
Co se s�a��, k��ž se
a�t� po��b���
ro���měr�ě
přímočaře
r��h�o�tí

a řid�č a�t� na���n�u
přit��čí více na
pe�ál p��nu?

Ob�áze�

Oka�žitá r��h�o�t a�t�
   bu�� po���p�ě

na�ůs�a�.
Říkáme, že a�t�

z��c��uj�.

Jak za���m��a� 
čas���u

závi���s� ok��žité
r��h�o�t� a�t�?

Vidíme, že g�a��m
                  je přím�a.

Říkáme, že a�t� se
po��b��� ro���měr�ě

z��c��eným přímočarým
po��b�� s k�a�ným

z��c��ením.

Tac����t� bu��
uk����at s�ále větší

ho���t�.

Tab����u
závi���s�� ok��žité
r��h�o�t� na čas�.

Gra���

Vzo���m

Kon���n�� a  
se na�ývá
z��c��ení

Kon���n��        se na�ývá
počáteční r��h�o�t a�t�
(r��h�o�t v čas� t=0)

Kon��ét�í t�a� v�o�c�:

V našem přípa�ě

 drive.google.com

Meet Google Drive –
One place for all your
files
Google Drive is a free way to keep your
files backed up and easy to reach from
any phone, tablet or computer. Start
with 15 GB of Google storage – free.

F1M4-05 Rýchlosť rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu
Vimeo

s�u�t�� v čas� 1:16

h��p�://vi���.co�/34348775#t=76s

https://vimeo.com/34348775#t=76s


Co se s�a��, k��ž se
a�t� po��b���
ro���měr�ě
přímočaře
r��h�o�tí

a řid�č a�t� na���n�u
šláp�e na b��du?

Ob�áze�

Oka�žitá r��h�o�t a�t�
   bu�� po���p�ě

k�e��t.
Říkáme, že a�t�

z�o��l��e.

Jak za���m��a� 
čas���u

závi���s� ok��žité
r��h�o�t� a�t�?

Vidíme, že g�a��m
                  je opět 

přím�a.
Říkáme, že a�t� se

po��b��� ro���měr�ě
z��c��eným přímočarým
po��b�� se zápo��ým

z��c��ením.

Tac����t� bu��
uk����at s�ále me�ší

ho���t�.

Tab����u
závi���s�� ok��žité
r��h�o�t� na čas�.

Gra���

Vzo���m

Kon���n�� a  
se opět na�ývá

z��c��ení

Kon���n��        se na�ývá
počáteční r��h�o�t a�t�
(r��h�o�t v čas� t=0)

Kon��ét�í t�a� v�o�c�:

V našem přípa�ě

F1M4-05 Rýchlosť rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu
Vimeo

s�u�t�� v čas� 10:30

h��p�://vi���.co�/34348775#t=630s

https://vimeo.com/34348775#t=630s


Jak z�ěřit
ok��žit�� r��h�o�t 
z��c��ujícího a�t� v 

určitém čas� t?

Tac����t�e�

Tak, že se do���n��e
se řid�čko�, ab� a�t�

přes���� v ji��ém 
ok��žik� t

z��c��ov�� a dále je��
ro���měr�ě.

Ry��lo�� ro���měr�ého
po��b� ta���ého a�t�

od ok��žik� t bu�� s�e�ná
ja� b��a je�� ok��žitá

r��h�o�t v čas� t.

Podíváme se na
ta���m��� v čas� t a

od�čte�� ho���t�

Změříme r��h�o�t
nás�e�ného ro���měr�ého

po��b� ja��

Ob�áze�:


