
JEDNODUCHÉ STROJE – odpovědi 

1. Přijelo auto naložené sudy. Jak by se podle tvého názoru daly vyložit sudy z auta s co 

nejmenší námahou a co nejbezpečněji? Máš k dispozici dvě tlustá prkna (nakresli a popiš) 

 

 

 Prkna použiji jako nakloněnou rovinu, po které vyvalím sudy z auta. 

 

2. Je třeba dopravit těžké cihly do podkroví domu, kde ještě není rozvod elektrického proudu. 

Jak by sis usnadnil práci? 

Použiji kladku (volnou nebo pevnou), pomocí které dopravím cihly do podkroví. 

 

 

Nakloněná rovina: 

3. Zvedáme-li břemeno svisle vzhůru, vyvíjíme větší – menší sílu po delší – kratší dráze, než 

válíme-li ho po šikmé ploše. 

 Válíme-li břemeno po šikmé ploše, vyvíjíme větší – menší sílu po delší – kratší dráze, než 

zvedáme-li toto břemeno svisle vzhůru 

 

4. Uveď několik příkladů, kde člověk využívá nakloněnou rovinu: 

Vykládání sudů z automobilu, tlačení kočárku do schodů, nájezd pro vozíčkáře,  

 

Páka: 

5. Jaké druhy páky rozlišujeme a jaký je mezi nimi rozdíl? 

Druhy: jednozvratná a dvojzvratná páka 

Jednozvratná páka: jeden konec páky je pevně ukotvený a druhý konec je volný. 

Jednozvratná páka má jedno rameno. Na tomto rameni je zavěšeno břemeno a zároveň je na 

tomto rameni působiště síly.  

Dvojzvratná páka: páka je podepřena uprostřed a oba konce jsou volné. Tato páka má 2 

ramena. Na jednom rameni je zavěšené břemeno a na druhém rameni působí síla. 



 

 

6. Chceme-li zvednout břemeno pomocí dvouramenné páky menší silou, musí být rameno, na 

které silou působíme delší – kratší, než rameno, na němž je zátěž. 

 

7. Uveď několik příkladů, kde člověk využívá páku: 

 

Klika u dveří, nůžky, louskáček na ořechy, řadící páka, houpačka… 

 

 

SÍLA – PRACOVNÍ LIST  

1. Síla je jednoznačně určena: 

 
……………………..                ……………………………..                  ………………………… 

 

2. Síla má značku ………………Základní jednotka síly je …………….. Měřidlo síly je ……………….. 

 

3. Znázorni síly, které mají společné působiště v bodě A:  

 

a) F1 = 3,5 N, směrem vodorovným vlevo 

 b) F2 = 2 N, směrem svislým dolů  

c) F3 = 1,5 N, směrem vodorovným vpravo  

d) F4 = 2,5 N, směrem svislým vzhůru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Znázorni sílu 250 N a 350 N, které mají působiště ve společném bodě A. První působí směrem 

vodorovným vpravo, druhá svisle dolů: měřítko zvolte sami: …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Název síly, která se označuje Fg 

               Jednotka délky 

              
 

Síla, která má na těleso stejný účinek jako několik 

současně působících sil 

               Jednotka síly 

               Jednotka hmotnosti 

               Určuje sílu současně s její velikostí 

               Čára, kterou těleso při pohybu opisuje  

               Značka síly 

 


