
 

 

Zadání neotvírejte, po čkejte na pokyn! 
 

 

 
 
 

Přejeme mnoho úsp ěchů! 

květen 2006 

Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:  
• U každé úlohy je správná jediná odpov ěď. 

• Za každou správnou odpov ěď získáváte bod, za každou špatnou odpov ěď se 
vám ode čítá část bodu. 

• Když otázce v ůbec nerozumíte nebo si s ní v ůbec nevíte rady, nehádejte. 

• Nejlepší je nejprve řešit ty úlohy, které se vám zdají snadné a které dokážete 
vyřešit rychle, pak se vrátit k úlohám náro čnějším a teprve nakonec se v ěnovat 
nejobtížn ějším otázkám. 

• Pracujte rychle, ale soust ředěně.  

• Test obsahuje 30 úloh. 
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1. 

Která z čar (A), (B), (C), (D) popisuje dráhu bodu X na 
obvodu otáčejícího se kola? 

 
 

2. 

Tři stejné koule (A), (B), (C) letí ve stejné výšce různou 
rychlostí a různým směrem. Na kterou z koulí působí 
největší gravitační síla? 

 
(A) na kouli (A) 
(B) na kouli (B) 
(C) na kouli (C) 
(D) Na všechny tři koule působí stejná gravitační síla. 
 

3. 

Parašutista, který má společně s padákem tíhu 1000 N, padá 
vzduchem se zavřeným padákem stálou rychlostí 50 ms�1. 
Jak velká odporová síla vzduchu na něj působí? Vztlakovou 
sílu vzduchu zanedbejte. 

(A) Fodpor = 1000 N 
(B) Fodpor = 990 N 
(C) Fodpor = 980 N 
(D) Fodpor = 970 N 
 

4. 

Jednomocný iont helia má jádro o elektrickém náboji +2e 
(dva kladné elementární náboje) a v obalu má jeden elektron 
o náboji –e (jeden záporný elementární náboj). Která 
z dvojic šipek (A), (B), (C), (D) správně znázorňuje síly 
vzájemného elektrostatického působení? 
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5. 

Ve které z nádob (A), (B), (C) je tlaková síla vody na dno 
nejmenší? 

 
(D) Tlaková síla vody na dno je u všech tří nádob stejná. 
 

6. 

Na nafouknutý míč si sedla dívka. Ve kterém z míst (A), 
(B), (C) v míči se tlak vzduchu zvětšil nejvíce? 

 
(D) V místech (A), (B), (C) se tlak vzduchu zvětšil stejně. 
 

7. 

V odměrných válcích se třemi stejnými hustoměry je 
glycerin (ρG = 1260 kgm�3), olej (ρO = 920 kgm�3) a voda. 
Jaká kapalina je ve válci 1, ve válci 2 a ve válci 3? 

 

 

 válec 1 válec 2 válec 3 
(A)  voda olej glycerin  
(B)  olej glycerin voda 
(C)  glycerin olej voda 
(D)  voda glycerin olej 
 

8. 

Proč se při vaření používá tlakový hrnec (tzv. Papinův 
hrnec)? 

(A) Na vařené potraviny v něm působí menší tlak, takže 
rychleji změknou. 

(B) V tlakovém hrnci se potraviny vaří ve vodě, která má 
větší teplotu než 100 °C. 

(C) V tlakovém hrnci se voda více vypařuje a v menším 
množství vody se potraviny dříve uvaří. 

(D) V tlakovém hrnci větším tlakem potraviny rychleji 
měknou. 

 

9. 

Ve kterém případě se teplota měděného válečku nejvíce 
změnila, jestliže: 

(A) vzrostla ze 2 °C na 12 °C 
(B) klesla ze 101 °C na 91 °C 
(C) poklesla z 1 °C na –11 °C 
(D) Změna teploty byla ve všech třech uvedených 

případech (A), (B), (C) stejná. 
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10. 

Na obrázku je schematicky zakreslen stavový diagram látky. 
Určete, jaké skupenství jednotlivé oblasti 1, 2, 3 grafu 
reprezentují. 

 

 

 oblast 1 oblast 2 oblast 3 
(A)  skupenství 

plynné 
skupenství 
kapalné 

skupenství 
pevné 

(B)  skupenství 
pevné 

skupenství 
kapalné 

skupenství 
plynné 

(C)  skupenství 
kapalné 

skupenství 
pevné 

skupenství 
plynné 

(D)  skupenství 
kapalné 

skupenství 
plynné 

skupenství 
pevné 

 

11. 

Po desce stolu se rychlostí 4 ms�1 pohybuje kulička, 
vyobrazená po desetinách sekundy. Po které z křivek (A), 
(B), (C), (D) bude padat, až se překulí přes okraj stolu? 
(Tření a odpor vzduchu zanedbáváme.) 

 
 

12. 

V injekční stříkačce byl v prvním kroku (viz obr.) stlačen 
vzduch pod pístem na tlak p1 = 400 kPa. Na jaký tlak p2 byl 
vzduch stlačen ve druhém kroku? (Uvažujte stejnou teplotu 
vzduchu v obou případech.) 

