
Teorie: 
1. V čem se shodují led, voda a vodní pára? 

 

2. V  čem se liší od sebe led, voda a vodní pára? 
 

3. Jak se nazývá změna skupenství z pevného na kapalné a její opačný děj? 
 

4. Jak se nazývá změna skupenství z kapalného na plynné a její opačný děj? 
 

5. Jak se nazývá změna skupenství z pevného na plynné a její opačný děj? 
 

6. Co je to teplota tání a jakou má značku? 
 

7. Kdy dochází k tuhnutí krystalické látky? 
 

8. Na čem závisí teplota tání? 
 

9. Co je to skupenské teplo tání a jakou má značku? 
 

10. Co se děje s částicemi uvnitř látky při tání? 
 

11. Přijímá nebo odevzdá těleso teplo při tuhnutí? 
 

12. Co je děje s vnitřní energií tělesa při  tání? 
 

13. V čem se liší tání krystalických a amorfních látek? 
 

14. Co je to anomálie vody? 
 

15. Co mají společného var a vypařování? 
 

16. V čem se liší var a vypařování? 
 

17. Na čem závisí rychlost vypařování kapaliny? 
 

18. Na čem závisí teplota varu kapaliny? Jaká je její značka? 
 

19. Co je to skupenské teplo varu? Jakou má značku? 
 

20. Jaké vlastnosti mají těkavé látky? 
 

21.  Uveď příklady těkavých látek? 
 

22. Může voda vřít i při teplotě menší než 100°C. Zdůvodni. 
 

23. Uveď příklady kapalnění v přírodě?  
 

24. Uveď příklady desublimace v přírodě. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika v životě: 
1. Na které straně okna se vytváří námraza? Vysvětli. 

 

2. Proč jsou po zimě popraskané silnice? 
 

3. Proč za větru uschne prádlo rychleji? 
 

4. Proč je maso v Papinově hrnci rychleji uvařeno než v hrnci obyčejném? 
  
5. Proč ve vysokých horách lze v obyčejném hrnci těžko uvařit maso nebo hrách? 
 

6. Uchopíme-li rozpálený předmět mokrou utěrkou, spálíme se. Proč? Vždyť voda je přece 
špatným vodičem tepla. 

 

7. Napadá-li na vozovku sníh, pod koly automobilů brzy zledovatí. Proč? 
 

8. Jak vzniká mrak? Kdy z něj začne pršet? 
 

9. Jak je možno v létě v přírodě chladit potraviny? 
 

10. Proč se říká, že nejlepší je koupání za deště? 
 

11. Ztuhne-li vosk v nádobě, vznikne uprostřed sníženina. O čem to svědčí? 
 

12. Proč v zimě ryby v rybníce nezamrznout? 
 

 
Výsledky – teorie: 
1. Shodnost: vše je složeno z molekul vody H2O. 
2. Rozdíly: skupenství látky (jiná rychlost, vzdálenost, působení molekul) 
3. Tání a tuhnutí 
4. Vypařování a kapalnění 
5. Sublimace a desublimace 
6. Teplota, při které dochází k tání látky, tt 
7. Jestliže je látka ochlazena na svou teplotu tání. 
8. Na druhu látky a okolním tlaku 
9. Teplo, které přijme pevná látka, aby se změnila na kapalinu o stejné teplotě. Lt 
10. Pohyb částic se zrychlí, částice opouštějí své pevné pozice a začnou se volně pohybovat  
11.  Odevzdává teplo 
12. Zvětšuje se. 
13. Krystalická látka taje při jedné teplotě - teplotě tání, amorfní látky v teplotním rozmezí. 
14. Voda má největší hustotu při teplotě 4°C. 
15. Kapalina se přeměňuje na plyn. Látky přijímají teplo. 
16. Var: z celého objemu kapaliny při teplotě varu, vypařování: z povrchu kapaliny při jakékoliv teplotě 
17. Na teplotě, druhu látky, obsahu povrchu kapaliny, odstraňování par nad povrchem. 
18. Na druhu kapaliny a okolním tlaku, tv 
19. Teplo, které přijme kapalná látka, aby se změnila na plyn o stejné teplotě. Lv 
20. Nízká teplotu varu, hořlavé, výbušné 
21. Aceton, benzín, ether. 
22. Ano, při nižším okolním tlaku. 
23. Déšť, rosa, mlha. 
24. Sníh, kroupy, jinovatka. 

 
Výsledky – fyzika v životě: 
1. Z vnitřní strany, teplý vzduch v místnosti na studeném okně desublimuje. 
2. Voda, která se dostane do praskliny silnice zmrzne a zvětšují svůj objem  
3. Voda se rychleji odpařuje, jestliže vítr odvívá vodní páry nad prádlem 
4. V hrnci je vysoký tlak a voda vaří při vyšší teplotě, tím se maso uvaří rychleji. 
5. V důsledku nižšího atmosférického tlaku vře voda při nižší teplotě a nemůže dosáhnout teploty vyšší. 



6. Voda z utěrky se odpaří a unikající pára o vysoké teplotě nás opaří. 
7. Tlakem kol se snižuje teplota tání sněhu, sníh taje, ale po přejetí automobilu vzápětí opět zmrzne. 
8. Vodní pára ze Země stoupá vzhůru, kde zkapalní. Déšť začne padat, když  gravitační síla kapek je 

větší než vztlaková síla vzdušných proudů. 
9. Zabalí se do vlhké látky a dají se pokud možno na větrané míst. Odpařující voda odebírá svému okolí 

teplo a potraviny se ochlazují. 
10. Při vystupování z vody za deště se voda z povrchu těla nevypařuje, a proto necítíme chlad. 
11. Vosk při tuhnutí zmenšuje svůj objem 
12. V důsledku anomálie vody, voda má největší hustotu při 4°C a ta se drží u dna a voda zamrzá na 

povrchu 


