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Tepelné děje v plynech – test (skupina A) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Změna vnitřní energie plynu je nulová při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

2. Objem plynu stálé hmotnosti je přímo úměrný termodynamické teplotě při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

3. Součin tlaku a objemu plynu stálé hmotnosti je konstantní při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

4. Plyn nekoná práci při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

5. Tepelná výměna s okolím neprobíhá při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

6. Účinnost kruhového děje v procentech je vždy číslo: 

a) větší než 1 

b) menší než 1 

c) větší než 100 

d) menší než 100 

7. Izoterma vyjadřuje závislost: 

a) p na T  

b) V na T  

c) V na T  

d) p na V  

8. Charlesův zákon platí při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 



 

 

 

9. Poissonův zákon platí při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

10. Účinnost   kruhového děje je určena vztahem: 

a) 121 QQ  

b) 121 QQ  

c) 211 QQ  

d) 211 QQ

 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

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

1.      6.     

2.      7.     

3.      8.     

4.      9.     

5.      10.     
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Tepelné děje v plynech – test (skupina B) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Poissonův zákon platí při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

1. Plyn nekoná práci při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

2. Charlesův zákon platí při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

3. Změna vnitřní energie plynu je nulová při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

4. Tepelná výměna s okolím neprobíhá při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

5. Účinnost kruhového děje v procentech je vždy číslo: 

a) menší než 1 

b) větší než 1 

c) menší než 100 

d) větší než 100 

6. Izoterma vyjadřuje závislost: 

a) V na T  

b) p na T  

c) p na V  

d) V na T  

7. Objem plynu stálé hmotnosti je přímo úměrný termodynamické teplotě při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 



 

 

 

8. Účinnost   kruhového děje je určena vztahem: 

a) 211 QQ  

b) 121 QQ  

c) 121 QQ  

d) 211 QQ

9. Součin tlaku a objemu plynu stálé hmotnosti je konstantní při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

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

1.      6.     

2.      7.     

3.      8.     

4.      9.     

5.      10.     
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ŘEŠENÍ 

Tepelné děje v plynech – test (skupina A) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Změna vnitřní energie plynu je nulová při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

2. Objem plynu stálé hmotnosti je přímo úměrný termodynamické teplotě při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

3. Součin tlaku a objemu plynu stálé hmotnosti je konstantní při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

4. Plyn nekoná práci při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

5. Tepelná výměna s okolím neprobíhá při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

6. Účinnost kruhového děje v procentech je vždy číslo: 

a) větší než 1 

b) menší než 1 

c) větší než 100 

d) menší než 100 

7. Izoterma vyjadřuje závislost: 

a) p na T  

b) V na T  

c) V na T  

d) p na V  

8. Charlesův zákon platí při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 



 

 

 

9. Poissonův zákon platí při ději: 

a) izotermickém 

b) izochorickém 

c) izobarickém 

d) adiabatickém 

10. Účinnost   kruhového děje je určena vztahem: 

a) 121 QQ  

b) 121 QQ  

c) 211 QQ  

d) 211 QQ

 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

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

1. X     6.    X 

2.   X   7.    X 

3. X     8.   X  

4.  X    9.    X 

5.    X  10.  X   
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ŘEŠENÍ 

Tepelné děje v plynech – test (skupina B) 

Vyberte správnou odpověď.  

2. Poissonův zákon platí při ději: 

e) izobarickém 

f) izotermickém 

g) izochorickém 

h) adiabatickém 

3. Plyn nekoná práci při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

4. Charlesův zákon platí při ději: 

i) izobarickém 

j) izotermickém 

k) izochorickém 

l) adiabatickém 

5. Změna vnitřní energie plynu je nulová při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

6. Tepelná výměna s okolím neprobíhá při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

7. Účinnost kruhového děje v procentech je vždy číslo: 

a) menší než 1 

b) větší než 1 

c) menší než 100 

d) větší než 100 

8. Izoterma vyjadřuje závislost: 

a) V na T  

b) p na T  

c) p na V  

d) V na T  

9. Objem plynu stálé hmotnosti je přímo úměrný termodynamické teplotě při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 



 

 

 

10. Účinnost   kruhového děje je určena vztahem: 

a) 211 QQ  

b) 121 QQ  

c) 121 QQ  

d) 211 QQ

11. Součin tlaku a objemu plynu stálé hmotnosti je konstantní při ději: 

a) izobarickém 

b) izotermickém 

c) izochorickém 

d) adiabatickém 

 

 

 

Řešení: 

Odpověď, kterou považujete za správnou, zakřížkujte.  

 

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

1.    X  6.   X  

2.   X   7.   X  

3. X     8. X    

4.  X    9.   X  

5.    X  10.  X   
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