
12_fyzika_7_vlastnosti plynů, atmosférický tlak 

kniha F7 str. 130 – 132 

Zapiš 2 příklady na opakování( tabulku a obrázek první neopisuj). 

Zapiš celý zápis nového učiva, obrázek a otázky a odpovědi. 

1)  Opakování plování, potápění, vznášení se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př. kniha F7 str. 125/ př. 2 

Hliníkovou lžíci a parafínovou svíčku zcela ponoř do vody a přidrž je v klidu pod hladinou vody. 

a) Co se s nimi děje, když je uvolníš? Popiš a vysvětli výsledek pokusu. Určete, 

 zda se potápí nebo se vznáší. 

b) Co se s nimi děje, ponoříš-li je do ethanolu? (  hliník = 2700 kg/m3,  parafín = 900 kg/m3,  

ethanolu = 789 kg/m3) 

Řešení: 

a) t = 2700 
3m

kg

 

k = 1000 
3m

kg
3m

kg
 

2700 > 1000 ρt > ρk 

Lžička se ve vodě potápí. 

t = 900 
3m

kg
 

k = 1000 
3m

kg
 

900 < 1000  ρt < ρk 

Svíčka ve vodě plove. 

b)t = 2700 
3m

kg
 

k = 789 
3m

kg
 

t > ρk 2700 > 789 

Lžička se v ethanolu potápí. 

t = 900 
3m

kg
 

k = 789 
3m

kg
 

900 >  789 ρt > ρk 

Svíčka se v ethanolu potápí.

 
síly působící 

na těleso 

hustota tělesa a 

hustota 

kapaliny 

těleso 

se 

vznáší 

FVZ = Fg ρt = ρk 

těleso 

plove 

FVZ > Fg ρt < ρk 

těleso 

se 

potápí 

FVZ < Fg ρt > ρk 



Př. kniha F7 str. 125/ př. 7 

Destička z duralu o objemu 150 cm3 se ve vodě potápí. Je věta pravdivá? (dural  = 2800 
3m

kg
) 

Určete: a) gravitační sílu b) vztlakovou sílu c) porovnejte velikosti sil, zdůvodni pravdivost 

Řešení: 

V = 150 cm3= 0,000150 m3 

t = 2800 
3m

kg
 

k = 1000 
3m

kg
 

 

a) Fg =?(N) 

b) Fvz=?(N) 

a) 

m = V·t 

m =0,000015 m3·2800 

m= 0,042 kg 

Fg= m·g 

Fg= 0,042 10 

Fg = 0,42 N 

 

b) 

Fvz = V·k·g 

Fvz = 0,000015 1000 10 

Fvz = 0,15 N 

 

c) Fg  Fvz  

0,42  0,15– destička 

se potápí 

Věta je pravdivá. 

 
2. VLASTNOSTI PLYNŮ: 

• zaujímají tvar nádoby 

• jsou tekuté 

• jsou stlačitelné a rozpínavé 
 

zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=J6yjMy39Yn4 (Tlak vzduchu na papír). 

   https://www.youtube.com/watch?v=6qb6vOxYTHY (Bubliny a oxid uhličitý). 

 
   https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc/video/286 (Pokusy) 
  
 
Co je atmosféra Země? 
Jedná se o vzduchový obal Země (21 % kyslíku, 78 % dusíku, 1% jiných plynných látek, hustota 
asi 1,3 kg/m3). 

Síla působící na 1 m2 Země je 100 000 N. 
 
 Co je atmosférický tlak? 

• Atmosférický tlak je tlak, který je způsobený tlakovou silou vzduchového sloupce.  

• Můžeme si jej vypočítat, neboť víme, že na 1 m2 působí tlaková síla 100 000 N. 

•  Pro výpočet platí:  
 p = F : S 
 p = 100 000 : 1 
 p = 100 000 Pa 
 p = 100 kPa 
 p = 1000 hPa 

 Pokus 1: Jak se přesvědčíme, že atmosféra kolem nás způsobuje tlak? 

Vezmi si sklenici a naplň ji po okraj vodou. Potom přiklop horní otvor 

kartonem. Karton přidržuj a sklenici i s kartonem otoč dnem vzhůru. Karton 

přestaň přidržovat. Karton z láhve nespadne, neboť do papíru tlačí okolní 

vzduch a drží vodu ve sklenici.  

https://www.youtube.com/watch?v=J6yjMy39Yn4
https://www.youtube.com/watch?v=6qb6vOxYTHY
https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc/video/286

