
                                           Práca. Výkon 

 
 

 

1. Teleso hmotnosti 2kg zdvihnuté do výšky 3m nad zemou voľne padá. 
Vysvetli, kto vykonáva prácu a urči jej veľkosť. 

 
2. Počas posunovania vlakov bol jeden vagón uvedený nárazom do pohybu 

po priamych vodorovne položených koľajniciach. Na 200m úseku sa 
pohyboval rovnomerne. Bola vykonávaná počas pohybu vagóna na 
uvedenom úseku práca?  
 

3. Akú veľkú prácu vykonáme, ak zdvihneme tehlu hmotnosti 5kg 
rovnomerným pohybom po zvislej dráhe 80cm. 
 

4. Akú veľkú prácu vykoná elektrická lokomotíva, ktorá ťahá vlak silou 
110kN po vodorovnej dráhe 10km? 
 

5. Do akej výšky bolo zdvihnuté vrece zemiakov hmotnosti 50kg z povrchu 
zeme rovnomerným pohybom, keď pri tom bola vykonaná práca 2250J? 
 

6. Akú veľkú prácu vykoná žeriav, ktorý zdvihne rovnomerným pohybom 
panel objemu 2m3 po zvislej dráhe 10m, ak hustota betónu je 2500  
kg/m3 ? 
 

7. Človek hmotnosti 60 kg vynesie na tretie poschodie teleso hmotnosti 
20kg. Výška jedného poschodia je 4m. Akú veľkú prácu pri tom vykoná? 
 

8. Teleso bolo zdvihnuté žeriavom zvislo nahor po dráhe 12m 
rovnomerným pohybom. Ťahová sila pri tom vykonala prácu 20kJ. Aká je 
hmotnosť zdvihnutého telesa? Treciu silu zanedbávame. Číselnú hodnotu 
vypočítanej hmotnosti správne zaokrúhli. 
 



9. Výťah, ktorého kabína má hmotnosť 100kg, vyviezol 100 tehál do výšky 
8m rovnomerným pohybom. Hmotnosť jednej tehly je 5,0kg. Akú prácu 
vykoná motor výťahu?  Trecie sily zanedbávame.  
 

10.   Vedro s maltou zdvihneme pomocou pevnej kladky vo zvislom smere 
rovnomerným pohybom po dráhe  8.0m. Akú veľkú prácu vykonáme, ak 
hmotnosť vedra s maltou je 10kg? Trecie sily zanedbávame. 
 

11.   Práca, ktorú vykonávame počas chôdze po vodorovnej rovine,  
pozostáva z toho, že každým naším krokom dvíhame svoje telo asi o 3cm. 
Akú veľkú prácu vykoná žiak cestou do školy a späť, keď prejde 
dohromady 5km? Hmotnosť žiaka je 45 kg,  hmotnosť jeho aktovky 3kg 
a dĺžka jeho kroku 0,5m. 
 

12.   Akú prácu vykonal robotník, keď vytiahol teleso kladkostrojom do výšky  
10m silou 1,8kN? 
 

13.   Čerpadlo načerpá 50m3  vody do nádrže vo výške 15m za 10 minút. 
Určte priemerný výkon motora čerpadla, ak o stratách neuvažujeme. 
 

14.   Žiak vzoprel činku hmotnosti 30kg do výšky 1,8m za 1,0 sekúnd. Urči 
jeho výkon. Pohyb činky považuj za rovnomerný. 
 

15.   Motor mopeda má stály výkon 1kW počas jazdy 1,5h. Akú veľkú 
mechanickú prácu vykoná motor? 
 

 
 
 


