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1

Protonové číslo udává
A) počet protonů v jádře
B) počet nukleonů v jádře
C) počet elementárních částic v jádře
D) součet protonů a elektronů

2

Poissonova konstanta v adiabatickém ději je vyjádřena vztahem měrné tepelné kapacity při
stálém tlaku cp a stálém objemu cv takto:
A) cp·cv
B) cp/cv
C) (cv·cp)-½
D) cv/cp

3

Lidské oko je nejcitlivější na vlnovou délku světla 555 nm. Jakou frekvenci má toto záření ve
vakuu?
A) 5,4·105 MHz
B) 5,4·105 GHz
C) 5,95·102 MHz
D) 3·102 MHz

4

Seřaďte ve správném pořadí jednotlivé oblasti elektromagnetického spektra od nejdelší vlnové
délky po nejkratší
A) IR, viditelné světlo, UV, mikrovlny, gama záření, RTG záření,
B) mikrovlny, UV, viditelné světlo, IR, RTG záření, gama záření
C) mikrovlny, IR, viditelné světlo, UV, RTG záření, gama záření
D) mikrovlny, IR, viditelné světlo, UV, gama záření, RTG záření

5

Magnetický indukční tok  rovinným závitem o ploše S je určen vztahem:
A)  = BSsin
B)  = B/Scos
C)  = B/Ssin
D)  =BScos

6

Při Comptonově jevu foton po srážce s elektronem má
A) stejnou energii jako před srážkou
B) menší frekvenci než foton před srážkou
C) menší vlnovou délku než foton před srážkou
D) větší frekvenci než foton před srážkou

7

Akumulátor o kapacitě 6 Ah je vybíjen konstantním proudem 400 mA po dobu 10 hodin. Jaká je
po této době zbytková kapacita akumulátoru?
A) 3 Ah
B) 4 Ah
C) 2 Ah
D) 5,8 Ah

8

Označte správný převod hmotnosti 0,035 g:
A) 3,5·10–5 kg
B) 3,5·102 mg
C) 3,5·108 ng
D) 3,5·109 pg

9

Budiž r vzdálenost dvou částic v rovnovážné poloze. Ve vzdálenosti menší než r je výsledná síla
mezi částicemi:
A) nulová
B) přitažlivá
C) odpudivá
D) přitažlivá nebo odpudivá, v závislosti na velikosti částic
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10

Energii elektrického pole nabitého kondenzátoru můžeme vyjádřit jako:
A) W = CU/2
B) W = QU/2
C) W = CU
D) W = QU2

11

V pravoúhlých souřadnicích znázorníme dráhu tělesa při volném pádu v závislosti na čase jako:
A) přímku rovnoběžnou s horizontální osou
B) přímku rovnoběžnou s vertikální osou
C) hyperbolu
D) parabolu

12

Vlnová délka, při níž nastává maximum vyzařování absolutně černého tělesa je
A) přímo úměrná druhé mocnině termodynamické teploty
B) přímo úměrná čtvrté mocnině termodynamické teploty
C) přímo úměrná termodynamické teplotě
D) nepřímo úměrná termodynamické teplotě

13

Spojná čočka vytvoří skutečný, zvětšený a převrácený obraz v případě, že
A) předmět stojí v předmětovém ohnisku čočky
B) předmět stojí mezi předmětovým ohniskem a čočkou
C) předmět stojí na předmětové straně ve vzdálenosti f<v<2f
D) předmět stojí na předmětové straně ve vzdálenosti v>2f

14

Var kapaliny nastane:
A) při 100 °C
B) při vyrovnání tlaku nasycených par s okolním tlakem
C) při překonání trojného bodu
D) překonáme-li měrné skupenské teplo vypařování

15

Fyzikální veličina výkon je definována vztahem
A) P = W/t
B) P = W·t
C) P = W·s
D) P = W·/s

