
7FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
V souladu s RVP



HRAVÁ FYZIKA 7
Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Autoři:

Odborná spolupráce:

Jazykové korektury:

Grafická úprava a sazba:
Návrh obálky:

Projektový manager:
Produktový manager:

ISBN:

Copyright:
Vyrobil a vydal:

Mgr. Pavla Enevová
Mgr. Helena Benkovská
Ing. Jaroslava Brůnová
Mgr. Dana Šipulová
Mgr. Petr Koníř
RNDr. Jarmila Mulačová
Mgr. Věra Štefánková

Michaela Slezáková, Sára Doležalová
Sára Doležalová

Ing. Maroš Blahovec
Ing. Karel Jager

978-80-7563-207-4
1. vydání, 2019
© Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha 2019
Taktik International, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem 
jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

www.etaktik.cz

+ INTERAKTIVNÍ 
    VÝUKA

Naleznete na www.etaktik.cz



1

OBSAH
Pohyb tělesa 2
Popis pohybu tělesa   2
Trajektorie, pohyb přímočarý a křivočarý  3
Dráha pohybu tělesa 4
Pohyb posuvný, otáčivý a složený 5
Rychlost tělesa 6
Graf závislosti dráhy pohybu na čase 9
Graf časového průběhu rychlosti tělesa  10
Výpočet dráhy a doby trvání pohybu  11
Síla 12
Vzájemné působení těles, síla 12
Skládání sil stejného a opačného směru 13
Skládání různoběžných sil 14
Rovnováha sil 15
Tíhová síla a její působiště 16
Zákon setrvačnosti  17
Zákon síly 19
Zákon akce a reakce 20
Otáčivé účinky síly, páka 21
Rovnováha sil na dvojzvratné páce  23
Kladky 25
Tlak 26
Deformační účinky síly 26
Tlak a jeho výpočet 27
Tření  29
Tlak v kapalině, Pascalův zákon  31 
Hydraulické zařízení 32
Hydrostatická síla, hydrostatický tlak 34
Vztlaková síla, Archimedův zákon 36
Potápění, vznášení se, stoupání těles v kapalině 38
Atmosférický tlak 40
Atmosféra Země 43
Vztlaková síla v atmosféře, přetlak, podtlak 45
Světelné jevy   47
Šíření světla  47
Stín, zatmění Slunce a Měsíce   49
Fáze Měsíce  51
Odraz světla   52
Zobrazení zrcadly 53
Lom světla 55
Čočky, zobrazení čočkami 57
Optické přístroje 59
Lidské oko, zobrazení oční čočkou 60
Vady oka a jejich korekce 62
Optické klamy 63
Rozklad světla 64



2

POHYB TĚLESA

POPIS POHYBU TĚLESAPOPIS POHYBU TĚLESA

Vůči kterým tělesům je:

Kamion jedoucí po přímé silnici stálou rych-
lostí veze neupevněný náklad. Rozhodni, 
která odpověď je správná, zakřížkuj ji a zdů-
vodni.

Představ si, že sedíš ve vlaku, který stojí na 
nádraží, a na vedlejší koleji stojí jiný vlak.  
Najednou v okně vidíš, že vlak na vedlejší ko-
leji se vzhledem k tobě začal pohybovat. 
Podle čeho jednoznačně poznáš, zda se roz-
jíždí tvůj vlak a ne vlak na druhé koleji?

Vybarvi rámeček s písmenem u pravdi-
vého tvrzení a získáš tajenku.

1.

2.

4.

3.

dívka na horské dráze  
v klidu.

Pohybuje se náklad během 
jízdy vzhledem k řidiči  
kamionu?

Bude se náklad pohybovat 
vzhledem k řidiči kamionu, 
pokud kamion prudce  
zabrzdí?

ANO

ANO

NE

NE

závodní kůň v klidu.chlapec jedoucí  
na saních v pohybu.

a

a

b

cb

P

H

B

E

O

Y

R

Popis pohybu tělesa je relativní.

Základní jednotkou dráhy je 1 metr.

Základní jednotkou času je sekunda.

Rychlost tělesa závisí na rychlosti  
vztažného tělesa.

Těleso se pohybuje, mění-li polohu 
vzhledem k jinému tělesu.

Těleso, vůči němuž pohyb  
popisujeme, nazýváme vztažné.

Těleso může být vůči jednomu tělesu  
v klidu i v pohybu zároveň.

