
Čo mám vedieť na kontrolnú prácu z fyziky 

(8. ročník) 

 

Skúmanie sily, výpočet Fg, M, p 

 

 Vysvetliť, čo vo fyzike označujeme pojmom sila 

 Poznať účinky sily (rozdelenie) a uviesť príklady 

 Vedieť, ako označujeme silu a v akých jednotkách ju meriame 

 Poznať 3 druhy síl v prírode a uviesť príklady 

 Objasniť, či sa telesá musia navzájom dotýkať, keď na seba pôsobia silou 

 Vedieť, od čoho závisí veľkosť gravitačnej sily medzi dvoma telesami 

 Vedieť, ako označujeme gravitačné zrýchlenie a v akých jednotkách ho 

meriame 

 Poznať vzorec na výpočet veľkosti gravitačnej sily Fg 

 Vedieť, ako graficky znázorňujeme silu (a čo predstavuje smer šípky a dĺžka 

úsečky) 

 Vedieť, čo platí o výslednici dvoch síl pôsobiacich na priamke ak majú 

rovnaký smer alebo opačný smer a kedy nastane ich rovnováha 

 Vedieť, od čoho závisí otáčavý účinok sily a pomocou akej fyzikálnej veličiny 

ho opisujeme 

 Vedieť, ako označujeme moment sily a v akých jednotkách ho meriame 

 Vedieť, od čoho závisí veľkosť momentu sily 

 Poznať vzorec na výpočet veľkosti momentu sily M 

 Vedieť, od čoho závisí poloha ťažiska telesa 

 Vedieť, pôsobisko ktorej sily zakresľujeme do ťažiska 

 Vedieť, kedy je teleso stabilnejšie vzhľadom na polohu ťažiska 

 Vedieť, koľko ťažísk má teleso 

 Vedieť, či sa ťažisko nutne musí nachádzať v telese alebo či môže byť aj 

mimo neho (príklad) 

 Vedieť, kde sa nachádza ťažisko voľne zavesených telies  

 Vysvetliť, čo je to tlaková sila a v akých jednotkách ju meriame 

 Vedieť, ako nazývame veľkosť účinku tlakovej sily na podložku 

 Vedieť, ako označujeme tlak a v akých jednotkách ho meriame 

 Vedieť, od čoho závisí veľkosť tlaku na podložku 

 Poznať vzorec na výpočet veľkosti tlaku p 

 Vedieť premienať jednotky: hmotnosti, dĺžky, sily, obsahu, tlaku 

 Vedieť počítať príklady na výpočet veľkosti: gravitačnej sily, momentu sily 

a tlaku. Potrebné vzorce + príslušné jednotky: 

Gravitačná sila Fg = m . g [N] m [kg]        g [N/kg] 

Moment sily M = F . r [N . m] F [N]               r [m] 

Tlak p = F/S   [Pa] F [N]             S [m2] 

 

(učebnica, strana 77. – 106.)                     Ďalšie info: www.kapo.topindex.sk 


