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Výsledky příkladů ke kontrole 

15.6.-19.6.2020 
 

Zvuk: 

1.Co je zdrojem zvuku?  

Libovolné kmitající nebo chvějící se těleso 

 

2.Jak podle kmitání zdroje dělíme zvuky? Uveď i příklady.  

Hluk - vzniká při nepravidelném chvění zdroje (skřípot, praskot, šustění, 

výstřel,…) 

 

Tón - vzniká při pravidelném chvění zdroje (hudební zvuky, ladička, zpěv, …) 

 

3.Co je to frekvence a jak souvisí se zvukem?  

-fyzikální veličina, která udává počet kmitů za vteřinu 

 

4.Jak dělíme zvuky podle frekvence?  

- infrazvuk 

- ultrazvuk 

- slyšitelný zvuk 

 

5.Jaká je rychlost zvuku?  

Při teplotě 0°C  je rychlost zvuku ve vzduchu asi 332 m/s. Při  teplotě  20°C    je  

rychlost  zvuku  ve  vzduchu  asi 340  m/s,  ve  vodě  asi 1460 m/s a v oceli asi 

5000 m/s. 

 

6.Kterým prostředím se zvuk šíří a kterým se nešíří?  

Zvuk  se  šíří  pružnými  látkami  pevnými (kovy),  kapalnými (voda)  a 

plynnými (vzduch). Nemůže se šířit vakuem. 

 

7.Co víš o ultrazvuku a infrazvuku a kde se používá v praxi?  

Ultrazvuk 

- mechanické vlnění s vyšší frekvencí, než je člověk schopen vnímat. 

Používá se v lékařství (tišení bolesti, sledování vnitřních orgánů) 

Infrazvuk 

 -mechanické vlnění s nižší frekvencí. Používá se k demolici zdiva, 

 akustická zbraň 

 

8.Kdy vznikne ozvěna a kdy dozvuk?  
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Abychom  slyšeli  ozvěnu,  musí  být  překážka  od  které se  zvuk  odráží  ve 

vzdálenosti aspoň 17 m, aby lidské ucho rozlišilo dva zvukové signály odděleně.  

Při menší vzdálenosti vnímáme odražený zvuk jen jako prodloužení původního 

zvuku, slyšíme tzv. dozvuk. 

 

9.Kde se ozvěna využívá v praxi?  

Sonary 

 

10.Co je to frekvence?  

a.počet kmitů za 1 sekundu  

b.doba 1 kmitu  

c.hlasitost  

 

11. Jaká musí být vzdálenost překážky, aby vznikla ozvěna? Dopočítej: 

v = 340 m/s, t = 0,1 s, s = ? m 

v = 340 m/s 

t = 0,1 s  

s = ? (m) 

s = v.t   

s = 340 . 0,1  

s = 34 m 

 

 

12.Jak se říká zvuku nižšímu 20 Hz?  

a.ultrazvuk  

b.slyšitelný zvuk 

c.infrazvuk  

 

13.Který zvuk používá SONAR?  

a.ultrazvuk  

b.slyšitelný zvuk  

c.infrazvuk  

 

14.Jak se nazývá vlnění, při kterém se částice pravidelně zhušťují a zřeďují?  

a.podélné 

b.svislé  

c.příčné  

 

15.V jakých jednotkách měříme hlasitost?  

a.sekundy  

b.hertzy  

c.decibely  
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16.Jak se nazývá nevítaný zvuk?  

a.pazvuk  

b.hluk  

c.křik  

 

17.Jak se dorozumívají delfíni?  

a.ultrazvukem  

b.makrozvukem  

c.infrazvukem  

 

18.Co se označuje písmenem T?  

a.frekvence  

b.perioda zvuku  

c.hlasitost  

 

19.Při bouřce zahřmělo za 12 sekund poté, co jsme spatřili blesk. Jak daleko 

udeřil blesk?  

a.    12 km  

b.    150 km  

c.    4 km  

rychlost zvuku je 340 m/s, hrom 12 s od blesku -> 340*12= 4080 m 


