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Anotace  
Pracovní list zaměřený na velikost kapacity kulového vodiče a 
deskového kondenzátoru v závislosti na jeho rozměrech. Je 
vyhotoven ve dvou variantách A a B. 

Metodický pokyn  
Možnosti využití – při promítání nebo po vytištění pracovního 
listu pro samostatnou práci žáků. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  



 

 

 Kapacita vodiče - skupina A 

1. Deskový kondenzátor má obsah účinné plochy desek 1 dm2, vzdálenost mezi deskami 
je 5 mm. Jak se změní jeho odpor, jestliže se změní některý z  jeho rozměrů? (K číslům 1 
– 6 vyberte z odpovědí  A – E.) 

1) vzdálenost desek bude 2x větší  

2) obsah plochy desek bude 2x větší 

3) obsah plochy bude 2x menší při 2x větší vzdálenosti desek 

4) obsah plochy bude 2x větší při 2x větší vzdálenosti desek  

5) obsah plochy bude 2x menší při 2x menší vzdálenosti desek  

6) obsah plochy bude 2x větší při 2x menší vzdálenosti desek 

 

Odpovědi: 

A)  2x větší B) 2x menší C) 4x větší D) 4x menší E) nezmění se 

Řešení: 

 

1 2 3 4 5 6 

      

  

2. Zakroužkujte správnost následujících tvrzení.  

Vložíme-li mezi desky kondenzátoru dielektrikum s 6r ,  

jeho kapacita bude 6x větší. ANO NE 

Kapacita kondenzátoru závisí na teplotě. ANO NE 

Kapacita kulového vodiče závisí nepřímo úměrně na jeho poloměru R. ANO NE 

Kapacita kulového vodiče roste s druhou mocninou jeho poloměru R. ANO NE 

Jednotka kapacity je farad. ANO NE 

U otočného kondenzátoru můžeme měnit jeho kapacitu. ANO NE 

Paralelním spojením dvou kondenzátorů se výsledná kapacita zvětší.  ANO NE 

Sériovým spojením dvou kondenzátorů se výsledná kapacita zmenší.  ANO NE 

 



 

 

Kapacita vodiče - skupina B 

1. Deskový kondenzátor má obsah účinné plochy desek 1 dm2, vzdálenost mezi deskami 
je 6 mm. Jak se změní jeho odpor, jestliže se změní některý z  jeho rozměrů? (K číslům 1 
– 6 vyberte z odpovědí  A – E.) 

1) vzdálenost desek bude 3x menší  

2) obsah plochy desek bude 3x menší 

3) obsah plochy bude 3x menší při 3x větší vzdálenosti desek  

4) obsah plochy bude 3x menší při 3x menší vzdálenosti desek 

5) obsah plochy bude 3x větší při 3x menší vzdálenosti desek  

6) obsah plochy bude 3x větší při 3x větší vzdálenosti desek  

 

Odpovědi: 

A) 3x větší B) 3x menší C) 9x větší D) 9x menší E) nezmění se 

Řešení: 

 

1 2 3 4 5 6 

      

  

2. Zakroužkujte správnost následujících tvrzení.  

Vložíme-li mezi desky kondenzátoru dielektrikum s 8r ,  

jeho kapacita bude 8x menší. ANO NE 

Kapacita kondenzátoru závisí na teplotě. ANO NE 

Kapacita kulového vodiče závisí přímo úměrně na jeho poloměru R. ANO NE 

Kapacita kulového vodiče klesá s druhou mocninou jeho poloměru R. ANO NE 

Značka kapacity je F. ANO NE 

U otočného kondenzátoru můžeme měnit jeho kapacitu. ANO NE 

Sériovým spojením dvou kondenzátorů se výsledná kapacita zmenší.  ANO NE 

Paralelním spojením dvou kondenzátorů se výsledná kapacita zmenší.  ANO NE 
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