu tedy není rovnoměrně zrychlený. 

 

(c) 2( ) (17 )x t t  .                                        

       Správné tvrzení. V uvedeném případě je zrychlení hmotného bodu dáno vztahem  

       ( ) ( ) 2a t x t konst   ., pohyb hmotného bodu je tedy rovnoměrně zrychlený.  

       Současně platí ( ) 0x t   pro všechna (0, )t  , hmotný bod se tedy pohybuje po  

       kladené poloose x. 

 

(d) ( ) 15v t t  .                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. V uvedeném případě je zrychlení hmotného bodu  

      ( ) ( ) 1a t v t konst    .,  pohyb hmotného bodu je tedy rovnoměrně zrychlený. Na  

      druhé straně však pro (15 s, )t  platí ( ) 0v t  , hmotný bod se tedy pohybuje proti  

      směru osy x a od jistého okamžiku (který závisí na počátečních podmínkách hmotného  

      bodu) se pohybuje již pouze po záporné poloose x. 

 

(e) 2 2( ) ( 1)x t t  .                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. V uvedeném případě je zrychlení hmotného bodu dáno vztahem 
2( ) ( ) 12 4a t x t t konst    ., pohyb hmotného bodu tedy není rovnoměrně 

zrychlený.    

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1,5 bodu, rok 2011, těžká) 

 

Vyberte právě správná tvrzení.  

 

 

(a) Průměrná  rychlost  částice, která se pohybuje s nenulovým zrychlením, nemůže být 

nulová.                                            

      Nesprávné tvrzení. Pokud je polohový vektor částice na počátku a na konci  

      příslušného časového intervalu 1 2[ , ]t t stejný, tj. 
1 2( ) ( )r t r t , pak je průměrná rychlost  

      částice v tomto intervalu nulovým vektorem. 

 

(b) Při pohybu po kružnici je průměrné zrychlení částice v intervalu, který odpovídá 

jednomu oběhu, vždy stejné, a to nulové.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. I když má v počátečním i koncovém okamžiku intervalu, který  

      odpovídá jednomu oběhu částice po kružnici, rychlost stejný směr, může mít různou  

      velikost (nerovnoměrný pohyb částice po kružnici). V takovém případě je pak  

      odpovídající průměrné zrychlení nenulové.  

 

(c) Průměrná velikost rychlosti částice v intervalu 1 2[ , ]t t  je určena vztahem 1 2( ) ( )

2

v t v t
.                                       

Nesprávné tvrzení. Průměrná velikost rychlosti částice v uvedeném intervalu je určena 

definičním vztahem 
1 2

2 1

[ , ]
2 1

( ) ( )
t t

s t s t
v

t t





. 

 

(d) Velikost průměrné rychlosti částice musí být nenulová.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Pokud je průměrná rychlost částice nulová (srv. s částí (a)), pak je  

      nulová i velikost této vektorové veličiny. 

 

(e) Velikost průměrné rychlosti nemusí být rovna průměrné velikosti rychlosti.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. Velikost průměrné rychlosti může být nulová (srv. s částí (a)), 

zatímco průměrná velikost rychlosti pohybující se částice  
1 2

2 1

[ , ]
2 1

( ) ( )
t t

s t s t
v

t t





 je 

vždy nenulová.   

 

(f) K výpočtu průměrného zrychlení postačuje znalost polohového vektoru částice 

v počátečním a koncovém okamžiku příslušného časového intervalu.                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. K výpočtu průměrného zrychlení  
1 2

2 1

[ , ]
2 1

( ) ( )

t t

v t v t
a

t t





 

potřebujeme znát rychlost částice v počátečním a koncovém okamžiku příslušného 

intervalu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(g) K výpočtu velikosti průměrné rychlosti postačuje znalost dráhy, kterou částice 

v příslušném intervalu urazila.                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení.  K výpočtu velikosti průměrné rychlosti 
1 2

2 1

[ , ]
2 1

( ) ( )

t t

r t r t
v

t t





 je 

nutné znát polohový vektor částice v počátečním a koncovém okamžiku příslušného 

intervalu.   

 

(h) Za jistých okolností může být průměrná velikost rychlosti částice nezávislá na délce 

časového intervalu, k němuž se vztahuje.                                                                                                                                                               

Správné tvrzení. Průměrná velikost rychlosti částice     
1 2

2 1

[ , ]
2 1

( ) ( )
t t

s t s t
v

t t





 je 

v případě, že jde o rovnoměrný pohyb, na délce časového intervalu skutečně nezávislá. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2 minuty 1 bod, rok 2011, těžká) 

 

Z následujících tvrzení vyberte právě to, které je správné. 

 

 

(a) Velikost rychlosti částice, jejíž  zrychlení roste, se zvyšuje.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení.  Pokud je například zrychlení částice orientováno opačně než  

      rychlost, pak se, i při rostoucí velikosti zrychlení, velikost rychlosti částice zmenšuje. 

 

(b) Velikost rychlosti částice, která se pohybuje s konstantním zrychlením, může být 

konstantní.                                        

       Nesprávné tvrzení. Velikost rychlosti částice může být konstantní jen tehdy, když je  

       zrychlení částice v každém okamžiku rovno zrychlení normálovému. V takovém  

       případě však nemůže být zrychlení částice konstantní. Jinými slovy – pokud je  

       zrychlení částice konstantní, pak při jakýchkoli počátečních podmínkách nastane  

       okamžik, v němž je průmět zrychlení do směru tečny k trajektorii nenulový.  

      (Srv. například s pohyby těles v homogenním tíhovém  poli Země.) 

 

(c) Pokud je velikost zrychlení částice konstantní a nenulová, je pohyb částice 

nerovnoměrný.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Příkladem vyvracejícím správnost tvrzení může  být rovnoměrný  

      pohyb částice po kružnici. 

 

(d) Částice může mít nulovou rychlost a nenulové zrychlení.                                            

            Správné tvrzení.  Například v počátečním okamžiku volného pádu nebo v bodě   

            obratu svislého vrhu má částice nulovou rychlost, ale nenulové (v tomto případě  

             tíhové) zrychlení. 

 

(e) Při křivočarém pohybu nemůže být normálové zrychlení částice v žádném okamžiku   

      nulové.                                                                                                                                                                

      Nesprávné tvrzení. Při křivočarém pohybu může být normálové zrychlení nulové  

      například v bodech obratu matematického kyvadla. 

        

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou a Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (1 minuta, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Horkovzdušný balón stoupá s konstantním zrychlením -22 m.s . V okamžiku, kdy má rychlost 
-11 m.s , pasažér upustí jablko. Odpor vzduchu je zanedbatelný. Z následujících tvrzení je 

právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a) Jablko se vůči Zemi pohybuje s nulovou počáteční rychlostí.                                             

      Nesprávné tvrzení. Jablko se vůči Zemi pohybuje s počáteční rychlostí o velikosti  

     -11 m.s , orientovanou svisle vzhůru. 

 

(b) Jablko se vůči balónu pohybuje s nulovým počátečním zrychlením.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Jablko se vůči balónu  pohybuje se zrychlením  o  

      velikosti -2 -2(2 m.s ) 10 m.sg .  

 

(c) Jablko se vůči Zemi pohybuje svisle dolů.                                        

      Nesprávné tvrzení. Jablko se vůči Zemi zpočátku pohybuje svisle vzhůru s nenulovou  

      počáteční rychlostí o velikosti -11 m.s  (srv. s částí (a)). 

 

(d) Jablko se vůči balónu pohybuje svisle dolů.                                                                                                            

      Správné tvrzení. Jablko se vůči balónu pohybuje s nulovou počáteční rychlostí a  se       

      zrychlením o velikosti -2 -2(2 m.s ) 10 m.sg (srv. s částí (b)).  

 

(e) Jablko se vůči Zemi pohybuje s počátečním zrychlením -22 m.s .                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Jablko se vůči Zemi pohybuje s tíhovým zrychlením (působí na něj 

pouze tíhová síla).    

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadání úlohy (1 minuta, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

 

Mezi následujícími tvrzeními je právě jedno správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Průměrná rychlost částice nemůže mít, na rozdíl od okamžité rychlosti, směr tečny k 

trajektorii.                                            

      Nesprávné tvrzení. Pokud se částice pohybuje přímočaře,  průměrná rychlost  

      směr tečny k trajektorii má. 

 

(b) Dráha částice, která se pohybuje zpomaleně, může s časem klesat.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Dráha částice je vždy neklesající funkcí času, bez ohledu na  

      průběh rychlosti. 

 

(c) Průměrné zrychlení částice, která se pohybuje  rovnoměrně, může být nenulové.                                        

      Správné tvrzení. Pokud je rovnoměrný pohyb současně křivočarý, má  zrychlení  

      částice v každém okamžiku směr normály k trajektorii. Průměrné zrychlení  
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 v daném intervalu 1 2[ , ]t t  pak  nemusí být nulové (bude  

      tomu tak například v intervalu, během nějž částice pohybující se  rovnoměrně po  

      kružnici opíše její čtvrtinu).                                                                        

 

(d) Průměrné zrychlení částice může být ve všech vztažných soustavách stejné.                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení.  Například průměrné zrychlení částice v soustavě S, která je s ní 

pevně spojena, je vždy nulové, zatímco průměrné zrychlení částice v soustavě S’, která 

se vůči soustavě S pohybuje přímočaře s konstantním nenulovým zrychlením, bude v 

každém časovém intervalu nenulové. 

 

(e) Vektor posunutí částice má vždy menší velikost než dráha, kterou částice v daném 

intervalu urazila.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Pokud se částice pohybuje přímočaře, pak je  dráha, kterou urazila   

      v daném intervalu, rovna velikosti odpovídajícího vektoru posunutí. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Dynamika částice 

 

 

Zadání úlohy (2 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Výslednice F sil působících na částici o konstantní hmotnosti m je konstantní a nenulová. 

(Pohyb částice popisujeme v inerciální vztažné soustavě.) Z následujících tvrzení je právě 

jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Částice se pohybuje ve směru síly F .                                                                                     

Nesprávné tvrzení. Se směrem výslednice je shodný směr zrychlení částice (
F

a
m

 ). 

Směr pohybu (tj. směr rychlosti) částice bude shodný se směrem zrychlení pouze 

v případě, že i počáteční rychlost má tento směr. 

 

(b) Protože je výslednice sil konstantní, je pohyb částice rovnoměrný přímočarý. 

Nesprávné tvrzení. Aby byl pohyb částice rovnoměrný přímočarý, musela by být 

výslednice nulová (druhý Newtonův zákon). 

 

(c) Pohyb částice nemůže být rovnoměrný.                                                                               

Správné tvrzení. Podle druhého Newtonova zákona je zrychlení částice konstantní, 

neboť je konstantní výslednice sil, které na částici působí. Na druhé straně může být 

pohyb rovnoměrný jen tehdy, je-li rychlost trvale kolmá ke zrychlení (tečné zrychlení 

je nulové). To je v rozporu s tím, že zrychlení je konstantní. 

 

(d) Pohyb částice nemůže být křivočarý.                                                                      

Nesprávné tvrzení. Zrychlení částice je podle druhého Newtonova zákona konstantní, 

protože je konstantní výslednice sil, které na ni působí. Bude-li počáteční rychlost 

různoběžná se zrychlením, bude pohyb křivočarý (například šikmý vrh v homogenním 

tíhovém poli Země). 

 

(e) Částice může být v klidu.                                                                                              

Nesprávné tvrzení. Podle druhého Newtonova zákona se částice pohybuje se 

zrychlením 
F

a
m

 , její rychlost se tedy mění. 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (2 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Družice o hmotnosti m se pohybuje kolem Země (hmotnost M) po kruhové dráze o poloměru 

R (aproximace). Soustavu Země – družice považujeme za izolovanou, obě tělesa za hmotné 

body, vztažnou soustavu spojenou se Zemí za inerciální. Z následujících tvrzení je právě 

jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Družice se nachází ve stavu beztíže, v němž na ni nepůsobí žádné síly.                               

Nesprávné tvrzení. Na družici působí Země gravitační silou o velikosti 
2g

mM
F

R
 , 

která směřuje do středu Země. 

 

(b) Pohyb družice vůči Zemi je rovnoměrný.                                                                              

Správné tvrzení. Země  působí na planetu gravitační silou o stálé velikosti 

2g

mM
F

R
 , která směřuje do středu Země. Je tedy silou dostředivou. Velikost 

rychlosti družice je určena vztahem 
2

2

M v

R R
   (dostředivé zrychlení). 

 

(c) Čím by družice byla Zemi blíže, tím by perioda T jejího oběhu byla delší (nápověda: 

Kepler).                              

 

      Nesprávné tvrzení. Podle třetího Keplerova zákona je podíl 
3

2

R

T
 konstantní.  

 

(d) Družice na Zemi rovněž silově působí, avšak mnohem menší silou než Země na 

družici, neboť poměr hmotností m/M je  velmi malý.                                                    

Nesprávné tvrzení. Podle třetího Newtonova zákona působí družice na Zemi stejně 

velkou a opačně orientovanou silou, než působí Země na družici. 

 

(e) Protože je soustava družice-Země izolovaná, je její celková hybnost vzhledem 

k inerciální soustavě spojené se Sluncem nulová.                                                          

Nesprávné tvrzení. Hybnost (izolované) soustavy družice-Země je v každé inerciální 

vztažné soustavě  sice konstantní, nikoli však obecně nulová. Vzhledem k pohybu 

Země vůči Slunci nulová není. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy (3 minuty, 2 body, rok 2009, lehká) 

Výslednice F sil působících na částici o konstantní hmotnosti m je konstantní a nenulová. 

(Pohyb částice popisujeme v inerciální vztažné soustavě.) Z následujících tvrzení vyberte 

právě ta, která jsou správná.  

 

(a) Zrychlení částice nemusí být konstantní, neboť každá ze sil tvořících výslednici závisí 

na mechanickém stavu částice obecně jiným způsobem.                                                      

Nesprávné tvrzení. Zrychlení je dáno výslednicí sil podle druhého Newtonova zákona 

vztahem 
F

a
m

 . Je-li konstantní výslednice F i hmotnost částice, je konstantní i 

zrychlení.  

 

(b) Celkové zrychlení částice je rovno zrychlení tečnému, protože síla F leží stále v téže 

přímce.                                                                                                                                    

Nesprávné tvrzení. Celkové zrychlení je sice podle druhého Newtonova zákona 

konstantní, pohyb částice však může být křivočarý (záleží to na počáteční rychlosti). 

V takovém případě se bude měnit směr tečny a normály k trajektorii a tím i tečný a 

normálový průmět celkového (konstantního) zrychlení (srv. např. se šikmým vrhem).  

 

(c) Pohyb částice závisí na tom, jaká je povaha sil, jimiž je výslednice tvořena, tj. jaké 

jsou silové zákony popisující interakce částice s okolními objekty.                                                                               

Nesprávné tvrzení. Protože je výslednice konstantní, je polohový vektor částice dán, 

bez ohledu na povahu sil tvořících výslednici, například vztahem 

21
( ) (0) (0)

2

F
r t t v t r

m
   , kde (0), resp. (0)v r je počáteční rychlost, resp. počáteční 

poloha. 

 

(d) Částice se může pohybovat přímočaře.                                                                                

Správné tvrzení. V případě, že počáteční rychlost částice bude rovnoběžná se směrem 

zrychlení, které je podle druhého Newtonova zákona konstantní, bude její pohyb 

přímočarý.  

 

(e) Velikost rychlosti částice se bude měnit.                                                                            

Správné tvrzení. Pokud by měl být pohyb částice rovnoměrný, muselo by být její tečné 

zrychlení nulové. Pro při konstantním celkovém zrychlení 
F

a
m

  to není možné. 

Výpočet na doplnění: Pro časovou derivaci  výrazu 
2

2 d ( )
( ) platí 2 ( ) ( ) 2 2 (0)

d

v t Ft F
v t v t v t v a v

t m m

 
       

 
. Tento výraz nemůže být 

trvale nulový. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(f) Bude-li počáteční rychlost částice kolmá k výslednici F (a tím i ke zrychlení), bude se 

částice pohybovat po kružnici.                                                                                       

Nesprávné tvrzení. Protože je výslednice konstantní, je trajektorie částice popsána 

vztahem pro polohový vektor  21
( ) (0) (0)

2

F
r t t v t r

m
   , kde (0), resp. (0)v r  je 

počáteční rychlost, resp. počáteční poloha. Tato vektorová funkce není parametrickým 

vyjádřením kružnice pro žádnou volbu počáteční polohy a rychlosti částice. 

 

(g) Částice se bude pohybovat po parabole, nebo po přímce.                                                                             

Správné tvrzení. Protože je výslednice konstantní, je trajektorie částice popsána 

vztahem pro polohový vektor  21
( ) (0) (0)

2

F
r t t v t r

m
   , kde (0), resp. (0)v r  je 

počáteční rychlost, resp. počáteční poloha. Tato vektorová funkce je parametrickým 

vyjádřením paraboly, nebo přímky. Příkladem jsou pohyby částice v homogenním 

 tíhovém poli Země. 

 

(h) Částice může nabýt nulové rychlosti nanejvýš v jediném okamžiku.                                     

Správné tvrzení.  Podle druhého Newtonova zákona je  zrychlení částice konstantní, 

F
a

m
 . Rychlost částice je tedy úměrná času například podle vztahu 

( ) (0), kde (0)v t at v v  je počáteční rychlost. Pokud je podmínka (0) 0at v  vůbec 

splněna pro některou hodnotu t, je toto řešení jediné.  

 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (2 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Na vodorovném stole leží v klidu kostka o hmotnosti m. (Soustava je umístěna v homogenním 

tíhovém poli Země, tíhové zrychlení je g .) Z následujících tvrzení je právě jedno správné. 

Vyberte je. 

 

(a) Na kostku působí tíhová síla mg a tlaková síla stolu T . Tyto síly představují akci  a 

reakci.                                                                                                                                         

Nesprávné tvrzení. Akce a reakce popisují vzájemné působení těles, například A a B. 

Jedna z těchto sil tedy působí na těleso A, druhá na těleso B. Síly mg  a T  však obě 

působí na kostku. Tíhovou silou působí na kostku Země, tlakovou silou stůl.   

 

(b) Reakcí na tíhovou sílu mg  ve smyslu třetího Newtonova zákona je síla mg , jíž 

působí stůl na kostku.                                                                                                      

Nesprávné tvrzení. Stůl působí na kostku tlakovou silou T . Reakcí na tíhovou sílu 

mg  ve smyslu třetího Newtonova zákona je síla mg , jíž působí kostka na Zemi.  

 

(c) Reakcí na tlakovou sílu T , jíž působí stůl na kostku, je ve smyslu třetího Newtonova 

zákona tlaková síla, jíž působí stůl na podložku.                                                             

Nesprávné tvrzení. Reakcí na sílu T je tlaková síla T , jíž působí kostka na stůl. 

 

(d) Síly mg  a T jsou stejně velké a opačně orientované, nejde o akci a reakci ve smyslu 

třetího Newtonova zákona.                                                                                                 

Správné tvrzení. Uvedené síly působí na totéž těleso – kostku. Jsou však stejně velké a 

opačně orientované, neboť zrychlení kostky je nulové (důsledek vazební podmínky – 

viz zadání). Proto musí být nulová i výslednice F mg T  . 

 

(e) V případě sil mg  a T nejde o akci a reakci, avšak síly jsou stejné povahy – v obou 

případech jde o gravitační interakci.                                                                              

Nesprávné tvrzení. Síla mg  popisuje gravitační interakci, podstatou vzniku tlakové 

síly T je elektromagnetická interakce. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou a Nástrahu třetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadání úlohy (3 minuty, 2 body, rok 2009, lehká) 

Na vodorovném stole o hmotnosti M leží v klidu kostka o hmotnosti m. Stůl stojí na 

vodorovné podložce. (Soustava je umístěna v homogenním tíhovém poli Země, tíhové 

zrychlení je g .) Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná.  

