
Postup pro zvládnutí učiva 

Pro zvládnutí výuky vám poskytuji velmi pěkně udělané prezentace Základní školy Zlín. Tyto 

prezentace jsou v souladu s učebnicemi, které používáme ve škole.  

Na začátku: 

1. Přečtěte si NÁZEV tématu  

2. Dále si přečtěte OTÁZKY, na které byste měli znát odpověď. 

3. Rovněž si pročtěte nové POJMY. Po zvládnutí učiva byste měli rozumět tomu, co tyto 

pojmy znamenají. Pomocí těchto pojmů vlastně většinou odpovídáte na otázky. 

4. Pro zvládnutí učiva vám doporučuji si pročíst PREZENTACI. Prezentace vám pomůže 

zvládnout nové pojmy a odpovědi na otázky. 

 

Do sešitu: 

5. Do sešitu si napište datum, název tématu a opište ZÁPIS. Zápis vám také pomůže ke 

správnému zodpovězení otázek.  

6. Rovněž si do sešitu OPIŠTE otázky a vypracujte ODPOVĚDI. A máte hotovo. 

 

Řešení příkladů: 

 Při řešení fyzikálních příkladů nezapomeňte vytvořit přehledný postup výpočtu, 

nejlépe podle této osnovy:  

1. Nákres  
2. Vypsat veličiny a jednotky z textu  
3. Převod jednotek  
4. Vzorec pro výpočet  
5. Dosazení a výpočet  
6. Zapsání výsledku  
7. Slovní odpověď 

 

Hodnocení:  

 Vaši práci zhodnotím až po vašem návratu do školy po odevzdání sešitu 

s vypracovanými otázkami a případnými úkoly. Co bude hodnoceno? 

a) Správnost odpovědí na otázky 

b) Řešení početních úloh a příkladů 

c) Řešení případných pracovních listů 

d) V neposlední řadě úprava sešitu 
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Otázky 

Vlastnosti pružných těles 

1. Co se může stát s tělesy, na které působí síla? 

2. Jak se nazývá síla, která může změnit tvar tělesa? 

3. Jak nazýváme těleso, které vlivem síly změnilo tvar? 

4. Vysvětli, co je to dočasná a trvalá deformace. 

5. Které těleso (obecně) považujeme za pružné? 

6. Uveď alespoň tři příklady pružných a nepružných těles. 

7. Která síla působí proti deformační síle? 

8. Jakou společnou vlastnost mají deformační síla a síla pružnosti? 

9. Jakou opačnou vlastnost mají deformační síla a síla pružnosti? 

10. Jak se nazývá poloha pružného tělesa, pokud na něj nepůsobí deformační síla? 

11. Kdy nastane výchylka z rovnovážné polohy u pružného tělesa? 

Zápis 

Vlastnosti pružných těles 

Pokud budeme na tělesa působit silou (například tlačit na těleso, mačkat, muchlat, ohýbat…), budou 

tělesa měnit svůj tvar. 

Síle, která může měnit tvar tělesa, říkáme deformační síla. 

Pokud těleso působením deformační síly změní svůj tvar, říkáme, že je deformované. 

Pokud deformační síla přestane na těleso působit, těleso má dvě možnosti: 

a) Buď se vrátí do svého původního tvaru – takové těleso označujeme jako pružné 

b) Nebo se těleso nevrátí do původního tvaru – není pružné (je třeba plastické, křehké apod.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není-li pružné těleso deformováno, nachází se v rovnovážné poloze. (viz prezentaci) 

Při působení deformační síly dojde k výchylce od rovnovážné polohy. (viz prezentaci) 

Příklad tělesa, které se po působení 

deformační síly nevrátí do původního 

stavu – není pružné – jde deformaci 

TRVALOU 

Příklad tělesa, které se po působení 

deformační síly vrátí do původního 

stavu – je pružné – jde deformaci 

DOČASNOU 
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Při deformování pružného tělesa proti sobě působí dvě síly: 

a) Síla deformující těleso – deformační síla 

b) Odpor pružného tělesa proti deformaci – síla pružnosti 

Obě síly jsou stejně velké, ale opačné. 

Není-li těleso deformováno, nachází se v rovnovážné poloze. (viz prezentaci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


