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1

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

2

Velikost vztlakové síly působící na úplně ponořené těleso závisí na:
A) objemu tělesa a hustotě kapaliny
B) objemu tělesa, hustotě tělesa a hustotě kapaliny
C) hustotě tělesa a kapaliny
D) objemu a hustotě tělesa

3

Radioaktivní prvek se po vyzáření částice posunuje o jedno místo doleva v periodickém
systému. Vyzářenou částicí je:
A) helion
B) elektron
C) pozitron
D) neutron

4

Jednotkou práce není:
A) J
B) Ws
C) Nm
D) W

5

Hranici mezi IR a viditelným světlem odpovídá vlnová délka
A) 555 nm
B) 760 nm
C) 390 nm
D) 490 nm

6

Účinnost elektrického stroje je dána poměrem:
A) příkonu a výkonu
B) výkonu a příkonu
C) výkonu a napětí
D) výkonu a času

7

Při připojení topného tělesa na napětí o poloviční hodnotě bude těleso vyzařovat výkon
A) dvojnásobný
B) poloviční
C) čtyřnásobný
D) čtvrtinový

8

Měrné skupenské teplo tání vyjádříme v jednotce:
A) J·K-1
B) J·mol-1
C) J·kg-1
D) J·kg-1.K-1

9

Na staveništi spadla z okraje zdi z výšky 20 m tvárnice. Při jejím dopadu na zem se uvolnila
energie 1600 J. Jaká byla hmotnost tvárnice?
A) 4 kg
B) 8 kg
C) 16 kg
D) 20 kg
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10 Var kapaliny nastane:
A) při teplotě 100 °C, za normálního tlaku
B) při teplotě 273,15 K, za normálního tlaku
C) při vyrovnání tlaku nasycených par v kapalině s povrchovým napětím kapaliny
D) při vyrovnání tlaku nasycených par v kapalině s okolním tlakem
11 Jaký je poločas rozpadu krátkodobého izotopu, jestliže se jeho aktivita snížila během patnácti
minut z hodnoty 600 kBq na 75 kBq?
A) 5 min
B) 2 min
C) 1 min
D) 0,5 min
12 Barometrický tlak můžeme vyjádřit různými jednotkami. Vyberte správnou možnost, kdy jsou si
různě vyjádřené tlaky opravdu rovné:
A) 100 kPa = 0,1 MPa
B) 0,1 MPa = 0,1 baru
C) 760 Torr = 760 mb
D) 1000 mb = 100 hPa
13 Spojná čočka vytvoří obraz stejně velký, převrácený, skutečný v případě, že
A) předmět stojí na předmětové straně ve vzdálenosti v=2f
B) předmět stojí na předmětové straně ve vzdálenosti v<f
C) předmět stojí na předmětové straně ve vzdálenosti f<v<2f
D) předmět stojí na předmětové straně ve vzdálenosti v>2f
14 Optická mohutnost čočky je
A) tloušťka čočky
B) tloušťka čočky násobená její hustotou
C) převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti čočky
D) ohnisková vzdálenost dělená poloměrem křivosti čočky
15 Baterie v automobilu (12 V) má kapacitu 60 Ah. Jakou zjistíme kapacitu baterie, když po dobu 4
hodiny v autě s vypnutým motorem svítily žárovky o celkovém příkonu 60 W?
A) 56 Ah
B) 50 Ah
C) 40 Ah
D) 55 Ah
16 Vzdálenost mezi dvěma hmotnými body je zvětšena na čtyřnásobek. Velikost gravitační síly se
pak:
A)
B)
C)
D)

zvětší 4×
zmenší 4×
zvětší 16×
zmenší 16×

17 Při průchodu světla hranolem dochází k jeho rozkladu. Nejvíce se:
A) ohýbá barva červená
B) láme barva červená
C) ohýbá barva fialová
D) láme barva fialová
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18 Jaký hydrostatický tlak je u dna nádoby se rtutí v hloubce 25 cm? (Přepokládáme hustotu rtuti
13 400 kg m-3 a g = 10 m s-2)
A)
B)
C)
D)

13 400 Pa
20 100 Pa
33 500 Pa
25 000 Pa

19 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
20 Ultrazvukovým sonarem je v moři zjištěna hloubka 375 m. Jak dlouho trvá cesta zvukového
signálu ke dnu? (Rychlost zvuku ve vodě je 1 500 ms-1)
A) 1 s
B) 0,75 s
C) 0, 5 s
D) 0,25 s
21 Vlnovou délku 600 nm lze též správně vyjádřit jako:
A) 6·10-9 m
B)

6·10-5 cm

C)

6·10-2 µm

D)

6·10-6 mm

22 Máme 4 stejné kondenzátory o kapacitě 10 µF, z nichž 2 jsou zapojeny paralelně a k nim další
dva sériově,které jsou spolu v sériovém zapojení. Výsledná kapacita celého zapojení v µF činí:
A) 30
B) 25
C) 4
D) 8
23 Energie světelného kvanta je určena vztahem
A) W = hT
B) W = hc
C) W = hf
D) W = hR
24 Čtyři stejné trubice o průměru d jsou spojeny v jednu trubici o neznámém průměru D. Proudí
jimi voda a víme, že rychlost proudění se nemění. Jaký je průměr D?
A) D = d
B) D = 2 d
C) D = 4 d
D) D = d/2
25 Mikrovlnné záření o vlnové délce 0,8 mm má ve vakuu frekvenci
A) 37,5 GHz
B) 3,75 104 MHz
C) 375 GHz
D) 3,75·102 MHz

