
Prázdninové úlohy – pre 7. a 8. ročník 

Vyber a zakrúžkuj správnu odpoveď 

 

1. Čo je gravitačná sila? 
A. sila medzi magnetmi  
B. sila, ktorou sa navzájom priťahujú každé 2 telesá                              
C. sila v atóme 
D. sila v molekule 

2. Akým smerom pôsobí gravitačná sila v gravitačnom poli Zeme? 
A. zvislo nadol 
B. zvislo nahor                                                                                         
C. všetkými smermi 
D. zvislo doprava 

3. Aká veľká sila je 1 newton? 
A. akou je priťahované k zemi teleso s m asi 0,1kg 
B. veľká                                                                                                    
C. malá 
D. žiadna 

4. Čím je daná sila? 
A. len veľkosťou 
B. len smerom                                                                                         
C. veľkosťou, smerom, pôsobiskom 
D. len pôsobiskom 

5. Teleso ponorené do kvapaliny: 
A. je nadľahčované tiažovou silou  
B. je nadľahčované vztlakovou silou                                                       
C. je nadľahčované gravitačnou silou  
D. je nadľahčované magnetickou silou 

 
6. Aké dve sily pôsobia v ideálnom prípade na teleso ponorené do kvapaliny? 

A. vztlaková a kinetická 
B. tiažová a magnetická                                                                          
C. tiažová a gravitačná 
D. tiažová a vztlaková 

7. Čo musí platiť, aby sa teleso ponorené v kvapaline voľne v tejto kvapaline vznášalo? 
A. hustota kvapaliny musí byť väčšia ako hustota telesa 
B. hustota kvapaliny musí byť menšia ako hustota telesa                       
C. hustota kvapaliny musí byť rovnaká ako hustota telesa 
D. takýto prípad nikdy nenastane 

 
8. Od čoho závisí hydrostatický tlak?  

A. len hustoty kvapaliny 
B. len hĺbky, v ktorej je teleso v kvapaline                                               
C. objemu telesa a hustoty kvapaliny 
D. hustoty kvapaliny a hĺbky, v ktorej sa teleso nachádza  

 



9. Vypočítajte hydrostatický tlak v kvapaline s hustotou 1,025 g/cm 3 v hĺbke 0,4 km  
A. 410 kPa 
B. 41 000 kPa                                                                                          
C. 4,1 MPa 
D. 41 MPa 

 
10.  Vypočítajte hĺbku kvapaliny hustoty 1000 kg/m3, v ktorej pôsobí hydrostatický tlak 

140 kPa  
A. 14 m 
B. 40 m            
C. 24 m 
D. 1,4 m 

 
11.  Aký je vzťah na výpočet vztlakovej sily? 

A. F = S . g . ρ  
B. F = V . g . ρ                                                                                          
C. F = V . g 
D. F = V . ρ 

 
 

12.  Od čoho závisí otáčavý účinok páky? 
A. od veľkosti sily 
B. od ramena sily                                                                                     
C. od podielu veľkosti sily a ramena 
D. od súčinu veľkosti sily a ramena  

 
13.  Ako označujeme moment sily? 

A. MS 
B. M                                                                                                          
C. MF 
D. m  

 
14.  Aká sila pôsobí na páku na jednej strane vo vzdialenosti 50 cm, ak na druhej strane 

pôsobí sila 200 N vo vzdialenosti 25 cm a páka je v rovnováhe?  
A. 400 N 
B. 250 N                                                                                                   
C. 100 N 
D. 200 N 

 
15.  Aká je hmotnosť chlapca, ktorý sedí na jednej strane hojdačky vo vzdialenosti 2,5 m 

a na druhej strane je držaný v rovnováhe silou 400 N vo vzdialenosti 2 m? 
A. 32 N 
B. 32 kg                                                                                                    
C. 40 kg 
D. 400 N 

 