 
(A) p2 = 200 kPa  
(B) p2 = 400 kPa 
(C) p2 = 800 kPa 
(D) p2 = 1000 kPa 
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GRAF K ÚLOHÁM 13 AŽ 21 

Hmotný bod se pohyboval podél osy x. Závislost jeho dráhy na čase popisuje graf. 

 

 
13. 

Jakým pohybem (A), (B), (C), (D) se začal vzdalovat od 
počátku první dvě sekundy? 

(A) rovnoměrným 
(B) zpomaleným 
(C) zrychleným 
(D) první sekundu zpomaleným, druhou zrychleným 

pohybem 
 

14. 

Ve kterém z uvedených okamžiků začal bod couvat 
k počátku? 

(A) v čase t = 2 s 
(B) v čase t = 6 s 
(C) v čase t = 11 s 
(D) v čase t = 14 s 
 

15. 

Jaká byla největší rychlost bodu? 

(A) v = 4 m⋅s-1 
(B) v = 6 m⋅s-1 
(C) v = 8 m⋅s-1 
(D) v = 14 m⋅s-1 
 

16. 

Kolik metrů hmotný bod urazil rovnoměrným pohybem  
rychlostí 6 m.s-1 ? 

(A) 6 m 
(B) 3 m 
(C) 2 m 
(D) Rychlostí 6 m.s-1 se tento bod nepohyboval. 
 

17. 

Kolik metrů hmotný bod urazil nerovnoměrným 
pohybem? 

(A)   1 m 
(B)   2 m 
(C)   8 m 
(D) 10 m 
 

18. 

Kolik metrů hmotný bod urazil během celé doby svého 
pohybu? 

(A) 20 m 
(B) 14 m 
(C) 10 m 
(D)   6 m 
 

19. 

Jakou rychlost měl bod v čase t = 8 s a jakým směrem se 
pohyboval? 

(A) v (8) = 10 ms-1; směrem vzad 
(B) v (8) = 10 ms-1; směrem vpřed 
(C) v (8) = 1 ms-1; směrem vpřed 
(D) v (8) = 0 ms-1  
 

20. 

Jak daleko od startu se bod ocitl na konci svého pohybu? 

(A) ve vzdálenosti 16 metrů od startu      
(B) ve vzdálenosti 16 sekund od místa startu 
(C) ve vzdálenosti 0 metrů od místa startu 
(D) ve vzdálenosti 16 metrů před místem startu  
 

21. 

Jaká byla průměrná rychlost bodu mezi 3. sekundou a  
11. sekundou? 

(A) 4 ms-1 
(B) 2 ms-1 
(C) 0,5 ms-1 
(D) 0,25 ms-1 
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22. 

Který z bodů (A), (B), (C) na povrchu Země má vzhledem 
k zemské ose největší úhlovou rychlost? 

 
(D) Všechny body (A), (B), (C) mají stejnou úhlovou 

rychlost 
 

23. 

Který z obrázků (A), (B), (C), (D) modeluje gravitační pole 
Země siločárami? 

 
 

24. 

 

Pro určitý rezistor závisí proud na napětí tak, jak ukazuje 
graf. Jaký odpor R má tento rezistor? 

(A) R = 25 Ω 
(B) R = 100 Ω 
(C) R = 250 Ω 
(D) R = 500 Ω 
 

25. 

 

Jak velký je odpor R rezistoru v obvodu na obrázku? 
Potřebné údaje čtěte z obrázku baterie a měřidla. 

(A) R = 3 Ω 
(B) R = 4,5 Ω 
(C) R = 15 Ω 
(D) R = 67,5 Ω 
 



 � 

 7 Fyzika © Scio® 2006. Tato verze testu je určena výhradně 
pro použití v květnu 2006. 

26. 

Při kterém zapojení (A), (B), (C), (D) trojice stejných 
žárovek k baterii ukazuje ampérmetr největší proud? 

 
 

27. 

Mezi póly magnetu prolétá bodem X nabitá částice stejnou 
rychlostí, ale různými směry (A), (B), (C). Při kterém 
směru na ni bude v bodě X působit nejmenší magnetická 
síla? 

 
(D) Ve všech třech uvedených směrech bude magnetická 

síla působící na částici v bodě X stejně velká. 
 

28. 

Mezi póly magnetu se rovnoměrně otáčí cívka kolem 
vodorovné osy (viz obrázek). Ve kterém z vyobrazených 
okamžiků (A), (B), (C) je proud indukovaný v cívce 
nejmenší? 

 
(D) Proud je ve všech vyobrazených okamžicích stejný, 

protože se cívka otáčí rovnoměrně. 
 

29. 

 

Odhadněte podle obrázku optickou mohutnost ϕ optické 
soustavy, kterou je běžné lidské oko. Pro ϕ v dioptriích (D). 

Platí 
1

f
ϕ = , kde f je ohnisková vzdálenost v metrech. 

(A) ϕ ≈ 1 D 
(B) ϕ ≈ 5 D 
(C) ϕ ≈ 50 D 
(D) ϕ ≈ 200 D 
 

30. 

Ve kterém ze směrů (A), (B), (C), (D) proniká paprsek p 
z vody do vzduchu? 
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