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Anotace:  

 výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu 

 procvičování převodů jednotek 

 žáci pracují na interaktivní tabuli, v lavicích do sešitů 

 posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky 

 



RYCHLOST ROVNOMĚRNÉHO POHYBU 

 

 

- procvičujeme společně krok po kroku 

 

nebo 

 

- počítáme samostatně 

 

nebo 

 

- použijeme jako zadání pro desetiminutovku  



1) První auto se pohybuje rychlostí 8m/s, druhé rychlostí 28,8 km/h. 

     Které auto je rychlejší? 

 
 

2) Vlaštovka uletěla rovnoměrným pohybem dráhu 161m za dobu 7 s.       

Urči rychlost letu vlaštovky ve dvou jednotkách. 

3) Letadlo proletělo úsek dlouhý 82,5 km za 9min.   

     Urči rychlost letu letadla. 

        

Zadání pro desetiminutovku 



RYCHLOST ROVNOMĚRNÉHO POHYBU 

 1) První auto se pohybuje rychlostí 8m/s, druhé 

rychlostí 28,8 km/h. Které auto je rychlejší? 

 

     
 

Obě auta jsou stejně rychlá. 



 

2) Vlaštovka uletěla rovnoměrným pohybem dráhu 161m    

za dobu 7 s. Urči rychlost letu vlaštovky ve dvou           

jednotkách. 

 
s = 161 m 

t = 7 s 

v = s : t  



 
 

3) Letadlo proletělo úsek dlouhý 82,5 km za 9min.   

     Urči rychlost letu letadla. 

        

s = 82,5 km  

t = 9 min 

v = ?  

v = 82,5 : 0,15 = 

: 60 = 0,15 h 



Zdroje: 

   

Všechny objekty použité k vytvoření materiálu jsou součástí SW  

MS Office2010 nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 

  

Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále 

šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a 

vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. 
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