
FYZIKA I, FBI VŠB-TU

3. Dynamika 

3.1 Těleso hmotnosti  5 kg se pohybuje se zrychlením o velikosti  2 m·s-2,  které svírá s  kladným
směrem osy x úhel 20°. Určete výslednou sílu, která na těleso působí a její velikost.
[FV = (9,4; 3,42) N; F = 10 N]

3.2 Hmotný bod na obrázku má hmotnost 4 kg. Působí na něj pět sil. Jejich velikosti jsou F1 = 11 N,
F2 = 17 N,  F3 = 3 N,  F4 = 14 N,  F5 = 5 N a úhel  θ4 = 30°. Určete zrychlení hmotného bodu a jeho
velikost.

[ a = (1,03; -1,25) m·s-2; a = 1,62 m·s-2]

3.3 Ve výtahu stojí člověk hmotnosti 80 kg. a) Výtah se rozjíždí nahoru se zrychlením o velikosti
2 m·s-2. b) Výtah brzdí při jízdě nahoru se zrychlením o velikosti 2 m·s-2. c) Výtah se rozjíždí dolů
se zrychlením o velikosti 2 m·s-2. d) Výtah brzdí při jízdě dolů se zrychlením o velikosti 2 m·s-2.
Jakou silou na člověka působí  podlaha výtahu a  jaká výsledná síla  ve vztažné soustavě  pevně
spojené s budovou obsahující výtah na něj působí v uvedených situacích? 
[Za předpokladu, že osa x je orientovaná svisle vzhůru: a) Fvc = Fvc,x = 960 N; FV = FV,x = 160 N;
b) Fvc = Fvc,x = 640 N; FV = FV,x = -160 N; c) Fvc = Fvc,x = 640 N; FV = FV,x = -160 N; d) Fvc = Fvc,x =
= 960 N; FV = FV,x = 160 N ]

3.4  Hasič  hmotnosti  90 kg sjíždí  dolů  po svislé  tyči  se  zrychlením o velikosti  3 m·s-2.  Jaká je
velikost a orientace (vzhůru resp. dolů) síly, kterou na hasiče působí tyč?
[vzhůru; 630 N]

3.5 Na těleso hmotnosti  6 kg a počáteční rychlosti  v0=(3 ;−2;6)m⋅s−1 působí proměnná síla
F=(A+Bt ;Ct ; D) , kde A = 5 N, B = 2 N·s-1, C = -4 N·s-1, D = 2 N. Jaká bude v okamžiku 6 s

rychlost tělesa?
[v = (14; -14; 8) m·s-1]

3.6  Volské  oko  sklouzne  ze  dna  teflonové  pánve,  jestliže  dosáhne  úhel  sklonu  pánve
vzhledem k vodorovné rovině úhel 3°. Určete koeficient statického tření mezi teflonem a volským
okem.
[0,052]

3.7 Kostku o hmotnosti 3,5 kg suneme po vodorovné podlaze silou F o velikosti 15 N, která svírá
s podlahou úhel  θ = 40° a je orientovaná a) šikmo vzhůru, b) šikmo dolů. Koeficient smykového
tření mezi kostkou a podlahou je 0,25. Vypočtěte velikost třecí síly působící na kostku a zrychlení
kostky v obou případech.
[a) Ft = 6,34 N; a = 1,47 m·s-2; b) Ft = 11,16 N; a = 0,094 m·s-2]
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3.8 Lyžař sjíždí ze svahu, který má sklon 25°. Koeficient smykového tření lyží a sněhu je 0,06. Pro
velikost  odporové  síly  vzduchu  platí  Fo=kv2 , kde  k je  konstanta.  Při  rychlosti  10  m·s-1 je

Fo=50 N . Jakou  maximální  rychlost  dosáhne  lyžař,  je-li  jeho  hmotnost  90 kg  a  nemění-li
během jízdy postoj na lyžích?
[25,75 m·s-1]

3.9 Osobní automobil  se pohybuje po vodorovné vozovce se zrychlením velikosti  2 m·s-2 a při
rovnoměrném stoupání  se  zrychlením 1,6 m·s-2.  Vypočtěte  úhel  stoupání  za  předpokladu,  že  se
tahová síla motoru a velikost valivého odporu nezměnily.
[2,29°]

3.10 S jak velkým zrychlením se pohybuje po nakloněné rovině sklonu 20° těleso vzhůru, má-li
hmotnost  25 kg?  Koeficient  smykového tření  má hodnotu  0,3.  Na obrázku nakreslete  výsledné
zrychlení a všechny síly, které na těleso působí.
[6,24 m·s-2]
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