 

(a) Stůl tlačí na podložku tíhovou silou ( )M m g .                                                          

Nesprávné tvrzení. Stůl působí na podložku tlakovou silou P , jejíž podstatou je 

elektromagnetická interakce. Platí sice rovnost ( )P m M g  , ta však vyplývá ze 

skutečnosti, že soustava “stůl+kostka“ je v klidu, její zrychlení a výslednice sil na ni 

působících jsou nulové. Výslednice sil je součtem tíhové síly mg  působící na kostku, 

tíhové síly M g  působící na stůl a tlakové síly P podložky na stůl. ( P  a P  jsou 

akce a reakce.) 

 

(b) Tíhová síla mg , jíž působí Země na kostku, a tlaková síla T , jíž působí stůl na kostku, 

jsou stejně velké, protože jde o akci a reakci ve smyslu třetího Newtonova zákona. 

Nesprávné tvrzení. Rovnost mg = T plyne z toho, že zrychlení kostky je nulové, 

nulová je tedy i výslednice mg T sil, kterými na kostku působí okolní objekty (Země 

a stůl). Síly mg  a T  nejsou akcí a reakcí. Působí, na rozdíl od akce a reakce, na totéž 

těleso (kostku), a jsou různé povahy (gravitační, resp. elektromagnetická). 

 

(c) Tlaková síla P , jíž působí stůl na podložku, a tlaková síla P , jíž působí podložka na 

stůl, jsou akce a reakce.                                                                                                           

Správné tvrzení. Síly P  a P  charakterizují vzájemné tlakové působené podložky a 

stolu. 

 

(d) Tlaková síla T , jíž působí stůl na kostku, a tlaková síla T , jíž působí kostka na stůl, 

jsou stejně velké a opačně orientované, protože kostka je vůči stolu v klidu.  

Nesprávné tvrzení. Síly T a T  jsou stejně velké a opačně orientované v důsledku 

platnosti třetího Newtonova zákona  (jde o síly vzájemného působení – akci a reakci). 

 

(e) Dvojice sil, které představují akci a reakci, jsou mj. tyto: tíhová síla mg , jíž působí 

Země na kostku, a  síla mg , jíž působí kostka na Zemi, tlaková síla stolu na 

podložku a tlaková síla podložky na stůl,  tlaková síla kostky na stůl a tlaková síla 

stolu na kostku.  

      Správné tvrzení. Síly v každé dvojici představují síly vzájemného působení dvou  

      objektů. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(f) Tlaková síla podložky na stůl kompenzuje celkovou tíhovou sílu působící na stůl a na 

kostku.                                                                                                                                         

Správné tvrzení. Na soustavu “kostka+stůl“ působí Země tíhovými silami mg  a Mg  a 

podložka tlakovou silou P . Výslednice těchto sil je nulová (soustava je v klidu), tj. 

( ) 0mg Mg P    . Tlaková síla podložky tedy skutečně kompenzuje sílu tíhovou.  

 

(g) Tlakovou sílu  T  stolu na kostku a tlakovou sílu T  kostky na stůl nelze konkrétně 

určit, protože se ve vyjádření výslednice sil, jimiž okolní objekty působí na soustavu 

“stůl+kostka“, neuplatní.                                                                                                 

Nesprávné tvrzení.  Uvedené síly se sice ve vyjádření výslednice sil, jimiž okolní 

objekty působí na soustavu neuplatní, uplatní se však ve vazebních podmínkách 

formulovaných pro každé těleso zvlášť. Například pro kostku: Zrychlení kostky je 

nulové, musí být tedy nulová i výslednice sil, které na kostku působí, tj. 0mg T  . 

Odtud určíme T .  

 

(h) Tlakovou sílu T  stolu na kostku  lze určit pouze pomocí podmínky, že stůl se 

nepohybuje.                                                                                                                 

Nesprávné tvrzení. Na stůl působí Země tíhovou silou Mg , podložka tlakovou silou 

P  a kostka tlakovou silou T . Stůl se nepohybuje, má tedy  nulové zrychlení. Proto 

platí ( ) ( ) 0Mg T P     . K určení síly T  tato podmínka sama nestačí. Musíme 

použít buď podmínku klidu kostky nebo podmínku klidu soustavy jako celku. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu druhou  a Nástrahu třetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Pohyb částice s konstantní hmotností je popisován v inerciální vztažné soustavě. 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

 

(a) Pokud je výslednice sil působících na částici nenulová, pohybuje se částice 

nerovnoměrně. 

Nesprávné tvrzení. Částice by se i v případě nenulové výslednice sil mohla 

pohybovat rovnoměrně křivočaře (například rovnoměrně po kružnici). 

(b) Pokud je výslednice sil působících na částici nulová, je částice v klidu. 

Nesprávné tvrzení. Pokud je výslednice sil působících na částici nulová, má 

částice nulové zrychlení, může se tedy pohybovat rovnoměrně přímočaře. 

(c) Pokud se částice pohybuje křivočaře, svírá výslednice na ni působících sil se 

zrychlením nenulový úhel. 

Nesprávné tvrzení. Podle druhého Newtonova zákona je (nenulové) zrychlení 

částice souhlasně rovnoběžné s výslednicí sil působících na částici.  

(d) Pokud na částici působí jedna či více sil, pohybuje se částice s nenulovým 

zrychlením.   

Nesprávné tvrzení. Pokud na částici působí jedna či více sil a jejich výslednice je 

nulová, je zrychlení částice podle druhého Newtonova zákona rovněž nulové. 

(e) Pokud se částice pohybuje přímočaře, je výslednice na ni působících sil nulová. 

Nesprávné tvrzení. Pokud se částice pohybuje nerovnoměrně přímočaře, 

výslednice sil, které na ni působí, je obecně nenulová. 

(f) Pokud se mění výslednice sil působících na částici, mění se i zrychlení částice. 

Správné tvrzení. Výslednice sil působících na částici o hmotnosti m je se 

zrychlením spojena druhým Newtonovým zákonem F ma . 

(g) Pokud se částice pohybuje rovnoměrně, svírá výslednice na ni působících sil s 

rychlostí částice nulový úhel. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být rovnoměrný pohyb částice po 

kružnici – výslednice sil je silou dostředivou a s rychlostí částice svírá úhel 90
o
. 

(h) Pokud se mění rychlost částice, mění se i výslednice sil působících na částici. 

Nesprávné tvrzení. Rychlost částice se mění i v případě, kdy na částici působí 

konstantní síla (viz například  pohyby částic v homogenním tíhovém poli Země).  

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Pohyb částice s konstantní hmotností je popisován v inerciální vztažné soustavě. 

Z následujících tvrzení je právě jedno nesprávné. Vyberte je. 

 

 

(a) Nenulová výslednice sil působících na částici, která se pohybuje rovnoměrně, má 

konstantní velikost. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Pokud se částice pohybuje rovnoměrně 

po obecné křivce, jejíž poloměr křivosti se mění, může být příčinou této změny 

měnící se velikost výslednice sil.  

(b) Nenulová výslednice sil působících na částici, která se pohybuje rovnoměrně 

křivočaře, svírá s nenulovou rychlostí částice nenulový úhel. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Při křivočarém pohybu má částice 

nenulové normálové zrychlení, proto výslednice sil nemůže být  rovnoběžná 

s rychlostí částice. 

(c) Je-li výslednice sil působících na částici konstantní a nenulová, může se směr 

pohybu částice měnit. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Srv. například s pohyby částic 

v homogenním tíhovém poli Země.   

(d) Je-li výslednice sil působících na částici konstantní a nenulová, nemůže se měnit 

směr zrychlení částice.   

Nesprávná odpověď. Tvrzení je  správné. Podle druhého Newtonova zákona totiž 

platí, že zrychlení částice je přímo úměrné výslednici sil, které na ni působí. 

(e) Je-li  výslednice sil  působících na částici  konstantní a nenulová, mění se 

rychlost částice. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Pokud na částici působí obecně 

nenulová výslednice sil, je zrychlení částice podle druhého Newtonova zákona 

nenulové, proto se mění rychlost částice (velikost nebo směr). 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadání úlohy: (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Pohyb částice s konstantní hmotností je popisován v inerciální vztažné soustavě. 

Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Pokud na částici působí síly, jejichž výslednice je nenulová, mění se směr pohybu 

částice, neboť podle druhého Newtonova zákona se mění hybnost částice. 

Nesprávné tvrzení. I v případě, že na částici působí síly s nenulovou výslednicí, 

se částice může pohybovat přímočaře (avšak nerovnoměrně). 

(b) Pokud na částici působí síly, jejichž výslednice je nenulová, mění se zrychlení 

částice, neboť podle druhého Newtonova zákona se mění rychlost částice. 

Nesprávné tvrzení. Pokud na částici působí síly s nenulovou výslednicí, která je 

konstantní, je podle druhého Newtonova zákona konstantní i zrychlení částice. 

(c) Pokud na částici působí síly, jejichž výslednice je nenulová, mění se rychlost 

částice, neboť podle druhého Newtonova zákona se mění hybnost částice. 

Správné tvrzení. Pokud na částici působí síly s nenulovou výslednicí, mění se 

podle druhého Newtonova zákona hybnost částice,  a tím i její rychlost.  

(d) Pokud na částici působí síly, jejichž výslednice je nenulová, mění se velikost 

rychlosti částice, neboť podle druhého Newtonova zákona má částice nenulové 

zrychlení.    

Nesprávné tvrzení. Pokud na částici působí síly s nenulovou výslednicí, může se 

částice pohybovat rovnoměrně, tj. s konstantní velikostí rychlosti (avšak 

křivočaře – srv. např. s rovnoměrným pohybem částice po kružnici). 

(e) Pokud na částici působí síly, jejichž výslednice je nenulová, mění se hybnost 

částice, neboť podle druhého Newtonova zákona se mění zrychlení částice.  

Nesprávné tvrzení. Pokud na částici působí síly s nenulovou výslednicí, mění se 

sice podle druhého Newtonova zákona hybnost částice, nemusí se však měnit její 

zrychlení (například při konstantní nenulové výslednici působících sil je 

zrychlení částice konstantní).  

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadání úlohy: (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Částici s konstantní hmotností sledujeme v inerciální vztažné soustavě. Z následujících 

tvrzení je pro tuto situaci právě jedno správné. Vyberte je.  

 

(a) Rychlost částice se může měnit pouze vlivem interakce částice s objekty, s nimiž 

je daná inerciální vztažná soustava pevně spojena jako se vztažnými tělesy. 

Nesprávné tvrzení. Rychlost částice se může měnit vlivem interakce  částice 

s jakýmikoli objekty. 

(b) Poloha částice se může měnit i v případě, že částice neinteraguje s jinými objekty 

(tzv. volná částice). 

Správné tvrzení. Taková částice je podle prvního Newtonova zákona v dané 

inerciální vztažné soustavě v klidu, nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém. 

(c) Hybnost částice se může měnit pouze vlivem interakce částice s vnějšími objekty,  

s nimiž daná inerciální vztažná soustava není spojena jako se vztažnými tělesy. 

Nesprávné tvrzení. Hybnost částice se může měnit vlivem interakce částice 

s jakýmikoli objekty. 

(d) K zakřivení trajektorie částice může dojít i vlivem setrvačných odstředivých sil. 

Nesprávné tvrzení. K zakřivení trajektorie částice může dojít pouze vlivem 

interakce částice s jinými objekty  

(e)  Zrychlení částice se může měnit pouze vlivem interakce částice s objekty, které  

      jsou s ní v přímém dotyku.     

Nesprávné tvrzení. Zrychlení částice se může měnit vlivem interakce částice 

s jakýmikoli objekty, tedy i s těmi, které s ní interagují bez přímého dotyku  

( například gravitační interakce hmotných objektů). 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu pátou. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy: (3,5 minuty, 1,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Na obrázku je zakreslen graf časové závislosti x-ové složky výslednice sil působících na 

částici s konstantní hmotností. Pohyb částice sledujeme v inerciální vztažné soustavě. Vyberte 

právě ta tvrzení, o jejichž správnosti nelze v dané situaci rozhodnout. 

 

 

    (a)  V intervalu [2,4] s je x-ová složka rychlosti částice záporná. 

  Správná odpověď. O správnosti tvrzení skutečně nelze rozhodnout. Z grafu lze    

  sice zjistit znaménko x-ové složky zrychlení částice s hmotností m       

  (
( )

( ) x
x

F t
a t

m
 ), ale nikoli znaménko x-ové složky rychlosti  

  (

0

0( ) ( ) ( )d

t

x x x

t

v t v t a t t   ), neboť neznáme její hodnotu v okamžiku t0 (tzv.    

 počáteční podmínka). 

(b) V intervalu [6,8] s se částice pohybuje zpomaleně (velikost její rychlosti klesá), 

v intervalu [8,10] s se částice pohybuje zrychleně (velikost její rychlosti roste). 

                     Správná odpověď. O správnosti tvrzení skutečně nelze rozhodnout. K určení   

                     časového průběhu velikosti rychlosti nestačí znát časový průběh jen jedné složky  

                     zrychlení. 

              (c) V okamžiku t=24 s je x-ová složka rychlosti částice nulová. 

Správná odpověď. O správnosti tvrzení skutečně nelze rozhodnout. Z grafu lze 

sice zjistit znaménko x-ové složky zrychlení částice s hmotností m 

(
( )

( ) x
x

F t
a t

m
 ), ale nikoli x-ovou složku rychlosti (

0

0( ) ( ) ( )d

t

x x x

t

v t v t a t t   ), 

neboť neznáme hodnotu 0( )xv t  (tzv. počáteční podmínka). 

(d) V intervalu [22,26] s je rychlost částice konstantní.   

Správná odpověď. O správnosti tvrzení skutečně  nelze rozhodnout. Nevíme 

totiž, jaké jsou v daném intervalu časové závislosti zbývajících dvou složek 

výslednice sil, tj.  Fy(t)  a Fz (t), a jaké je tedy zrychlení částice. 

(e) V okamžiku t=8 s se mění orientace x-ového průmětu zrychlení částice. 

Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení lze rozhodnout - tvrzení je správné. x-

ová složka zrychlení částice s hmotností m je určena vztahem 
( )

( ) x
x

F t
a t

m
 . 

V daném okamžiku se mění znaménko složky ax(t), a tedy i orientace x-ového 

průmětu zrychlení částice. 

(f) V intervalu [6,10] s x-ová složka zrychlení částice roste. 

Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení lze rozhodnout - tvrzení je správné. x-

ová složka zrychlení částice s hmotností m je určena vztahem 
( )

( ) x
x

F t
a t

m
 , a 

proto v daném intervalu, stejně jako složka Fx(t), roste. 

(g) V intervalu [12,16] s x-ová složka rychlosti částice roste. 

Nesprávná odpověď. O správnosti tvrzení lze rozhodnout - tvrzení je správné. x-

ová složka výslednice sil a tím i x-ová složka zrychlení částice je v daném 

intervalu kladná, x-ová složka rychlosti částice proto roste 

(

0

0( ) ( ) ( )d

t

x x x

t

v t v t a t t   ). 

 



(h) V intervalu [18,20] s se částice pohybuje zpomaleně (velikost její rychlosti   

      klesá). 

                   Správná odpověď. O správnosti tvrzení skutečně nelze rozhodnout. K určení   

                   časového průběhu velikosti rychlosti nestačí znát časový průběh jen jedné složky  

                   zrychlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první a Nástrahu druhou. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na obrázku je zakreslen graf závislosti velikosti výslednice sil působících na částici 

s konstantní hmotností na čase. Pohyb částice sledujeme v inerciální vztažné soustavě. 

Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je.  

 

(a) V okamžiku t=2 s je derivace hybnosti částice stejně velká jako v okamžiku t=14 

s, neboť  výslednice sil má v těchto okamžicích stejnou velikost. 

Správné tvrzení. Podle druhého Newtonova zákona platí 
d

d

p
F

t
 , tj. 

d

d

p
F

t
 . 

             (b)  V intervalu [0,3]  se částice pohybuje rovnoměrně zrychleně, neboť výslednice na  

                    ni působících sil a tím i zrychlení částice mají konstantní velikost. 

Nesprávné tvrzení. Výslednice sil a tím i zrychlení částice mají sice v daném 

intervalu konstantní velikost, přesto se částice může pohybovat rovnoměrně, tedy 

s konstantní velikostí rychlosti (tj. částice má nulové tečné zrychlení – například 

při rovnoměrném pohybu po kružnici). 

(c) V okamžiku t=8 s se mění pohyb částice ze zrychleného na zpomalený (velikost 

rychlosti tedy nabývá maxima), neboť funkce F(t) zde nabývá svého maxima. 

Nesprávné tvrzení. V extrémech velikosti rychlosti je nulové tečné zrychlení. 

Extrém velikosti výslednice sil F(t) není tedy indikátorem extrému velikosti 

rychlosti. (Pro zjištění extrému velikosti rychlosti by bylo třeba znát například 

průběh tečného zrychlení, nebo přímo závislost vektoru rychlosti na čase, kterou 

lze zjistit z časového průběhu celkového zrychlení a počáteční podmínky pro 

rychlost.) 

(d) V okamžicích t=6 s a t=10 s je velikost zrychlení částice stejná, neboť graf funkce 

F(t) má stejný sklon. 

Nesprávné tvrzení. Velikost zrychlení částice je sice v obou okamžicích stejná, 

neboť je stejná velikost výslednice sil (druhý Newtonův zákon F ma ), sklon 

grafu, tj. 
d ( )

d

F t

t
, však není pro velikost zrychlení rozhodující. 

(e) V okamžiku t=8 s je rychlost částice maximální, neboť maximální je i velikost 

výslednice sil působících na částici.   

Nesprávné tvrzení. Extrém velikosti rychlosti není určen extrémem velikost 

výslednice sil.  

 

 
 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu první a Nástrahu čtvrtou. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 



 

 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, lehká) 

Výtah se rozjíždí dolů se zrychlením A . Z následujících tvrzení je právě jedno správné. 

Vyberte je. 

 

(a) Pasažér ve zrychleném výtahu má stejnou hmotnost jako ve výtahu v klidu, neboť 

hmotnost tělesa nezávisí na volbě vztažné soustavy. 

Správné tvrzení. Hmotnost pasažéra nezávisí na volbě vztažné soustavy.  

(b) Popisujeme-li pohyb těles, která se nacházející ve zrychleném výtahu, vzhledem 

k Zemi (inerciální vztažná soustava), je nutné uvážit působení setrvačné síly, 

neboť zrychlený výtah je neinerciální vztažnou soustavou. 

Nesprávné tvrzení. Při popisu pohybu těles z hlediska vztažné soustavy spojené 

se Zemí (inerciální vztažná soustava) bereme v úvahu pouze  reálné síly. 

(c) Na pasažéra ve zrychleném výtahu působí menší tíhová síla než ve výtahu v 

klidu, neboť pasažér se vzhledem k Zemi pohybuje se zrychlením A . 

Nesprávné tvrzení. Tíhová síla, která působí na těleso, nezávisí na volbě vztažné 

soustavy, v níž jeho pohyb popisujeme.  

(d) Jablko, které pasažér upustí ve zrychleném výtahu, dopadne na podlahu za 

stejnou dobu jako ve výtahu v klidu, neboť zrychlení jablka vzhledem výtahu 

nezávisí  na typu  pohybu výtahu.   

