
Výpočty – otázky - úkoly 

Téma: Světlo 

Protože fyzika není jen teorie, ale má i svou praktickou stránku, a to je dovednost použít hodnoty 

fyzikálních veličin ve výpočtech, budeme počítat. Kromě počítání zkusíme řešit i úvahové úkoly a otázky. 

Tyto příklady, otázky a úkoly se budou týkat probíraného tématu. Řešení si zatím pište zezadu do sešitu. Do 

sešitu napište název tématu (v tomto případě Světlo), opište zadání (bohužel-vím, jak neradi opisujete 

zadání) a vytvořte řešení. Upozorňuji – protože máte relativně dost času, nemusíte spěchat, bude tomu 

odpovídat i písmo a úprava.         Jasné?! 

 

Badatelské úkoly:  

1. Pokus se určit, jakými optickými prostředími jsou med, mléko, asfalt, led, beton, mořská voda? 

(Nápověda: použij obecné vlastnosti optických prostředí – průhledné, průsvitné, neprůhledné). Viz 

prezentaci: Světlo – vlastnosti a rychlost . 

2. Vysvětli, proč při bouřce vidíme blesk daleko dříve, než slyšíme zvuk hromu? (Nápověda: porovnej 

rychlost světla a rychlost zvuku ve stejných jednotkách rychlosti – m/s nebo km/h) 

Příklad:  

Dokážete vypočítat, za jak dlouho doletí světlo ze Slunce na naši planetu Zemi? 

 Průměrná vzdálenost Země od Slunce je přibližně, zaokrouhleně, 150 000 000 km (slovy 150 

miliónů kilometrů). Použijte pro rychlost světla údaj zaokrouhlený na řád statisíců. Výsledek 

uveďte v sekundách (vyjde rovnou při výpočtu), ale i v minutách – to bude pro vaši představu lepší. 

 

Co k výpočtu potřebujete znát? Nápověda:  

Světlo se pohybuje rovnoměrným, přímočarým pohybem. Znáte rychlost světla v, dráhu světla 

s (vzdálenost Země od Slunce) a máte vypočítat čas t. Vím, že vám to až příliš zjednoduším, prozradím-li 

vám, že příklad vypočítáte ze vzorce pro výpočet rychlosti   
  

        
. Pro úpravu základního vzorce – pro 

zjištění, čemu se rovná t, použijte pomůcku, se kterou jste již pracovali: 
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t = s : v Když vyjmeme z trojúhelníku hledanou 

veličinu t, pak zůstane v trojúhelníku vztah 

mezi zbývajícími veličinami, tedy mezi s a v,  
v tomto případě lomeno              , což je děleno 
s : v. 
A to je návod k výpočtu. 
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Správně řešený příklad má svoji „osnovu“. Připomenu ji: 

1. Nákres situace  
2. Vypsání veličin a hodnot ze zadání  
3. Převod jednotek 
4. Vzorec pro výpočet (a jeho úprava)  
5. Dosazení a výpočet 

6. Uvedení výsledku s jednotkou 

7. Slovní odpověď 

Výsledek 

až příště 
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