Tajenka: 

M Základní jednotkou rychlosti je km/h.
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POHYB TĚLESA

TRAJEKTORIE, POHYB PŘÍMOČARÝ A KŘIVOČARÝTRAJEKTORIE, POHYB PŘÍMOČARÝ A KŘIVOČARÝ

Vystřihni z papíru kruh o průměru 1,5 cm a na jeho obvodu vyznač bod A. Pohybuj kruhem po 
přímce p, jako se valí kolo automobilu po přímé silnici. Nakresli trajektorii bodu A v úseku, ve kte-
rém se kruh jednou otočí. Podobně nakresli trajektorii bodu B ležícího na obvodu čtyřúhelníku 
a bodu C na obvodu trojúhelníku. Navrhni způsob, jak změříš délky trajektorií.

Odpověz na otázky a odpovědi pak vyškrtej v osmisměrce.  
Tajenkou je druh pohybu. Uveď tři příklady tohoto pohybu.

Doplň tabulky.

1.

2.

3.

A p

p

B

p

C

 M K S A Č 

 K E Ř H I

 V L T Á M

 O Č I R I

 A R Ý D N

 B Y H O P

Tajenkou je:  pohyb. 

Jak se nazývá stav tělesa, kdy nemění svou polohu vzhledem  

ke vztažnému tělesu?  

Jak se nazývá fyzikální veličina udávající délku trasy pohybu  

tělesa?  

Jak zapíšeš značku jednotky mající 60 s?  

Jak se nazývá stav tělesa, kdy mění svou polohu vzhledem  

ke vztažnému tělesu?  

Jak se nazývá fyzikální veličina se základní jednotkou  

sekunda?  

Co je základní jednotkou dráhy?  

1

2

3
4

5 

6 

Příklady pohybu:

1

2

3

ČAS DRÁHA

h km

0,03

m

100

dm cm mm

1

min

30

s
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POHYB TĚLESA

RYCHLOST TĚLESARYCHLOST TĚLESA

Pan Smith se chystal letět z Londýna do Prahy. Otevřel si na internetu mapy a vytiskl si mapu části 
Evropy:

Závodní okruh Monte Carlo, ležící v Monaku, má délku 3,34 km. V současnosti (r. 2019) platný  
rekord tratě z roku 2019 na tomto okruhu drží Lewis Hamilton, který jedno kolo tratě ujel za  
1 minutu 10 sekund. Vypočítej, jaká byla průměrná rychlost tohoto jezdce formule 1.

Na obrázku jsou živočichové a jejich průměrné rychlosti pohybu. Pokus se tužkou spoji správné 
rychlosti pohybů s obrázky živočichů.

Pravítkem si změřil přímou vzdálenost mezi Londýnem – letiště Heathrow a Prahou – letiště Václava 
Havla (červená úsečka) a podle uvedeného měřítka vypočítal skutečnou vzdušnou vzdálenost. Podle 
informace o průměrné rychlosti letu 600 km/h vypočítal, jak dlouho by měl let trvat. Pak našel,  
že doba odletu z Londýna je 21:25 hod. a doba přistání v Praze 0:15 hod. následujícího dne. Byl  
překvapen. Zkus použít jeho postupu a zjistit, zda si údaje z letového řádu a mapy odpovídají.  
Pokud ne, najdi důvod.

1.

3.

2.

60 
km/h

5 
km/h

0,0014 
m/s

120 
km/h

50 
km/h

0,5 
km/h

200 
km/h

21 
km/h

1 cm = 210 km
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POHYB TĚLESA

RYCHLOST TĚLESARYCHLOST TĚLESA

Porovnej dráhu, kterou urazí za 0,5 minuty světlo a zvuk (rychlosti najdeš ve fyzikálních tabulkách 
nebo ti je sdělí učitel):

Pro řidiče je nezbytné, aby dokonale znal dopravní značky. Přiřaď k dopravním značkám tužkou 
jejich název:

Roman a Petra si dali závody. Oba vyrazili ve 
stejný čas. Roman jel na kole po hlavní silnici 
z jednoho místa do druhého rychlostí 21 km/h. 
Petra to vzala na koloběžce zkratkou mezi star-
tem a cílem rychlostí 15 km/h. Urči, kdy dorazí 
Roman a Petra do cíle a kdo vyhrál závody. 
Nákres trasy závodníků je na obrázku.

4.

5.