Nesprávné tvrzení. Jablko dopadne na podlahu zrychleného výtahu později, 

protože jeho zrychlení vzhledem k výtahu je (se zanedbáním odporu vzduchu) 

dáno rozdílem tíhového zrychlení a zrychlení výtahu , tj. a g A  . 

(e) Pasažér, který drží jablko v ruce v klidu vzhledem k výtahu, na ně působí  menší 

silou, než by působil ve výtahu v klidu, neboť vzhledem k Zemi udílí pasažér 

jablku zrychlení A . 

Nesprávné tvrzení. Pasažér ve zrychleném výtahu sice na jablko působí menší 

silou než ve výtahu v klidu, ale zrychlení udílí jablku výslednice sil, které na ně 

působí (v tomto případě tíhová síla a síla, jíž působí  pasažér). 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu pátou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, lehká) 

Z následujících je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) O setrvačné síle translační se uvažuje pouze v těch neinerciálních soustavách, 

které se vůči inerciálním  soustavám neotáčejí. 

Nesprávné tvrzení. O setrvačné síle translační se uvažuje vždy, když se počátek 

neinerciální soustavy vůči inerciálním soustavám pohybuje se zrychlením, 

nehledě na to, zda se osy neinerciální soustavy otáčejí, či nikoli.  

(b) Setrvačná odstředivá síla je reakcí na sílu dostředivou.  

     Nesprávné tvrzení. K setrvačným silám neexistují ve smyslu třetího Newtonova   

     zákona reakce. 

(c) K setrvačným silám neexistují objekty, které na částici těmito silami působí.    

Správné tvrzení. Z hlediska newtonovské mechaniky setrvačné síly nemají původ 

v interakci mezi hmotnými objekty. 

(d) Setrvačná Coriolisova síla způsobuje například vymílání břehů řek tekoucích na 

zeměkouli severojižním směrem.   

Nesprávné tvrzení. Z hlediska newtonovské mechaniky setrvačné síly nejsou 

reálnými silami, které mají původ v interakci hmotných objektů, ale pouze 

opravnými členy umožňujícími rozšířit platnost druhého Newtonova zákona i na 

neinerciální vztažné soustavy. Nelze jim proto připisovat reálné účinky, jako 

například vymílání břehů řek. (Vymílání je způsobeno silovým působením 

proudící vody na břehy.) 

(e) O setrvačných silách není nutné uvažovat v případě, kdy je částice v klidu 

v počátku dané neinerciální soustavy. 

Nesprávné tvrzení. V takovém případě je nutno zahrnout do úvah setrvačnou sílu 

translační, která je obecně nenulová. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu pátou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Na nakloněnou rovinu s úhlem sklonu 0  položíme krabici a uvolníme ji. Předpokládáme, 

že odpor prostředí je zanedbatelný. Vyberte právě ta tvrzení, která jsou správná. 

 

(a) Na krabici působí tíhová síla a tlaková síla nakloněné roviny. Jejich výslednice je 

rovnoběžná s nakloněnou rovinou.  

Správné tvrzení. Krabice se může pohybovat pouze podél nakloněné roviny 

(vazební podmínka). Její rychlost i zrychlení jsou tedy rovněž rovnoběžné 

s nakloněnou rovinou. 

(b) Tlaková síla, jíž působí nakloněná rovina na krabici, je reakcí na průmět tíhové 

síly do směru kolmého k nakloněné rovině. 

Nesprávné tvrzení. Tlaková síla, jíž působí nakloněná rovina na krabici je reakcí 

na tlakovou sílu, jíž působí krabice na nakloněnou rovinu. 

(c) Na krabici působí celkem tři síly: dvě z nich jsou k nakloněné rovině kolmé a ruší 

se, třetí je s nakloněnou rovinou rovnoběžná. 

Nesprávné tvrzení. Na krabici působí pouze tíhová síla a tlaková síla nakloněné 

roviny.  

(d) Tlaková síla nakloněné roviny má svislý směr, ale menší velikost než tíhová síla. 

Krabice proto klesá se zrychlením.    

Nesprávné tvrzení. Tlaková síla, jíž působí nakloněná rovina na krabici, má směr 

kolmý k nakloněné rovině, nikoli tedy svislý.  

        (e)  Při vhodném sklonu nakloněné roviny je výslednice sil působících na krabici                 

              nulová. Krabice pak klesá s konstantní rychlostí. 

Nesprávné tvrzení. Dvě různoběžné síly (tíhová síla a tlaková síla nakloněné 

roviny) nemohou dát mulovou výslednici. 

        (f)  Země působí na krabici dvěma silami: jedna je s nakloněnou rovinou rovnoběžná,   

              druhá je k nakloněné rovině kolmá a deformuje ji. 

Nesprávné tvrzení. Země působí na krabici tíhovou silou. 

       (g)  Zrychlení krabice má směr nakloněné roviny, proto je tlaková síla nakloněné   

              roviny stejně velká jako průmět tíhové síly do směru kolmého k nakloněné   

              rovině. 

Správné tvrzení. Na krabici působí pouze dvě síly – tíhová síla (svislá) a tlaková 

síla nakloněné roviny (kolmá k nakloněné rovině). Z vazební podmínky (krabice 

se pohybuje podél nakloněné roviny) plyne, že průmět zrychlení, a tedy i průmět 

výsledné sily, do směru kolmého k nakloněné rovině je nulový. Průmět tíhové 

síly do směru kolmého k nakloněné rovině tedy kompenzuje tlakovou sílu.  

       (h)   Průmět zrychlení krabice do svislého směru je nulový, proto se svislý průmět  

              tlakové síly nakloněné roviny ruší s tíhovou silou.  

Nesprávné tvrzení. Nulový je průmět zrychlení do směru kolmého k nakloněné 

rovině (vazební podmínka). 

 

 

                                                                            ********** 

 

Zdůvodnění odpovědí vychází z druhého Newtonova zákona. Podrobněji: Na 

krabici o hmotnosti m na nakloněné rovině s úhlem sklonu  působí dvě síly: 

Země tíhovou silou GF  a nakloněná rovina tlakovou silou N . V soustavě 

souřadnic podle obrázku platí ( sin , cos )G G GF F F   , (0, )N N . Druhý 



Newtonův zákon pro krabici má s uvážením vazební podmínky pro zrychlení 

( ,0)a a  a s uvážením silového zákona GF mg  vektorový tvar 

Gma F N  , 

 ve složkách tedy   

:       sin 0 sin ,

:         0=  - cos cos

x ma mg a g

y mg N N mg

 

 

   

  
 

Závěrem dodejme, že tlaková síla nakloněné roviny není reakcí na průmět 

tíhové síly do směru kolmého k nakloněné rovině, neboť jde o síly, resp. 

průměty sil působící na totéž těleso - krabici. Z téhož důvodu není průmět 

tíhové síly do směru kolmého k nakloněné rovině silou, která nakloněnou 

rovinu deformuje.  

 

 
 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na vlákně zanedbatelné hmotnosti a neproměnné délky je zavěšena malá kulička. Napnuté 

vlákno i s kuličkou vychýlíme o úhel 
0  z rovnovážné polohy a uvolníme (matematické 

kyvadlo). Pohyb kuličky sledujeme v inerciální vztažné soustavě spojené se Zemí. 

Předpokládáme, že odpor prostředí je zanedbatelný. Vyberte právě ta tvrzení, která jsou 

správná. 

 

(a) Při průchodu rovnovážnou polohou je výslednice sil působících na kuličku nulová. 

Nesprávné tvrzení. Při průchodu rovnovážnou polohou je výslednice sil působících na 

kuličku – tíhové síly a tahové síly vlákna - nenulová a má směr normály k trajektorii 

(udílí kuličce normálové zrychlení, tečné zrychlení je nulové). 

(b) V průběhu pohybu kyvadla je tahová síla vlákna silou dostředivou, která udílí kuličce  

odpovídající normálové zrychlení. 

            Nesprávné tvrzení. Tahová síla vlákna sice směřuje do středu kružnicové trajektorie,  

            ale odpovídající normálové zrychlení je určeno průmětem výslednice tíhové síly a  

            tahové síly vlákna do směru normály k trajektorii (tj. do směru vlákna).  

(c) Při průchodu rovnovážnou polohou působí na kuličku tíhová síla, tahová síla vlákna a  

odstředivá síla. 

            Nesprávné tvrzení. Během pohybu kyvadla působí na kuličku (v inerciální vztažné  

            soustavě spojené se Zemí) pouze dvě síly: tíhová síla Země a tahová síla vlákna.  

(d) V bodě obratu nabývá tahová síla vlákna své nejmenší velikosti. Kulička je tak ve 

stavu beztíže.   

Nesprávné tvrzení. Tahová síla vlákna nabývá sice v bodě obratu své nejmenší 

velikosti, avšak není pravda, že kulička je v bodě obratu ve stavu beztíže (dodejme, že 

stav beztíže je charakterizován tím, že na objekt působí pouze tíhová síla). 

(e) V obecné poloze (tj. pro úhlovou výchylku    , 0   ) je výslednice sil 

působících na kuličku vodorovná a vrací tak kuličku zpět do rovnovážné polohy. 

            Nesprávné tvrzení. Výslednice sil působících na kuličku má obecně nenulovou tečnou  

            i normálovou složku (trajektorie je zakřivena) a její směr se v průběhu pohybu kyvadla  

            mění. 

(f) Tahová síla vlákna je v každém okamžiku stejně velká jako průmět tíhové síly do  

      směru vlákna. 

            Nesprávné tvrzení. Součtem tahové síly a průmětu tíhové síly do směru vlákna je   

            určeno normálové zrychlení, které je obecně nenulové (nulové je pouze v krajních  

            polohách, neboť v nich má kulička nulovou rychlost). 

      (g) Kulička může kmitat ve svislé rovině pouze pro maximální úhlové výchylky o

0 5  . 

            Nesprávné tvrzení. Kulička zavěšená na vlákně může kmitat ve svislé rovině pro  

            maximální úhlové výchylky o

0 90  . 

      (h) Při průchodu kuličky rovnovážnou polohou je tahová síla vlákna větší než tíhová síla. 

            Správné tvrzení. Při průchodu rovnovážnou polohou má výslednice tíhové síly a  

            tahové síly vlákna směr normály k trajektorii (směřuje svisle vzhůru), proto je tahová  

            síla vlákna větší než tíhová síla. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 



 

Zadání úlohy: (3,5 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na vlákně zanedbatelné hmotnosti a neproměnné délky je zavěšena malá kulička. Napnuté 

vlákno i s kuličkou vychýlíme o úhel 
0  z rovnovážné polohy a uvolníme (matematické 

kyvadlo). Pohyb kuličky sledujeme v inerciální vztažné soustavě spojené se Zemí. 

Předpokládáme, že odpor prostředí je zanedbatelný. Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je. 

 

(a) Při průchodu rovnovážnou polohou je výslednice sil působících na kuličku nulová, 

neboť rovnovážnou polohou prochází kulička setrvačností. 

Nesprávné tvrzení. Při průchodu rovnovážnou polohou je výslednice sil působících na 

kuličku - tíhové síly a tahové síly vlákna - nenulová a směřuje svisle vzhůru (udílí 

kuličce normálové zrychlení, tečné zrychlení je nulové). 

      (b)  V bodech obratu je výslednice sil působících na kuličku tečná k trajektorii, neboť 

      kulička má v bodech obratu nulovou rychlost. 

            Správné tvrzení. V bodech obratu je rychlost kuličky nulová, proto je nulové i  její 

            normálové zrychlení. Zrychlení kuličky je tedy tečné k trajektorii a tečná k trajektorii  

            je tedy i výslednice sil působících na kuličku. 

(c)  V obecné poloze (   , 0   ) je vlákno napínáno větší silou než v bodech obratu,  

      protože na kuličku navíc působí odstředivá síla. 

            Nesprávné tvrzení. V obecné poloze je sice vlákno napínáno větší silou než v bodech 

            obratu, není ale pravda, že na kuličku působí odstředivá síla (v inerciální vztažné  

            soustavě spojené se Zemí působí na kuličku pouze tíhová síla a tahová síla vlákna).  

     (d)  V obecné poloze (   , 0   ) je výslednice sil působících na kuličku tečná   

            k trajektorii, protože kulička koná harmonický kmitavý pohyb. 

Nesprávné tvrzení. V obecné poloze (   , 0   ) má výslednice sil působících na 

kuličku nenulovou tečnou i normálovou složku.  

(e) Při průchodu kuličky rovnovážnou polohou je vlákno napínáno stejnou silou, 

jako když kulička v rovnovážné poloze v klidu visí, neboť silové zákony určující 

velikosti jednotlivých sil nesouvisí s pohybovým stavem objektu. 

            Nesprávné tvrzení. Při průchodu rovnovážnou polohou je tíhová síla menší než tahová  

            síla vlákna (jejich výslednice má směr normály k trajektorii a směřuje svisle vzhůru).  

            Dodejme pro úplnost, že tahová síla vlákna neproměnné délky není určena silovým  

            zákonem. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Malé kuličce zavěšené na napnutém vlákně zanedbatelné hmotnosti a neproměnné délky 

udělíme takovou rychlost, že obíhá po kružnici ležící ve svislé rovině. Předpokládáme, že 

odpor prostředí je zanedbatelný. Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) V nejvyšším bodě trajektorie může být velikost rychlosti kuličky libovolná, avšak  

      nenulová, jinak by se totiž kulička v tomto bodě zastavila. 

Nesprávné tvrzení. Rychlost kuličky v nejvyšším bodě musí mít minimálně takovou 

velikost 
minv , aby tíhová síla udílela kuličce odpovídající normálové zrychlení (v 

takovém případě napětí ve vlákně vymizí). Platí tedy 
2

minv
m mg

l
 , kde m je hmotnost 

kuličky, l je délka vlákna a g je velikost tíhového zrychlení, po vyjádření pak 

minv gl .  

(b) V okamžiku, kdy má vlákno vodorovný směr, je tahová síla vlákna nulová, neboť  

      nulový je i průmět tíhové síly do směru vlákna. 

Nesprávné tvrzení. V uvažovaném okamžiku je průmět tíhové síly do směru vlákna 

nulový, což znamená, že tahová síla vlákna udílí kuličce při pohybu po zakřivené 

trajektorii normálové zrychlení - je tedy nenulová. 

      (c)  V nejnižším a nejvyšším bodě trajektorie je zrychlení kuličky stejně velké, neboť 

      stejně velké jsou i síly, které na kuličku v těchto bodech působí. 

            Nesprávné tvrzení. V nejnižším i nejvyšším bodě trajektorie je zrychlení kuličky  

            zrychlením normálovým (tečné zrychlení je nulové). Protože má ale kulička v těchto  

            bodech jinou velikost rychlosti, je jiné i její normálové zrychlení. 

       (d) V nejvyšším bodě trajektorie může napětí ve vlákně vymizet, jelikož normálové  

             zrychlení může kuličce udílet pouze tíhová síla.    

Správné tvrzení. Popsaná situace odpovídá minimální přípustné velikosti rychlosti 

kuličky minv v nejvyšším bodě trajektorie, platí tedy 
2

minv
m mg

l
 , kde m je hmotnost 

kuličky, l je délka vlákna a g je velikost tíhového zrychlení, po vyjádření pak 

minv gl .  

       (e) Situaci popsanou v zadání není možné uskutečnit, neboť výslednice sil působících na  

      kuličku směřuje v každém bodě trajektorie do nejnižší polohy. Kulička proto může ve  

      svislé rovině pouze kmitat. 

            Nesprávné tvrzení. Pokud udělíme kuličce například v nejnižší poloze dostatečně  

            velkou rychlost (umíte ji vypočítat?), bude kulička skutečně obíhat po kružnici ležící  

            ve svislé rovině. 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na vlákně zanedbatelné hmotnosti a neproměnné délky je zavěšena malá kulička. Napnuté 

vlákno i s kuličkou vychýlíme o úhel 
0  z nejnižší polohy a udělíme kuličce takovou rychlost, 

že se pohybuje rovnoměrně po kružnici ve vodorovné rovině (kónické kyvadlo). Pohyb 

kuličky sledujeme v inerciální vztažné soustavě spojené se Zemí. Předpokládáme, že odpor 

prostředí je zanedbatelný. Vyberte právě ta tvrzení, která jsou  správná. 

 

(a) Na kuličku působí mimo jiné tíhová síla a dostředivá síla. 

            Nesprávné tvrzení. Na kuličku působí  pouze dvě síly: tíhová  

            síla Země a tahová síla vlákna. Jejich výslednice je silou dostředivou. 

      (b) Výslednice sil působících na kuličku je tím větší, čím větší je úhel 
0 . 

            Správné tvrzení. Výslednice tíhové síly a tahové síly vlákna je silou dostředivou. Pro  

            její velikost platí 
d 0tanF mg  , kde m je hmotnost kuličky a g je velikost tíhového  

            zrychlení. 

      (c) Na kuličku působí mimo jiné tahová síla vlákna a odstředivá síla. 

            Nesprávné tvrzení. Na kuličku působí pouze dvě síly: tíhová síla Země a tahová síla  

            vlákna. Jejich výslednice je silou dostředivou. 

(d) Výslednice sil působících na kuličku je v každém okamžiku tečná k trajektorii.   

            Nesprávné tvrzení. Výslednice sil působících na kuličku je silou dostředivou. 

      (e) Svislý průmět výslednice sil působících na kuličku je v každém okamžiku nulový. 

            Správné tvrzení. Kulička se pohybuje rovnoměrně ve vodorovné rovině. Průmět jejího  

            zrychlení do svislého směru je proto nulový a nulový je tedy i svislý průmět  

            výslednice sil působících na kuličku. 

      (f) Vlákno je napínáno silou, která je stejně velká jako tíhová síla působící na kuličku. 

            Nesprávné tvrzení. Protože je výslednice tíhové síly a tahové síly vlákna silou  

            dostředivou, je svislý průmět tahové síly vlákna stejně velký jako tíhová síla působící  

            na kuličku. Pro velikost tahové síly vlákna tedy platí 
cos

mg
T



 , kde m je hmotnost  

            kuličky a g je velikost tíhového zrychlení.  

      (g) Kulička může konat popsaný pohyb pouze pro úhly o

0 5  . 

            Nesprávné tvrzení. Kulička může konat popsaný pohyb pro úhly o0 90  .  

      (h) Velikost tahové síly vlákna se v průběhu pohybu kuličky nemění. 

            Správné tvrzení. Protože je výslednice tíhové síly a tahové síly vlákna silou  

            dostředivou, je svislý průmět tahové síly vlákna stejně velký jako tíhová síla působící  

            na kuličku.  Pro velikost tahové síly vlákna tedy platí 
cos

mg
T



 , kde m je hmotnost  

            kuličky a g je velikost tíhového zrychlení. 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na vlákně zanedbatelné hmotnosti a neproměnné délky je zavěšena malá kulička. Napnuté 

vlákno i s kuličkou vychýlíme o úhel 
0  z nejnižší polohy a udělíme kuličce takovou rychlost, 

že se pohybuje rovnoměrně po kružnici ve vodorovné rovině (kónické kyvadlo). Pohyb 

kuličky sledujeme v inerciální vztažné soustavě spojené se Zemí. Předpokládáme, že odpor 

prostředí je zanedbatelný. Vyberte právě to tvrzení, které není  správné. 

 

(a) Kulička se pohybuje rovnoměrně po kružnici, proto na ni mimo jiné působí dostředivá 

síla. Reakcí na tuto sílu je síla odstředivá. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Na kuličku působí pouze dvě síly: tíhová síla 

Země a tahová síla vlákna. Dostředivá síla je jejich  výslednicí. 

(b) Popsaný pohyb nelze uskutečnit při volbě o90  , neboť složením tíhové síly a 

tahové síly vlákna by nebyla požadovaná dostředivá síla. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Na kuličku působí tíhová síla Země a tahová 

síla směřující podél napnutého vlákna do bodu závěsu. Má-li se kulička pohybovat 

rovnoměrně po kružnici ve vodorovné rovině, musí být výslednice těchto sil silou 

dostředivou (leží rovněž ve vodorovné rovině). Odtud dostáváme podmínku 
o0 90  . 

(c) Svislý průmět tahové síly vlákna je stejně velký jako tíhová síla působící na kuličku, 

protože rychlost kuličky stále leží v téže vodorovné rovině. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Zrychlení kuličky leží stále v téže vodorovné 

rovině, proto je svislý průmět zrychlení kuličky nulový, nulový je tedy i svislý průmět 

výslednice sil působících na kuličku. Výslednice sil je určena vektorovým součtem 

tíhové síly a tahové síly vlákna, tj. svislý průmět tahové síly vlákna je stejně velký 

jako tíhová síla. 

(d) Dostředivé zrychlení kuličky je určeno vodorovným průmětem tahové síly vlákna,  

neboť  všechny další síly působící na kuličku mají svislý směr. Tečné zrychlení 

kuličky je nulové.  

            Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Na kuličku působí pouze dvě síly: tíhová síla  

            Země má svislý směr (nulový průmět do vodorovné roviny),  tahová síla má směr  

            napnutého vlákna. Síla dostředivá je jejich výslednicí, je tedy určena vodorovným  

             průmětem tahové síly vlákna. 

(e) Velikost výslednice sil působících na kuličku je závislá na volbě úhlu 0 , neboť čím  

      větší je tento úhel, tím větší je tahová síla vlákna i její vodorovný průmět. Ostatní  

      síly působící na kuličku jsou totiž konstantní.   

            Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Na kuličku působí pouze dvě síly: tíhová síla  

             Země a tahová síla vlákna. Jejich výslednice je silou dostředivou a je určena  

             vodorovným průmětem tahové síly vlákna (je tedy tím větší, čím větší je  

             úhel 0 ). 

      

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu čtvrtou. 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy: (4 minuty, 2 body, rok 2009, těžká) 

Na podlaze vagónu, který je do okamžiku t=t0 vzhledem k nástupišti v klidu, leží bedna o 

hmotnosti m. Koeficient statického tření mezi bednou a podlahou je f0, koeficient 

dynamického tření mezi bednou a podlahou je f. V okamžiku t= t0 se začne vagón rozjíždět po 

přímých vodorovných kolejích se zrychlením A . Velikost zrychlení se mění podle vztahu 

A=k(t-t0), kde k je konstanta úměrnosti a t je čas. Tíhové zrychlení je g . Odpor vzduchu 

zanedbáváme. Vyberte právě ta tvrzení, které jsou správná. 

 

 

(a) Po celou dobu, kdy je bedna vzhledem k jedoucímu vagónu v klidu, na ni působí 

statická třecí síla o velikosti mgf0. Tato síla je orientovaná ve směru pohybu vagónu. 

Nesprávné tvrzení. Pokud je bedna vzhledem k vagónu v klidu, udílí jí statická třecí 

síla t,sF  vzhledem k nástupišti zrychlení A , tedy t,sF mA . Tato síla je závislá na 

čase. 

      (b) Jakmile se dá bedna vzhledem k jedoucímu vagónu do pohybu, působí na ni  

            dynamická třecí síla o velikosti mgf. Tato síla je orientovaná ve směru pohybu vagónu. 

            Správné tvrzení.   Bedna se dá do pohybu  v okamžiku, kdy velikost statické třecí síly  

            (tato síla působí ve směru pohybu vagónu a  

            udílí bedně požadované zrychlení A ) překročí maximální přípustnou hodnotu  mgf0.   

            Bedna se dá vzhledem k podlaze vagónu do pohybu opačným směrem. Proti tomuto  

            pohybu působí dynamická třecí síla t,dF =mgf, orientovaná proti pohybu bedny vůči  

            podlaze, tedy ve směru pohybu vagónu. 

      (c)  Do okamžiku t=t0 , kdy se vagón začne rozjíždět, je statická třecí síla působící na  

      bednu nulová. 

            Správné tvrzení. Do okamžiku t=t0 na bednu působí tíhová síla a tlaková síla  

            podložky, tedy síly svislého směru. Z vazební podmínky (zrychlení bedny vzhledem  

            k nástupišti je nulové) dostáváme, že nulová je i statická třecí síla působící na bednu. 

      (d) Velikost statické třecí síly působící na bednu roste spolu se zrychlením vagónu až do  

            hodnoty mgf0. Tato síla má opačnou orientaci než zrychlení vagónu.  

            Nesprávné tvrzení. Velikost statické síly, jejíž okamžitá hodnota leží v intervalu [0,  

            mgf0], sice se zrychlením vagónu narůstá, avšak tato síla je souhlasně orientovaná se  

            zrychlením vagónu (udílí totiž bedně vzhledem k nástupišti zrychlení A ). 

(e) V okamžiku t=t0 nabývá statická třecí síla působící na bednu velikosti  mgf0 a bedna  

      se začíná vzhledem k vagónu pohybovat. 

            Nesprávné tvrzení. V okamžiku t=t0 na bednu působí tíhová síla a tlaková síla  

            podložky, tedy síly svislého směru. Z vazební podmínky (zrychlení bedny vzhledem  

            k nástupišti je v tomto okamžiku stále ještě nulové, A(t0) = k(t0-t0) = 0) dostáváme,  

            že nulová je i statická  třecí síla působící na bednu. 

(f) Do okamžiku, kdy se začne bedna vzhledem k vagónu pohybovat, na ni působí statická 

třecí síla o velikosti mA. Tato síla urychluje bednu vzhledem k nástupišti. 

Správné tvrzení. Pokud je bedna vzhledem k vagónu v klidu, udílí jí statická třecí síla 

t,sF  vzhledem k nástupišti zrychlení A , tedy t,sF mA . 

(g) Pokud se změní hmotnost bedny, bude se bedna (jakmile se dá vzhledem k vagónu do 

pohybu) pohybovat s jiným zrychlením. 

Nesprávné tvrzení. Zrychlení bedny vzhledem k vagónu má velikost a=g(f0-f). 

 

 

 



 

(h) Pokud se změní hmotnost bedny, začne se bedna vzhledem k vagónu pohybovat 

v jiném  okamžiku.     

     Nesprávné tvrzení. Bedna se dá vzhledem k vagónu do pohybu v okamžiku     

      0
0

gf
t t

k
  . 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu třetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na vodorovné podložce leží hranol o hmotnosti m. Koeficient statického tření mezi hranolem 

a podložkou je f0, koeficient dynamického tření mezi hranolem a podložkou je f. V okamžiku 

t=0 začne na hranol působit vodorovná síla F . Velikost této síly se mění podle vztahu F=kt, 

kde k je konstanta úměrnosti a t je čas. Tíhové zrychlení je g . Odpor vzduchu zanedbáváme. 

Vyberte právě to tvrzení, které je  správné. 

 

 

(a) V okamžiku t=0 se hranol začne vzhledem k podložce pohybovat, protože na něj 

působí vodorovná síla F . 

Nesprávné tvrzení. Hranol se začne pohybovat v okamžiku, kdy je velikost síly 

F rovna maximální přípustné velikosti statické třecí síly max

t,sF = mgf0. 

(b) Až do okamžiku, kdy se hranol začne vzhledem k podložce pohybovat, je třecí síla na 

něj působící nulová, neboť hranol je vzhledem k podložce v klidu. 

Nesprávné tvrzení. Na hranol v klidu působí tíhová síla, tlaková síla podložky, 

vodorovná síla F a vodorovná statická třecí síla t,sF . Výslednice těchto sil musí být 

nulová (druhý Newtonův zákon), proto t,sF = kt. 

(c) Velikost třecí síly, jíž působí podložka na hranol, může v určitém časovém intervalu 

narůstat, protože vodorovná síla F se s časem mění. 

Správné tvrzení. Pokud je hranol v klidu, působí na něj  tíhová síla, tlaková síla 

podložky, vodorovná síla F a vodorovná statická třecí síla t,sF . Výslednice těchto sil 

musí být nulová (druhý Newtonův zákon), proto t,sF = kt, velikost třecí síly tedy 

s časem roste. 

(d) Pokud je hranol vzhledem k podložce v klidu, nelze velikost statické třecí síly určit,  

      neboť pro statickou třecí sílu neexistuje silový zákon.   

            Nesprávné tvrzení. Pokud je hranol v klidu, působí na něj  tíhová síla, tlaková síla  

            podložky, vodorovná síla F a vodorovná statická třecí síla t,sF . Výslednice těchto  

            sil musí být nulová (druhý Newtonův zákon), proto t,sF = kt. 

(e) Pokud se hranol pohybuje, je velikost třecí síly menší, než když je hranol v klidu, 

protože platí f < f0. 

            Nesprávné tvrzení. Pokud je hranol v klidu, působí na něj  tíhová síla, tlaková síla  

            podložky, vodorovná síla F a vodorovná statická třecí síla t,sF . Výslednice těchto  

            sil musí být nulová (druhý Newtonův zákon), proto t,sF = kt. V časovém intervalu   

           [0, )
mgf

t
k

  je pak  velikost statické třecí síly menší než velikost dynamické třecí síly  

          t,dF =mgf. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu třetí. 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Výslednice F sil působících na částici o konstantní hmotnosti m je konstantní a nenulová. 

(Pohyb částice popisujeme v inerciální vztažné soustavě.) Z následujících tvrzení vyberte 

právě ta, která jsou správná.  

 

(a) Částice se bude trvale pohybovat ve směru výslednice F  pouze v případě, že má 

vhodnou počáteční polohu.                                           

      Nesprávné tvrzení. Částice se bude trvale pohybovat ve směru výslednice F pouze  

      v případě, že její počáteční rychlost 00( )v t v  má stejný směr jako výslednice F , a to  

      bez ohledu na volbu počáteční polohy částice. (Platí totiž   

      

0 0

0 0( )

t t

t t

F
v t v adt v dt

m
     . Odtud je patrné, že F  a ( )v t  mají  

      stejný směr právě tehdy, když je tomu tak v počátečním  okamžiku 0t .) 

 

(b) Částice se bude trvale pohybovat ve směru výslednice F  pouze v případě, že má 

vhodnou počáteční rychlost.                                                                                   

      Správné tvrzení.  Částice se bude trvale pohybovat ve směru výslednice F pouze  

      v případě, že její počáteční rychlost 00( )v t v  má stejný směr jako výslednice F (srv.  

      s částí (a)). 

 

(c) Částice se bude trvale pohybovat ve směru výslednice F  pouze v případě, že má 

vhodné počáteční zrychlení.                                        

      Nesprávné tvrzení. Směr pohybu částice na počátečním zrychlení nezávisí (srv. s částí  

      (a)). 

 

(d) Částice se po nějakou dobu může pohybovat rychlostí, která je nesouhlasně 

rovnoběžná s výslednicí F .                                                                                                            

      Správné tvrzení. Je tomu tak například v situaci, kdy je počáteční rychlost částice  

      nesouhlasně rovnoběžná s výslednicí F (srv. s částí (a)). 

 

(e) Částice se po nějakou dobu může pohybovat se zrychlením, které je nesouhlasně 

rovnoběžné s výslednicí F .                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Zrychlení částice je podle druhého Newtonova zákona dáno 

vztahem 
F

a
m

 , a proto je vždy souhlasně rovnoběžné s výslednicí F .    

 

 

(f) Zrychlení částice v počátečním  okamžiku 0t  je zcela určeno počátečními podmínkami 

částice, tj. počáteční polohou 00( )r t r  a počáteční rychlostí  00( )v t v .                                                                                                                                                              

Nesprávné tvrzení. Zrychlení částice je podle druhého Newtonova zákona dáno 

vztahem 
F

a
m

 , je tedy zcela určeno výslednicí sil a hmotností částice, nikoli 

počátečními podmínkami. 



 

(g) Zrychlení částice se nemůže s časem měnit.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení.  Zrychlení částice je podle druhého Newtonova zákona dáno vztahem 

F
a

m
 , a protože je výslednice sil i hmotnost částice konstantní, je konstantní i 

zrychlení.  

 

(h) Velikost hybnosti částice bude s časem narůstat.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Pokud se například částice pohybuje rychlostí, která je v určitém 

časovém intervalu nesouhlasně rovnoběžná s výslednicí sil, a tedy i se zrychlením, 

bude velikost její rychlosti a tím i velikost její hybnosti v tomto intervalu klesat (srv. 

s částí (d) a (e)).    

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu čtvrtou. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy (3,5 minuty, 2,5 bodu, rok 2011,  těžká) 

 

Na částici o konstantní hmotnosti  m působí výslednice sil ( )F t . (Pohyb částice popisujeme 

v inerciální vztažné soustavě.) Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

 

(a) K určení rychlosti částice v libovolném okamžiku je nutná znalost polohového vektoru 

a vektoru rychlosti částice v počátečním okamžiku.                                        

       Nesprávné tvrzení. K určení rychlosti částice  postačuje pouze znalost  rychlosti  

       v počátečním okamžiku  00( )v t v . (Platí  totiž   

      

0 0

0 0( )

t t

t t

F
v t v adt v dt

m
     .) 

 

(b) K určení trajektorie částice stačí znalost polohového vektoru částice ve dvou různých 

okamžicích.                                                                                   

      Správné tvrzení. Trajektorii částice, tj. závislost ( )r t , získáme dvojí integrací  

      zrychlení částice 
( )

( )
F t

a t
m

 , přičemž ve výsledku budou vystupovat dvě integrační  

      konstanty. Ty lze získat například ze znalosti polohového vektoru částice ve dvou  

      různých okamžicích jako řešení dvou rovnic o dvou neznámých. 

 

(c) K určení trajektorie částice stačí znalost zrychlení a rychlosti částice v počátečním 

okamžiku.                                            

Nesprávné tvrzení. K určení trajektorie částice je totiž nezbytná znalost polohy částice 

ve vybraném časovém okamžiku. 

 

(d) K určení trajektorie částice stačí znalost polohového vektoru částice v určitém 

okamžiku a znalost rychlosti částice v nějakém jiném okamžiku..                                                                                                            

      Správné tvrzení. Trajektorii částice, tj. závislost ( )r t , získáme dvojí integrací  

            zrychlení částice 
( )

( )
F t

a t
m

 . Konstantu, která se objevuje po první integraci,  

           můžeme stanovit například ze znalosti rychlosti částice v jistém okamžiku, konstantu,  

           která se objevuje po druhé integraci, pak ze znalosti polohového vektoru částice  

           v nějakém (obecně i jiném) časovém okamžiku (srv. s částí (b)). 

 

(e) K určení rychlosti částice v libovolném okamžiku stačí znalost vektoru zrychlení 

v počátečním okamžiku.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Závislost rychlosti částice na čase získáme integrací zrychlení, tj.  

      
( )

( ) ( )
F t

v t a t dt dt
m

   . K určení integrační konstanty potřebujeme znát rychlost  

      částice v nějakém konkrétním okamžiku (srv.s částí (a)).     

 



(f) K určení rychlosti částice v daném okamžiku je nutné znát polohový vektor částice 

v počátečním okamžiku.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení (viz část (e)).     

 

(g) K určení trajektorie částice je nutné znát povahu sil, které tvoří výslednici ( )F t .                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. K určení trajektorie částice je nezbytná znalost jejího zrychlení 

(viz část (a)), které určíme z druhého Newtonova zákona jako 
( )

( )
F t

a t
m

 . Znalost 

povahy sil, které tvoří výslednici, proto není nutná. 

 

(h) K určení zrychlení částice v libovolném okamžiku je nutné znát rychlost částice 

v počátečním okamžiku.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Zrychlení částice je určeno z druhého Newtonova zákona vztahem   

            
( )

( )
F t

a t
m

 . 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu první. 

 

Rozmyslete si, jak by se změnily odpovědi, kdyby se hmotnost částice mohla s časem měnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Na vodorovné podložce leží hranol o hmotnosti m. Koeficient statického tření mezi hranolem 

a podložkou je f0, koeficient dynamického tření mezi hranolem a podložkou je f.  V okamžiku 

t=0 začne na hranol působit vodorovná síla F . Velikost této síly se mění podle vztahu F=kt, 

kde k je konstanta úměrnosti a t je čas. Tíhové zrychlení je g , pohyb hranolu sledujeme 

v inerciální vztažné soustavě, odpor vzduchu zanedbáváme. Vyberte právě to tvrzení, které je 

správné. 

 

 

(a) Pokud platí 
0

F mgf , je velikost statické třecí síly působící na hranol nulová.                                            

      Nesprávné tvrzení. Hranol se dá do pohybu v okamžiku 0t , kdy síla F dosáhne  

      velikosti 0mgf  (platí 0
0

mgf
t

k
 ). Do tohoto okamžiku je hranol vůči podložce v klidu,  

     proto je velikost statické třecí síly rovna velikosti síly F  (vazební podmínka). Pro  

    00 t t   je tedy velikost statické třecí síly nenulová. 

 

(b) Hranol se může pohybovat i v případě, že 
0

F mgf .                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Pokud se hranol pohybuje, platí 0F mgf  (srv.s částí (a)). 

 

(c) Pokud je hranol v klidu, působí na něj statická třecí síla o velikosti 0mgf .                                        

       Nesprávné tvrzení. Do okamžiku, kdy se hranol dá do pohybu, narůstá velikost  

       statické třecí síly z nulové hodnoty do hodnoty 0mgf (srv. s částí (a)). 

 

(d) Pokud se hranol pohybuje, je jeho zrychlení proměnné.                                                                                                            

      Správné tvrzení. Pokud se hranol pohybuje, působí na něj časově proměnná síla F   

      (její velikost je větší než 0mgf ) a konstantní dynamická třecí síla o velikosti   

           ,t dF mgf . Velikost zrychlení hranolu proto závisí na čase a je určena vztahem  

           
,

( )
t dF F kt mgf

a t
m m

 
  . 

 

(e) Hranol se dá do pohybu v okamžiku, kdy síla F  dosáhne velikosti mgf .                                                                                                                                                                

     Nesprávné tvrzení. Hranol se dá do pohybu v okamžiku 0t , kdy síla F dosáhne  

      velikosti 0mgf  (platí 0
0

mgf
t

k
 ).     

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu třetí. 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Speciálně upravené dopravní letadlo se pohybuje v homogenním tíhovém poli Země po 

trajektorii šikmého vrhu (jde o tzv. parabolický let). Pohyb letadla sledujeme v inerciální 

vztažné soustavě spojené se Zemí. Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

                                         

(a) Pasažér, který je vůči letadlu v klidu, je ve stavu beztíže, protože na něj nepůsobí 

žádné síly.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Na pasažéra, který je vůči letadlu v klidu, působí tíhová síla. 

 

(b) Na pasažéra, který je vůči letadlu v klidu, nepůsobí tlaková síla podložky, neboť 

pasažér se stejně jako letadlo pohybuje se zrychlením, jež mu udílí  tíhová síla (je ve 

stavu beztíže).                                                                                                                                                               

      Správné tvrzení. Na pasažéra, který je vůči letadlu v klidu, působí jediná síla, a to  

      síla tíhová (je nenulová). Tato síla udílí pasažéru vzhledem k Zemi stejné zrychlení,  

      s nímž se pohybuje letadlo – tíhové zrychlení. 

 

(c) Pasažér, který je vůči letadlu v klidu, je ve stavu beztíže, a proto má nulovou 

hmotnost.                                                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Hmotnost tělesa je v rámci newtonovské mechaniky absolutní  

      veličinou, nezávislou na tom, jak se těleso vůči inerciální vztažné soustavě pohybuje. 

