
Záv¥re£ná zkou²ka z fyziky 2005A1. V kalorimetru je voda o hmotnosti 500 g a teplot¥ 15 ◦C. Do kalorimetruvloºíme olov¥né a hliníkové t¥leso o elkové hmotnosti 150 g a teplot¥ 100 ◦C.Výsledná teplota soustavy po dosaºení rovnováºného stavu je 17 ◦C. Ur£etehmotnosti olov¥ného a hliníkového t¥lesa.(cvody = 4200 J/kgK, cPb = 130 J/kgK, cAl = 900 J/kgK)2. Nádoba o objemu 10 litr· je napln¥na aetylenem C2H2 p°i teplot¥ 12 ◦Ca tlaku 0,5 MPa. Jaké teplo p°ijme, zvý²í-li se teplota na 27 ◦C? Jaký vý-sledný tlak plynu?
Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, cV (C2H2) = 1, 37 · 103 J/kgK, Rm = 8, 31 J/K.3. Vzdálenost p°edm¥tu od £o£ky a £o£ky od obrazu je stejná, rovná se dvojná-sobné ohniskové vzdálenosti £o£ky. Jaké je zv¥t²ení obrazu, jestliºe se p°ed-m¥t posune o 20 m sm¥rem k £o£e? Ohnisková vzdálenost £o£ky je 25 m.4. Deskový kondenzátor bez dielektrika s deskami o plo²ném obsahu 500 m2 jenabit na nap¥tí 300 V. Vypo£t¥te prái vn¥j²íh sil pot°ebnýh na oddálenídesek z p·vodní vzdálenosti 1 m do vzdálenosti 3 m, jestliºe p°i oddalovánídesek je kondenzátor odpojen od zdroje nap¥tí. (ε0 = 8, 85 · 10−12 F/m)5. Rezistory s odpory R1 = R2 = 10 Ω, R3 = 20 Ω a Rx jsou zapojeny podleshématu. Ur£ete velikost odporu Rx tak, aby elkový odpor byl 7 Ω.



Záv¥re£ná zkou²ka z fyziky 2005B1. V kalorimetru je voda o hmotnosti 600 g a teplot¥ 18 ◦C. Do kalorimetruvloºíme ºeleznéné a hliníkové t¥leso o elkové hmotnosti 200 g a teplot¥61,5 ◦C. Výsledná teplota soustavy po dosaºení rovnováºného stavu je 20 ◦C.Ur£ete hmotnosti ºelezného a hliníkového t¥lesa.(cvody = 4200 J/kgK, cFe = 450 J/kgK, cAl = 900 J/kgK)2. Vzdálenost p°edm¥tu od £o£ky a £o£ky od obrazu je stejná, rovná se dvojná-sobné ohniskové vzdálenosti £o£ky. Jaké je zv¥t²ení obrazu, jestliºe se p°ed-m¥t posune o 30 m sm¥rem od £o£ky? Ohnisková vzdálenost £o£ky je 30 m.3. Nádoba o objemu 10 litr· je napln¥na metanem CH4 p°i teplot¥ 22 ◦C a tlaku0,2 MPa. Jaké teplo p°ijme, zvý²í-li se teplota na 37 ◦C? Jaký bude výslednýtlak plynu?
Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, cV (CH4) = 1, 69 · 103 J/kgK, Rm = 8, 31 J/K.4. Kondenzátory s kapaitou C1 = C2 = 5 µF, C3 = 10 µF a Cx jsou zapojenypodle shématu. Ur£ete velikost kondenzátoru Cx tak, aby elková kapitabyla 12,5 µF.

5. Deskový kondenzátor bez dielektrika s deskami o plo²ném obsahu 500 m2 jenabit na nap¥tí 500 V. Vypo£t¥te prái vn¥j²íh sil pot°ebnýh na oddálenídesek z p·vodní vzdálenosti 1 m do vzdálenosti 5 m, jestliºe p°i oddalovánídesek je kondenzátor odpojen od zdroje nap¥tí. (ε0 = 8, 85 · 10−12 F/m)


