
 

 

 

Pozor !!!!!!!!!! 

Pracovní listy vypracované na samostatném papíru s celým 

postupem (ne pouze výsledky) zaslat oskenované nebo 

vyfocené na mailovou adresu:konvru@centrum.cz 

Pracovní listy se budou po příchodu do školy odevzdávat  

ke kontrole!!!!!!!!!!!! 

Za minulý týden poslat do 21.5.2020 

Případné konzultace: Messenger  pracovní dny 8-9 hod. 

      Skype:a) https://join.skype.com/invite/lUG2ll2jqFPz  

                                8-9 hod. 

                  b) konvru@centrum.cz        8-9 hod. 

                  c) konvru                                 8-9 hod. 

Fyzika 6. třída 

Zákon akce a reakce 

a) Zhlédni: https://www.youtube.com/watch?v=lNlhTsvjoYE 

b) Prostuduj v učebnici str. 37-38 

c) Prostuduj: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahl

ed/23256 

d) Zapiš do sešitů: 

Zákon akce a reakce 

Dvě tělesa na sebe působí stejně velkými silami opačného směru (jedna 

se nazývá akce druhá reakce) 

 

mailto:konvru@centrum.cz
https://www.youtube.com/watch?v=lNlhTsvjoYE
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/23256
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/23256
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1. Přiřaď k názvům odpovídající znění zákona: 
 

1. Zákon síly 
 

2. Zákon vzájemného působení sil  
(akce a reakce) 
 

 

3. Zákon setrvačnosti 
 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

2. Doplň tabulku. O jaký Newtonův zákon se jedná? 
 

 Co působí silou Na co síla působí Směr síly Účinky síly 

AKCE 

REAKCE 

Kladivo 

Hřebík 

Na hřebík 

Na kladivo 

Dolů H. se zasouvá do dřeva 

AKCE 

REAKCE 

Kámen Na skleník   

AKCE 

REAKCE 

Kosmická raketa Na plyny Dozadu  

AKCE 

REAKCE 

vítr Na plachetnici   

 

 

Jedná se o ………………………………………………………… 

 

 

3. Vysvětli, proč maminka poutá dítě do bezpečnostních pásů. O jaký Newtonův zákon se 
jedná.  

 

 

 

                    

A Těleso setrvává v klidu nebo se pohybuje stále stejnou 

rychlostí, pokud není přinuceno vnějšími silami tento stav 

změnit. 

 

B Síla působící ve směru pohybu zvětšuje rychlost tělesa. 

Síla působící proti směru pohybu způsobuje zmenšení 

rychlosti tělesa. 

Změna rychlosti je tím větší, čím větší je síla, a tím menší, čím 

větší je hmotnost tělesa. 

 

C Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velikými silami 

opačného směru (jednu ze sil obvykle nazýváme akcí a druhou 

reakcí). 



 
1. Na obrázku jsou dvě auta, která do sebe nabourala. Popiš, co všechno se během nehody 

událo pomocí Newtonových zákonů. 
   1.zákon 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………

……………… 

 

2.zákon 

……………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………

…………….. 

……………………………………………………………………………

…………….. 

 

3.zákon 

……………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………… 

 
 
 

 
 



4. Nakresli síly, které působí na daná tělesa: 
 

Na parašutistu  Na raketu  Na hadici x na kapku  Na kouli  x na  

dělo 

 

 

 

 

 

 

 


