3.1.1

Práce

Př. 1:

Co si představuješ pod slovem práce? Jak se pozná, jestli někdo pracuje a někdo ne?
Jak by se dala práce měřit?

Př. 2:

Rozhodni, zda se v následujících situacích koná práce.
a) Zvedáme batoh.
b) Tlačíme skříň.
c) Na stole je položený monitor.
d) Stojíme s taškou na zádech.
e) Lokomotiva táhne vlak.
f) Kutálející se míček poráží věž z kříd.
K čemu musí v každé situaci dojít (co v ní musíme nalézt), abychom mohli
konstatovat, že se konala práce?

Př. 3:

Olda vyneslo do třetího patra dvakrát větší hmotnost než vynesl do prvního patra
Aleš. Kdo vykonal větší práci? Kolikrát?

Př. 4:

Navrhni postup, jak spočítat velikost práce (práci označujeme písmenkem W).
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Př. 5:

Jana musí zvedat svůj školní batoh silou 58 N. Jak velkou práci vykoná, jestliže ho
zvedne ze země na lavici ve výšce 0,8 m?

Př. 6:

Traktor táhne pluh silou 9000 N. Jak velkou práci traktor vykoná, pokud během
orání pole ujede 4,5 km?

Př. 7:

Vypočti, jakou práci musíš vykonat, když ráno vyjdeš ze šatny do učebny fyziky.
Pohyb po vodorovné rovině zanedbej a uvažuj je výstup do výšky.Jedno patro v
budově gymnázia je vysoké 4,5 m.

Př. 8:

Dřevěný kvádr má hmotnost 220 g a k tomu, abychom ho rovnoměrně táhli po stole
je potřeba síla 9 N. jak velkou práci vykonáme, když ho přetáhneme přes celou
katedru (z jednoho konce na druhý)?

Př. 9:

Během policejní akce bylo nutné přečerpat 1500 hl lihu z podzemního zásobníku na
policejních cisteren. Jakou práci čerpadlo vykonalo, pokud se líh čerpal do výšky 7
m?

Př. 10: Během chůze člověk neustále trochu zvedá své těžiště a opět ho nechává klesat. Tím
musí vykonávat práci, která při chůzi po rovině představuje asi jednu patnáctinu
práce, kterou bychom potřebovali pro vystoupání o stejnou vzdálenost kolmo vzhůru
(například při lezení po žebříku). Vypočti, jakou práci vykonáš pokud ujdeš 5 km.
Př. 11: Na fotografii jsou údaje z obalu perníku o hmotnosti 60 g. Jaká energie je obsažena v
jednom balení? Kolik joulů představuje další používaná jednotka pro energii kcal
(kilokalorie)? Jak velkou vzdálenost kolmo vzhůru bys mohl vylézt než bys
spotřebovat energii obsaženou v jednom perníku? Jak daleko bys mohl dojít po
rovině?
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