
TEST- HUSTOTA Test  

Test - Správanie telies v kvapalinách Pozorne si prečítaj zadanie. Len jedna odpoveď je správna. 

 

Otázka č.1: Vyber správny zápis: (1 bod) 

a) 0,4 kg = 40 g 

b) 380 g = 3,80 kg 

c) 5,4 kg = 540 g 

d) 2 010 g = 2,01 kg 

Otázka č.2: Ak chceme vypočítať hustotu látky, z ktorej je teleso vyrobené, potrebujeme poznať 

(1bod) 

a) jeho dĺžku a objem 

b) hmotnosť telesa a jeho dĺžku 

c) jeho objem a hmotnosť 

d) jeho obvod a hmotnosť 

Otázka č.3: Základnou jednotkou hmotnosti je: (1 bod) 

a) dekagram 

b) gram 

c) tona 

d) kilogram 

Otázka č.4: Ako sa bude správať vo vode igelitové vrecko naplnené vodou? (1 bod) 

a) bude sa vznášať 

b) bude plávať 

c) bude sa potápať 

d) nebude robiť nič 

Otázka č.5: Ak nalejeme do nádoby tri kvapaliny - olej, sirup a vodu. Po ustálení bude v strede: 

(1bod) 

a) olej 

b) voda 



c) sirup 

d) všetky sa zmiešajú, nič nebude v strede 

Otázka č.6: Ktorá z kociek (všetky majú rovnaký objem) sa v kvapaline ponorí najviac: (1 bod) 

a) drevená 

b) železná 

c) polystyrenová 

d) korková 

Otázka č.7: Aká je základná jednotka hustoty? (1 bod) 

a) kilogram na centimeter kubický 

b) kilogram na meter kubický 

c) gram na meter kubický 

d) gram na centimeter kubický 

Otázka č.8: Ako sa bude správať vo vode železný klinec? (1 bod) 

a) nebude robiť nič 

b) bude plávať 

c) bude sa potápať 

d) bude sa vznášať 

Otázka č.9: Ako sa bude správať vo vode polystyrénová guľôčka? (1 bod) 

a) bude plávať 

b) bude sa vznášať 

c) nebude robiť nič 

d) bude sa potápať 

Otázka č.10: Hustotu látky vypočítame, keď: (1 bod) 

a) hmotnosť telesa násobíme jeho objemom 

b) objem telesa násobíme jeho hmotnosťou 

c) hmotnosť telesa vydelíme jeho objemom 

d) objem telesa vydelíme jeho hmotnosťou 


