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POHYBY TĚLES V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI  
(pracovní list – pokročilá úroveň – klíč řešení) 

Odhadněte, při jakém elevačním úhlu dosáhne délka vrhu svého maxima. Svůj odhad 
ověřte simulací vrhu programem. Jaký je vztah mezi elevačními úhly, při kterých je délka 
vrhu při dané počáteční rychlosti vrhu stejná? 

 

Výsledky získané programem: 

Úhel α[°]  10          80  

Délka vrhu[m]              

 

 

 

Jaká je hodnota kinetické energie v nejvyšším bodě trajektorie v porovnání 
s kinetickou energií při výstřelu, jestliže je elevační úhel 45°? 

 

Při jakém elevačním úhlu bude kinetická energie v nejvyšším bodě trajektorie v porovnání 
s kinetickou energií při výstřelu čtyřikrát menší? Odpověď zdůvodněte. 

 

  

Můj odhad: Maximální délka vrhu je při elevačním úhlu           °. 

Můj odhad se od výsledku získaného simulací vrhu lišil o          °. 

Stejnou délku vrhu při stejné velikosti počáteční rychlosti jsem obdržel(a) při těchto úhlech: 

Vztah mezi těmito úhly lze obecně vyjádřit výrazem: α,  90° – α 

Při elevačním úhlu 45° je v nejvyšším bodě trajektorie kinetická energie: 

a) stejná b) poloviční c) dvakrát větší d) třikrát menší  

 

Můj odhad: 

Kinetická energie je v nejvyšším bodě trajektorie čtyřikrát menší, je-li elevační úhel α =       °. 
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Výsledky získané programem: 

Úhel α[°]              

Energie Ek[J]              

 

 

Jakou rychlostí musí být pod elevačním úhlem 39° vystřelena z katapultu nálož, aby 
dopadla do vzdálenosti 100 m od místa vrhu? Podařilo se překonat hradby o výšce 10 m 
ve vzdálenosti 90 m od místa vrhu? Pokud ne, jaký elevační úhel musíme při stejné 
počáteční rychlosti a délce vrhu zvolit, aby byly hradby překonány? 

 

Kinetická energie je v nejvyšším bodě trajektorie čtyřikrát menší, je-li elevační úhel α = 60 °, 

protože v nejvyšším bodě trajektorie je svislá složka rychlosti nulová. Těleso má 
pouze vodorovnou složku rychlosti, pro kterou platí vx = cos α.   

cos 60° = 0,5.  Kinetická energie závisí na druhé mocnině rychlosti.  0,52 = 0,25                               

Nálož musí mít při výstřelu rychlost 32 m.s-1 . 

 

Při elevačním úhlu 39°se hradby překonat nezdaří. 

 

Aby nálož hradby překonala a dopadla do cíle, musí elevační úhel činit 51° 

 


 


