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4. Na závaží ponořené do vody vztlaková síla 0,4 kN. Urči objem závaží.
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2.tJrči velikost vztIakové síly, které působí na těleso o objemu 20 dm3, které je ponořeno Ve

vodě. ť= ,iŮ d''f = *i{,Ť 'a*5
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5. Duralovy plíšek (q duralu :2 800 kým3) má objem 150 cm3.
a) Vypočítej gravitaění sílu, kterou Země působí na duralovou destičku.
b) Vypočítej vztlakovou sílu, která působí na destičku ponořenou do vody.
c) Porovnej tyto dvě síly a urči, jestli se plíšek potopí, nebo bude plavat na hladině
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6.Spoužitímtabu1ekurčete,ffiatvglycero1u:?=,!!.6a\/i
a) hliník{1-00X b) korek 5ťn',/ c) celofán 'tqrlz ť
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7. Člověk má hmotnost 75 kg. Urči:
a) Jak velká gravitační síla na něj působí na zemském powchu?
b) Jak velká vysledná síla na něj bude pusobit ve vodě, kde je nadnášen vzťlakovou silou

600 N?
c) Ja\ý směr bude mít qisledná síla?
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8. Uveď příklady těles' která ve vodě:
a) klesají: l"rr*L"(/,^j)
b) stoupají k hladině: n",il, tq1q i /,-/"ú
c) se vznášejí: _o';l' x n4v,,z
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