 

(d) Pasažér, který je vůči letadlu v klidu, je ve stavu beztíže, protože výslednice sil, které 

na něj působí, je nulová.                                        

      Nesprávné tvrzení. Na pasažéra, který je vůči letadlu v klidu, působí jediná síla, a to  

      síla tíhová (je nenulová, srv. s částí (b) a (c)).  

 

(e) Na pasažéra, který se prochází po palubě letadla, nepůsobí třecí síly, neboť 

v beztížném stavu je koeficient statického i dynamického tření nulový.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Koeficienty statického a dynamického tření závisí pouze na 

materiálu styčných ploch těles, nikoli na tom, v jaké soustavě a s jakým zrychlením se 

tělesa pohybují.    

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou a Nástrahu třetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká)  

 

Na obrázku jsou zakresleny čtyři stejné krabice, které jsou spojeny nehmotnými nepružnými 

napnutými lanky. Soustava, jejíž pohyb sledujeme v inerciální vztažné soustavě, je tažena 

konstantní vodorovnou silou F . Odpor prostředí je zanedbatelný. Z následujících tvrzení je 

právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a) Všechny krabice se pohybují se stejným zrychlením, to proto, že mají stejnou 

hmotnost.                                            

      Nesprávné tvrzení. Krabice se sice pohybují se stejným zrychlením, důvodem však  

      není jejich stejná hmotnost, ale skutečnost,  že lanka jsou nepružná a napnutá (vazební  

      podmínka). 

 

(b) Lanko (2) působí na druhou krabici rovněž silou F , to proto, že lanka jsou podle 

předpokladu nepružná.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Lanko (2) působí na druhou krabici silou 2F F , neboť udílí  

      soustavě zbývajících tří krabic stejné zrychlení, jaké udílí síla F  soustavě čtyř krabic.  

      (Podrobněji: 
2

2

3

4 3 4

F F
a F F

m m
    .)  

 

(c) Lanko (3) je napínáno menší silou než lanko (2), protože jeho prostřednictvím je 

uváděno do pohybu méně krabic než lankem (2).                                        

      Správné tvrzení. Lanko (3) je napínáno silou 3

1

2
F F , kdežto lanko (2) silou  

      2

3

4
F F  (srv. s výpočtem v částí (b)). 

 

(d) Na první krabici působí větší výsledná síla než na poslední, protože prostřednictvím 

první krabice je uváděna do pohybu celá soustava.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Všechny krabice se pohybují se stejným zrychlením (srv. s částí  

      (a)), a protože mají  stejnou hmotnost, působí na ně stejné výsledné síly. 

 

(e) Lanko (3) působí na třetí krabici silou F /2, neboť k urychlení třetí krabice je 

zapotřebí jen poloviční výsledné síly než k urychlení první krabice.                                                                                                                                           
Nesprávné tvrzení. K urychlení stejných krabic je zapotřebí stejných výsledných sil 

(srv. s částí (d)).    

 

 

 
 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu druhou 

 



 

4. Soustavy částic, mechanika tuhého tělesa 

 

  

 
Zadání úlohy: (3 minuty, 1,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Žebřík, který lze považovat za homogenní tuhé těleso, se opírá o svislou stěnu a vodorovnou 

podlahu.  Tření mezi žebříkem a svislou stěnou lze zanedbat, tření mezi žebříkem a podlahou 

nikoli. Žebřík je vzhledem k místnosti v klidu. Z následujících tvrzení je právě jedno správné. 

Vyberte je. 

 

 

(a) Tlaková síla stěny a třecí síla podlahy jsou stejně velké a jejich momenty 

vzhledem k těžišti žebříku jsou opačně orientované. 

      Nesprávné tvrzení. Tlaková síla stěny a třecí síla podlahy jsou stejně velké a  

      opačně orientované. Jejich momenty vzhledem k těžišti žebříku jsou shodné.  

(b) Podmínku momentové rovnováhy je nutno formulovat vzhledem k těžišti žebříku. 

Právě v těžišťové soustavě totiž platí druhá impulzová věta, z níž se tato 

podmínka vyvozuje. 

Nesprávné tvrzení. Druhá impulzová věta platí v jakékoli inerciální vztažné 

soustavě. Navíc platí také v soustavě spojené s těžištěm žebříku, jejíž osy se 

vzhledem k inerciální vztažné soustavě neotáčejí (tato soustava však obecně 

inerciální být nemusí). 

(c) Tlaková síla podlahy a tíhová síla jsou stejně velké, neboť jiné svislé síly na 

žebřík nepůsobí. 

Správné tvrzení. Na žebřík působí celkem čtyři síly: tíhová síla mg  (svisle dolů), 

tlaková síla podlahy pR  (svisle vzhůru), statická třecí síla podlahy pT  

(vodorovný směr) a tlaková síla stěny sR  (vodorovný směr). Důsledkem nulové 

výslednice sil (podmínka silové rovnováhy)  je nulovost jejích průmětů do 

svislého a vodorovného směru, tj. 0, 0p s pmg R R T    . 

(d) Úhel, který svírá žebřík s rovinou podlahy, může být libovolný, neboť momenty 

dvojic jednotlivých sil působících na žebřík závisí jen na délce žebříku. 

Nesprávné tvrzení. Nejmenší úhel, který může žebřík svírat s podlahou, závisí na 

koeficientu statického tření mezi žebříkem a podlahou. Nesouvisí s momenty sil 

působících na žebřík.  

(e) Vektorový součet sil působících na žebřík není definován, neboť jednotlivé síly 

mají různá působiště. 

Nesprávné tvrzení. Vektorový součet sil představuje jejich výslednici,  která 

podle první impulzové věty určuje derivaci celkové hybnosti žebříku. Vektorový 

součet počítáme obvykle po složkách, graficky jej můžeme dostat tak, že 

umístíme všechny síly do jednoho bodu. Vektorový součet však má i další 

fyzikální význam – určuje derivaci hybnosti těžiště žebříku .  

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu šestou. 

 

 



Zadání úlohy: (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Tuhé těleso se v inerciální vztažné soustavě otáčí kolem pevné osy. Z následujících tvrzení je 

právě jedni správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Na těleso mohou působit jen takové síly, které jsou kolmé k ose otáčení. 

Nesprávné tvrzení. Na těleso mohou působit síly libovolného směru, vliv na 

otáčivý pohyb tělesa však mají pouze jejich průměty do roviny kolmé k ose 

otáčení. 

(b) Celkový moment hybnosti tělesa musí být rovnoběžný s osou otáčení. 

Nesprávné tvrzení. Celkový moment hybnosti tělesa může mít nenulový průmět i 

do roviny kolmé k ose otáčení (těleso s nesymetricky rozloženou hmotností). 

(c) Zrychlení těžiště tělesa musí být nulové. 

Nesprávné tvrzení. Pokud těžiště tělesa neleží na ose otáčení, pohybuje se po 

kružnici, tj. s nenulovým normálovým zrychlením. 

(d) Rychlosti jednotlivých bodů tělesa mohou být různé. 

Správné tvrzení. Rychlosti jednotlivých bodů závisí na úhlové rychlosti tělesa a 

na vzdálenosti od osy otáčení. 

(e) Moment setrvačnosti tělesa se vzhledem k ose otáčení může měnit. 

Nesprávné tvrzení. Moment setrvačnosti udává rozložení hmotnosti tělesa 

vzhledem k ose otáčení. Pro tuhé těleso a danou osu se tedy měnit nemůže. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu šestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (3 minuty, 2 body, rok 2009, těžká) 

Pohyb soustavy částic popisujeme v inerciální vztažné soustavě. Z následujících tvrzení 

vyberte právě ta, která jsou  nesprávná. 

 

 

(a) Pokud se jednotlivé částice soustavy pohybují, mění se vždy poloha těžiště 

soustavy. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Protipříkladem může soustava dvou 

částic o stejných hmotnostech, které se od sebe vzdalují po přímce stejně velkými 

nesouhlasně rovnoběžnými rychlostmi. 

(b) Pokud je vektorový součet vnějších sil působících na soustavu částic nulový, je 

těžiště soustavy v klidu. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Podle první impulzové věty je 

v takovém případě těžiště soustavy v klidu, nebo v pohybu rovnoměrném 

přímočarém.  

(c) Pokud je vektorový součet vnějších sil působících na soustavu částic nulový, je 

nulový i výsledný moment těchto sil. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Protipříkladem může být dvojice sil 

(dvě nesouhlasně rovnoběžné síly stejné velikosti, jejichž vektorové přímky jsou 

různé). 

(d) Pokud se poloha těžiště soustavy částic nemění, nemění se ani vzájemná poloha 

jednotlivých částic. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Protipříkladem může být situace 

popsaná v části (a). 

(e) Pokud je celkový moment hybnosti soustavy částic nulový, pohybují se všechny 

částice přímočaře. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Protipříkladem může být otáčení 

homogenního tuhého válce konstantní úhlovou rychlostí kolem jeho osy 

symetrie. 

(f) Pokud se všechny částice soustavy otáčejí kolem pevné osy, jsou jejich úhlové 

rychlosti stejné. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Pokud není soustava tuhá, mohou být 

úhlové rychlosti jednotlivých částic různé. 

(g) Pokud  je celková hybnost soustavy konstantní, pohybují se jednotlivé částice 

přímočaře. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Protipříkladem může být situace 

popsaná v části (e).  

(h) Pokud  je  vektorový součet vnějších sil působících na soustavu nulový, pohybují 

se jednotlivé částice přímočaře, nebo jsou v klidu. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Protipříkladem může být izolovaná 

soustava dvou částic, které na sebe působí gravitačními silami. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu šestou. 

 

 

 



 

 

 

 

Zadání úlohy: (3 minuty, 2 body, rok 2009, těžká)  

Homogenní tuhý válec byl uveden do pohybu po vodorovné rovině. Předpokládejme, že od 

jistého okamžiku na něj kromě Země a podložky žádné jiné objekty nepůsobí a rychlost jeho 

těžiště je kolmá k ose symetrie a osa je vodorovná. Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je.  

 

(a) Pokud válec podkluzuje, mají všechny jeho body stejnou rychlost. 

Nesprávné tvrzení. Pokud bude válec podkluzovat a při tom rotovat, budou mít 

jeho různé body obecně různou rychlost. 

(b) Pokud válec podkluzuje, může velikost jeho úhlové rychlosti narůstat. 

Správné tvrzení. Situace může nastat například v případě, že neroztočený válec, 

jehož těžiště má určitou rychlost, bude uveden do kontaktu s drsnou podložkou. 

Vlivem dynamické třecí síly proti směru rychlosti se válec bude roztáčet.  

(c) Pokud válec nepodkluzuje, stačí k úplnému popisu jeho pohybu pouze první    

      impulzová věta. 

Nesprávné tvrzení. První impulzová věta se týká pouze translačního pohybu. Pro 

popis pohybu rotačního je třeba použít druhou impulzovou větu. 

(d) Pokud válec nepodkluzuje, jsou rychlosti jeho jednotlivých bodů nezávislé na 

čase.  

Nesprávné tvrzení. Při valení válce se s časem mění směr rychlosti jednotlivých 

bodů.  

(e) Pokud válec podkluzuje, nelze k popisu jeho pohybu použít druhou impulzovou 

větu. 

Nesprávné tvrzení. K popisu pohybu válce (tj. k popisu pohybu těžiště a k popisu 

otáčení  kolem osy symetrie) je nutno užít obou impulzových vět. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu šestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 
Z nejvyššího bodu nakloněné roviny s nenulovým úhlem sklonu současně uvolníme  

homogenní tuhou kouli a homogenní tuhý válec. Předpokládejme, že osa symetrie válce je 

vodorovná, obě tělesa mají stejnou hmotnost a stejný poloměr, po nakloněné rovině se valí 

bez podkluzování a odpor vzduchu je zanedbatelný. Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Zrychlení těžiště válce i koule je stejné, neboť průmět tíhové síly do směru 

nakloněné roviny je pro obě tělesa tentýž. 

Nesprávné tvrzení. Valící se těleso koná pohyb translační se zrychlením a  i 

rotační s úhlovým  zrychlením  .  Při valení bez klouzání platí a r . Hodnoty 

a,  a tedy i   (lze je určit užitím první a druhé impulzové věty), závisí na 

momentu setrvačnosti valícího se tělesa vzhledem k ose symetrie procházející 

těžištěm. Ten je pro kouli a válec odlišný. 

(b) Rychlost těžiště válce a  koule se liší, neboť tělesa mají vzhledem k vodorovné 

ose procházející těžištěm jiné momenty setrvačnosti. 

Správné tvrzení. Lze je zdůvodnit například zákonem zachování mechanické 

energie. Úbytek potenciální energie obou těles je na stejné dráze stejný a roven 

přírůstku kinetické energie. Ta je složena z kinetické energie translační 21

2
mv  a 

rotační 21

2
J . Má-li těleso větší moment setrvačnosti (vzhledem k  ose symetrie 

procházející těžištěm), dosáhne menší rychlosti. 

(c) Úhlová zrychlení těles jsou různá, neboť statická třecí síla nakloněné roviny 

působí na kouli v jediném bodě, kdežto na válec podél úsečky. 

Nesprávné tvrzení. Odlišnost úhlových zrychlení je dána různými momenty 

setrvačnosti vzhledem k ose rotace. 

(d) Kinetická energie těles je různá, neboť úhlové rychlosti těles kolem vodorovné 

osy procházející těžištěm jsou různé. 

Nesprávné tvrzení. Byla-li potenciální energie obou těles na počátku pohybu 

stejná a kinetická nulová, bude kinetická energie (translační plus rotační) na 

konci pohybu na úpatí nakloněné roviny stejná (zákon zachování mechanické 

energie).  

(e) Velikost rychlosti těžiště válce a koule není možné zjistit, neboť není zadán 

koeficient statického tření mezi nakloněnou rovinou a tělesy. 

Nesprávné tvrzení. Rychlosti těles v každém okamžiku lze zjistit například 

pomocí zákona zachování mechanické energie, známe-li jejich kinetickou a 

potenciální energii alespoň v jednom okamžiku. 

 

 

********** 

 

Zdůvodnění všech odpovědí vychází buď ze zákona zachování mechanické 

energie, nebo z aplikace impulzových vět pro obě tělesa s uvážením skutečnosti, 

že momenty setrvačnosti těles vzhledem k vodorovné ose jdoucí těžištěm jsou 

různé.   

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu šestou a Nástrahu sedmou. 



 

Zadání úlohy (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

Tuhé těleso se v inerciální vztažné soustavě otáčí kolem pevné osy. Mezi následujícími 

tvrzeními je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a) I když je kinetická energie otáčejícího se tuhého tělesa nenulová,  mohou mít některé 

z jeho částic nulovou úhlovou rychlost.                                        

       Správné tvrzení. Částice, které leží na ose otáčení, skutečně mají nulovou  

       úhlovou rychlost. 

 

(b) Kinetická energie otáčejícího se tuhého tělesa je jednoznačně určena jeho celkovou 

hmotností a rychlostí těžiště tělesa.                                            

      Nesprávné tvrzení. Protipříkladem vyvracejícím platnost tvrzení je otáčející se tuhé  

      těleso, jehož těžiště leží na ose otáčení, a má tedy nulovou rychlost. 

 

(c) Úhlová rychlost  otáčejícího se tuhého tělesa může mít jiný směr, než má pevná osa 

otáčení.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Úhlová rychlost tuhého tělesa, které se otáčí kolem pevné osy, je  

      s touto osou vždy rovnoběžná. 

 

(d) Trajektorie částic otáčejícího se tuhého tělesa jsou identické, avšak vzájemně posunuté 

křivky.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Trajektoriemi částic otáčejícího se tuhého tělesa jsou soustředné  

      kružnice o různém poloměru se středem na ose otáčení (nejsou tedy identické). 

 

(e) Pokud je úhlová rychlost otáčení tuhého tělesa konstantní, nepůsobí osa na těleso 

žádnými silami.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Pokud jde o těleso, které není vůči ose otáčení symetrické, pak na 

její ložiska působí nenulovými silami. Podle třetího Newtonova zákona pak osa na 

těleso působí silami stejně velkými, opačně orientovanými.  

 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu šestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Z nejvyššího bodu nakloněné roviny s nenulovým úhlem  sklonu uvolníme homogenní tuhý 

válec. Předpokládejme, že válec se po nakloněné rovině valí bez podkluzování a osa jeho 

symetrie je vodorovná. Odpor vzduchu je zanedbatelný. Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je.  

 

 

 

(a) Tíhová síla nemá na pohyb válce žádný vliv, neboť její moment vzhledem k ose 

symetrie válce je nulový.                                            

      Nesprávné tvrzení. Tíhová síla figuruje v první impulzové větě, z níž určujeme  

      zrychlení těžiště válce. 

 

(b) Protože je válec tuhý, pohybují se všechny jeho částice se stejným zrychlením.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Jednotlivé částice otáčejícího se válce se pohybují po různých  

      trajektoriích, a proto je jejich zrychlení různé (srv. například trajektorii těžiště válce  

      s trajektorií částice umístěné na obvodu). 

 

(c) Protože válec nepodkluzuje a odpor vzduchu je zanedbatelný, odpovídá změna 

kinetické energie jednotlivých částic válce změně tíhové potenciální energie.                                        

      Správné tvrzení. Změna tíhové potenciální  energie skutečně odpovídá celkové změně  

      kinetické energie válce, kterou určujeme jako součet kinetických energií jeho  

      jednotlivých částic. 

 

(d) Moment hybnosti válce se s časem mění, to proto, že výslednice sil působících na 

válec je nenulová.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Změna momentu hybnosti tělesa totiž nesouvisí  

      s výslednicí sil, ale s výsledným momentem jednotlivých sil (druhá impulzová věta). 

 

(e) K určení pohybu jednotlivých částic válce lze použít druhý Newtonův zákon, do něhož 

zahrneme právě všechny vnější síly, jimiž na válec působí jeho okolí.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Do druhého Newtonova zákona formulovaného pro libovolnou 

částici je nutno zahrnout všechny síly (kromě vnějších sil tedy i síly, jimiž na tuto 

částici působí ostatní částice válce).   

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu šestou a Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Pohyb soustavy částic popisujeme v inerciální vztažné soustavě. Z následujících tvrzení je 

právě jedno správné. Vyberte je. 

 

 

(a) Pro jednotlivé částice soustavy nelze formulovat Newtonovy zákony, lze to učinit 

pouze pro soustavu jako celek.                                           

      Nesprávné tvrzení. Pro jednotlivé částice soustavy Newtonovy zákony formulovat lze,  

      musíme do nich však zahrnout všechny síly, které na vybranou částici působí (vnitřní i  

      vnější síly). 

 

(b) Pokud na soustavu  působí vnější síly, mění se hybnost všech částic stejným 

způsobem.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Změna hybnosti jednotlivých částic může být různá, neboť na ně  

      mohou působit jiné vnitřní i vnější síly (srv. s částí (a)).  

 

(c) Pokud na soustavu nepůsobí žádné vnější síly, nemění se kinetická energie 

jednotlivých částic.                                        

      Nesprávné tvrzení.  Na jednotlivé částice mohou působit vnitřní síly s nenulovou  

      výslednicí, a proto se jejich kinetická energie může měnit. 

 

(d) Pohyb těžiště soustavy je určen pouze vnějšími silami, které na soustavu působí (první 

impulzová věta).                                                                                                            

      Správné tvrzení. Pohyb těžiště soustavy je podle první impulzové věty skutečně určen  

      pouze vnějšími silami, které na soustavu působí.  

