
MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE – PRACOVNÍ LIST  

1. Doplň do textu chybějící pojmy: 

Tělesa, která jsou uvedena do pohybu, mají energii ……………... 

Tělesa, která zdvihneme nad podložku, mají energii …………….. 

Energie ………. se rovná ………..  vynaložené na uvedení tělesa do pohybu. 

Energie ……….. se rovná ………… vynaložené na zdvih tělesa nad podložku. 

Mechanická práce a energie mají společnou jednotku ………….. 

 

2. Doplň tabulku: 

Veličina Značka veličiny Jednotka veličiny 

  W 

 W  

Tíhové zrychlení   

 h  

Účinnost   

 Ek  

  kg 

Energie potenciální   

 

3. Podtrhni ty děje, při kterých se nekoná mechanická práce: 

Vzpěrač zvedá činku ze země nad hlavu, kamion táhne vlek, vzpěrač drží činku nad hlavou, 

opíráme se o zeď, matka tlačí kočárek, vítr roztáčí lopatky větrníku, lana výtahu drží kabinu 

při zastavení v patře. 

 

 

 

 



4. Doplň tabulku: 

Veličina Vzorec pro výpočet 

Kinetická energie  

Potenciální energie  

Výkon  

Účinnost  

Mechanická práce  

 

Níže jsou odpovědi z minulého týdne. 



Sk upe nst v í  lá tek -  výs le dk y  

1. Do diagramu doplň názvy skupenství látek. 

 

2. Někdy se jako čtvrté skupenství ve fyzice uvádí plazma. Vyhledej na internetu, co tento pojem 

znamená. 

 Plazma je plyn složený z iontů, elektronů, který vzniká odtržením elektronů z 

elektronového obalu atomů plynu nebo roztržením molekul. 

 

 

3. Do následující tabulky doplň, jaký druh látky se vyznačuje danými vlastnostmi: 

Charakteristická vlastnost látky Druh látky 

Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj 
tvar i objem. 

Pevné látky 

Tělesa z těchto látek nemají svůj objem  
a ani si nezachovávají tvar. Tyto látky jsou 
dobře stlačitelné. 

plyny 

Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj 
objem, ale tvar je dán nádobou. Tyto látky 
jsou téměř nestlačitelné. 

kapaliny 

 

 

4. Benzín, džus, sklo, oxid uhličitý, olej, vzduch, kyslík, led, papír, zlato a šampón se při obvyklé teplotě 

místnosti chovají jako různé látky. Roztřiď je do tabulky na: 

Látky pevné Sklo, led, papír, zlato 

Látky kapalné Benzín, džus, olej, šampón 

Látky plynné Oxid uhličitý, vzduch, kyslík 

 

Skupenství  

 pevné 

 kapalné  

 plynné 



 

 

 

5. Na následujících obrázcích jsou znázorněny modely uspořádání částic různých látek. K jednotlivým 

obrázkům dopiš, jaké skupenství představují. 

 

 

6. Plynné látky jsou na rozdíl od pevných krystalických látek rozpínavé. Zaškrtni pravdivé tvrzení, 

které rozpínavost plynů správně vysvětluje: 

částice plynu na sebe působí velmi slabými přitažlivými silami; 

částice plynu se mohou volněji přemísťovat než částice pevné látky; 

částice plynu jsou pravidelně uspořádány; 

částice plynu jsou od sebe více vzdáleny než částice pevné látky. 
 

7. Ze kterých látek jsou zhotovena následující tělesa: kniha, tužka, aktovka a jízdní kolo? 

kniha:  

papír 

tužka: 

 dřevo a tuha 

aktovka: 

 textil a plast 

jízdní kolo: 

 kov, guma, kůže a plast 
 
 

8. Sklo známe jako pevnou látku. Může být sklo i kapalné? Pokud ano, kde se s kapalnou formou 

skla setkáš? 

Ano, může být kapalné. Setkám se s ním např. ve sklárnách. 

 

kapalné plynné pevné 



9. Nafoukneš-li pouťový balónek a uvolníš otvor, vzduch z balónku začne unikat. Proč se tak 
děje? 

 

Balónek je z pružného materiálu. Balónek tlačí na vzduch a po uvolnění otvoru začne 
vzduch z balónku vlivem tlaku unikat. 

 
10. Nasaj do válce injekční stříkačky vodu. Uzavři výtokový otvor stříkačky a pokus se stlačit 

píst směrem k výtokovému otvoru. Podaří se to? Své tvrzení vysvětli. 

Ten samý pokus zopakuj s tím, že do injekční stříkačky nasaješ místo vody vzduch. Podaří 

se to? Své tvrzení vysvětli. 

 
Stříkačka naplněná vodou se stlačit nedá, protože kapaliny jsou téměř nestlačitelné. 

 
Stříkačka naplněná vzduchem se stlačit dá, protože plyny jsou stlačitelné. 

 
 
 
 
 
 

 
 

11. Do obrázku k jednotlivým šipkám napiš názvy jednotlivých skupenských přeměn. 
 

   Tání      vypařování 

                                        

 

   Tuhnutí     kondenzace 

 

 

pevná látka kapalná látka plynná látka 


