
Prázdninové úlohy – pre 8. a 9. ročník 
 
Zakrúžkuj správnu odpoveď: 
 
1.  Ako označujeme dráhu? 

a) d 

b) s 

c) m 

d) v 

2.  Čo je dráha? 

a) čiara, ktorú teleso opíše pri pohybe 

b) určitá dĺžka 

c) meter 

d) časť trajektórie, ktorú teleso prejde za určitý čas 

3. Za aký čas prešlo teleso rýchlosťou 50 km/h dráhu 20 000 metrov? 

a) 0,4 hodiny 

b) 40 minút 

c) 4 minúty 

d) 15 minút 

4. Vypočítajte dĺžku dráhy, ak rýchlosť je 120 km/h a čas 30 minút. 

a) 600 km 

b) 6 km 

c) 60 km 

d) 50 km 

5. Značka mechanickej  práce 

a) W 

b) F 

c) N 

d) J 

6. Názov veličiny označovanej  F 

a) tlak 

b) sila 

c) newton 

d) výkon 

 



7. Kedy teleso koná prácu? 

a) keď sa pohybuje 

b) pôsobí určitou silou na druhé teleso a pohybuje ním 

c) keď je v pokoji 

d) keď pôsobí určitou silou 

8. Človek ťahá vozík silou 600 N vo vodorovnom smere po priamej ceste 0,5 km. Akú 

prácu pritom vykoná? 

a) 30 000 J 

b) 300 J 

c) 300 kJ 

d) 3 000 J 

9. Ako označujme výkon? 

a) W 

b) P 

c) F 

d) N 

10. V akých jednotkách udávame výkon? 

a) kilogram 

b) newton 

c) watt 

d) joule 

11.  Ak sa nazýva zmena pevnej látky na kvapalnú? 

a) tuhnutie 

b) var 

c) topenie 

d) kondenzácia 

12.  Aké teplo prijala voda s hmotnosťou 1 kilogram, ak sa jej teplota zvýšila z 100C 

na 600C, pričom nenastala skupenská zmena. Merná tepelná kapacita vody je 

4,2KJ/kg0C. 

a) 210 kJ 

b) 210 J 

c) 21 000 J 

d) 21 kJ 

 



13. Čo je teplo? 

a) pocit 

b) energia 

c) teplota 

d) opak zimy 

14. Pri akej teplote prebieha vyparovanie? 

a) pri teplote 00C 

b) pri teplote varu 

c) pri každej teplote 

d) pri teplote 1000C 

15.  Koľko veličín sa vyskytuje v Ohmovom zákone? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

16. Ako označujeme elektrický odpor? 

a) R 

b) I 

c) U 

d) Q 

17. Elektrický odpor cievky je 2 Ω, aký prúd prechádza cievkou, ak je zapojená na 

napätie 3 V? 

a) 150 A 

b) 1 500 A 

c) 1,5 kA 

d) 1,5 A 

18.  Dva rezistory s odpormi 30Ω a 50Ω sú v elektrickom obvode zapojené za sebou. 

Medzi vonkajšími koncami rezistorov je napätie 20V. Aký prúd prechádza rezistormi? 

a) 0,25 A 

b) 0,4 A 

c) 25 A 

d) 4 A 

 


