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Anotace  
Pracovní list procvičující kruhový děj s ideálním plynem (včetně 
řešení). 

Metodický pokyn  

Určeno pro opakování (výklad) do hodiny i samostudium žáků. 
Možnosti využití – promítání, vytištění pracovního listu.  
Forma práce – samostatná práce žáků (jako opakovací test), 
práce ve skupinách. Po ukončení práce je vhodné provést 
kontrolu a diskusi správného řešení s celou třídou. 

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

 

I. Z obrázku grafu kruhového děje přiřaďte k dané úsečce (1. – 4.) 

odpovídající děj (a – d).  

 
 

1. AB  

2. BC  

3. CD  

4. DA  

a) izobarická expanze 

b) izobarická komprese 

c) izochorické ochlazování 

d) izochorické zahřívání 

 

 

 

Řešení: 

 

1. _____   2. ____  3. _____   4. _____  

 

 

II. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Děj, při němž je konečný stav soustavy totožný s počátečním stavem se nazývá kruhový 

(cyklický) děj. 

2. Celková změna vnitřní energie po ukončení jednoho cyklu je nulová  0U . 

3. Při tepelné výměně těleso o nižší teplotě nemůže samovolně přijímat teplo od tělesa o 

vyšší teplotě. 

4. Tepelné motory jsou stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením 

na energii mechanickou. 
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5. Účinnost tepelného motoru je tím vyšší, čím nižší je teplota ohřívače a čím vyšší je teplota 

chladiče. 

6. U spalovacích motorů je pracovní látkou plyn vznikající hořením paliva mimo vlastní 

motor. 

7. Účinnost libovolného kruhového děje je vždy menší než 1. 

8. Je možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od 

určitého tělesa (ohřívače) a vykonával stejně velkou práci. 

 

Řešení: 

 ANO NE   ANO NE 

1.    5.   

2.    6.   

3.    7.   

4.    8.   

 

 

III. Vyberte správnou odpověď. 

 

Na obr. je nakreslen graf kruhového děje s ideálním plynem  

v diagramu p-V. Sled stavů plynu je ABCA.  

 

 

1. Určete práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou AB. 

a) 0 kJ b) 2,4 kJ c) 3,6 kJ d) 4,8 kJ 

2. Určete práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou CA. 

a) 0 kJ b) 0,8 kJ c) 1,2 kJ d) 2,4 kJ 

3. Určete práci, kterou plyn vykoná při kruhovém ději ABCA.  

a) 0 kJ b) 1,2 kJ c) 2,4 kJ d) 3,6 kJ

 

Řešení: 

 

1. _____    2. ____    3. _____    
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ŘEŠENÍ – Kruhový děj 

 

I. Z obrázku grafu kruhového děje přiřaďte k dané úsečce (1. – 4.) 

odpovídající děj (a – d).  

 
 

1. AB  

2. BC  

3. CD  

4. DA  

a) izobarická expanze 

b) izobarická komprese 

c) izochorické ochlazování 

d) izochorické zahřívání 

 

 

 

Řešení: 

 

1. a) 2. c) 3. b) 4. d) 

 

 

II. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Děj, při němž je konečný stav soustavy totožný s počátečním stavem se nazývá kruhový 

(cyklický) děj. 

2. Celková změna vnitřní energie po ukončení jednoho cyklu je nulová  0U . 

3. Při tepelné výměně těleso o nižší teplotě nemůže samovolně přijímat teplo od tělesa o 

vyšší teplotě. 

4. Tepelné motory jsou stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením 

na energii mechanickou. 

5. Účinnost tepelného motoru je tím vyšší, čím nižší je teplota ohřívače a čím vyšší je teplota 

chladiče. 
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6. U spalovacích motorů je pracovní látkou plyn vznikající hořením paliva mimo vlastní 

motor. 

7. Účinnost libovolného kruhového děje je vždy menší než 1. 

8. Je možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od 

určitého tělesa (ohřívače) a vykonával stejně velkou práci. 

 

Řešení: 

 ANO NE   ANO NE 

1. X   5.  X 

2. X   6.  X 

3.  X  7. X  

4. X   8.  X 

 

 

III. Vyberte správnou odpověď. 

 

Na obr. je nakreslen graf kruhového děje s ideálním plynem  

v diagramu p-V. Sled stavů plynu je ABCA.  

 

 

1. Určete práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou AB. 

a) 0 kJ b) 2,4 kJ c) 3,6 kJ d) 4,8 kJ 

2. Určete práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou CA. 

a) 0 kJ b) 0,8 kJ c) 1,2 kJ d) 2,4 kJ 

3. Určete práci, kterou plyn vykoná při kruhovém ději ABCA.  

a) 0 kJ b) 1,2 kJ c) 2,4 kJ d) 3,6 kJ

 

Řešení: 

 

1. c) 2. a) 3. b) 
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