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Pevné látky – test (skupina A) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Působí-li na těleso dvě stejně veliké síly ve směrech ven z tělesa, vzniká deformace: 

a) kroucením 

b) ohybem 

c) tlakem 

d) tahem 

2. Stav napjatosti při deformaci charakterizuje veličina: 

a) normálová síla 

b) normálové napětí 

c) tlaková síla 

d) relativní napětí 

3. Normálové napětí je definováno vztahem: 

a) SFpn   

b) 
S

Fp

n   

c) 
S

Fp

n
2

  

d) SFp  

4. Graf závislosti normálového napětí na relativním prodloužení se nazývá křivka: 

a) prodloužení 

b) pružnosti 

c) deformace 

d) elasticity 

5. Normálové napětí, při kterém nastává náhle prodloužení materiálu, se nazývá mez: 

a) úměrnosti 

b) kluzu 

c) pružnosti 

d) pevnosti 

6. Pro délkovou teplotní roztažnost platí vztah: 

a) tll  1  

b) tl  1  

c) tll  1  

d) tl  1  

7. Jednotka teplotního součinitele délkové roztažnosti je: 

a) J
-1

 

b) K
-1

 

c) m
-1

 

d) o
C 
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8. Vakance je porucha krystalové mřížky, která vzniká: 

a) čárovým posunem  

b) chybějící částicí 

c) částicí mimo pravidelný bod 

d) jinou částicí v krystalu 

9. Pomocí zrn můžeme charakterizovat: 

a) amorfní látky 

b) monokrystaly 

c) polykrystaly 

d) plasty 

10. Na jednu základní buňku v plošně centrované krychlové mřížce připadá: 

a) 1 atom 

b) 2 atomy 

c) 4 atomy 

d) 8 atomů 

 

 

 

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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Pevné látky – test (skupina B) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Vakance je porucha krystalové mřížky, která vzniká: 

a) chybějící částicí 

b) čárovým posunem  

c) jinou částicí v krystalu 

d) částicí mimo pravidelný bod 

2. Pomocí zrn můžeme charakterizovat: 

a) monokrystaly 

b) amorfní látky 

c) plasty 

d) polykrystaly 

3. Na jednu základní buňku v plošně centrované krychlové mřížce připadá: 

a) 8 atomů 

b) 4 atomy 

c) 2 atomy 

d) 1 atom 

4. Pro délkovou teplotní roztažnost platí vztah: 

a) tl  1  

b) tll  1  

c) tll  1  

d) tl  1  

5. Jednotka teplotního součinitele délkové roztažnosti je: 

a) m
-1

 

b) J
-1

 

c) K
-1

 

d) o
C 

6. Normálové napětí je definováno vztahem: 

a) 
S

Fp

n   

b) SFpn   

c) SFp  

d) 
S

Fp

n
2

  

7. Působí-li na těleso dvě stejně veliké síly ve směrech ven z tělesa, vzniká deformace: 

a) ohybem 

b) kroucením 

c) tahem 

d) tlakem 
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8. Graf závislosti normálového napětí na relativním prodloužení se nazývá křivka: 

a) pružnosti 

b) prodloužení 

c) elasticity 

d) deformace 

9. Stav napjatosti při deformaci charakterizuje veličina: 

a) normálové napětí 

b) normálová síla 

c) relativní napětí 

d) tlaková síla 

10. Normálové napětí, při kterém nastává náhle prodloužení materiálu, se nazývá mez: 

a) kluzu 

b) úměrnosti 

c) pevnosti 

d) pružnosti 

 

 

 

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.     



 

 

Stránka 6 z 10 

 

ŘEŠENÍ 

Pevné látky – test (skupina A) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Působí-li na těleso dvě stejně veliké síly ve směrech ven z tělesa, vzniká deformace: 

a) kroucením 

b) ohybem 

c) tlakem 

d) tahem 

2. Stav napjatosti při deformaci charakterizuje veličina: 

a) normálová síla 

b) normálové napětí 

c) tlaková síla 

d) relativní napětí 

3. Normálové napětí je definováno vztahem: 

a) SFpn   

b) 
S

Fp

n   

c) 
S

Fp

n
2

  

d) SFp  

4. Graf závislosti normálového napětí na relativním prodloužení se nazývá křivka: 

a) prodloužení 

b) pružnosti 

c) deformace 

d) elasticity 

5. Normálové napětí, při kterém nastává náhle prodloužení materiálu, se nazývá mez: 

a) úměrnosti 

b) kluzu 

c) pružnosti 

d) pevnosti 

6. Pro délkovou teplotní roztažnost platí vztah: 

a) tll  1  

b) tl  1  

c) tll  1  

d) tl  1  

7. Jednotka teplotního součinitele délkové roztažnosti je: 

a) J
-1

 

b) K
-1

 

c) m
-1

 

d) o
C 
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8. Vakance je porucha krystalové mřížky, která vzniká: 

a) čárovým posunem  

b) chybějící částicí 

c) částicí mimo pravidelný bod 

d) jinou částicí v krystalu 

9. Pomocí zrn můžeme charakterizovat: 

a) amorfní látky 

b) monokrystaly 

c) polykrystaly 

d) plasty 

10. Na jednu základní buňku v plošně centrované krychlové mřížce připadá: 

a) 1 atom 

b) 2 atomy 

c) 4 atomy 

d) 8 atomů 

 

 

 

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 

Pevné látky – test (skupina B) 

Vyberte správnou odpověď.  

1. Vakance je porucha krystalové mřížky, která vzniká: 

a) chybějící částicí 

b) čárovým posunem  

c) jinou částicí v krystalu 

d) částicí mimo pravidelný bod 

2. Pomocí zrn můžeme charakterizovat: 

a) monokrystaly 

b) amorfní látky 

c) plasty 

d) polykrystaly 

3. Na jednu základní buňku v plošně centrované krychlové mřížce připadá: 

a) 8 atomů 

b) 4 atomy 

c) 2 atomy 

d) 1 atom 

4. Pro délkovou teplotní roztažnost platí vztah: 

a) tl  1  

b) tll  1  

c) tll  1  

d) tl  1  

5. Jednotka teplotního součinitele délkové roztažnosti je: 

a) m
-1

 

b) J
-1

 

c) K
-1

 

d) o
C 

6. Normálové napětí je definováno vztahem: 

a) 
S

Fp

n   

b) SFpn   

c) SFp  

d) 
S

Fp

n
2

  

7. Působí-li na těleso dvě stejně veliké síly ve směrech ven z tělesa, vzniká deformace: 

a) ohybem 

b) kroucením 

c) tahem 

d) tlakem 
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8. Graf závislosti normálového napětí na relativním prodloužení se nazývá křivka: 

a) pružnosti 

b) prodloužení 

c) elasticity 

d) deformace 

9. Stav napjatosti při deformaci charakterizuje veličina: 

a) normálové napětí 

b) normálová síla 

c) relativní napětí 

d) tlaková síla 

10. Normálové napětí, při kterém nastává náhle prodloužení materiálu, se nazývá mez: 

a) kluzu 

b) úměrnosti 

c) pevnosti 

d) pružnosti 

 

 

 

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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