 

(e) Pokud je těžiště soustavy v klidu, pak je vektorový součet rychlostí všech částic 

soustavy nulový.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení.  Protipříkladem vyvracejícím správnost tvrzení může být soustava 

dvou částic o hmotnostech m a 2m, které se od sebe vzdalují po přímce rychlostmi 2v  

a v .     

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu šestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

 

Na tuhé těleso, jehož pohyb popisujeme v inerciální vztažné soustavě, působí  právě dvě síly, 

1F  a 2F . Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je.  

 

 

 

(a) Pokud platí  1 2 0F F  , mění se moment hybnosti tělesa.                                                                               

      Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být situace, kdy vektorové přímky sil 1F  a  

     2F procházejí počátkem soustavy souřadnic, jejich momenty jsou tedy nulové. Podle  

      druhé impulzové věty je pak změna momentu hybnosti tělesa nulová. 

 

(b) Pokud platí 1 2 0F F  , nemění se rychlost těžiště tělesa.                                          

      Správné tvrzení. Jeho platnost vyplývá z první impulzové věty. 

 

(c) Změna  celkové hybnosti tělesa závisí na tom, kde mají síly 1F  a 2F  působiště.                                        

      Nesprávné tvrzení. Podle první impulzové věty je změna celkové hybnosti tělesa 

      rovna výslednici na těleso působících vnějších sil, bez ohledu na to, kde mají tyto  

      síly působiště. 

 

(d) Pokud mají síly 1F  a 2F  různá působiště, mění se moment hybnosti tělesa.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být situace popsaná v části (a). 

 

(e) Pokud mají síly 1F  a 2F  působiště v těžišti, nemění se úhlová rychlost otáčení tělesa.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být situace, kdy těžiště tělesa neleží 

v počátku soustavy souřadnic a vektorové přímky sil 1F  a 2F počátkem neprocházejí 

(srv. s částí (a)).     

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu šestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Práce a energie, zákony zachování 

 

 

  
Zadání úlohy: (2,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Člověk přemisťuje knihu v homogenním tíhovém poli Země po různých trajektoriích. 

Předpokládáme, že kromě něj a Země na knihu žádné další objekty nepůsobí. Z následujících 

tvrzení vyberte právě to, které je  správné. 

 

 

(a) Člověk přemístí knihu rovnoměrně přímočaře ve vodorovné rovině. Síla, jíž na 

knihu působí, je nulová, a proto nekoná práci. 

Nesprávné tvrzení. Při rovnoměrném přímočarém přesunu knihy ve vodorovné 

rovině člověk na knihu působí nenulovou silou GF  ( GF  je tíhová síla působící 

na knihu), přesto tato síla vykoná nulovou práci, neboť je neustále kolmá 

k trajektorii.  

(b) Člověk přemístí knihu rovnoměrně zrychleně svisle vzhůru. Síla, jíž na knihu 

působí, překonává tíhovou sílu, a proto vykoná práci, která je rovna změně 

potenciální energie knihy. 

Nesprávné tvrzení. Pokud člověk přemístil knihu se zrychlením a  svisle vzhůru, 

působil na ni silou o velikosti m(g+a), kde g je tíhové zrychlení a m je hmotnost 

knihy. Práce této síly je tedy větší, než je odpovídající změna potenciální energie 

knihy. (Kromě potenciální energie se změnila i kinetická energie knihy.) 

(c) Člověk  přemístí knihu rovnoměrně křivočaře ve vodorovné rovině. Síla, jíž  

      na knihu působí, nekoná  práci, neboť  změna kinetické energie knihy je nulová. 

Správné tvrzení. Na knihu působí Země tíhovou silou a člověk obecně nenulovou 

silou. Protože tíhová síla nekoná práci (je neustále kolmá k trajektorii), je práce 

síly, jíž na knihu působí člověk, rovna změně kinetické energie knihy, a je tedy 

nulová. 

(d) Člověk přemístí knihu tak, že její počáteční a koncová poloha je stejná. Síla, jíž 

na knihu působí, vykoná nulovou práci, neboť vektor posunutí knihy je nulový. 

Nesprávné tvrzení. Pokud například člověk přemístí knihu po uzavřené křivce 

ležící ve vodorovné rovině tak, že dojde ke změně kinetické energie knihy, 

vykoná síla, kterou působí na knihu, nenulovou práci.  

(e) Člověk přemístí knihu rovnoměrně přímočaře svisle dolů. Síla, jíž na knihu 

působí, odpovídá její tíze, a proto vykoná nezápornou práci. 

Nesprávné tvrzení. Člověk, který přemístí knihu rovnoměrně přímočaře svisle 

dolů, na ni působí silou GF  ( GF  je tíhová síla působící na knihu), která je 

nesouhlasně rovnoběžná s vektorem posunutí knihy. Práce této síly je tedy 

záporná. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy: (3 minuty, 1,5 bodu, rok 2009, těžká) 
Lyžař sjíždí s kopce za úplného bezvětří tak, že se neodráží holemi ani nebruslí. Ve výšce h1 

nad úpatím je velikost jeho rychlosti v1, ve výšce h2   h1 je velikost jeho  rychlosti v2. 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou  nesprávná. 

 

(a) Práci odporových sil nelze určit, neboť  neznáme tvar trajektorie lyžaře. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Práce odporových sil je určena změnou 

mechanické energie lyžaře, tj. veličinou    2 2

2 1 2 1

1

2
m v v mg h h   , kde m je 

hmotnost lyžaře a g je tíhové zrychlení. 

(b) Práci odporových sil nelze určit, neboť neznáme koeficient dynamického tření 

mezi sněhem a lyžemi. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Práce odporových sil je určena změnou 

mechanické energie lyžaře, tj. veličinou    2 2

2 1 2 1

1

2
m v v mg h h   , kde m je 

hmotnost lyžaře a g je tíhové zrychlení. 

(c) Práci tíhové síly nelze určit, neboť  nevíme, jaká je trajektorie lyžaře. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Práce tíhové síly je určena vztahem 

mg(h1- h2), kde m je hmotnost lyžaře a g je tíhové zrychlení (tíhové pole Země je 

totiž konzervativní). 

(d) Práci tíhové síly nelze určit, neboť nevíme, kde je zvolena hladina nulové tíhové 

potenciální energie. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Práce tíhové síly je určena vztahem 

mg(h1- h2), kde m je hmotnost lyžaře a g je tíhové zrychlení (tíhové pole Země je 

totiž konzervativní). 

(e) Práce odporových sil je záporná, neboť velikost rychlosti lyžaře klesá. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné. Práce odporových sil sice záporná je 

(odporové síly  působí proti pohybu lyžaře), ale velikost rychlosti lyžaře obecně 

nemusí klesat. 

(f) Práce tíhové síly je nezáporná, neboť tíhová síla svírá s rychlostí lyžaře ostrý 

úhel.   

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Práce tíhové síly GF  je určena vztahem 

2

1

.d .  d

t

G G

C t

F r F v t  ,   

       kde r  je polohový vektor lyžaře a v  je jeho rychlost. Protože vektor tíhové síly  

       svírá s vektorem rychlosti lyžaře ostrý úhel, je skalární součin .GF v  nezáporný,  

       práce tíhové síly je tedy rovněž nezáporná. 

(g) Změna mechanické energie lyžaře nemůže být kladná, neboť podle předpokladu 

v zadání je bezvětří, lyžař se neodráží holemi a nebruslí. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Protože je bezvětří, lyžař se neodráží 

holemi a nebruslí, je změna jeho mechanické energie díky působení odporových 

sil záporná. 

(h) Změna mechanické energie lyžaře je ovlivněna způsobem sjezdu, neboť veličina 

v2 závisí například na tom, zda lyžař dělá obloučky, či nikoli. 



Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Změna mechanické energie lyžaře je 

dána vztahem    2 2

2 1 2 1

1

2
m v v mg h h   , v němž veličina v2 je skutečně určena 

způsobem sjezdu lyžaře.  

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1 bod, rok 2009, těžká) 

Na obrázku je zakreslen graf závislosti x-ové složky síly F  působící na částici. Jiné síly na 

částici nepůsobí. Vyberte právě to tvrzení, které je  nesprávné. 

 

 

 

(a) V bodě x=2 m má částice stejnou kinetickou energii jako v bodě x=6 m. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné. Integrál 

6

2

dxF x  udávající změnu 

kinetické energie částice v uvedeném intervalu je nulový (viz plochy omezené 

grafem a osou x v intervalech [2, 4] m a [4, 6] m). 

(b) Mezi body x=3 m a x=4 m kinetická energie částice klesá. 

Správná odpověď. Tvrzení je nesprávné, neboť integrál 

4

3

dxF x  určující změnu 

kinetické energie částice v uvedeném intervalu je kladný ( 0 pro [3, 4]xF x   

m).  

(c) Mezi body x=6 m a x=7 m kinetická energie částice klesá. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné, neboť integrál  

7

6

dxF x  určující změnu 

kinetické energie částice v uvedeném intervalu je záporný ( 0 pro [6, 7]xF x   

m). 
(d) V bodě x=8 m má částice stejnou kinetickou energii jako v bodě x=0 m. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné, neboť integrál 

8

0

dxF x  je nulový (viz 

plochy omezené grafem a osou x v intervalech [0, 4] m a [4, 8] m). 

(e) Mezi body x=8 m a x=9 m kinetická energie částice klesá. 

Nesprávná odpověď. Tvrzení je správné, neboť integrál  

9

8

dxF x  určující změnu 

kinetické energie v uvedeném intervalu je záporný ( 0 pro [8, 9]xF x   m). 

 

 

                                                                       ********** 

 

 

Zdůvodnění všech odpovědí  vychází ze vztahu mezi změnou kinetické energie částice a prací 

síly 
2

1

2 2

2 1

1 1
d

2 2

x

x x x

x

mv mv F x   , 

kde m je hmotnost částice. Vezmeme-li v úvahu geometrický význam  integrálu na pravé 

straně (součet ploch omezených grafem funkce a vodorovnou  osou, opatřených příslušným 

znaménkem), lze o správnosti tvrzení rozhodnout ihned z grafu. 

 

 
 



 
 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy: (3 minuty, 2,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Mezi dvěma částicemi (hmotnými body) o různých hmotnostech, které tvoří izolovanou 

soustavu, došlo ke srážce. Srážku popisujeme v těžišťové soustavě. Vyberte právě ta tvrzení, 

která jsou  správná. (Napovězme, že zde nečiníme žádné předpoklady ani o tom, zda je srážka 

pružná, či nepružná.) 

 

 

(a) Lehčí částice se může po srážce pohybovat ve směru původního pohybu těžší 

částice. 

Správné tvrzení. V těžišťové soustavě je celková hybnost soustavy nulová. Po 

srážce jsou tedy částice buď v klidu, nebo je směr pohybu každé z nich opačný 

než před srážkou. 

(b) Obě částice mohou po srážce zůstat v klidu. 

Správné tvrzení. V takovém případě by šlo o nepružnou srážku, při níž neplatí 

zákon zachování mechanické energie. 

(c) Pouze jedna z částic může po srážce zůstat v klidu. 

Nesprávné tvrzení. Hybnost soustavy částic v těžišťové soustavě musí být 

nulová. 

(d) Po srážce mohou být rychlosti obou částic různé. 

Správné tvrzení. Je tomu tak vždy v situaci, kdy mají částice po srážce nenulovou 

rychlost. Celková hybnost soustavy částic v těžišťové soustavě je nulová. Pokud 

nezůstanou částice v těžišťové soustavě v klidu, musí být jejich rychlosti opačné. 

Vzhledem k různým hmotnostem budou i různě velké. 

(e) Vzájemná rychlost částic po srážce bude stejná jako před srážkou. 

Nesprávné tvrzení. Částice mohou po srážce dokonce zůstat v klidu (viz  (b)). 

(f) Částice mohou mít po srážce stejně orientované nenulové rychlosti. 

Nesprávné tvrzení. Hybnost soustavy částic je v těžišťové soustavě nulová, 

rychlosti tedy nemohou být orientovány souhlasně.  

(g) Rychlosti obou částic mohou být po srážce stejné. 

Správné tvrzení. Částice totiž mohou být po srážce v klidu (viz například (b)). 

(h) Rychlosti obou částic po srážce mohou být nenulové a různě orientované. 

Správné tvrzení. Hybnost soustavy částic je v těžišťové soustavě nulová. Pokud 

budou rychlosti částic nenulové, budou orientovány opačně. 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (2,5 minut, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 

Mezi dvěma částicemi (hmotnými body) o různých hmotnostech, které tvoří izolovanou 

soustavu, došlo k přímé pružné srážce (při přímé srážce leží počáteční rychlosti částic v jedné 

přímce).  Srážku popisujeme v laboratorní (inerciální) vztažné soustavě. Z následující tvrzení 

je právě jedno správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Směr a orientace rychlosti těžší částice se srážkou může změnit. 

Správné tvrzení. Stane se tak v případě, že lehčí částice narazí do těžší dostatečně 

velkou rychlostí. 

(b) Směr a orientace rychlosti lehčí částice se srážkou změní. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být situace, kdy jsou rychlosti částic 

před srážkou stejně orientovány a těžší částice narazí do lehčí.  

(c) Směr a orientace rychlosti těžiště soustavy se srážkou může změnit. 

Nesprávné tvrzení. Těžiště izolované soustavy částic se v dané vztažné soustavě 

pohybuje rovnoměrně přímočaře. 

(d) Směr a orientace vzájemné rychlosti částic se srážkou změní. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být situace, kdy těžší částice narazí do 

lehčí částice, která je v klidu. 

(e) Směr a orientace rychlostí částic po srážce musí být opačné. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být situace, kdy se obě částice před 

srážkou pohybují stejným směrem a těžší částice narazí do lehčí. 

 

 

 

                                                                       ********** 

 

 

Zdůvodnění odpovědí  vychází ze vztahů odvozených v Nástraze sedmé: Označíme-li 1m  a 

2m  hmotnosti částic, 1 1( )v v  a 2 2( )v v  rychlosti částic před srážkou a 1 1( )u u , 2 2( )u u  

rychlosti částic po srážce (všechny tyto vektory mají stejný směr), vychází  

1 1 2 2 1
1

1 2

(2 )m v m v v
u

m m

 



 a 1 1 2 2 2

2

1 2

(2 )m v v m v
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Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

(a) Síly odporu prostředí obecně nejsou konzervativní. Výjimku tvoří pouze případy, kdy 

velikost odporové síly nezávisí na velikosti rychlosti částice.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Síly odporu prostředí konají při přesunu částice vždy zápornou  

      práci. Práce těchto sil po jakékoli uzavřené křivce je tedy nenulová, a proto jsou  

      nekonzervativní. 

 

(b) Tíhová síla  GF mg  působící na částici o hmotnosti m je konstantní, a  je tedy 

konzervativní.                                                                                                            

      Správné tvrzení. Nutnou a postačující podmínkou pro to, aby  síla  F  byla  

      konzervativní, je rot 0F   (tj. ,  ,  
y yx xz z

F FF FF F

y x z y x z

   
  

     
).  Tuto  

       podmínku konstantní tíhová síla splňuje. 

 

(c) Pružná síla .pF konst x  , jíž působí ideální pružina na částici, není konzervativní, 

protože má proměnnou velikost.                                        

      Nesprávné tvrzení. Pružná síla je konzervativní, neboť splňuje podmínku rot 0F    

      (srv. s částí (b)). 

      

(d) Gravitační pole buzené hmotnou částicí v klidu je konzervativní pouze v tak malé 

oblasti prostoru, kde je možné považovat jej za homogenní.                                            

      Nesprávné tvrzení. Gravitační pole buzené hmotnou částicí v klidu je centrální, a proto  

      je konzervativní (lze rovněž ověřit podmínku rot 0F  , viz část (b)). Dodejme, že  

      v oblasti prostoru, kdy je možné považovat jej za homogenní, je samozřejmě rovněž  

      konzervativní. 

 

(e) Elektrostatické pole buzené bodovým nábojem v klidu je konzervativní, a proto koná 

elektrostatická síla nulovou práci pouze v případě, že trajektorie nabité částice je 

uzavřená.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Elektrostatické pole buzené nábojem v klidu je sice konzervativní 

(je centrální, srv. s částí (d)), nulovou práci však koná i v případech, kdy přesunuje 

částici po křivce, jejíž element je k síle kolmý (například při pohybu částice po části 

kružnice se středem v centru pole).    

 

(f) Práce dynamické třecí síly působící mezi dvěma tělesy je vždy záporná, a proto je tato 

síla nekonzervativní.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení (viz část (a)).     

 

(g) Pokud je síla F  nekonzervativní, je její práce při přesunu částice po libovolné 

uzavřené křivce nenulová.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Práce nekonzervativní síly při přesunu částice po konkrétně 

vybrané uzavřené křivce může být i nulová (příkladem je práce nekonzervativní síly 

( ,0,0)F y po libovolné uzavřené křivce, která leží v rovině y=0).     

 

 



(h) Pokud je síla F  konzervativní, je její práce při přesunu částice mezi dvěma body 

prostoru nejmenší po přímé spojnici mezi těmito body.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Práce konzervativní síly při přesunu částice mezi dvěma 

libovolnými body prostoru nezávisí na trajektorii, jíž jsou tyto bodu spojeny.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

 

(a) Práce tíhové síly v homogenním tíhovém poli Země je rovna změně  kinetické energie 

částice.                                            

      Nesprávné tvrzení. Práce tíhové síly je rovna záporně vzaté změně potenciální energie  

      částice. Změně kinetické energie je rovna pouze v případě, že je tíhová síla současně  

      výslednicí sil působících na částici. 

 

(b) Práce tíhové síly v homogenním tíhovém poli Země je rovna záporně vzaté změně  

potenciální energie částice.                                            

      Správné tvrzení (viz část (a)). 

 

(c) Práce dynamické třecí síly při brzdění automobilu je rovna záporně vzaté změně  

potenciální energie, která přísluší této síle.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Dynamická třecí síla je nekonzervativní, a proto s ní není možné  

      spojovat potenciální energii.  

 

(d) Práce konstantní konzervativní síly F při přesunu částice po jakékoli orientované 

úsečce délky d je stejná.                                       

      Nesprávné tvrzení. Práce síly F  závisí rovněž na úhlu, který svírá její vektor s  

      vektorem posunutí d .   

 

(e) Práce gravitační síly při přesunu částice o hmotnosti m do libovolné vzdálenosti h nad 

povrchem Země je rovna výrazu mgh.                                                                                                          

      Nesprávné tvrzení. Výraz mgh pro práci gravitační síly platí pouze v té oblasti  

      prostoru, v níž lze gravitační pole považovat za homogenní. Obecně platí vztah  

     Z Z

Z Z

mM mM
W

R R h
 
 

   
 

, kde   je  gravitační konstanta, m je hmotnost částice,  

    ZM  je hmotnost Země a ZR   je poloměr Země (práce gravitační síly je rovna záporně  

     vzaté změně gravitační potenciální energie). 

 

(f) Práce výslednice sil 
1

n

i

i

F F


 při přesunu částice po dané trajektorii nemusí být rovna 

součtu prací jednotlivých sil iF .                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Z definičního vztahu pro práci výslednice sil totiž dostáváme 

      
1 1 1

. . .
n n n

i i i

i i iC C C

W F r F r F r W  
  

  
     

   
     .     

 

(g) Pokud na částici působí nekonzervativní síla, pak při přesunu částice mezi dvěma 

body prostoru neplatí zákon zachování energie.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. V takové situaci sice neplatí zákon zachování mechanické energie, 

zákon zachování energie jako univerzální princip však platí.    



