
 Fyzika-9 – souhrnné opakování 
1. Převeďte: a) 370 k J (MJ)  b) 570 kJ (J)   c) 0,005 MJ (J)   

2. Jak se projevuje změna vnitřní energie tělesa? 

3. Z čeho se skládá celková vnitřní energie tělesa? 

4. Jak lze zvýšit vnitřní energii tělesa (všechny 3 skupiny změn)? 

5. Co je to TEPLO? 

6. Značka a jednotka tepla. 

7. Vyjmenuj alespoň 2 rozdíly mezi pojmy TEPLOTA a TEPLO. 

8. Co je to TEPELNĚ IZOLOVANÁ SOUSTAVA, uveď 2 příklady. 

9. Na čem závisí TEPLO (3 VLASTNOSTI)?  

10. Kolik je potřeba tepla na ohřátí 5 kg vody z 20 C na 40 C, jestliže cvody je 4,2 kJ/kgC. 

11. Kolik tepla odevzdá 2 kg železa, jestliže se ochladí z 500C na 30C?  
Měrná tepelná kapacita železa je 0,45 kJ/kgC. 

12. Kolik litrů vody se ohřeje z 20C na 85C, jestliže voda přijme teplo 8 151 kJ. Měrná 
tepelná kapacita vody je 4,18 kJ/kgC. 

13. Měděné závaží o hmotnosti 5 kg a teplotě 68 °C bylo vloženo do nádoby s vodou o 
teplotě 20 °C. Kolik litrů vody bylo v nádobě, jestliže se teplota vody a mědi ustálila na 
30 °C. (Měrná tepelná kapacita mědi je 0,38 kJ/ kg °C) 

14. Kolik tepla odevzdá 5 kg mědi, jestliže se ochladí ze 400C na 25C?  
Měrná tepelná kapacita mědi je 0,38 kJ/kgC. 

15. Kolik litrů vody se ohřeje z 15C na 85C, jestliže voda přijme teplo 4 389 kJ.  
Měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ/kgC. 

16. Železné závaží o hmotnosti 3 kg a teplotě 68 °C bylo vloženo do nádoby s vodou o 
teplotě 20 °C. Kolik litrů vody bylo v nádobě, jestliže se teplota vody a železa ustálila 
na 27 °C. (Měrná tepelná kapacita železa je 0,45 kJ/ kg °C) 

17. Ve kterých látkách dochází nejčastěji k tepelné výměně VEDENÍM, kdy k ní dochází a 
jak dlouho trvá?  

18. Co je to tepelný izolant a uveď nejlepší tepelné izolanty. 

19. Ve kterých látkách dochází k proudění tepla? 

20. Kde se využívá PROUDĚNÍ tepla (alespoň 2 příklady)? 

21. Uveď nebo nakresli 2 způsoby, jak lze docílit proudění tepla? 

22. Pod jakým názvem známe tepelné záření a jaké jsou jeho vlastnosti (3)?  

23. Která tělesa dobře pohlcují tepelné záření? 

24. Kde se využívá tepelné záření (2 příklady)? 

  


