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Elektrické pole – Test
• Dva bodové náboje o velikostech 3.10-5 C a 5.10-5 C jsou umístněné ve
vzdálenosti od sebe 0,3 m. ( k = 9.109 N.m2.C-2)
1. Jak velkými elektrickými silami na sebe navzájem náboje působí, jsouli ve vakuu?
A) 8 N

B) 45 N

C) 135 N

D) 150 N

2. Jak velkými elektrickými silami na sebe navzájem náboje působí, jsouli v dielektriku s relativní permitivitou εr = 5 ?
A) 5 N

B) 30 N

C) 150 N

D) 750 N

• V homogenním elektrickém poli působí na elektrický bodový náboj o
velikosti 2.10-6 C elektrická síla o velikosti 8 N.
3. Jak velká je intenzita elektrického pole ?
A) 4.106 V/m

B) 1,6.10-5 V/m

C) 2.10-6 V/m

D) 2,5.10-7 V/m

4. Jakou práci vykonají síly elektrického pole při přemístění daného
náboje do vzdálenosti 0,2 m podél siločáry?
A) 4 J

B) 1,6 J

C) 0,4 J

D) 0 J

• Deskový kondenzátor, mezi jehož deskami je vakuum, má kapacitu
6.10-12 F. Vzdálenost desek je 4.10-3 m. Kondezátor nabijeme na napětí
200 V.
5. Jaký elektrický náboj je na deskách kondenzátoru?
A) 3,3.1013 C

B) 3.10-14 C

C) 12.10-10 C

D) 6.10-12 C

6. Jak velká je intenzita elektrického pole mezi deskami kondenzátoru?
A) 5.104 V/m

B) 1.105 V/m

C) 2.105 V/m

D) 8.105 V/m

• Tři kondenzátory o kapacitách 40 pF, 30 pF a 20 pF jsou připojeny ke
zdroji stejnosměrného napětí podle obrázku.

obr. 1
7. Na kterém kondenzátoru je největší napětí ?
A) na prvním

B) na druhém

C) na třetím

D) na všech stejné

8. Na kterém kondenzátoru je největší elektrický náboj ?
A) na prvním

B) na druhém

C) na třetím

D) na všech stejný

9. Který kondenzátor má největší energii elektrického pole?
A) první

B) druhý

C) třetí

D) všechny stejnou

• Tři kondenzátory mají kapacity C1 = 8 nF, C2 = 8 nF, C3 = 4 nF
10. Jaká je celková kapacita při jejich sériovém zapojení?
A) 0,5 nF

B) 2 nF

C) 8 nF

D) 20 nF

11. Jaká je celková kapacita při jejich paralelním zapojení?
A) 0,5 nF

B) 2 nF

C) 8 nF

D) 20 nF

12. Jaká je celková kapacita, jsou-li kondenzátory zapojeny podle
obrázku?
A) 2 nF

B) 3,2 nF

obr. 2

C) 8 nF

D) 20 nF

Záznamový arch
Jméno :
Hodnocení :

1. Test obsahuje 12 otázek. Ke každé otázce jsou uvedeny čtyři
možnosti odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Správnou
odpověď zakroužkujte. Chcete-li svůj výběr změnit, původní
odpověď přeškrtněte a označte novou odpověď kroužkem.
2. Označení více než jedné odpovědi bude hodnoceno jako chyba.
obr. 3

Hodnocení výsledků testů
Za každou správnou odpověď 1 bod (za špatnou se body neodčítají).
Návrh klasifikace
Bodový interval
10-12 bodů
8-9 bodů
6-7 bodů
4-5 bodů
0-3 body

Klasifikační stupeň
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

Správné řešení testu
Číslo úlohy a
správná odpověď

1D 2B 3A 4B 5C 6A 7C 8D 9C 10B 11D 12B

Metodický pokyn
1. Po obdržení testu žáci pracují samostatně.
2. Během vlastní práce žákům neposkytujeme žádné dodatečné
informace.
3. Při práci by měli mít žáci na lavici test, volný list papíru,
kalkulačku, psací potřeby a MFCHT.
4. Časová dotace na vyřešení příkladů cca 25 minut.
5. V další vyučovací hodině sdělit žákům správné řešení úloh.
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