 

(h) Pružná síla .pF konst x  , jíž působí ideální pružina na částici, koná vždy zápornou 

práci.                                                                                                                                                           
Nesprávné tvrzení. Pokud se například částice pohybuje tak, že je napjatá pružina 

stlačována, je práce pružné síly kladná.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

Na  vodorovné dokonale hladké podložce leží bedna, která je vodorovnou  ideální pružinou 

připevněna ke svislé stěně. Směrem k bedně je vystřelena střela s počáteční rychlostí, která 

má bezprostředně před rázem s bednou vodorovný směr. Při přímém středovém rázu střela 

v bedně uvízne. Dobu rázu považujeme za velmi krátkou, odpor vzduchu zanedbáváme. 

Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Pro ráz střely a bedny platí zákon zachování mechanické energie.                                            

      Nesprávné tvrzení. Při rázu je střela v bedně působením odporových sil zabrzděna,  

      proto se část její původní mechanické energie přemění ve vnitřní energii soustavy.  

      Mechanická energie soustavy “střela+bedna” po rázu je tedy menší než mechanická  

      energie střely před rázem.  

 

(b) Hybnost střely před rázem je stejná jako hybnost soustavy “střela+bedna” 

v kterémkoli okamžiku po rázu.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Hybnost soustavy “střela+bedna” se po rázu periodicky  

      mění, při průchodu rovnovážnou polohou je maximální, v krajní poloze je nulová  

      (soustava  koná harmonické kmity). 

 

(c) Pro kmity  soustavy “střela+bedna+pružina”, které vzniknou po rázu, platí zákon 

zachování mechanické energie.                                                                                   

      Správné tvrzení. Na soustavu “střela+bedna+(ideální) pružina” nepůsobí síly odporu  

      prostředí, platí pro ni tedy zákon zachování mechanické energie (soustava koná  

      harmonické kmity).   

 

(d) Celková energie střely před rázem je stejná jako mechanická energie soustavy 

“střela+bedna+pružina” v kterémkoli okamžiku po rázu.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení (viz část (a)). 

 

 (e) Hybnost těžiště soustavy “střela+bedna” je před rázem i po rázu stejná.                                                                                                                                                                

         Nesprávné tvrzení. Hybnost soustavy “střela+bedna”, a tedy i hybnost  těžiště  

      soustavy, se totiž po rázu s časem mění (srv. s částí (b)).     

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

Plochý železniční vůz o hmotnosti M se pohybuje po přímých vodorovných kolejích rychlostí 

0v . Tření mezi koly a kolejemi je zanedbatelné. Na vozíku stojí člověk o hmotnosti m. 

V jistém okamžiku se člověk vzhledem k vozíku proti směru jeho pohybu rozběhne, dosáhne 

vůči němu rychlosti rv  a pak se opět zastaví. Odpor vzduchu je zanedbatelný. Z následujících 

tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Poté, co se člověk vzhledem k vozíku rozběhne, se rychlost těžiště soustavy  

„člověk+vozík“ zvětší.                                            

      Nesprávné tvrzení. Pro soustavu „člověk+vozík“ platí zákon zachování hybnosti,  

      hybnost těžiště soustavy se tedy nezmění. 

 

(b) Když se člověk  rozbíhá, rychlost vozíku vzhledem k Zemi se zvětšuje, protože na něj 

člověk působí silami stejně orientovanými, jako je rychlost 0v .                                        

      Správné tvrzení. Rozbíhající se člověk působí na vozík třecími silami stejně  

      orientovanými, jako je rychlost  0v , proto je vozík urychlován (podle třetího  

      Newtonova zákona působí stejně velkými, ale opačně orientovanými silami také vozík  

            na člověka; tyto síly vzájemného působení jsou vnitřními silami soustavy). 

 

(c) Poté, co se člověk vzhledem k vozíku rozběhne, se velikost rychlosti člověka 

vzhledem k Zemi zvětší.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Rychlost člověka vzhledem k vozíku se zvětší, vzhledem k Zemi  

      se však může zmenšit (rychlosti vozíku a člověka vzhledem k vozíku jsou opačné).  

 

(d) Poté, co se člověk vzhledem k vozíku opět zastaví, se vozík bude vzhledem k Zemi 

pohybovat jinou rychlostí, než byla původní rychlost 0v , neboť vozík byl rozběhem 

člověka urychlen.                                                                                                           

      Nesprávné tvrzení. Pro soustavu “člověk+vozík” platí zákon zachování hybnosti, a  

      proto se poté, co se člověk vzhledem k vozíku zastaví, bude vozík vzhledem k Zemi  

      pohybovat původní rychlostí 0v . 

 

(e) V časovém rozmezí, kdy člověk vzhledem k vozíku běží, je rychlost těžiště soustavy  

      “člověk+vozík” nulová, neboť rychlosti vozíku a člověka jsou opačné.                                                                                                                                                                

      Nesprávné tvrzení.   Pro soustavu „člověk+vozík“ platí zákon zachování hybnosti,  

      hybnost těžiště soustavy se tedy nemění a je nenulová (platí pro ni vztah (m+M) 0v ). 

  

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu sedmou 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Dva automobily jedou za sebou po přímé vodorovné silnici. Před křižovatkou začnou 

intenzivně brzdit se zablokovanými koly. Prvnímu automobilu se podaří zastavit, druhý, stále 

brzdící, do něj však narazí a dojde k nepružné srážce. Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je.  

 

 

(a) Pro srážku automobilů neplatí zákon zachování hybnosti, neboť při nepružném rázu 

došlo k jejich deformaci.                                            

      Nesprávné tvrzení. Zákon zachování hybnosti sice neplatí, ne však proto, že by srážka  

      byla nepružná, ale proto, že soustava automobilů není izolovaná (srv. s částí (d)). 

 

(b) Jelikož je srážka  automobilů nepružná, přeměnila se veškerá jejich původní 

mechanická energie v energii vnitřní.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Po nepružné srážce se automobily ještě mohou pohybovat (srv.s  

      částí (e)), proto se ve vnitřní energii automobilů přeměnila pouze část jejich původní  

            mechanické energie (část se pak přeměnila ve vnitřní energii kol a vozovky (srv.  

            s částí (d)), část si automobily odnášejí ve formě jejich kinetické energie po rázu). 

 

(c) Rychlost těžiště soustavy automobilů po srážce bude jiná než před srážkou, to proto, 

že srážka je nepružná.                                        

      Nesprávné tvrzení. Rychlost těžiště po srážce bude jiná, ne však proto, že srážka je  

      nepružná, ale proto, že soustava automobilů není izolovaná (srv. s částí (d)).  

 

(d) Pro srážku automobilů neplatí zákon zachování hybnosti, protože na soustavu působí i 

jiné než vnitřní síly.                                                                                                            

      Správné tvrzení. Na soustavu automobilů působí přinejmenším třecí síly mezi koly a  

      vozovkou. 

 

(e) Jelikož je srážka automobilů nepružná, budou bezprostředně po ní oba automobily v 

klidu.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Po srážce se oba dva automobily ještě mohou pohybovat.     

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu sedmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Mechanika tekutin  

 
Zadání úlohy: (3 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 
Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou správná. 

 

(a) Čím hlouběji je těleso v kapalině zcela ponořeno, tím větší hydrostatická 

vztlaková síla na ně působí. 

Nesprávné tvrzení. Hydrostatická vztlaková síla závisí na objemu ponořeného 

tělesa, na hustotě kapaliny a na tíhovém zrychlení. Na hloubce, v níž je těleso 

ponořeno (na rozdíl od hydrostatického tlaku) nezávisí. 

(b) O tom, zda těleso zcela ponořené do kapaliny a následně uvolněné bude klesat, 

stoupat, nebo se vznášet, rozhoduje pouze jeho hustota. 

Nesprávné tvrzení. Rozhodující je orientace výslednice tíhové síly a 

hydrostatické vztlakové síly, která závisí nejen na hustotě tělesa, ale i na hustotě 

kapaliny. Podrobněji: Orientace výslednice  je určena znaménkem rozdílu 

G VZ K T KF F F mg V g V g V g        , kde m je hmotnost tělesa, V jeho 

objem, T  jeho hustota, K  hustota kapaliny a  g je tíhové zrychlení. Jeli  F > 0, 

těleso klesá, pro F=0 se vznáší a pro F < 0 stoupá. 

(c) Tlaková síla, jíž působí kapalina na dno nádoby, je určena hustotou kapaliny, 

vzdáleností dna od volného povrchu, plochou dna a tvarem nádoby. 

Nesprávné tvrzení. Tlaková síla na dno kapaliny nezávisí na tvaru nádoby (viz 

známé hydrostatické paradoxon). 

(d) Dvě nemísící se kapaliny nalité do U-trubice mohou mít hladiny v různé výšce. 

Správné tvrzení. Hladiny dvou nemísících se kapalin o různých hustotách budou 

v různých výškách tak, aby tlak v rovině určené společným rozhraním byl v obou 

částech trubice stejný. 

(e) Rozhraní dvou nemísících se kapalin nalitých do U-trubice bude v nejnižším 

bodě trubice. 

Nesprávné tvrzení. Rozhraní kapalin o různých hustotách bude v takové výšce 

nad nejnižším bodem trubice, aby tlak v rovině určené společným rozhraním byl 

v obou částech trubice stejný. 

(f) Hydrostatická vztlaková síla závisí nejen na tom, jaká část tělesa je v kapalině 

ponořena, ale rovněž na hustotě tělesa. 

Nesprávné tvrzení. Hydrostatická vztlaková síla na hustotě tělesa nezávisí. Její 

velikost je rovna součinu ponořeného objemu tělesa, tíhového zrychlení a hustoty 

kapaliny. 

(g) Ve spojených nádobách je nejvyšší tlak v části, která má nejmenší průřez. 

Nesprávné tvrzení. Tlak v dané hloubce pod hladinou je stejný ve všech částech 

spojených nádob bez ohledu na jejich tvar. 

 

(h) Hydrostatická vztlaková síla  působící na ponořené těleso nezávisí na 

atmosférickém tlaku Ap , zatímco tlak v kapalině ano.                                                                                                                      

Správné tvrzení. Velikost  hydrostatické vztlakové síly je rovna součinu 

ponořeného objemu tělesa, tíhového zrychlení a hustoty kapaliny. Tlak v hloubce 

h pod hladinou kapaliny je dán vztahem ( ) Ap h p h g  , kde   je hustota 

kapaliny.  

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu osmou. 



 

 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, těžká) 
V nádobě s vodou byly naplněny tři stejné zkumavky, obráceny dnem vzhůru a povytaženy 

(viz obrázek). Vyberte právě to tvrzení, které je pro danou situaci správné. 

 

 

(a) Tlaky v bodech A a C jsou stejné, neboť oba body jsou stejně vzdáleny od dna 

obrácené zkumavky.  

Nesprávné tvrzení. Tlaky v bodech A a C jsou různé, neboť body leží na různých 

úrovních vzhledem k hladině (na hladině je atmosférický tlak). 

(b) V bodě A je větší tlak než u hladiny vody v nádobě, v opačném případě by totiž 

voda ze zkumavky vytekla. 

Nesprávné tvrzení.Tlak v bodě A je menší než tlak na hladině, neboť bod A leží 

nad úrovní hladiny. Na hladině je tlak atmosférický. 

(c) V bodech A a B jsou jiné tlaky, neboť sloupec vody nad nimi je jinak vysoký. 

Nesprávné tvrzení. Tlak v bodech A a B je stejný, neboť tyto body jsou na stejné 

úrovni vzhledem k hladině. Na hladině je atmosférický tlak. 

(d) U zatavených okrajů (dna) všech zkumavek jsou stejné tlaky, neboť ve 

zkumavkách jsou stejná množství vody. 

Nesprávné tvrzení. Tlak nezávisí na množství vody ve zkumavce, ale pouze na 

výšce daného místa nad hladinou, nebo hloubce pod hladinou. 

(e) V bodech C a D jsou stejné tlaky, neboť tyto body leží ve stejné hloubce pod 

hladinou vody v nádobě. 

Správné tvrzení. Tlak v kapalinovém tělese na obrázku je na úrovni volné hladiny 

roven atmosférickém tlaku patm, tlak na úrovni  ve výšce h > 0 nad hladinou je 

atm( )p h p h g  , v hloubce h > 0 pod hladinou atm( )p h p h g  . 

 

 

 

 

********** 

 

 

Zdůvodnění všech odpovědí  vychází ze skutečnosti, že v bodech kapaliny ve zkumavkách 

ležících na hladině a pod hladinou vody v nádobě je stejný tlak jako v bodech nádoby ležících 

v téže vodorovné rovině (spojené nádoby), v bodech kapaliny ve zkumavkách nad hladinou je 

tlak atm( )p d p d g  , kde patm je atmosférický tlak u hladiny, d  je vzdálenost bodu nad 

hladinou,  je hustota vody a g je tíhové zrychlení. (Je-li bod pod hladinou, je veličina d 

záporná.) 

 

 

 



 
 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte  Nástrahu osmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy: (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2009, lehká) 

Je známo, že proud vody vytékající z vodovodního kohoutku se zužuje (viz obrázek). Vodu 

považujeme za nestlačitelnou, proudění za ustálené a laminární. Z následujících tvrzení je 

právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Proud vody se zužuje proto, že se v něm mění objemový tok. Ten je s rostoucí 

vzdáleností od vodorovné roviny procházející ústím kohoutku menší. 

Nesprávné tvrzení. Objemový tok v proudu vody je konstantní, tj. objem vody, 

která proteče za daný časový interval každým vodorovným průřezem, je stejný 

(rovnice kontinuity pro ustálené laminární proudění nestlačitelné kapaliny). 

(b) Proud vody se zužuje proto, že se v něm mění rychlost kapaliny. Ta je s rostoucí 

vzdáleností od vodorovné roviny procházející ústím kohoutku větší.  

Správné tvrzení. Částice vody se pohybuje v tíhovém poli Země, proto její 

rychlost se vzdáleností od vodorovné roviny procházející ústím kohoutku roste, 

s ohledem na rovnici kontinuity pak vodorovný průřez vodního proudu klesá. 

(c) Proud vody se zužuje proto, že se podél něj výrazně mění okolní tlak. Ten 

s rostoucí vzdáleností od vodorovné roviny procházející ústím kohoutku narůstá. 

Nesprávné tvrzení. Tlak vzduchu, který obklopuje vytékající proud vody, je 

roven atmosférickému tlaku. 

(d) Proud vody se zužuje vlivem odporu vzduchu a vnitřního tření ve vodě. 

S rostoucí vzdáleností od vodorovné roviny procházející ústím kohoutku tak 

klesá kinetická  energie objemové jednotky vody. 

Nesprávné tvrzení. Rychlost částice vody  (a tím kinetická energie objemové 

jednotky vody) s rostoucí vzdáleností od kohoutku roste (viz (b)). 

(e) Tvrzení a předpoklady v zadání jsou nesprávné. Proud vody se totiž zužuje díky 

turbulencím a vnitřnímu tření ve vodě. 

Nesprávné tvrzení. Proud vody se zužuje i při ustáleném laminárním proudění, i 

když je tento typ proudění idealizací. (Zdůvodnění této skutečnosti viz (b).)  

 

 

 
 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte   Nástrahu osmou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

Vodorovným potrubím nestejného průřezu (viz obrázek) proudí zleva doprava ideální 

kapalina. Ve všech bodech kolmého průřezu širší části potrubí je rychlost částic kapaliny 

stejná. Proudění považujeme za ustálené a laminární. Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je.  

 

(a) Rychlost částice kapaliny, která se pohybuje v ose symetrie potrubí, se nemění, to 

proto, že se nemění její tíhová potenciální energie.                                            

      Nesprávné tvrzení. Rychlost částice kapaliny v užší části potrubí je větší než v širší  

      části (rovnice kontinuity). 

 

(b) V různých kolmých průřezech širší části potrubí o stejné ploše je jiný tlak. Zleva 

doprava narůstá, neboť kapalinu je třeba do užší části potrubí “vměstnat”.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. V jednotlivých, stále stejných průřezech širší části potrubí se tlak  

      nemění (Bernoulliova rovnice). 

 

(c) Se vzdáleností od horního okraje užší části potrubí narůstá tlak; tato skutečnost 

vyplývá z Pascalova zákona.                                        

       Nesprávné tvrzení. Tlak kapaliny je ve všech bodech užší části potrubí stejný  

       (Bernoulliova rovnice).  

 

(d) V užší části potrubí musí mít částice kapaliny jinou rychlost než v širší části, protože 

kapalina je nestlačitelná a v potrubí se nehromadí.                                                                                                            

      Správné tvrzení. Jeho platnost vyplývá z rovnice kontinuity pro ustálené laminární  

      proudění ideální kapaliny. 

 

(e) Pro částice proudící kapaliny neplatí zákon zachování mechanické energie, protože na 

ně, kromě vnější tíhové síly, působí i síly vnitřní.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Pro částici ideální kapaliny, jejíž proudění je stacionární a 

laminární, platí Bernoulliova rovnice, která je právě zápisem zákona zachování 

mechanické energie.         

 
 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu osmou. 

 

 

 

 

 



Zadání úlohy (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

V nádobě, jejíž stěny se směrem ke dnu zužují (viz obrázek), je ideální kapalina o hmotnosti 

m a hustotě  . Nádoba s kapalinou je vzhledem k Zemi v klidu. Z následujících tvrzení je 

právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Tlak kapaliny na vybranou část boční stěny nádoby závisí na tom, jaký sklon stěna 

má.                                            

      Nesprávné tvrzení. Tlak kapaliny nezávisí na sklonu stěn, ale pouze na hloubce pod  

      hladinou, hustotě kapaliny a tíhovém zrychlení. 

 

(b) Tlaková síla, jíž působí kapalina na dno nádoby, má velikost mg.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Tlaková síla, jíž působí kapalina na dno nádoby, má velikost  

     ( )F p h S ,  kde S je plocha dna a ( )p h h g  je hydrostatický tlak v hloubce h pod  

      hladinou, kde se dno nachází. 

 

(c) Tlaková síla, jíž působí kapalina na boční stěny nádoby, má svislý směr.                                        

       Nesprávné tvrzení. Tlaková síla, jíž působí kapalina na stěny nádoby, je ke stěnám  

       kolmá.  

 

(d) Kapalina působí na nádobu výslednou silou, jejíž velikost je menší než mg, protože 

stěny nádoby se směrem ke dnu zužují.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Kapalina i nádoba na sebe působí silami vzájemného působení o  

            velikosti mg (kapalina je vůči nádobě v klidu, proto je výslednice na ni působících sil  

            – tíhové síly a výsledné síly, jíž na ni působí nádoba, nulová). 

 

(e) Tlak kapaliny u dna nezávisí na tvaru nádoby ani na velikosti plochy dna.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. Tlak kapaliny u dna závisí pouze na vzdálenosti dna od hladiny, 

hustotě kapaliny a tíhovém zrychlení.     

 

 

 
 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu osmou. 

 

 

 



 

Zadání úlohy (2 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

Je známo, že nad vodní hladinu vystupuje zhruba jedna třetina objemu ledové kry.  

Z následujících tvrzení je právě jedno správné. Vyberte je. 

 

(a) Pro ledovou kru neplatí Archimédův zákon, protože část kry se nachází nad hladinou 

kapaliny.                                            

      Nesprávné tvrzení. Archimédův zákon pro kru platí, přestože je v kapalině ponořena  

      pouze její část. (Připomeňme si znění Archimédova zákona: Na těleso, jehož část je  

      ponořena do kapaliny, působí kapalina výslednou tlakovou silou, jejíž velikost je  

      rovna velikosti tíhové síly, která působí na kapalinové těleso o stejném objemu, jako  

      má ponořená část tělesa. Výsledná tlaková síla kapaliny je orientovaná svisle vzhůru a  

      působiště má v těžišti ponořené části tělesa.) 

