
Semestrální zkou²ka z fyziky 2007AVe v²eh p°íkladeh po£ítejte g = 10 m/s21. Auto se pohybuje první polovinu dráhy ryhlostí 50 km/h a druhoupolovinu dráhy ryhlostí 30 km/h. Jaká je pr·m¥rná ryhlost auta?2. Na t¥leso, které se pohybuje po vodorovné rovin¥ s po£áte£ní ryh-lostí v0 = 50 km/h, p·sobí pouze síla t°ení s koe�ientem µ = 0, 4.Vypo£ítejte, na jaké dráze t¥leso zastaví.3. Lokomotiva hmotnosti 72 t zvý²í na dráze 1250 m svou ryhlost z v1 =

36 km/h na v2 = 90 km/h. Jaký byl pr·m¥rný výkon lokomotivy?4. Jaká je hmotnost ty£e na obr. 1, jestliºe ji závaºí m = 75 kg na jejímlevém koni udrºí v rovnováze?
Obrázek 1:5. Na kvádru s objemem Vt = 200 l leºí závaºí hmotnosti m tak, ºe kvádrje elý pono°ený do vody (obr. 2). Kvádr má tíhu G a p·sobí na n¥jvztlaková síla Fvz tak, ºe platí G : Fvz = 3 : 4. Jaká je hmotnost m?

̺v = 1000 kg/m3

Obrázek 2:



Semestrální zkou²ka z fyziky 2007BVe v²eh p°íkladeh po£ítejte g = 10 m/s21. Auto se pohybuje první polovinu dráhy ryhlostí 40 km/h a druhoupolovinu dráhy ryhlostí 60 km/h. Jaká je pr·m¥rná ryhlost auta?2. Na t¥leso, které se pohybuje po vodorovné rovin¥ s po£áte£ní ryhlostí
v0 = 5 m/s, p·sobí pouze síla t°ení. T¥leso zastaví na dráze 5 m.Vypo£ítejte koe�ient smykového t°ení.3. Auto hmotnosti 1,6 t zvý²í rovnom¥rn¥ zryhlen¥ na dráze s svou ryh-lost z v0 = 18 km/h na v = 90 km/h. Pr·m¥rný výkon motoru byl40 kW. Jaká je dráha s?4. Jaká je hmotnost závaºí na levém koni ty£e na obr. 3, jestliºe je ty£hmotnosti M = 50 kg v rovnováze?

Obrázek 3:5. T¥leso tíhy G = 2, 58 N pov¥síme na nit a pono°íme do vody. Kdyº jet¥leso ve vod¥, nit je napínána silou F = 1 N. Jaká je hustota t¥lesa?Hustota vody je ̺v = 1000 kg/m3.


