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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. a 2. ročníku učebních 
oborů, slouží k procvičování probrané látky a k opakování 
před písemným a ústním zkoušením. Žáci si ověří své znalosti 
z výukového tématu zrychlení hmotného bodu a volný pád.





1. Co vyjadřuje fyzikální veličina zrychlení hmotného 
bodu? Jak zrychlení určíme a jakou má jednotku?

2. Čím se vyznačuje rovnoměrně zrychlený pohyb?

3. Uveďte vztah pro rychlost rovnoměrně zrychleného 
a zpomaleného pohybu hmotného bodu.

4. Jak závisí dráha rovnoměrně zrychleného pohybu 
hmotného bodu na čase?

5. Mezi jaké pohyby patří volný pád?

6. Jak nazýváme zrychlení volného pádu a jakou má 
hodnotu? Na kterém místě povrchu Země je 
zrychlení největší a kde nejmenší?

7. Jak určíme rychlost a dráhu volného pádu?



 Zrychlení charakterizuje změnu rychlosti za 
jednotku času.

 Zrychlení (a) určíme jako podíl změny 
rychlosti (v) a doby (t), za kterou k této 
změně dojde:

 Jednotkou zrychlení v soustavě SI je metr za 
sekundu na druhou.  
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 Rovnoměrně zrychlený pohyb je pohyb se stálým 
zrychlením.

 Nejjednodušší nerovnoměrný pohyb je 
nerovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, který 
koná přibližně např. volně padající těleso, 
rozjíždějící se vlak nebo automobil, startující 
letadlo nebo kosmická loď. 

Pro tento pohyb je charakteristické, že ve 
stejných časových intervalech se mění rychlost o 
stejné hodnoty, takže zrychlení je konstantní.



 Známe-li počáteční rychlost (v ) a zrychlení 
(a), snadno určíme okamžitou rychlost 
hmotného bodu v libovolném čase (t) 
rovnoměrně zrychleného pohybu. 

 Rovnoměrně zpomalený pohyb koná např. 
brzdící automobil nebo vlak vjíždějící do 
nádraží.

 Pro okamžitou rychlost rovnoměrně 
zpomaleného pohybu platí vztah:
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 Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu  
hmotného bodu s nulovou počáteční rychlostí 
je přímo úměrná druhé mocnině času:
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 Volný pád tělesa je pohyb rovnoměrně 
zrychlený.

 Volný pád pozorujeme u všech volně 
puštěných předmětů blízko povrchu Země.



 Zrychlení, které působí při volném pádu, je 
tíhové zrychlení (g).

 Velikost tíhového zrychlení při povrchu Země 
v naší zeměpisné šířce je:

Velikost tíhového zrychlení na rovníku má 
hodnotu:

a na pólech: 
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 Pro okamžitou rychlost a dráhu volného pádu 
tělesa platí podobné vztahy jako pro 
rovnoměrně zrychlený pohyb hmotného bodu 
s nulovou počáteční rychlostí:
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