16

Podélné mechanické vlnění může vzniknout:
A) pouze ve skupenství tuhém
B) pouze ve skupenství kapalném
C) pouze ve skupenství plynném
D) ve všech skupenstvích

17

Měrnou tepelnou kapacitu vyjadřujeme v jednotkách:
A) J.kg-1
B) J.mol-1
C) J.kg-1.K-1
D) J.K-1

18

Při přechodu světla z vakua do optického prostředí se
A) nezmění jeho vlnová délka
B) nezmění jeho rychlost
C) nezmění jeho frekvence
D) změní všechny tři předchozí veličiny

FYZIKA 2015

Strana 3 (celkem 6)

19

Elektrická vodní pumpa čerpala vodu nepřetržitě 24 hodin. Po této době byl shledán na
elektroměru přírůstek odebrané elektřiny ve výši 19,2 kWh. Jaký je příkon motoru pumpy?
A) 800 W
B) 1,92 kW
C) 1600 W
D) 230 VA

20

Tlak sloupce vodního vysokého 2 m je přibližně:
A) 100 torrů
B) 20 kPa
C) 9810 Pa
D) 200 kPa

21

Ke dvěma rezistorům o odporu R zapojeným paralelně je sériově připojena trojice stejných
rezistorů zapojených sériově. Výsledný odpor soustavy je 210 Ω. Kolik činí hodnota R?
A) 60
B) 40
C) 35
D) 70

22

Světlo přechází ze vzduchu do vody. Po průchodu rozhraním vzduch-voda se:
A) zmenší jeho rychlost a zkrátí vlnová délka
B) zmenší jeho rychlost a prodlouží vlnová délka
C) zvětší jeho rychlost a prodlouží vlnová délka
D) zvětší jeho rychlost a zkrátí vlnová délka

23

Pro výpočet poměru výšek dvou nemísících se kapalin ve spojené nádobě nad jejich společným
rozhraním je nutno znát:
A) jejich objemy
B) jejich hustoty
C) jejich hustoty a hmotnosti
D) jejich hustoty, hmotnosti a průřezy ramen spojené nádoby

24

Jednotku měrné elektrické vodivosti můžeme vyjádřit jako:
A) S-1.m
B) S.m-1
C) S-1.m-1
D) S.m

25

Normálové napětí v drátu o průřezu 0,2 mm2, na který působí tahem síla o velikosti 150 N, je:
A) 15 MPa
B) 150 MPa
C) 75 MPa
D) 750 MPa

26

Kapacitu 0,01 μF má též kondenzátor s vyznačenou hodnotou:
A) 1000 pF
B) 10 mF
C) 0,0001 mF
D) 10 nF

27

Spojka o optické mohutnosti +2,5 D má ohniskovou vzdálenost:
A) 4 m
B) 0,25 m
C) 0,4 m
D) 0,125 m

FYZIKA 2015

Strana 4 (celkem 6)

28

Rychlost radioaktivního rozpadu radionuklidu ve vzorku látky
A) lze ještě urychlit spalováním (oxidací) vzorku
B) lze zpomalit zmrazením vzorku
C) lze zpomalit uložením do hlubokého podzemního úložiště
D) nelze ovlivnit

29

Vyberte dvojici, ve které je jak kinetická, tak potenciální energie vyjádřena správně:
A) Wk = ma2/2 , Wp = mgh
B) Wk = mv2/2 , Wp = mgh2/2
C) Wk = mv2 , Wp = mgh2
D) Wk = mv2/2 , Wp = mgh

30

Těleso o hmotnosti 3 kg dopadlo z výšky 40 m do písku. Jaké množství energie se vyzářilo?
(uvažte číselnou hodnotu g = 10 ms–2).
A) 1200 J
B) 3600 J
C) 300 J
D) 600 J

31

Velikost tlakové síly na dno nádoby nezávisí na
A) hmotnosti kapaliny
B) hustotě kapaliny
C) výšce hladiny
D) plošném obsahu dna

