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žák: hodnocení: 

 
 

1) Tření je fyzikální jev, který vzniká 
a) při pohybu tělesa do kopce a z kopce 
b) pouze při brzdění tělesa 
c) při každém pohybu tělesa 
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2) Směr třecí síly je vždy 
a) proti směru pohybu tělesa 
b) ve směru pohybu tělesa 
c) různý, a proto se nedá určit 
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3) Doplň ANO - NE: 
Velikost třecí síly závisí na: 
a) rychlosti pohybu tělesa ANO – NE záleží na velikosti 

rychlosti 
b) velikosti  styčných  ploch ANO - NE 
c) kvalitě styčných ploch ANO - NE 
d) hmotnosti  tělesa ANO - NE 
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4) Urči podle obrázku, ve kterém případě je třecí síla největší. 
Vyznač třecí sílu do obrázku. Zdůvodni 

V bodě C, závaží zvyšuje tíhovou sílu a tím zvyšuje tření 
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S) Urči podle obrázku, ve kterém případě je třecí síla nejmenší. 
Vyznač třecí sílu do obrázku. Zdůvodni.  

V bodě B – válce/kola umožňují nejmenší odpor, malou styčnou 
plochu a navíc se vhodně pohybují ve směru síly a tření je  
minimální. 
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6) Napiš, kde a jakým způsobem se na jízdním kole uplatňuje 

užitečné tření. 
Noha drží v pedálu, řetěz zabírá pro pohon, material řidítek a 
sedla neklouže a umožní sedět a řídit, brzdy umožňují zabrzdit  
(guma, kov) 
Neužitečné – pneumatiky kladou odpor a zpomalují chod kola 
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7) Vyber, při kterých praktických činnostech se uplatňuje 
užitečné tření: 
Smirkování- vyhlazení povrchu,   
leštění skla . vyčištění povrchu 
řezání pilou- pila sice řeže,ale silně se zahřívá a tupí se vlivem tření 
sjezd na lyžích – lyžař sice jede, ale sníh brzdí pohyb 
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8) Zdůvodni, zda jsou v uvedených případech síly odporové 
užitečné nebo škodlivé: 

 
a) seskok padákem – užitečné, dochází k odporu vzduchu  

a zabrždění /zpomalení pohybu 
 
 
 
 
 

b) chůze v hlubokém sněhu – spíše škodlivé, vlivem odporu 
sněhu dochází ke zpomalení/ omezení pohybu, zapadnutí 
auta apod. 
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