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 Odpor vodiče  

1. Měděný drát má délku 1 m a obsah příčného řezu 1 cm2. Jak se změní jeho 
odpor, jestliže se změní některý z jeho rozměrů? (K číslům 1 – 5 vyberte 
z odpovědí A – E.) 

1) délka bude 2m při stejném obsahu příčného řezu 

2) délka bude 0,5 m při stejném obsahu příčného řezu 

3) obsah příčného řezu bude 4 cm2 při stejné délce 

4) obsah příčného řezu bude 0,5 cm2 při stejné délce 

5) délka bude 2m při obsahu příčného řezu 2 cm2 

Odpovědi: 

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

Řešení: 

1)……… 2)………. 3)……… 4)………. 5)………..  

  

2. Zakroužkujte správnost následujících tvrzení. 

S rostoucí teplotou odpor vodiče klesá. ANO NE 

Odpor vodiče nezávisí na teplotě. ANO NE 

Odpor vodiče závisí přímoúměrně na délce vodiče. ANO NE 

Odpor vodiče závisí přímoúměrně na obsahu příčného řezu vodiče.  ANO NE 

Odpor vodiče závisí na druhu materiálu, ze kterého je vyroben.  ANO NE 

Odpor vlákna se při rozsvícení žárovky zvětší. ANO NE 

 

3. Měděný vodič má při teplotě 30 °C odpor 61  . Přiřaďte jednotlivým 

teplotám vodiče jeho odpor.  (Cu = 4  10–3 K–1)  

1) 0 °C  2) 15 °C 3) 45°C  4) -30 °C  
a) 58   b)48  c)  55  d)  

 

Řešení: 

1)……… 2)………. 3)……… 4)………. 
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