6.

ve vzduchu

ve vakuu

a

b

Nejnižší povolená  
rychlost

Nejvyšší povolená 
rychlost

Konec nejvyšší  
povolené rychlosti

Doporučená 
rychlost

Konec nejnižší  
povolené rychlosti

START

CÍL

zkratka  dráha = 20 km
hlavní silnice dráha = 28 km
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SÍLA

TÍHOVÁ SÍLA A JEJÍ PŮSOBIŠTĚTÍHOVÁ SÍLA A JEJÍ PŮSOBIŠTĚ

V kterém z uvedených 
případů na těleso působí 
odstředivá síla?
a) magnet přitahující klíč
b) auto v zatáčce na silnici
c) cihla padající k zemi

Jak závisí velikost odstředivé 
síly na rychlosti tělesa?
a) čím menší rychlost, tím 
větší síla
b) dle okolních podmínek
c) čím větší rychlost, tím  
větší síla

Co je výslednicí gravitační  
a odstředivé síly na povrchu 
Země?
a) tíhová síla
b) dostředivá síla
c) magnetická síla Země

Vyznač správné odpovědi v testu.

Červeně zakroužkuj tělesa, která mají těžiště mimo těleso. U všech těles pak těžiště vyznač. Před-
pokládáme, že tělesa jsou stejnorodá.

Na obrázku vlevo je zobrazen stůl. Kam se těžiště posune, když na jeho pravou stranu položíme  
12 knih, každou o hmotnosti 1 kg? Jak se změní poloha těžiště, když ještě na levou stranu přidáme 
balík o hmotnosti 16 kg? Vyznač směr, kterým se posune těžiště.

Podtrhni zařízení využívající odstředivé síly.

1.

2.

4.

3.

12 kg
16 kg
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SÍLA

ZÁKON SETRVAČNOSTIZÁKON SETRVAČNOSTI

Čarou spoj název s příklady působení sil odporových a třecích. (V některých případech může být 
působení obojí.)

Na obrázku je vlak a v jeho vagónu sedí jeden cestující. Do obrázku zakresli, kterým směrem se 
pohne cestující, jestliže se vlak: 

Rozhodni, zda je daný výrok správný zakroužkováním ANO, nebo NE.

1.

2.

3.

podkluzování kola na náledí lyžař při sjíždění svahu pták letící ve vzduchu

t ř e c í  s í l y o d p o r o v é  s í l y

brzdy v autě ryba plovoucí ve vodě jedoucí auto mnutí rukou

Velikost třecí síly závisí na nerovnostech ploch, které se dotýkají.

prudce rozjede

prudce zabrzdí směr pohybu vlaku

směr pohybu vlaku

Odporové síly působí především v pevných látkách.

Pokud na těleso nepůsobí jiné těleso silou, musí těleso zůstat v klidu.

Tvar těla některých ptáků může zajistit zmenšení odporové síly vzduchu.

A N O

A N O

A N O

A N O

N E

N E

N E

N E

a

a

b

b

c

d
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TLAK

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍHYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Pojmenuj zařízení uvedená na obrázku. Ke každému z nich uveď do kolečka, který princip využívají.

Zakroužkuj správné vztahy, který platí pro 
hydraulická zařízení.

Čím je tvořeno hydraulické zařízení?

1.

2. 3.

H – hydraulika, K – kladka, P – páka

p1 =  p2

F2 .  S1 =  F1 .  S2

F2 .  F1 =  S2 .  S1=
F1

F2

S2

S1

=
F2

S2

F1

S1

=
S2

F2

F1

S1

=
S2

S1
F2 .  F1
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TLAK

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍHYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Větší píst o průřezu 5 dm2 je vytlačován silou 300 N. Jaká je plocha malého pístu, na který působíme 
silou 60 N?

Odpověz na otázky týkající se vztahu veličin na hydraulickém lisu: 

Jak velkou tlakovou silou F2 působí voda kolmo na plochu 100 cm2 většího pístu, působí-li na men-
ší píst o ploše průřezu 10 cm2 síla F1 o velikosti 20 N? Vypočítej chybějící hodnoty i pro ostatní lisy.

Vyřeš osmisměrku:

4.

7.

6.

5.

Hledaná slova:

b r z d y
l i s
o l e j
p í s t
p l o c h a
s í l a
t l a k
z v e d á k Tajenka:  

 H Z V E D Á K

 Y A S D J R Y

 A I CH E A K D

 L U L O A L Z

 Í O I L L K R

 S A T S Í P B

1

2

3

4

10 cm2

15 cm2

4 cm2

100 cm2

200 cm2

3 cm2

20 N

30 N

200 N

1 500 N

2 kN

600 kN

LIS ČÍSLO S1 S2 F1 F2

Jak se změní velikost síly na menším pístu, když velikost síly na větším pístu zmenšíme  4x?

