
                             Polohová energia telesa. 

                             Pohybová energia telesa. 

 

1. Závažie hmotnosti 0.1 kg je zavesené v pokoji vo výške 1m nad 

vodorovnou doskou stola. Doska je vo výške 0.80 m nad vodorovnou 

podlahou. Dávid tvrdí, že polohová energia závažia je 1J , podľa Karolinky 

je to  1.8J. Kto z nich má pravdu? 

 

2. Strela hmotnosti 20g je vystrelená kolmo nahor do výšky 300m. Aká je jej 

polohová energia v najvyššom bode dráhy vzhľadom na Zem? 

 

3. Akú veľkú polohovú energiu ma 1m3  vody priehradnej nádrže, ktorá ma 

rozdiel nadmorských výšok hladiny priehradného jazera a hladiny vody 

pod priehradou 52m? 

 

4. Žeriav dvíha panel hmotnosti 100kg do výšky 15m rovnomerným 

pohybom. 

a) Ako sa mení polohová energia panela? 

b) Akú najväčšiu polohovú energiu dosiahne panel? 

 

5. Akú polohovú energiu má baranidlo hmotnosti 500kg vo výške 0.5m nad 

zarážanou guľatinou? 

 

6. Baran parného baranidla dopadá z výšky 1.5m. Hmotnosť barana je 

2 500kg. Urči polohovú energiu v najvyššom bode dráhy. 

 

 

 

 



7. Nájdi a oprav v nasledujúcom texte 3 chyby: James Watt, francúzsky fyzik 

a vynálezca. Záujem Watta o konštrukciu parného stroja bol vyvolaný 

náhodou. V dielni na univerzite mal opraviť model vtedy používaného 

Newcomenovho parného stroja. Oprava vyžadovala skúmanie vlastností 

pary. To ho priviedlo ku konštruovaniu vlastného, výkonnejšieho stroja. 

Konštrukcia však nedopadla dobre. Až po vynájdení presného spôsobu 

vŕtania delových hlavní , ktoré bolo možné použiť pre výrobu parného 

valca s hladkými stenami, mohol Watt roku 1875 dokončiť montáž prvých 

dvoch parných strojov a úspešne ich uviesť do chodu. Oboma týmito 

strojmi žal úspechy, ale Watt pracoval ďalej na ich zdokonalení. Čoskoro 

prišiel na myšlienku využiť pre prácu oba zdvihy, a zrodil sa tak 

dvojtaktný parný stroj, neskôr aj s prevodom striedavého priamočiareho 

pohybu piesta na pohyb rotačný. Keď potom použil vtedy už známy 

odstredivý regulátor otáčok, zdokonalil parný stroj natoľko, že ten je 

považovaný za vynález, ktorý ovplyvnil výrazne techniku celého ďalšieho 

storočia. V súvislosti s J. Wattom je z hľadiska fyziky nevyhnutné 

pripomenúť jeho  

 

�  výsledky skúmania vlastností vodných pár, 

� určenie závislosti tlaku nasýtených pár od teploty,  

� podnet na zavedenie jednotnej sústavy jednotiek merania 

a váženia, 

� na jeho počesť bola jednotka práce nazvaná jeho menom. 

 

8. Akú veľkú polohovú energiu má závažie nástenných hodín vytiahnuté do 

výšky 50cm, ak má hmotnosť 0.5kg? 

 

9. Kladivo hmotnosti 45kg bolo zdvihnuté do výšky 1.6m .  

a)Aká práca tým bola vykonaná? 

b)Akú veľkú polohovú energiu má teleso? 

 



10.  Klietka ťažobného stroja hmotnosti 400kg stúpa rovnomerným pohybom 

z ťažobnej jamy hlbokej 520m na povrch. 

a)Akú prácu vykoná ťažobný stroj počas vyťahovania klietky ? 

b)Akú veľkú polohovú energiu získa klietka vzhľadom na dno ťažobnej 

jamy ? Trenie neuvažuj. 

 

11.  Hranoly rovnakého objemu z hliníka a medi sú v rovnakej výške 3m nad 

vodorovným povrchom Zeme. 

a)  Majú hranoly rovnakú, alebo rôznu polohovú energiu v gravitačnom 

poli Zeme? 

b)  Hliníkový hranol ma hmotnosť 0.5kg.Urči polohovú energiu hranola 

vzhľadom na povrch Zeme 

c)  medený hranol pustíme k Zem. Mení sa jeho polohová energia? 

 

12.  Panel visí na háku žeriava v určitej výške nad povrchom zeme v pokoji. 

Mení sa jeho pohybová energia vzhľadom na povrch Zeme ?  

 

13.  Žeriav dvíha panel hmotnosti 100kg zvislo nahor po dráhe 15m 

rovnomerným pohybom. Akú veľkú mechanickú prácu žeriav vykoná? 

 

14.  Teleso je dvíhané žeriavom vo zvislom smere rovnomerným pohybom 

do výšky 6m počas 10sekúnd. Pritom stroj vykonal mechanickú prácu 

1200J. 

a) Akou stálou silou pôsobil motor žeriava na teleso? 

b) Urči výkon motora žeriava . 

c)  Zmenila sa polohová energia telesa v gravitačnom poli Zeme? 

 

 

 

 

 


