Pracovní list pro ŽÁKY

OSUDOVÁ PŘITAŽLIVOST
ÚKOL 1)
Dánský astronom Tycho Brahe, z jehož měření
vycházel Kepler při formulaci zákonů pohybu
planet, zemřel v Praze. Jeho hrobku najdeme
a) v Kostele Matky Boží před Týnem
b) v Chrámu Panny Marie Sněžné
c) v Katedrále svatého Víta, Václava
a Vojtěcha
ÚKOL 2)
První teoretická práce Johanna Keplera o uspořádání planet je známa pod latinským názvem
a) Mysterius revolutionibus
b) Magisterum Kellyum
c) Mysterium cosmographicum

Planetárium Praha
ÚKOL 3)
Přiřaďte k sobě pravidelné mnohostěny a odpovídající živly podle učení
Platóna:
osmistěn

země

čtyřstěn

vzduch

dvacetistěn

oheň

šestistěn

voda

ÚKOL 4)
První Keplerův zákon říká, že se planety pohybují po elipsách, v jejichž společném ohnisku se nachází Slunce. Druhý zákon pak popisuje proměnlivost
rychlosti pohybu planety na její dráze okolo Slunce – plocha opsaná průvodičem planety za jednotku času je konstantní. To lze ekvivalentně popsat
jako (více odpovědí může být správných):
a) zákon zachování plošné rychlosti
b) zákon zachování mechanické energie
c) zákon zachování hybnosti
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ÚKOL 5)
Třetí Keplerův zákon dává do souvislosti velké poloosy eliptických drah
planet s jejich oběžnými periodami:

T 2 = a3

Plyne z něj, že

a) planety dále od Slunce se pohybují rychleji, ale po delší dráze,
a proto mají delší periodu
b) rychlost planet je stejná, vzdálenější planety mají delší dráhu
oběžnou periodu
c) čím je planeta dále od Slunce, tím se pohybuje pomaleji, má
delší dráhu i oběžnou periodu
ÚKOL 6)
Definice astronomické jednotky platná od roku 2012 říká, že
1 au = 149 597 870 700 m
přesně. Tato vzdálenost přibližně odpovídá:
a) největší vzdálenosti Měsíce od Země
b) střední vzdálenosti Země od Slunce
c) průměrné vzdálenosti mezi planetami
Uran

Mars
Venuše

Země

Jupiter
Merkur
Saturn
Neptun
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ÚKOL 7)
Následující
rovnice
představuje
Newtonův gravitační zákon ve vektorovém tvaru, přičemž G je gravitační konstanta (někdy bývá označována písmenem kappa: κ);
G = 6,674 × 10 –11 m3 kg–1 s–2.
→
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F = −G mM
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Kromě velikosti gravitační síly tento tvar vyjadřuje i její směr.
A)
Jak velká gravitační síla (v newtonech) působí mezi dvěma závažími o hmotnosti 1 kg, jsou-li umístěna ve vzájemné vzdálenosti 1 m?
_____________________________________________________________________________
B)
Znaménko minus v rovnici vyjadřuje
a) že je gravitační síla vždy odpudivá
b) že je gravitační síla odpudivá nebo přitažlivá, v závislosti na
náboji těles
c) že je gravitační síla vždy přitažlivá
C)
→
Co v rovnici představuje r 0 ?
a) jednotkový vektor ve směru spojnice obou těles – vyjadřuje,
že síla působí na spojnici
b) nulovací vektor – vyjadřuje, že jsou-li tělesa nekonečně daleko, síla je nulová
c) jednotkový poloměr dosahu síly – vyjadřuje, že gravitace má
přesně daný omezený dosah

