
PRÍKLADY- DYNAMIKA, PRÁCA, VÝKON 
 

1. Motor auta celkovej hmotnosti 960 kg má ťažnú silu 1 600 N. Za koľko sekúnd môže       

auto dosiahnuť rýchlosť v = 54 km.h
-1

?  

2. a) Delová guľa s hmotnosťou m = 24 kg opúšťa hlaveň dela rýchlosťou vo = 500 m.s
-1

.              

Aká je priemerná hodnota sily, ktorá pôsobila na guľu v hlavni, keď je hlaveň dlhá 2 m? 

      b) Na akej vodorovnej dráhe dosiahne automobil s hmotnosťou 800 kg rýchlosť 54 km.h
-1

,  

      ak pôsobí motor silou 2 000 N? (odpor prostredia zanedbajte) 

3. Delová guľa s hmotnosťou m = 5 kg opúšťa hlaveň rýchlosťou v = 1 200 m.s
-1

. Aká veľká 

sila pôsobila na guľu, keď predpokladáme, že pohyb v hlavni bol rovnomerne zrýchlený a 

trval 0,01 s? Akú prácu táto sila vykonala?  

4. Hmotnosť vlaku je 3 000 t, koeficient trenia je 0,05. Aká musí byť sila ťahu lokomotívy, 

aby vlak počas 5 minút nadobudol rýchlosť 72 km.h
-1

? 

5. Teleso s hmotnosťou m = 10 kg sa pohybuje účinkom premennej sily F = p.(q - t), kde     

p =  98,1 N.s
-1

 a q = 1 s. Za koľko sekúnd sa teleso zastaví, ak v čase t = 0 bola rýchlosť       

vo =  0,2 m.s
-1

 a sila mala smer rýchlosti? Akú dráhu prejde teleso od tohto okamihu do       

zastavenia? 

6. Automobil s hmotnosťou m = 1 000 kg sa pohybuje po vydutom moste rýchlosťou            

v = 36 km.h
-1

. Polomer krivosti v strede mosta je r = 50 m. Akou silou  tlačí automobil na 

most v okamihu prechodu stredom mostu? 

7. Teleso s hmotnosťou m = 1 kg (uvažujte ho ako hmotný bod) je zavesené na niti dĺžky       

ℓ = 30 cm, ktorej druhý koniec je upevnený. Hmotný bod sa pohybuje tak, že konštantnou      

rýchlosťou v opisuje kružnicu vo vodorovnej rovine, pričom niť zviera so zvislým       

smerom uhol α = 60 °. Nájdite hodnotu rýchlosti v, periódu obiehania hmotného bodu po       

uvedenej kružnici, ako aj silu, ktorá pri tomto pohybe napína niť. 

8. Oceľová špirála dĺžky ℓo = 80 cm sa predĺži silou F1 = 20 N o dĺžku x1 = 5 cm. Aká práca 

sa vykoná pri predĺžení špirály na dvojnásobok jej pôvodnej dĺžky, keď sila konajúca 

prácu je úmerná predĺženiu špirály? 

9. Zdvihák výťahu naloženého materiálom s celkovou hmotnosťou m = 1 000 kg sa dvíha 

konštantným zrýchlením a = 2 m.s
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. Vypočítajte prácu, ktorá sa vykoná za prvých 5 s 

zdvihu. 

10. Motory elektrického vlaku pracujú s príkonom 900 kW pri rýchlosti v = 54 km.h
-1

, 

účinnosť motorov je η = 0,8. Vypočítajte silu ťahu motorov. 

11. a) Aký je výkon motora automobilu s hmotnosťou m = 750 kg, keď sa pohybuje po 

vodorovnej ceste rýchlosťou v = 63 km.h
-1

 a keď koeficient trenia je µ = 0,07? 

      b) Aká je hmotnosť automobilu, keď sa pohybuje po vodorovnej ceste rýchlosťou             

54 km.h
-1

 pri výkone motora P = 7 kW? Koeficient trenia je µ = 0,07. 

 


