
Dynamika 
1 
T�leso se za�alo pohybovat p�sobením stálé síly F = 150 N. Jaká je jeho hmotnost m, jestliže 
za dobu 20 s dosáhne rychlosti 90 km.h-1? 

[m = 120 kg] 
2 
Vozíku ud�luje síla 20 N konstantní zrychlení 25 cm.s-2. Jaká je hmotnost m vozíku? (Síly 
odporu zanedbáváme.) 

[m = 80 kg] 
3 
T�i t�lesa p�itahovaná k zemi silami 19,6 N, 39,2 N, 9,8 N jsou uvázána na svislé niti. Jakou 
silou F musíme táhnout soustavu svisle vzh�ru rovnom�rn�? 

[F = 68,6 N] 
4 
Náboj o hmotnosti 2 kg vylétá z d�la ve vodorovném sm�ru rychlostí v = 1000 m.s-1. Ur�ete 
sílu F tlaku plyn� v hlavni, jestliže délka hlavn� je 3,5 m. 

[F = 285,7 kN] 
5 
Automobil o hmotnosti 2 t se pohybuje rychlostí 30 km.h-1. Jaké síly F je zapot�ebí k tomu, 
aby na vodorovné dráze dlouhé 150 m se jeho rychlost zvýšila na 50 km.h-1? 

[F = 829 N] 
6 
Deska o hmotnosti 10 kg leží na rovin�. Jakou vodorovnou silou F musíme p�sobit na desku, 
aby se na ní se nacházející t�leso hmotnosti 1 kg za�alo pohybovat? Koeficient smykového 
t�ení mezi deskou a t�lesem je 0,1. 

[F ≥ 11 N] 
7 
Na vodorovné silnici  délky 225 m rychlost automobilu o hmotnosti 9340 kg vzrostla z 10 na 
15 m.s-1. Ur�ete sílu F odporu pohybu, jestliže tažná síla je 15700 N. 

[F = 13106 N] 
8 
Kvádr o hmotnosti 10 kg je umíst�n na vodorovné podložce. Za�ne se pohybovat p�sobením 
síly o velikosti 40 N. Ur�ete koeficient klidového t�ení f0, jestliže g = 9,81 m.s-2. 

[f0 = 0,41] 
9 
Na t�leso hmotnosti 100 kg ležící na naklon�né rovin� s úhlem 40° p�sobí vodorovná síla 
F = 1500 N sm�rem do naklon�né roviny. Ur�ete sílu Fn, která p�itla�uje t�leso k naklon�né 
rovin�, t�ecí sílu Ft mezi t�lesem a naklon�nou rovinou, zrychlení a, s nímž se t�leso 
pohybuje vzh�ru. Sou�initel smykového t�ení je 0,1. 

[Fn = 1730 N, Ft = 173 N, a = 3,33 m.s-1] 
10 
Jaký maximální úhel α ješt� m�že mít naklon�ná rovina, aby se kvádr, který na ni umístíme, 
nepohyboval, jestliže sou�initel smykového t�ení mezi povrchem kvádru a povrchem 
naklon�né roviny je 0,3. 

[α = 16,7] 
11 
Na vozík o hmotnosti 100 kg, který se pohybuje  rovnom�rným pohybem rychlostí 2 m.s-1, 
vysko�il �lov�k o hmotnosti 60 kg. Jaká byla rychlost v vozíku i s �lov�kem? 

[v = 1,25 m.s-1] 



12 
Cyklista projíždí zatá�kou o polom�ru 35 m stálou rychlostí. P�itom na n�j p�sobí dost�edivé 
zrychlení 0,7 m.s-2. Jakou rychlostí v se pohybuje? 

[v = 4,9 m.s-1] 
13 
Automobil o hmotnosti 1500 kg se rozjíždí z klidu se zrychlením 1 m.s-2. Koeficient t�ení je 
0,02. Ur�ete práci A vykonanou za prvních 10 s. ur�ete st�ední výkon za tuto dobu. 

[A = 90 kJ, P = 9 kW] 
14 
Ur�ete výkon P vodní turbíny s ú�inností 0,9, jestliže voda do ní vstupuje rychlostí 6 m.s-1 a 
vystupuje rychlostí 1 m.s-1 o 4 m níže. Pr�tok je 20 m3.s-1. 

[P = 1035 kW] 
15 
P�sobením vzájemn� kolmých sil 3 N a 4 N se t�leso p�emístí ve sm�ru výslednice na 
vzdálenost 15 m. �emu je rovna práce A všech t�í sil? 

[A = 75 J] 
16 
T�leso hmotnosti 20 kg se zvedne rovnom�rn� do výše 20 m za dobu 10 s. Ur�ete vykonanou 
práci A. 

[A = 4 kJ] 
17 
Na bod hmotnosti 2 kg pohybující se vodorovn� rychlostí 5 m.s-1 p�sobí konstantní síla ve 
sm�ru pohybu. Ur�ete práci A této síly do dosažení rychlosti 15 m.s-1. 

[A = 200 J] 
18 
Jakou potenciální energii Wp bude mít t�leso o hmotnosti 1 t, bude-li vyneseno letadlem do 
výšky 8 km? (Gravita�ní pole považujte za homogenní.) 

[Wp = 80 MJ] 
19 
Jaká je energie W pohybujícího se t�lesa o hmotnosti 500 g, které má rychlost 1000 cm.s-1? 

[W = 25 J] 
20 
Do jaké výšky h bylo zvednuto t�leso o hmotnosti 100 kg, jestliže se jeho potenciální energie 
zv�tšila o 400 J? 

[h = 41 cm] 
21 
�erpadlo na�erpá za 2 minuty objem 80 l vody do výše 9 m. Jak velký musí být p�íkon P0, 
jestliže pracuje s ú�inností 0,7 (hustota vody je 1000 kg.m-3, g = 9,81 m.s-2). 

[P0 = 84,1 W] 
22 
Automobil jede po vodorovné silnici rychlostí 90 km.h-1. Motor pracuje s výkonem 24 kW. 
Jakou velikost má výslednice sil t�ení a odporu vzduchu F? 

[F = 960 N] 
23 
Jaký byl výkon P �lov�ka o hmotnosti 80 kg, který za dobu 10 s vyb�hl kopec svírající 
s vodorovnou rovinou úhel 30° a urazil p�itom vzdálenost 60 m. (g = 9,81 m.s-2) 

[P = 2354,4 W] 