 

(b) Objem ponořené části kry je stejný jako objem kapaliny, která by vznikla po 

rozpuštění celé kry.                                                                                   

      Správné tvrzení. Jeho platnost vyplývá z Archimédova zákona (viz část (a)): Velikost  

      tíhové síly působící na celou kru, GF mg  (m je hmotnost kry a g je tíhové zrychlení),  

      je rovna velikosti vztlakové síly, 'vz kapF V g ( 'V  je objem ponořené části kry a  

     kap je hustota  kapaliny). Z rovnosti G vzF F  vychází pro objem ponořené části kry  

     '
kap

m
V


 , což je  právě objem kapaliny, která by vznikla rozpuštěním celé kry. 

 

(c) To, jaká objemová část kry přesně vystupuje nad hladinu, závisí pouze na hustotě 

okolní kapaliny.                                        

       Nesprávné tvrzení. To, jaká část vystupuje nad hladinu, závisí rovněž na hustotě kry  

      (vyjádříme-li ve vztahu '
kap

m
V


  z části (b) hmotnost kry pomocí objemu a hustoty,  

      m= kraV , dostaneme pro objemovou část kry, která vystupuje nad hladinu, vztah  

      
' '

1 1 kra

kap

V V V

V V






    ). 

 

(d) Výslednou tlakovou sílu, jíž působí kapalina na kru, nemusí být možné vypočítat, 

neboť tvar kry bývá značně nepravidelný.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Výsledná tlaková síla, jíž působí kapalina na kru, má stejnou  

      velikost jako tíhová síla, jíž na kru působí Země (Archimédův zákon).  

 

(e) Objem ponořené části kry má stejnou hmotnost jako kapalina, která by tento objem 

zaujímala.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení.  Objem ponořené části kry má hmotnost  'kraV  (srv. se vztahy 

z části (b)). Kapalina, která by tento objem zaujímala, má však odlišnou hmotnost, a to 

'kapV . 

         

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu osmou. 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (4 minuty, 2,5 bodu, rok 2011, těžká) 

 

Potrubím nestejného průřezu (viz obrázek) proudí zleva doprava ideální kapalina. Ve všech 

bodech kolmého průřezu širší části potrubí je rychlost částic kapaliny stejná, proudění 

považujeme za ustálené a laminární. Vyberte právě ta tvrzení, která jsou správná.  

 

 

(a) Znalost veličin 
1, ,v h  , 0  a g stačí k tomu, abychom vypočítali 

2v .                                            

      Správné tvrzení. Veličinu 
2v  lze vypočítat z Bernoulliovy rovnice (za rozdíl tlaků  

      v užší a  širší části potrubí přitom dosazujeme 0p g h   ). 

 

(b) Znalost veličin 1 2,  S S  a 2v  stačí k tomu, abychom vypočítali 1v .                                                                                   

      Správné tvrzení. Ke stanovení  1v  z veličin 1 2,  S S  a 2v  lze použit rovnice kontinuity. 

 

(c) Rychlost 2v  je větší než 1v , to proto, že tíhová potenciální energie částice kapaliny při 

průchodu potrubím klesla.                                        

      Nesprávné tvrzení. Rychlost  2v  je sice větší než 1v , nikoli však díky poklesu tíhové 

      potenciální energie, ale v důsledku platnosti rovnice kontinuity. 

 

(d) Znalost veličin 1 2,  S S , 1v  a 2v  stačí k tomu, abychom vypočítali rozdíl tlaků 

v manometrické trubici 0p g h   .                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Rozdíl tlaků 0p g h    vypočítáme z Bernoulliovy rovnice.  

      Kromě veličin 1v  a 2v  k tomu ještě potřebujeme znát   a g.  

 

(e) Velikost rychlosti každé z částic kapaliny se podél její trajektorie mění.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. V užší části potrubí má každá částice kapaliny větší rychlost než 

v širší části (rovnice kontinuity).     

 

(f) Všechny částice kapaliny se pohybují po zakřivené trajektorii, to proto, že průřez 

potrubí se mění.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Částice, které se pohybují podél dolního okraje potrubí, se 

pohybují přímočaře (avšak s proměnnou rychlostí).     

 

(g) Při vhodné velikosti rychlosti 1v  může být kapalina o hustotě 0 v levé části 

manometrické trubice výš než v pravé části.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. V širší části potrubí je vždy vyšší tlak, proto bude kapalina o 

hustotě 0  v levé části manometrické trubice vždy níž než v pravé části.    

 

 

 

 

 

 



 

 

(h) Znalost veličin 
1 2,  S S  a 

2v  stačí k tomu, abychom vypočítali h .                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. Veličina  h  závisí rovněž na veličinách 
0  a g  (vypočteme ji 

užitím rovnice kontinuity a Bernoulliovy rovnice, do níž za rozdíl tlaků dosadíme 

0p g h   ).   

 

 

 
 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu osmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Základy termodynamiky a statistické fyziky 

 
 

Zadání úlohy: (2,5 minuty, 1 bod, rok 2009, lehká) 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou pro dané množství ideálního plynu 

správná. 

 

 

(a) Pokud plyn koná nezápornou práci, jeho teplota klesá. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být izotermická expanze plynu. 

(b) Pokud se plyn rozpíná, koná nenulovou práci. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být rozpínání plynu do vakua. 

(c) Pokud se teplota plynu nemění, nemění se ani jeho vnitřní energie. 

Správné tvrzení. Vnitřní energie (ideálního) plynu je totiž určena jedinou 

stavovou veličinou – teplotou plynu. 

(d) Pokud  teplota plynu klesá, odevzdává plyn svému okolí teplo. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být adiabatická expanze plynu. 

(e) Pokud klesá objem plynu, roste jeho tlak. 

Nesprávné tvrzení. Objem plynu může růst i při konstantním tlaku (v takovém 

případě podle stavové rovnice roste teplota plynu). 

(f) Pokud roste teplota plynu, přijímá plyn od okolí kladné teplo. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být adiabatická komprese plynu. 

(g) Pokud se plyn rozpíná, klesá jeho vnitřní energie. 

Nesprávné tvrzení. Protipříkladem může být izotermická expanze plynu (viz (c)).  

(h) Pokud roste teplota plynu, klesá jeho objem. 

Nesprávné tvrzení. Teplota plynu může růst i při konstantním objemu (v takovém 

případě podle stavové rovnice roste tlak plynu). 

 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu devátou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadání úlohy: (5 minut, 2 body, rok 2009, těžká) 
V ideálním plynu probíhá cyklus složený z těchto vratných dějů:  

 1  2 …. izobarická expanze,  

 2  3 …. izotermická expanze,  

 3  4 …. adiabatická expanze,  

 4  5 …. izobarická komprese,     

 5  1 …. izochorický děj.   

Teploty ve stavech 1 až 5 jsou 1 2 3 4 5, , , ,T T T T T , objem ve stavu 1 je 
1V .  Z následujících tvrzení 

vyberte právě ta, která jsou pro danou situaci správná. 

 

 

 

(a) Zadání souboru hodnot  1 2 3 4 5 1, , , , ,T T T T T V   je dostačující k tomu, abychom určili tlak a 

objem plynu ve všech stavech. 

Nesprávné tvrzení. K určení tlaku a objemu plynu ve všech stavech je nutno užít 

stavové rovnice, není ale zadáno látkové množství plynu, které v ní vystupuje. 

(b) Teplota 5T  nemusí být nejnižší teplotou v celém cyklu. 

Nesprávné tvrzení. Vysvětlení plyne z aplikace stavové rovnice plynu. 

(c) Je možné, aby teploty 1 4aT T  byly stejné. 

Správné tvrzení. Vysvětlení plyne z aplikace stavové rovnice plynu. 

(d) Teplota 2T  je vyšší než teplota 4T . 

Správné tvrzení. Vysvětlení plyne z aplikace stavové rovnice plynu. 

               (e)  Při ději 1  2 přijal plyn více tepla, než odevzdal při ději 4  5. 

Nesprávné tvrzení. Vysvětlení plyne ze vztahu pro přijaté (resp. odevzdané) teplo  

PQ C T   , kde PC  je tepelná kapacita plynu při izobarickém ději a T  je 

rozdíl koncové a počáteční teploty plynu, a ze stavové rovnice plynu. 
(f) Při ději 5  1 plyn odevzdává teplo, takže jeho vnitřní energie na úkor toho roste. 

Nesprávné tvrzení. Při ději 5  1 plyn teplo přijímá (viz (d), kde místo tepelné 

kapacity CP při konstantním tlaku dosazujeme tepelnou kapacitu CV při konstantním 

objemu). 

(g) Teplo, které plyn přijímá, je dáno součinem jeho teplené kapacity a rozdílu teplot; při 

ději 2  3 se nemění teplota plynu, a proto je teplo přijaté při tomto ději nulové. 

Nesprávné tvrzení.  Při izotermickém ději je podle první termodynamické věty 

přijaté teplo rovno vykonané práci (pokuste se rozmyslet si, jaká je tedy při tomto 

ději tepelná kapacita plynu). 
(h) Změna vnitřní energie plynu při jednom cyklu je nulová. 

Správné tvrzení. Vnitřní energie je stavovou veličinou, při jednom vratném cyklu 

je proto její změna nulová. 

 
 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu devátou. 

 

 

 

 



 

Zadání úlohy: (2 minuty, 1 bod, rok 2009, lehké) 

Z následujících tvrzení vyberte právě to, které je správné. 

 

 

(a) Pokud se zvýší teplota plynu, vzroste velikost  rychlosti každé z jeho molekul. 

Nesprávné tvrzení. Velikosti rychlostí jednotlivých molekul se při dané teplotě 

neustále mění - viz Maxwellovo rozdělení na obrázku – nelze říci, zda se velikost 

rychlosti dané molekuly sníží, nebo zvýší, neboť jde o náhodnou veličinu. 

(b) Při dané teplotě má polovina molekul plynu menší velikost rychlosti, než je 

střední velikost rychlosti molekul. 

Nesprávné tvrzení. Zdůvodnění vychází z Maxwellova rozdělení (viz také (a)). 

(c) Při dané teplotě mohou mít různé plyny různé střední velikosti rychlosti molekul. 

Správné tvrzení. Střední velikost rychlosti totiž závisí na hmotnosti molekul 

plynu. 

(d) Pokud se sníží teplota plynu, klesne počet molekul s danou velikostí rychlosti. 

Nesprávné tvrzení. Zdůvodnění vychází z Maxwellova rozdělení (viz také (a)). 

(e) Při dané teplotě plynu se velikost rychlosti jednotlivých molekul plynu nemění. 

Nesprávné tvrzení. Velikost rychlosti jednotlivých molekul se mění při jejich 

vzájemných srážkách, nebo při srážkách se stěnami nádoby. 

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu devátou. 

 

 

 

 
 

Maxwellovo rozdělení pro velikost rychlosti molekuly kyslíku pro teploty 300 K (modrá 

křivka) a 500 K (červená křivka). Na vodorovné ose je vynesena velikost rychlosti molekuly 

v v metrech za sekundu, na svislé ose hustota pravděpodobnosti, že molekula bude mít 

velikost rychlosti v. 



 

 

 

 

Zadání úlohy (3,5 minuty, 2 body, rok 2011, těžká) 

 

Ve vysoké válcové nádobě umístěné v homogenním tíhovém poli Země je ideální plyn o 

termodynamické teplotě T. Plyn je v rovnovážném stavu. Z následujících tvrzení vyberte 

právě ta, která jsou správná. 

 

(a) Čím nižší je teplota plynu, tím je změna koncentrace molekul s výškou výraznější.                                            

      Správné tvrzení. Jeho platnost vyplývá z Boltzmannova rozdělení molekul ideálního  

      plynu s výškou. 

 

(b) Čím je vzdálenost molekuly nade dnem větší, tím je střední velikost rychlosti menší.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Velikost rychlosti molekuly plynu závisí jen na její hmotnosti a na  

      teplotě plynu, nikoli na poloze v nádobě (Maxwellovo rozdělení molekul ideálního  

      plynu podle rychlosti). 

 

(c) Čím je hmotnost molekul plynu menší, tím větší je jejich koncentrace ve výšce h nade 

dnem.                                        

      Nesprávné tvrzení. Jeho platnost vyplývá z Boltzmannova rozdělení molekul ideálního  

      plynu s výškou. 

  

(d) Poloha těžiště plynu je konstantní, nezávislá na čase.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Jelikož v jednotlivých vrstvách plynu dochází k fluktuacím  

      koncentrace molekul, poloha těžiště plynu s časem kolísá. 

 

(e) Protože je teplota plynu ve všech místech nádoby stejná, nezávisí tlak plynu na výšce 

nade dnem.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. S výškou nade dnem klesá koncentrace molekul (Boltzmannovo 

rozdělení), proto klesá i tlak plynu.     

 

(f) S rostoucí vzdáleností nade dnem roste střední volná dráha molekul (tj. střední 

vzdálenost, kterou urazí molekula mezi dvěma po sobě následujícími srážkami).                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. Se vzdáleností nade dnem klesá koncentrace molekul, a proto klesá i 

jejich střední volná dráha.     

 

(g) Každá z molekul se pohybuje pouze v malé části prostoru, v těsné blízkosti dané 

výšky nade dnem nádoby.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Každá z molekul se může pohybovat po celé nádobě.     

 

(h) Po dostatečně dlouhé době (tzv. relaxační době) budou molekuly plynu v nádobě 

rozmístěny rovnoměrně.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Koncentrace molekul plynu, který je  v rovnovážném stavu, se 

s výškou mění (Boltzmannovo rozdělení). 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu devátou. 

 

 



 

 

Zadání úlohy (1,5 minuty, 0,5 bodu, rok 2011, lehká) 

 

Ideální plyn koná vratný kruhový děj (viz obrázek). Z následujících tvrzení je právě jedno 

správné. Vyberte je. 

 

 

(a) Změna vnitřní energie plynu během jednoho cyklu závisí na tom, v jakém směru 

cyklus proběhl.                                            

      Nesprávné tvrzení. Vnitřní energie  plynu je stavovou veličinou, její změna je proto po  

      provedení jednoho cyklu nulová, bez ohledu na směr cyklu (plyn je totiž ve stejném  

      stavu). 

 

(b) Práce vykonaná plynem během jednoho cyklu závisí na tom, v jakém směru cyklus  

       proběhl.                                                                                   

      Správné tvrzení.  Změní-li se směr cyklu, změní se znaménko práce, kterou plyn  

      během tohoto cyklu vykonal. 

 

       (c) Plyn si vyměňuje s okolím teplo pouze v těch částech cyklu, kdy koná práci.                                        

       Nesprávné tvrzení. Například při izochorickém ději (viz obrázek) plyn práci nekoná,  

       avšak teplo s okolím si vyměňuje.  

 

       (d) Teplo přijaté plynem při jednom cyklu je rovno změně vnitřní energie plynu.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Změna vnitřní energie plynu během jednoho cyklu je nulová (viz  

      část (a)), zatímco přijaté teplo je rovno práci, kterou plyn vykonal. 

 

      (e) Teplo přijaté plynem při jednom cyklu závisí na tom, jak rychle cyklus proběhl.                                                                                                                                                                
            Nesprávné tvrzení. Teplo přijaté plynem na rychlosti, s níž proběhl cyklus, nezávisí.    

 

 

 
 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu devátou. 

 

 

 

 



 

 

 

Zadání úlohy (2,5 minuty, 1,5 bodu, rok 2011, těžká) 

 

Z následujících tvrzení vyberte právě ta, která jsou pro ideální plyn správná. 

 

 

(a) Práce plynu po vykonání jednoho cyklu vratného kruhového děje je tím větší, čím 

větší je změna entropie plynu.                                            

Nesprávné tvrzení. Práce vykonaná plynem během jednoho cyklu nikterak nesouvisí 

s entropií. (Dodejme, že entropie je stavovou veličinou a po provedení jednoho 

vratného cyklu je nulová, neboť plyn se nachází v tomtéž stavu.)  

 

(b) Při expanzi do vakua nekoná plyn práci.                                                                                   

      Správné tvrzení. Při expanzi do vakua nepůsobí plyn na okolí žádnými silami, a proto  

      nekoná práci.  

 

(c) Pokud má ideální plyn na začátku i na konci libovolného vratného děje tutéž teplotu, 

nemění se jeho vnitřní energie.                                        

      Správné tvrzení. Změna vnitřní energie daného ideálního plynu závisí pouze na změně  

      jeho teploty.  

 

(d) Pokud má ideální plyn na začátku i na konci libovolného vratného děje tutéž teplotu, 

nepřijal žádné teplo.                                                                                                                                                

      Nesprávné tvrzení. Například při izotermické expanzi plyn koná nenulovou práci na  

      úkor tepla, které přijímá od okolí. 

 

(e) Při vratném ději se může měnit entropie plynu.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. Například při vratném izotermickém ději se entropie mění.     

 

(f) Při vratném ději může plyn konat práci a současně mít stále tutéž vnitřní energii.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. Příkladem je vratná izotermická expanze (srv. s částí (c) a (d)).     

 

(g) Účinnost při vratném kruhovém ději je tím větší, čím větší celistvý počet cyklů 

s plynem proběhl.                                                                                                                                                               

Nesprávné tvrzení. Účinnost při vratném kruhovém ději je dána vztahem 
W

Q
  , kde  

 

W je práce vykonaná plynem při jednom cyklu a Q je teplo, které při tom plyn přijme 

od okolí. Na počtu provedených cyklů účinnost nezávisí.     

 

(h) Pokud plyn při vratném ději koná práci, klesá jeho tlak.                                                                                                                                                               
Nesprávné tvrzení. Plyn může konat práci i při konstantním tlaku (izobarický děj).    

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu devátou. 

 

 



 

 

 

 

 

Zadání úlohy (2 minuty, 1 bod, rok 2011, lehká) 

 

Z následujících tvrzení vyberte právě to, které je správné. 

 

 

(a) Tepelná kapacita ideálního plynu závisí na rychlosti, s níž vratný děj probíhá.                                            

      Nesprávné tvrzení. Tepelná kapacita ideálního plynu závisí pouze na typu vratného  

      děje, nikoli na jeho rychlosti. 

 

(b) Tepelná kapacita ideálního plynu je vždy menší nebo rovna tepelné kapacitě 
pC  při 

konstantním tlaku.                                                                                   

      Nesprávné tvrzení. Například při vratném izotermickém ději se tepelná kapacita  

      ideálního plynu limitně blíží k nekonečnu. 

 

(c) Tepelná kapacita ideálního plynu při vratném izobarickém ději závisí na tom, kolikrát 

se zvětší objem plynu.                                        

      Nesprávné tvrzení. Tepelná kapacita ideálního plynu při izochorickém ději nezávisí na  

      velikosti změny jeho objemu (je dána pouze tím, kolik atomů obsahují  

      molekuly plynu).  

 

(d) Tepelnou kapacitu ideálního plynu lze jednoznačně určit z práce, kterou plyn při 

vratném ději vykonal.                                                                                                            

      Nesprávné tvrzení. Tepelnou kapacitu ideálního plynu lze jednoznačně určit z tepla,  

      které plyn při ději přijal, případně z vykonané práce a změny vnitřní energie plynu  

      (první věta termodynamiky).  

 

(e) Tepelná kapacita ideálního plynu může být nulová.                                                                                                                                                               
Správné tvrzení. Tepelná kapacita ideálního plynu je nulová například při vratném 

adiabatickém ději.     

 

 

 

Máte-li pochybnosti, prostudujte Nástrahu devátou. 

 

 

 

 

 

 

 

 


