
Teplo 

1. Môže byť vnútorná energia telesa nulová? Vysvetli. 

 

2.  Prečo sa studené kovové predmety zdajú byť chladnejšie než drevené , 

hoci majú rovnakú teplotu ? 

 

3.  Akú veľkú energiu slnečného žiarenia pohltí voda objemu 1m 
3
 , ak sa 

zvýši jej teplota z 10°C na 20°C? 

 

4. Meraním sa zistilo, že časť povrchu Zeme obsahuje 1m
2 

pohltí pri kolmom 

dopade slnečného žiarenia energiu 1330J za 1 sekundu. Túto hodnotu 

vyjadruje tzv. slnečná konštanta: 1330W /m
2
 . Akú energiu slnečného 

žiarenia pohltí časť povrchu Zeme obsahu 1km
2
 , ak slnečné žiarenie 

dopadá na túto plochu počas 1 hodiny? 

 

5. Voda hmotnosti 1kg odovzdá svojmu okoliu teplo 4,2kJ. O koľko stupňov 

sa zmení jej teplota ?  

 

6. V nádobe je voda objemu 250ml. Aké veľké teplo príme táto voda , ak sa 

zvýši jeho teplota o 60 °C? 

 

7. V nádobe je voda objemu 5,5l. Aké veľké teplo odovzdá voda svojmu 

okoliu, ak sa bez toho , žeby zmrzla, ochladí o 40°C? 

 

8. V nádobe je 5,0kg vody teploty 80°C. Aké veľké teplo odovzdá voda 

svojmu okoliu , ak sa ochladí na 20°C? 

 

9. Urči hmotnosť vody ,ktorá pri ochladení 63°C na 37°C odovzdala 600kJ 

tepla. 

 

10.  Medený odliatok hmotnosti 15 kg odovzdal do okolia pri ochladzovaní 

1380kJ tepla. O koľko °C sa ochladil? 

 



11.  Urči teplo , ktoré odovzdá teleso zo železa hmotnosti 20kg a teploty 

620°C , ak sa zníži jeho teplota na 20°C. 

 

12.  Do vody objemu 350l a teploty 80°C nalejeme vodu objemu 120l teploty 

18°C. Akú teplotu má zmes? 

 

13.  Zmiešali sme 8 l vody začiatočnej teploty 60°C z 10l vody 81°C teplej. 

Koľko litrov vody 10°C teplej treba pridať , aby sme dostali zmes 40°C 

teplú?  

 

14.  Bazén objemu 45m
3
 sa má naplniť vodou teploty 25°C . Voda vo 

vodovode má teplotu 12°C a voda v kotli 90°C. Aký veľký objem 

z jednotlivých druhov vôd potrebujeme? 

 

15.  V nádrži je voda objemu 300l a teploty 10°C . Pridávame toľko vody 

teploty 90°C , kým voda v nádrži nedosiahne teplotu 35°C. Aký veľký 

objem teplejšej vody pridáme ? 

 

 


