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Očekávaný výstup 

Žáci si zopakují základní vztahy, s jejichž 

pomocí řeší test a  naučí se řešit i složitější 

úlohy. Test a úlohy mohou posloužit i jako 

příprava k přijímacím zkouškám na vysoké 

školy technického a přírodovědného 

zaměření. 
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1.Opakování základních vztahů – stavová rovnice, děje  

 v plynech  

 

Stavová rovnice                        p V = N k T 

                                                    P V = 
 

  
 R T 
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 = konst. 

 

Izotermický děj                     p V = konst. 

Izochorický děj                     
 

 
 = konst. 

Izobarický děj                       
 

 
 = konst. 

Adiabatický děj                     p    = konst 

 

 

 

2. Test – viz. příloha 

            

 

3. Úlohy 

 

1. Předepsaný tlak vzduchu v pneumatikách auta je 220 kPa. U závodních automobilů 

se pneumatiky hustí na nižší tlak. S jakým zvýšením teploty se počítá, když při 

teplotě 20   má vzduch v pneumatikách tlak 220 kPa? Změnu objemu pneumatiky 

zanedbejte. 

 

 

2. Jakou práci vykoná 20 kg vzduchu, když ho při stálém tlaku zahřejeme z 25   na 

160  ?  Molární hmotnost vzduchu je 29 kg kmol-1. 

 

 



3. Dvě stejné nádoby A a B tvaru válce o výšce 0,8 m a o obsahu dna 10-2 m2 jsou 

postaveny vedle sebe a u dna jsou propojeny krátkou trubičkou. Nádoba B je 

uzavřena, do nádoby A nalijeme vodu. Jaký maximální objem vody je možné do 

těchto nádob nalít? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objem bubliny, která se uvolnila u dna jezera, se u jeho povrchu třikrát zvětšil. Jaká 

je hloubka jezera? Teplotu vzduchu v bublině považujeme za stálou. 

 

 

5. Balony obsahují teplý vzduch, který je zahříván plynovým hořákem. Na jakou 

teplotu je třeba zahřát vzduch v balonu, jestliže má unést dvoučlennou posádku? 

Hmotnost balonu a koše je 300 kg, posádky 120 kg, průměr balonu 20 m, teplota 

okolního vzduchu 17  , atmosférický tlak 105 Pa. Molární hmotnost vzduchu        

29 . 10-3 kg mol-1. 

 

 

 

4. Výsledky  

         Test:  viz. příloha 

         Úlohy: 1)  T = 29,3 K 

                      2) W = 77,43 . 104 J 

                      3) V = 8,6 l 

                      4) h = 20 m 

                      5) t = 43   


