
PRÍKLADY - KINEMATIKA 
 

1. Bod sa pohybuje priamočiaro tak, že prejdená dráha závisí od času podľa vzťahu                

s = A t + B t
2
, kde A = 5 m.s

-1
, B = 6 m.s

-2
. Určite priemernú rýchlosť bodu za čas medzi 

koncom deviatej a koncom dvanástej sekundy a okamžité rýchlosti v týchto okamihoch.  

2. Aká je priemerná rýchlosť pohybu automobilu v prípade, že: 

a) prvú polovicu času svojho pohybu sa pohybuje rýchlosťou v1 = 100 km.h
-1

 a druhú 

polovicu času sa pohybuje rýchlosťou v2 = 60 km.h
-1

; 

b) polovicu z celkovej svojej dráhy prejde rýchlosťou v1 = 100 km.h
-1

 a druhú polovicu 

dráhy rýchlosťou v2 = 60 km.h
-1

? 

3. a) Prvú tretinu dráhy prešiel vlak rýchlosťou 20 km.h
-1

, druhú tretinu rýchlosťou 30 km.h
-1

 

a poslednú tretinu rýchlosťou 80 km.h
-1

. Aká je priemerná rýchlosť vlaku? 

    b) Cyklista sa pohybuje smerom do kopca konštantnou rýchlosťou v1 = 10 km.h
-1

. Keď 

vyjde na kopec, obráti sa a absolvuje tú istú trať z kopca dolu rýchlosťou v2 = 40 km.h
-1

.        

Aká je priemerná rýchlosť cyklistu? 

  c) Traktor sa pohybuje po poli jedným smerom rýchlosťou 4 km.h
-1

, opačným smerom 

rýchlosťou 6 km.h
-1

. Aká  je jeho priemerná rýchlosť? 

4. a) Dve telesá, ktoré sú na začiatku vzdialené od seba 100 m, sa pohybujú proti sebe: prvé 

rovnomerne rýchlosťou 3 m.s
-1

, druhé rovnomerne zrýchlene začiatočnou rýchlosťou  7 

m.s
-1

 a so zrýchlením 4 m.s
-2

. Určite miesto a čas ich stretnutia.      

b) Z dvoch miest A a B, ktoré sú od seba vo vzdialenosti 20 km vyšli súčasne proti sebe         

dve autá a pohybujú sa rýchlosťami v1 = 40 km.h
-1 

a v2 = 60 km.h
-1

. Za aký čas sa autá        

stretnú a akú dĺžku dráhy každé z nich prejde?   

c) Dve telesá sa pohybujú proti sebe so zrýchleniami a1 = 6 m.s
-2

, a2 = 4 m.s
-2

 a         

začiatočnými rýchlosťami v01 = 10 m.s
-1

, v02 = 15 m.s
-1

. Začiatočná vzdialenosť medzi      

obidvoma telesami je s = 750 m. Zistite kde a kedy sa stretnú.    

5. Pohyb bodu je určený rovnicami ( ) ( )ktktktkt eeayeeax −−
−=+= , , kde a, k sú konštanty. 

Určite rovnicu dráhy, hodnotu rýchlosti  a zrýchlenia vyjadrite ako funkciu veľkosti 

polohového vektora. 

6.  a) Vlak má rýchlosť 72 km.h
-1

. Použitím bŕzd možno vlak zastaviť za 2 minúty. Ak 

predpokladáme rovnomerné spomaľovanie vlaku, treba vypočítať vzdialenosť miesta       

od stanice, v ktorom treba začať brzdiť. 

b) Akou rýchlosťou sa pohybovalo auto do okamihu, kým vodič začal brzdiť, keď sa 

počas brzdenia až do zastavenia pohybovalo s konštantným spomalením a = 1,2 m.s
-2

 

a prešlo pritom dráhu 135 m?  

7. Vozidlo sa po priamej dráhe rozbieha z pokoja s konštantným zrýchlením. Po ubehnutí    

50 m dosiahne rýchlosť 12 m.s
-1

. Ako dlho trvá, kým na uvedenej dráhe prejde 

posledných10 m ? 

8. Elektrický rušeň sa rozbieha s pokoja so zrýchlením, ktoré rovnomerne rastie, a to tak, že     

v čase t1 = 100 s má zrýchlenie hodnotu a1 = 0,5 m.s
-2

. Vypočítajte rýchlosť rušňa v čase 

t1,     ako aj dráhu, ktorú rušeň za ten čas prešiel. 

9.  Do priepasti pustíme ťažkú guľôčku, jej dopad na dno počuť o 10 s. Aká hlboká je priepasť    

    (Rýchlosť zvuku je v = 340 m.s
-1

, použite g = 10 m.s
-2

, odpor vzduchu zanedbajte)?  

 


