
FYZIKA I, FBI VŠB-TU

1. Kinematika přímočarých pohybů, skládání pohybů 

1.1 Automobil jede po rovné silnici přímočaře rychlostí 30 km·h-1. Poté, co urazil dráhu 40 km, zvýší 
rychlost na 60 km·h-1 a pokračuje v jízdě dalších 40 km. (a) Jaká je průměrná rychlost automobilu na 
celé osmdesátikilometrové trati? (Zvolte soustavu souřadnic tak, aby osa x byla souhlasně rovnoběžná 
se směrem jízdy automobilu.) (b) Jaká je průměrná velikost rychlosti automobilu?
[(a) i (b) 40 km·h-1]

1.2  Automobil  jede  do  kopce  rychlostí  40  km·h-1.  Nahoře  nečeká  a  vrací  se  stejnou  cestou  zpět, 
tentokrát  rychlostí  60 km·h-1.  Určete  průměrnou velikost  rychlosti  pro celou trasu.  Je tato hodnota 
rovna velikosti průměrné rychlosti? Odpověď zdůvodněte porovnáním jejich hodnot.
[48 km·h-1; Není, velikost průměrné rychlosti je 0.]

1.3 Jeden hmotný bod se začne pohybovat z bodu A rychlostí o velikosti v1 , druhý hmotný bod z bodu 
B rychlostí o velikosti v2. Za jakou dobu a kde se setkají tyto hmotné body pohybující se rovnoměrně 
přímočaře  s  rychlostmi,  které  mají  stejnou  orientaci  jakou  má  vektor  A⃗B ? Hmotný  bod,  který 
vyrazil z bodu B, se začal pohybovat o dobu t0 později. Vzdálenost bodů A a B je l. Body A a B leží na 
ose x, souřadnice bodu A je 0 a oba hmotné body se pohybují v kladném směru osy x.

[ t s=
l−v2 t0

v1−v2

; xs=
v1(l−v2 t0)

v1−v2

]

1.4  Poloha  hmotného bodu je  dána  rovnicí  x=At+Bt3 , kde  A =  20 m·s-1,  B =  -5  m·s-3.  (a)  Je 
v některém okamžiku rychlost hmotného bodu nulová? Pokud ano, tento okamžik určete. (b) Kdy je 
zrychlení hmotného bodu nulové? (c) Kdy je ax záporné, kladné? (d) Určete posunutí hmotného bodu 
v časovém intervalu od 2 s do 4 s. (e) Nakreslete grafy závislosti x-ové souřadnice rychlosti a zrychlení 
na čase.
[(a) 1,15 s (b) 0, (c) kladné nikdy, (d) -240 m]

1.5 Hasičský vůz začne rovnoměrně brzdit v okamžiku, kdy má jeho rychlost velikost 100 km·h -1. Za 
dvě sekundy se rychlost zmenší o 5 m·s-1. Za jak dlouho zastaví? Jakou dráhu přitom urazí? Jakou 
dráhu urazí v první a ve druhé polovině doby brzdění? Nakreslete graf závislosti  x(t) a  vx(t) během 
brzdění. Předpokládejme, že se hasičský vůz pohybuje přímočaře.
[11,12 s; 154,57 m; 115,93 m; 38,64 m]

1.6  Na  kvalitní  suché  silnici  se  může  automobil  s  novými  pneumatikami  rozjíždět  se  zrychlením 
o  velikosti  5  m·s-2.  Z  jak  dlouho  získá  rychlost  25  m·s-1?  Jakou  dráhu  během  rozjíždění  urazí? 
Nakreslete graf  závislosti  x(t)  a  vx(t)  během rozjíždění.  Předpokládejme, že se automobil  pohybuje 
přímočaře.
[5 s; 62,5 m]

1.7 Při testování radarové navigace letí tryskové letadlo ve výšce 35 m nad zemí. Náhle dorazí k místu, 
kde  se  terén  počíná  zvedat  s  mírným,  snadno přehlédnutelným sklonem 4,3°.  V jakém nejzazším 
okamžiku  musí  být  dokončena  korekce  letu,  aby letadlo  nenarazilo  na  zem?  Rychlost  letounu  je 
1300 km·h-1.
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[1,29 s]

1.8 Osobní a nákladní vůz se pohybují proti sobě podél osy x. V čase t=0  je osobní vůz v poloze 
xO(0)= 0 a velikost  jeho rychlosti  je  60 km·h-1,  nákladní  vůz  v poloze  xN(0) = 220 m a má 

rychlost 90 km·h-1. Osobní vůz se pohybuje rovnoměrně zpomaleně se zrychlením o velikosti 3 m·s -2, 
nákladní vůz rovnoměrně přímočaře. Kdy a v jaké vzdálenosti od počátku se vozy setkají?
[7,11 s; 42,25 m]

1.9 Motorová loď urazí cestu mezi dvěma vesnicemi po proudu řeky za dobu t1 = 3 h a vor za dobu 
t = 12 h. Jak dlouho bude plout motorová loď po stejné trase za jinak stejných podmínek proti proudu 
řeky?
[6 h]

1.10  Kompas  na  palubě  letadla  ukazuje,  že  letadlo  směřuje  k  východu.  Palubní  rychloměr  udává 
hodnotu 215 km·h-1 vzhledem k okolnímu vzduchu. Vane stálý jižní vítr rychlostí 65 km·h -1. Jakou 
rychlostí  se  letadlo  pohybuje  vzhledem k zemi?  Jaký kurz (úhel  mezi  východním směrem a osou 
letadla) musí pilot udržovat, chce-li skutečně letět na východ?
[224,61 km·h-1; 17,60°]
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