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Vážíš 65 kg a sedíš v polovině ramena (d=2,5 m) houpačky. Zvedne tě sourozenec, který tlačí na konci 

druhého ramene a váží 35 kg?
ne
asi ne
ano
nevím

Řidič autobusu prudce zabrzdí před překážkou. Cestující se setrvačností pohnou
vzad a pak vpřed
nahoru

Síla, kterou působí jedno těleso na druhé, je
přímo úměrná teplotě působícího tělesa

nepřímo úměrná hmotnosti působícího tělesa

přímo úměrná vzdálenosti působícího tělesa

přímo úměrná hmotnostipůsobícího tělesa

Moment síly M  se spočte 

vpřed a pak vzad

Co je to síla?
míra vzájemného působení těles, značka S, jednotka W

míra vzájemného působení těles, značka F, jednotka N

velikost vnitřní energies, značka F, jednotka N

změna energie na úkor hmotnosti

Dvě síly F1 a F2 působí stejným směrem. Výsledná síla F3 bude
rovna F1 + F2

rovna F1 - F2

rovna F1 . F2

rovna F1 : F2

na Zemi je větší

na Marsu je větší

každý rok jiné

Když oklepeš boty od bláta, funguje to díky
nepřilnavé podrážce

tomu, že bláto je čerstvé

setrvačnosti pohybu bláta

A = F . s

F x t

F x v

F x a

F x r

Dvě síly F1 a F2 působí přesně opačným směrem. Výsledná síla F3 bude
rovna F1 + F2

rovna F1 . F2

rovna F1 - F2

rovna F1 : F2

Sílu spočteme podle Newtonova zákona.
F= m . a

gravitaci

M = t . v

S = v . t

Tíhová síla se značí G. G je
na Zemi a Marsu stejné
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14 Zákona akce a reakce říká:
vzájemná působení dvou těles vždy míří na podobné strany

vzájemná působení dvou těles nikdy nelze měřit

vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany

uzavřít nádobu

vlevo
vpravo
budou v rovnováze
nevím

je kolmá vzdálenost síly od osy otáčení
poloměr kola
vzdálenost dvou bodů na páce
vzdálenost dvou bodů na kružnici

Levá miska je 10 cm od bodu otáčení a je na ní 150 g. Pravá miska je 15 cm od bodu otáčení a je na ní 110 g. 

Kam se nakloní misky vah?

Rameno síly r

Setrvačnost je vlastnost hmotných těles. Zůstávají
stále na místě

ve stejném pohybu

v klidu či rovnoměrném pohybu, dokud nepůsobí vnější síla

v pohybu, dokud nezmění teplotu
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