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Částicová stavba látek – test (skupina A) 

Vyberte správnou odpověď. 

1. K důkazům neuspořádaného pohybu částic nepatří: 

a) Brownův pohyb 

b) difuze 

c) teplota plynu 

2. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy vždy značně menší než 

celkovou vnitřní kinetickou energii: 

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

3. Pro které skupenství je střední vzdálenost mezi molekulami největší: 

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

4. U jakého skupenství částice kmitají kolem rovnovážné polohy, která se s časem mění: 

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

5. V rovnovážné poloze částic platí: 

a) výsledná síla, kterou na sebe částice vzájemně působí, je nulová 

b) převládá přitažlivá síla mezi částicemi 

c) převládá odpudivá síla mezi částicemi 

6. Podle kinetické teorie stavby látek platí: 

a) látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic a její struktura je spojitá 

b) částice v látce se pohybují, jejich pohyb je neustálý a uspořádaný 

c) částice na sebe navzájem působí přitažlivými nebo odpudivými silami 
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7. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy srovnatelnou s její 

celkovou vnitřní kinetickou energii:  

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

8. Jak nazýváme pronikání částic jedné látky do druhé: 

a) tlak plynu 

b) Brownův pohyb 

c) difuze 

9. Jestliže jsou dvě částice blíž než v rovnovážné poloze, pak výsledná působící síla mezi 

částicemi je: 

a) přitažlivá 

b) odpudivá 

c) nulová 

10. Molekulová fyzika používá pro zkoumání fyzikálních vlastností látek metodu: 

a) statistickou 

b) termodynamickou 

c) termickou 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

 a) b) c)   a) b) c) 

1.     6.    

2.     7.    

3.     8.    

4.     9.    

5.     10.    
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Částicová stavba látek – test (skupina B) 

Vyberte správnou odpověď. 

1. Molekulová fyzika používá pro zkoumání fyzikálních vlastností látek metodu: 

a) termodynamickou 

b) termickou 

c) statistickou 

2. Podle kinetické teorie stavby látek platí: 

a) částice na sebe navzájem působí přitažlivými nebo odpudivými silami 

b) látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic a její struktura je spojitá 

c) částice v látce se pohybují, jejich pohyb je neustálý a uspořádaný 

3. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy srovnatelnou s její 

celkovou vnitřní kinetickou energii:  

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

4. Pro které skupenství je střední vzdálenost mezi molekulami největší: 

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

5. U jakého skupenství částice kmitají kolem rovnovážné polohy, která se s časem mění: 

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

6. V rovnovážné poloze částic platí: 

a) převládá přitažlivá síla mezi částicemi 

b) převládá odpudivá síla mezi částicemi 

c) výsledná síla, kterou na sebe částice vzájemně působí, je nulová 
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7. Jestliže jsou dvě částice blíž než v rovnovážné poloze, pak výsledná působící síla mezi 

částicemi je: 

a) nulová 

b) přitažlivá 

c) odpudivá 

8. Jak nazýváme pronikání částic jedné látky do druhé: 

a) difuze 

b) Brownův pohyb 

c) tlak plynu 

9. K důkazům neuspořádaného pohybu částic nepatří: 

a) difuze 

b) Brownův pohyb 

c) teplota plynu 

10. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy vždy značně menší než 

celkovou vnitřní kinetickou energii: 

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

 a) b) c)   a) b) c) 

1.     6.    

2.     7.    

3.     8.    

4.     9.    

5.     10.    
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ŘEŠENÍ  

Částicová stavba látek – test (skupina A) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. K důkazům neuspořádaného pohybu částic nepatří: 

a) Brownův pohyb 

b) difuze 

c) teplota plynu 

2. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy vždy značně menší než 

celkovou vnitřní kinetickou energii: 

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

3. Pro které skupenství je střední vzdálenost mezi molekulami největší: 

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

4. U jakého skupenství částice kmitají kolem rovnovážné polohy, která se s časem mění: 

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

5. V rovnovážné poloze částic platí: 

a) výsledná síla, kterou na sebe částice vzájemně působí, je nulová 

b) převládá přitažlivá síla mezi částicemi 

c) převládá odpudivá síla mezi částicemi 

6. Podle kinetické teorie stavby látek platí: 

a) látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic a její struktura je spojitá 

b) částice v látce se pohybují, jejich pohyb je neustálý a uspořádaný 

c) částice na sebe navzájem působí přitažlivými nebo odpudivými silami 
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7. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy srovnatelnou s její 

celkovou vnitřní kinetickou energii:  

a) plynné 

b) kapalné 

c) pevné 

8. Jak nazýváme pronikání částic jedné látky do druhé: 

a) tlak plynu 

b) Brownův pohyb 

c) difuze 

9. Jestliže jsou dvě částice blíž než v rovnovážné poloze, pak výsledná působící síla mezi 

částicemi je: 

a) přitažlivá 

b) odpudivá 

c) nulová 

10. Molekulová fyzika používá pro zkoumání fyzikálních vlastností látek metodu: 

a) statistickou 

b) termodynamickou 

c) termickou 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

 a) b) c)   a) b) c) 

1.   X  6.   X 

2. X    7. X   

3. X    8.   X 

4.  X   9.  X  

5. X    10. X   



 

 

Stránka 8 z 10 

 

ŘEŠENÍ  

Částicová stavba látek – test (skupina B) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Molekulová fyzika používá pro zkoumání fyzikálních vlastností látek metodu: 

a) termodynamickou 

b) termickou 

c) statistickou 

2. Podle kinetické teorie stavby látek platí: 

a) částice na sebe navzájem působí přitažlivými nebo odpudivými silami 

b) látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic a její struktura je spojitá 

c) částice v látce se pohybují, jejich pohyb je neustálý a uspořádaný 

3. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy srovnatelnou s její 

celkovou vnitřní kinetickou energii:  

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

4. Pro které skupenství je střední vzdálenost mezi molekulami největší: 

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

5. U jakého skupenství částice kmitají kolem rovnovážné polohy, která se s časem mění: 

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

6. V rovnovážné poloze částic platí: 

a) převládá přitažlivá síla mezi částicemi 

b) převládá odpudivá síla mezi částicemi 

c) výsledná síla, kterou na sebe částice vzájemně působí, je nulová 
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7. Jestliže jsou dvě částice blíž než v rovnovážné poloze, pak výsledná působící síla mezi 

částicemi je: 

a) nulová 

b) přitažlivá 

c) odpudivá 

8. Jak nazýváme pronikání částic jedné látky do druhé: 

a) difuze 

b) Brownův pohyb 

c) tlak plynu 

9. K důkazům neuspořádaného pohybu částic nepatří: 

a) difuze 

b) Brownův pohyb 

c) teplota plynu 

10. Které skupenství má celkovou vnitřní potenciální energii soustavy vždy značně menší než 

celkovou vnitřní kinetickou energii: 

a) pevné 

b) kapalné 

c) plynné 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

 a) b) c)   a) b) c) 

1.   X  6.   X 

2. X    7.   X 

3.  X   8. X   

4.   X  9.   X 

5.  X   10.   X 
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