Jak se změní velikost síly na větším pístu, jestliže velikost síly na menším pístu zmenšíme 2x? 

a

b
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TLAK

POTÁPENÍ, VZNÁŠENÍ SE, STOUPÁNÍ TĚLES V KAPALINĚPOTÁPENÍ, VZNÁŠENÍ SE, STOUPÁNÍ TĚLES V KAPALINĚ

Kámen o objemu 6 dm3 zavěsíme na pružinu siloměru. Kámen má hmotnost 
14 kg. Jakou sílu naměříme na siloměru? A jakou sílu naměříme, když celý 
kámen ponoříme do vody? Hustota vody je zaokrouhlena na 1 000 kg/m3,  
g = 10 N/kg. Vztlakovou sílu vzduchu zanedbáme.

V přístavu nakládají zboží na loď. Kapitán při kontrole před vyplutím zjistil, že loď je naložena tak, že 
hladina moře sahá po maximální povolený ponor. Protože loď pluje do vnitrozemí a bude se tedy plavit 
i po řece, odmítl kapitán vyplout, dokud v přístavu nevyloží část nákladu. Měl k tomu důvod? Jaký?

V každém sloupci je jeden pravdivý výrok. Najdi jej a příslušné pole vybarvi žlutou barvou.

1.

2.

3.

140

70
105

35

(N)

Podle Pascalova zákona  
na těleso v kapalině působí 

vztlaková síla.

Kámen ve vodě klesá vzhůru.

Těleso v kapalině se vznáší, je-li 
hustota kapaliny stejná jako 
hustota ponořeného tělesa.

Železný klíč v olivovém oleji 
vyplave k hladině.

Je-li hustota kapaliny menší 
než hustota ponořeného  
tělesa, těleso se potápí.

Korková zátka bude ve vodě 
klesat ke dnu.

Pokud je vztlaková síla 
působící na těleso v kapalině 
menší než tíhová síla, těleso 

stoupá k hladině.

Těleso plove na hladině,  
je-li jeho hustota stejná  
jako hustota kapaliny,  

ve které se nachází.

Mikrotenový sáček naplněný 
vodou a umístěný do vody 

bude plovat na hladině.

Těleso ponořené do kapaliny 
stoupá, když vztlaková síla  

na něj působící je větší  
než síla tíhová.

Vztlaková síla působí  
svisle dolů, ve stejném směru 

jako síla tíhová.

Cihla ve vodě plove.
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TLAK

POTÁPENÍ, VZNÁŠENÍ SE, STOUPÁNÍ TĚLES V KAPALINĚPOTÁPENÍ, VZNÁŠENÍ SE, STOUPÁNÍ TĚLES V KAPALINĚ

objem 
ponořené části

kapalina

12 dm3

rtuť

4,5 cm3

řepkový olej

1,2 m3

voda

 230 dm3

voda

2,3 cm3

topný olej

TĚLESO DUBOVÉ  
POLENO

KORKOVÁ  
ZÁTKA

ŽULOVÝ  
POMNÍK

BETONOVÝ 
SLOUPEK

ŽELEZNÁ  
DEKORACE

Vypočti vztlakovou sílu, která působí na těleso v kapalině. Hustotu kapalin najdi v tabulkách nebo se 
zeptej učitele. Výpočty můžeš zaokrouhlovat.

Těleso bude klesat v kapalině ke dnu, jestliže bude:

Mohl by potápěč, který si právě vytvořil osobní rekord  
a ponořil se do hloubky 100 m, tento svůj výkon  
zopakovat na planetě Jupiter?

Doplň chybějící údaje v tabulce popisující chování tělesa v kapalině. 

4.

5.

6.

7.

hustota

vztlaková síla

FG > FVZ

stoupá

0

VZTAH SIL PŮSOBÍCÍCH  
NA TĚLESO

VZTAH HUSTOTY TĚLESA  
A KAPALINY POHYB TĚLESA VÝSLEDNICE SIL

tíhová síla 
větší než  
vztlaková.

a b c
tíhová síla 
menší než  
vztlaková.

vztlaková  
síla větší než  
tíhová.
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SVĚTELNÉ JEVY

VADY OKA A JEJICH KOREKCEVADY OKA A JEJICH KOREKCE

Které zobrazení předmětu na obrázku představuje normální oko, krátkozraké a dalekozraké oko a 
které oko s oční vadou astigmatismus?

Na obrázku je znázorněna korekce jedné oční vady. 
Popiš, čím je tato vada dána, co způsobuje a uveď, 
co se k její korekci užívá.

Jak se nazývají uvedené oční vady, jejichž příznaky popisujeme?

