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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 Newtonovy pohybové zákony.





1. Jak zní 1.Newtonový pohybový zákon – zákon 
setrvačnosti? Objasněte ho na příkladech.

2. V jakém pohybovém stavu může být těleso, na 
něž nepůsobí silou žádné jiné těleso? Co je 
příčinou rovnoměrně zrychleného pohybu?

3. Vyslovte 2.Newtonův pohybový zákon – zákon 
síly?

4. Vyslovte 3.Newtonův pohybový zákon – zákon 
akce a reakce. Které vlastnosti síly akce a reakce 
mají? A proč se akce a reakce ve svých účincích 
navzájem neruší?



 Každé těleso setrvává v relativním klidu nebo v 
rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno 
silovým působením jiných těles tento stav změnit. 

 Vliv setrvačnosti se projevuje velmi často, např. při 
rozjíždění nebo brzdění dopravních prostředků.

 Vlivem setrvačnosti dochází také k uvolnění špatně 
upevněného nákladu v zatáčce.

 Setrvačnost těles v pohybu může mít za následek zranění 
osob při nárazu vozidla na překážku. Ke zmírnění 
následků pomáhají ochranné pásy u sedadel automobilů.



 Jestliže na těleso nepůsobí silou žádné jiné 
těleso, nachází se v relativním klidu.

 Rovnoměrně zrychlený pohyb je důsledkem 
působením stálé síly.



 Velikost zrychlení (a), které uděluje síla (F) tělesu 
o hmotnosti (m), je přímo úměrná velikosti této 
síly a nepřímo úměrná hmotnosti tělesa:

Úpravou dostáváme:

 Větší síla působící na těleso je příčinou jeho 
pohybu s větším zrychlením.

 Těleso s větší hmotností se působením určité síly 
pohybuje s menším zrychlením.
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 Každá akce vyvolá stejně velkou reakci opačného 
směru.

 Síly, kterými na sebe vzájemně působí dvě tělesa 
jsou: - stejně velké

- navzájem opačného směru

- současně vznikají a zanikají

- každá působí na jiné těleso

 Síly akce a reakce působí každá na jiné těleso. 
Proto se ve svých účincích navzájem neruší.
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