
PŘÍPRAVA – FYZIKA – 6. ROČNÍK 

Milí žáci,  

všechny Vás srdečně zdravím. Vím, že situace stále není ideální, 
ale my se společně nedáme!  

Posílám Vám přípravu z fyziky, jedná se o novou látku, kterou 
vám vyložím, jakmile se opět společně setkáme ve škole. Prosím 
Vás, abyste si zatím doma pročetli prezentaci a do sešitu si 
zapsali žlutě podbarvené snímky s nápisem ZÁPIS včetně 
obrázků na těchto označených snímcích. 

Dále si z učebnice přečtěte kapitolu SÍLA. 

Děkuji Vám za spolupráci, už se na Vás moc těším! V případě 
jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit pře e-mail 
josef.karhan@zsbrezenecka.cz 

 

mailto:josef.karhan@zsbrezenecka.cz


Fyzika 

SÍLA A JEJÍ MĚŘENÍ 



Síla 

 Fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles 

 Označení: F 

 Základní jednotka:     newton (N) [čteme ňútn] 

 Pro měření síly používáme:      siloměr 

 

 Projevuje se třemi možnými způsoby: 

 Změna pohybu tělesa (zrychlení, zpomalení, změna směru) 

 Změna tvaru tělesa (natažení, zkrácení, stlačení,) 

 Rozdělení tělesa (přetržení, přelomení, rozdrcení) 



Převody jednotek 

JEDNOTKA ZNAČKA PŘEVODY 

newton N - 

kilonewton kN 1 kN = 1 000 N 

meganewton MN 1 MN = 1 000 000 N 



Gravitační síla 

 Všichni moc dobře víme, že když cokoliv pustíme z ruky, 

padá to směrem k Zemi, např. míč vyhozený vzhůru, 

parašutista, plavec při skoku do bazénu, voda stříkající z 

hadice. Držíme-li v ruce aktovku, cítíme, jak nám táhne 

ruku směrem dolů. Položíme-li si na dlaň kámen, cítíme 

totéž. Zkoušeli jste někdy zvednout těžký kámen? Co vám 

bránilo ho zvednout?  

 

 

 Země působí na všechna tělesa přitažlivou silou, 

která se nazývá gravitační síla.  



Působení gravitační síly 

 Okolo Země je gravitační pole, které se projevuje tak, že 

na všechna tělesa působí ve svislém směru gravitační síla. 



Gravitační síla 

 Síla, kterou je k zemi přitahováno těleso 

 Gravitační zrychlení: g = 10 N/kg 

 

 Výpočet:  Fg = m    g 

 

 Gravitační síla závisí: 

 na vzdálenosti od Země – čím dál je těleso od Země, tím 

menší gravitační síla na něj působí 

 na hmotnosti tělesa – čím větší je hmotnost tělesa, tím větší 

gravitační síla na něj působí  



Slovní úloha 

 Jak velká gravitační síla působí na člověka, který váží 83kg?  

 

 

 

 

 Jeřáb dokáže zdvihnout těleso s hmotností 100 t. Jakou 

musí přitom působit na těleso silou? 



Měření síly - SILOMĚR 

 Sílu měříme pružinovým siloměrem (pružina se prodlouží 

tím více, čím větší síla na ni působí).  

PRUŽINA 

STUPNICE 

HÁČEK 

OBAL 

HÁČEK 