32

Jednotkou světelného toku je:
A) lumen
B) kandela
C) watt/m2
D) lux

33

Viditelné světlo má rozsah vlnových délek
A) 3.9 až 7.6 µm
B) 39 až 76 µm
C) 0.39 až 0.76 µm
D) 390 až 760 µm

34

Světlo se šíří z vakua do prostředí s indexem lomu 1,25. Jeho rychlost v tomto prostředí je:
A) 240 000 m/s
B) 240 000 km/s
C) 133 000 km/s
D) 125 000 m/s

35

Při průchodu světla mřížkou dochází k difrakci světla. Nejméně se ohýbá barva:
A) červená
B) žlutá
C) zelená
D) modrofialová

36

Síla,kterou je držena kapka u ústí kapiláry o poloměru r těsně před svým odpadnutím, je rovna
A) 2r
B) r2
C) /2r
D) /r2
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Jednotkou práce není:
A) J
B) Nm
C) W
D) Ws

38

Ostřelováním
A)
B)
C)
D)

48
22

51
Ti helionem vznikne 23
V . Při reakci se uvolní částice

foton
elektron
proton
neutron

39

Led o hmotnosti 1 kg a teplotě 0 °C byl převeden na vodu o teplotě 10 °C. Jaké množství tepla
bylo potřeba? (Uvažujte cm vody 4,2 kJ·kg-1·K-1 , lt ledu 344 kJ·kg-1).
A) 646 kJ
B) 193 kJ
C) 772 kJ
D) 386 kJ

40

Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný?
A) 1 J = 1 Ws
B) 1 J = 1 VC-1
C) 1 S = 1 m
D) 1 C = 1 As-1

41

Dvěma stejnými hadicemi o průměru d proudí voda rychlostí v. Hadice jsou spojeny spojkou do
jedné hadice o průměru 2d. Rychlost proudění vody v této hadici je:
A) stejná
B) dvojnásobná
C) čtvrtinová
D) poloviční

42

U jednofázového transformátoru:
A) se proudy transformují v poměru počtu závitů
B) se proudy transformují v obráceném poměru počtu závitů
C) se napětí transformují v obráceném poměru počtu závitů
D) se proudy netransformují

43

Barometrický tlak můžeme vyjádřit různými jednotkami. Vyberte správnou možnost, kdy jsou si
různě vyjádřené tlaky opravdu rovné:
A) 100 kPa = 1 MPa
B) 0,1 MPa = 1000 hPa
C) 760 Torr = 760 mb
D) 760 Torr = 100 hPa

44

Ultrazvukovým měřičem vzdálenosti byla změřena vzdálenost 66 m ke stěně budovy. Mezi
vysláním a přijetím ultrazvukového signálu uplynula doba:
A) 1,5 s
B) 0,022 s
C) 0,4 s
D) 0,33 s

45

Základními jednotkami SI vyjádříme jednotku výkonu watt takto:
A) kg.m2.s–1
B) kg.m2.s–2
C) kg.m2.s–3
D) kg.m3.s–2
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46

Vztah pro velikost gravitační síly mezi dvěma hmotnými body je
A) F = κ m1·m2·r2
B) F = κ m1·m2·r
C) F = κ m1·m2·/r2
D) F = κ m1·m2·/r

47

Ampérsekunda je jednotka
A) proudu
B) energie
C) kapacity
D) náboje

48

Vztah mezi subjektivním zvukovým vjemem a fyzikální intenzitou zvuku je:
A) lineárně závislý
B) přímo úměrný
C) nepřímo úměrný
D) logaritmicky závislý

49

Elektrická práce v obvodu s konstantním proudem je určena vztahem:
A) W = U·I·t
B) W = U·I·t–1
C) W = R·I·t
D) W = U·I

50

Izotop s poločasem rozpadu 12,5 roků má dnes aktivitu 25 kBq. Jakou měl aktivitu ke stejnému
dni v roce 1965?
A) 320 kBq
B) 400 kBq
C) 120 kBq
D) 160 kBq