1.

2.

3.

a

c

b

Vlivem vysokého nitroočního tlaku či infekce dochází k poškození očního nervu, člověk vidí  

obraz s rozmazanými okraji a trpí poruchami periferního vidění.

Člověk vidí zamlženě a rozostřeně. Je také velmi citlivý na sluneční světlo. Pacienti popisují 

vidění, jako by se dívali přes závoj či zamrzlé sklo.

Člověk vnímá jen některé z barev nebo pouze odstíny šedi.
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SVĚTELNÉ JEVY

OPTICKÉ KLAMYOPTICKÉ KLAMY

Zadívej se na optické klamy. Popiš, co vidíš na daném optickém klamu a proč se jedná o optický klam.1.
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SVĚTELNÉ JEVY

ROZKLAD SVĚTLAROZKLAD SVĚTLA

Dokážeš vysvětlit, jak vzniká na obloze duha?

Sestav správně pořadí barev při průchodu světla optickým hranolem:

Proč je pořadí barev právě takové?

Vylušti tajenku:

1.

2.

3.

4.

Bílé světlo se při dopadu na stěnu hranolu rozkládá na barevná světla. Vzniká hranolové spojité 

 .  (tajenka)

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5 

6
7 

8

Denní světlo k nám přichází ze ... .

Úhel odrazu se rovná úhlu ... .

barva na vnějším okraji duhy

zdroj světla z parafínu

V důsledku přímočarého šíření světla  
vzniká za neprůhlednými tělesy.

Bílé světlo je složeno ze všech ... .

Název čočky spojky, kterou můžeme použít  
ke čtení drobných písmen.

Světlo se na rovinném rozhraní dvou optických 
prostředí ... . 

modrá červená fialová žlutá

zelená oranžová indigová
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km m dm cm mm

: 10 : 10: 10 : 10 : 10 : 10

. 10 . 10. 10 . 10 . 10 . 10

den h min s

: 24 : 60 : 60

. 24 . 60 . 60

. 3,6

: 3,6

m
s

km
h

v ... rychlost
s ... dráha
t ... čas

M ... moment síly  M = F . a
 F ... síla
 a ... rameno síly

FG = m . g (g = 10 N/kg)

F ... tlaková síla
p ... tlak
S ... obsah styčné plochy

Fvz ... vztlaková síla v kapalině
V ... objem kapaliny
ρ ... hustota kapaliny

ph ...  hydrostatický tlak
h ... hloubka
g = 10 N/kg

F1 a F2 ... velikosti sil působící na písty
S1 a S2 ... obsah plochy pístů

v = s : t
s = v . t
t = s : v

s
tv

M
aF

F
Sp

Fvz

V ρ g
ph

h ρ g

M1 = M2
F1 . a1 = F2 . a2F1

a1 a2

F2

km2 m2ha a dm2 cm2 mm2

:100 :100:100 :100 :100 :100

.100 .100.100 .100 .100 .100

kN N

: 1000

. 1000

Pa kPa

: 1000

. 1000

Páka v rovnováze: 

Hydraulické zařízení: 

Tíhová síla: 

hlkl l dl cl ml

:10:10:10 :10 :10 :10

.10.10.10 .10 .10 .10F2
F1

S2
S1

=

: 1000

. 1000

kg
m3

g
cm3

Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj  
nepůsobí jiná tělesa silou nebo pokud jsou působící síly v rovnováze.

Zákon síly: Když na těleso působí síla, mění se jeho pohyb – dojde ke směně směru pohybu tělesa nebo se 
mění jeho rychlost.

Zákon akce a reakce: Každá dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto 
síly současně vznikají i zanikají.

Pascalův zákon: Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech 
kapaliny stejný.

Zákon odrazu světla: Dopadá-li světlo na rozhraní dvou prostředí pod úhlem α, odráží se s úhlem α‘.  
Velikost úhlu odrazu α‘ se rovná velikosti úhlu dopadu α, tj. α = α‘. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.
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Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá fyzika 7 obsahuje kapitoly:
 I. Pohyb tělesa
 II. Síla
 III. Tlak
 IV. Světelné jevy

Hravá fyzika 7
pracovní sešit

Přednosti pracovního sešitu Hravá fyzika:

• moderní plnobarevný design podporující zájem 
o učivo

• kreativní cvičení připravená zkušenými pedagogy

• v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem

• možnost využívat během výuky interaktivní sešit  
s bonusovým digitálním obsahem

• pracovní sešit je vhodným doplňkem  
k učebnici Hravá fyzika 7


