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Celkové hodnocení:
Obecné pokyny:
+ Test obsahuje 10 úloh, správnou odpověď jednoznačně zakroužkujte.
+ Čas na vypracování je 60 minut.
+ Pracujte samostatně, v případě nejasností se zeptejte vyučujícího.
Uvažujte následující hodnoty fyzikálních konstant:
rychlost světla ve vakuu: c = 3,0·108 m·s−1
Planckova konstanta: h = 6,63·10−34 J·s−1
−19
elementární náboj: e = 1,6·10
C
hmotnost elektronu: me = 9,1·10−31 kg
Boltzmannova konstanta: k = 1,38·10−23 J·K−1
tíhové zrychlení: g = 9,8 m·s−2
Stefanova-Boltzmannova konstanta: σ = 5,7·10−8 W·m−2 ·K−4

Úloha 1
Jak daleko by se po vodorovné cestě odkutálelo kolo o hmotnosti 20 kg a poloměru 34 cm, kdyby se uvolnilo z osy
auta při rychlosti 72 km·h−1 ? Uvažujte moment setrvačnosti kola 1 kg·m2 a velikost odporové síly rovnu 4 % tíhové
síly působící na kolo.
B) 730 m 4;

A) 30 m;

C) 510 m;

D) 250 m.

Úloha 2
V kabině výtahu je zavěšeno kyvadlo, které kmitá s periodou 1,0 s. Když se kabina začne pohybovat se stálým
zrychlením, kmitá kyvadlo s periodou 1,2 s. Jakou velikost má zrychlení výtahu?
A) 4,3 m·s−1 ;

B) 6,8 m·s−1 ;

C) 3,0 m·s−1 4;

D) 0,15 m·s−1 .

Úloha 3
Žárovku, která má na objímce údaj 24 V/6 W, chceme připojit ke střídavé elektrické síti o napětí 230 V a frekvenci
50 Hz. Jaká má být kapacita kondenzátoru, který zapojíme sériově se žárovkou, aby žárovka svítila plným výkonem
a přitom se nepřepálila?
A) 29 mF;

B) 3,8 nF;

D) 3,5 mF 4.

C) 7,0 mF;

Úloha 4
Vypočtěte hustotu polarizačních nábojů na povrchových rovinách slídové destičky (εr = 7) o tloušťce 4 mm, která
je izolátorem v rovinném kondenzátoru nabitém na napětí 300 V.
A) 4,6 mC·m−2 ;

B) 4,0 mC·m−2 4;

C) 2,3 mC·m−2 ;

D) 74 pC·m−2 .

α
Úloha 5
Na vodorovném dně vodní nádrže leží rovinné zrcadlo. Jaká
je hloubka h nádrže, jestliže paprsek odražený od zrcadla
vychází z vody na hladině ve vzdálenosti l = 3 m od místa
dopadu paprsku na povrch vody? Paprsek dopadá na povrch
vody ve svislé rovině pod úhlem α = 30°, index lomu vody
je 1,33.
A) 3,7 m 4;

B) 0,60 m;

C) 2,6 m;

D) 7,4 m.
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Úloha 6
V ohybovém obrazci, který se vytvoří za mřížkou při kolmém dopadu monofrekvenčního světla, vzniká maximum
druhého řádu pod ohybovým úhlem 14°. Pod jakým ohybovým úhlem vzniká maximum třetího řádu?
A) 31°49′ ;

B) 46°32′ ;

C) 9°17′ ;

D) 21°17′ 4.
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Úloha 7
Vodík o hmotnosti 0,1 kg vykonal kruhový děj 1–2–3–4–1
znázorněný v p − T diagramu. Vypočítejte celkovou práci,
kterou plyn při tomto ději vykonal. Molární hmotnost vodíku je 2·10−3 kg·mol−1 .
A) 230 kJ;

B) 83 kJ 4;

C) 7,6 kJ;
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Úloha 8
Při které teplotě bude pravděpodobnost toho, že se kvantový lineární harmonický oscilátor s frekvencí ν = 360 GHz
bude nacházet v prvním excitovaném stavu, rovna čtvrtině pravděpodobnosti, že se bude nacházet v základním
stavu?
A) 174 K;

C) 12,5 K 4;

B) 69,2 K;

D) 4,32 K.

Úloha 9
Elektrony jsou urychleny napětím 10 kV. Lze jim proto přiřadit vlnovou délku de Broglieovy vlny
A) 12 pm 4;

C) 4,92·10−21 m;

B) 0,760 nm;

D) 123 nm.

Úloha 10
Elektron je vázán na úsečku délky l a nachází se v určitém okamžiku ve stavu popsaném vlnovou funkcí
{
0
pro x < 0 a x > l;
φ (x) = ⟨x|φ⟩ =
2
Ax (l − x)
pro 0 ≦ x ≦ l,
√
105/l7 je normovací konstanta. Střední hodnota polohy elektronu v tomto stavu je
3
1
5
A) ⟨x⟩ = l;
B) ⟨x⟩ = l;
C) ⟨x⟩ = l 4;
5
2
8

kde A =
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