
Úkol1 - F7_NPZ- samostatná práce 

 

 

První Newtonův zákon = Zákon setrvačnosti. 

Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu 

nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. 

 

První Newtonův zákon říká, že síla není příčinou pohybu, tělesa se mohou pohybovat i bez působení sil. 

Ovšem tento pohyb musí být rovnoměrný a přímočarý (nemění se velikost rychlosti ani směr). Těleso si 

tedy zachovává svůj pohybový stav z okamžiku, kdy na něj přestala působit poslední síla. 

 

Tato snaha setrvávat v okamžitém pohybovém stavu se nazývá setrvačností tělesa. Setrvačností se 

těleso brání proti změně svého pohybového stavu, tzn. proti zrychlení. 

 

1. Přečti si následující věty a rozhodni, které říkají to samé jako zákon setrvačnosti : 

a) Těleso se pohybuje rovnoměrně přímočaře, jen když na něj nepůsobí žádná síla. 

b) Těleso je v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže výslednice všech sil působících na 

těleso je nulová. 

c) Jestliže na těleso působí síla, nemůže zůstat v klidu. 

d) Těleso se může pohybovat i bez působení síly, sílu potřebujeme ke změně rychlosti nebo směru 

pohybu. 

 

 

 

Druhý Newtonův zákon =  Zákon síly. 

2.Dopiš, doplň slova do textu: 

Jestliže na těleso působí …………., pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo 

úměrné působící ………. a nepřímo úměrné ……………….. tělesa. 

 

Zrychlení tělesa znamená, že se mění rychlost jeho pohybu, neboli mění se pohybový stav tělesa. Druhý 

Newtonův pohybový zákon tedy říká, že síla je příčinou změny pohybu, nikoli pohybu jako takového. Na 

rozdíl od prvního pohybového zákona se tělesa, na která působí síla, nebudou pohybovat rovnoměrně 

přímočaře, ale jejich pohyb bude …………………, …………………., bude měnit směr, případně kombinace 

těchto možností. 



Změna pohybu (rychlosti) závisí také na směru působící síly. Síla ve směru pohybu způsobuje …………. 

tělesa, síla proti směru pohybu způsobuje …………….. tělesa.  

 

Třetí Newtonův zákon = Zákon akce a reakce. 

Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká 

a míří na opačné strany. 

 

Jiná formulace: Jestliže těleso 1 působí silou na těleso 2, pak také těleso 2 působí na těleso 1 stejně 

velkou opačně orientovanou silou. Síly současně vznikají a zanikají.  

Třetí Newtonův zákon říká, že působení těles je vždy vzájemné. Přitom účinky sil akce a reakce se 

navzájem neruší. Nelze je sčítat, protože každá z těchto sil působí na jiné těleso. (Nejedná se proto 

o rovnováhu sil.) 

Reaktivní síla způsobuje tzv. zpětný ráz při střelbě. Využívá se v reaktivních motorech. 

3. Které věty jsou pravdivé? 

a) Síly vzájemného působení nejsou v rovnováze, protože současně vznikají a zanikají. 

b) Síly vzájemného působení mají opačný směr. 

c) Síly vzájemného působení mají stejnou velikost a stejný směr. 

d) Síly vzájemného působení mají stejnou velikost. 

e) Síly vzájemného působení působí na jedno těleso. 

f) Síly vzájemného působení nemůžeme skládat. 

 

 

 

Řešení, odpovědi zapiš do sešitu – vzor: 

 

 

Úkol1 - F7_NPZ- samostatná práce – řešení: 

1. a, d, c 

2. hmotnosti, síla, zpomalený, síle, zrychlený, zpomalení, zrychlení,  

3. a, b, b, d, f 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Řešení  

4. b, d 

5. síla, síle, hmotnosti, zrychlený, zpomalený, zrychlení, zpomalení 

6. b, d, f 

 


