
Učivo Fyziky 
1.6.-5.6.2020 

 

1) Zkontrolovat správnost zadaných úloh z minulého týdne: 

 Fy-7.A-25.5-29.5.PL-Archimedův zákon-řešení          

 

2) Online test z fyziky 

- vyplnit online test – opakování kapalin, test nebude sloužit ke klasifikaci, ale 

pro zpětnou vazbu k probíranému učivu, která pomůže zlepšovat učení a 

motivovat k další práci 

- test lze vyplnit pouze v termínu 3.6.2020 od 10:00 do 17:00. 

- odkaz na test: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-

eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-

p6hUMDU4VzNBVzlONTAwRkNGSUlKVTlNTEFTOC4u  

 

3) Učivo: Mechanické vlastnosti plynů 

! Milí žáci, protože je tento zápis obsáhlý, můžete si jej vytisknout a nalepit si 

do sešitu, nemusíte si to přepisovat!   

- nastudovat kapitolu 2.9-2.13 ze stran 130-148 

- zápis: 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-p6hUMDU4VzNBVzlONTAwRkNGSUlKVTlNTEFTOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-p6hUMDU4VzNBVzlONTAwRkNGSUlKVTlNTEFTOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-p6hUMDU4VzNBVzlONTAwRkNGSUlKVTlNTEFTOC4u


Mechanické vlastnosti plynů 

 

Plyny: 

· jsou tekuté 

· jsou dělitelné 

· jsou stlačitelné 

· jsou rozpínavé (vyplní vždy celý prostor) 

· nemají vlastní tvar ani objem 

 

Atmosféra Země  
- jedná se o vzduchový obal Země, jehož tloušťka je několik set kilometrů. 

- v atmosféře je 21 % kyslíku, 78 % dusíku, 1% jiných plynných látek  

- hustota atmosférického vzduchu je asi 1,3 kg/m3 

- nad každým m2 leží 10 000 kg vzduchu, což je 10 tun 

 

Atmosférický tlak  
= tlak, který je způsobený tlakovou silou vzduchového sloupce 

- můžeme si jej vypočítat, na 1 m2 působí tlaková síla 100 000 N 

- pro výpočet použijeme vztah p = F / S 

 

Po dosazení dostaneme p = 1 00000 / 1, tedy p = 100000 Pa = 100 kPa. 

Atmosférický tlak je přibližně 100 kPa, často se tento tlak uvádí v 

hektopascalech, tzn. že tlak je přibližně 1 000 hPa. 

 

 

Měření atmosférického tlaku  
- atmosférický tlak není stále stejný, může se mírně měnit. 

- podle změn tlaku se například předpovídá počasí 

- na měření tlaku se požívají různé přístroje, např. rtuťový tlakoměr, aneroid, 

barograf  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vztlaková síla v atmosféře 
V atmosféře působí na každé těleso vztlaková síla a podle Archimedova zákona 

pro velikost této síly platí vztah: 

V ... objem ponořeného tělesa (m3)  

... hustota vzduchu ( na povrchu 

Země je 1,29 kg/m3) 

𝑔... gravitační konstanta (10N/kg)  

 

Kdy těleso létá nebo spadne na zem? Na každé těleso v atmosféře působí dvě 

síly, gravitační směrem dolů a vztlaková směrem nahoru.  

 

Těleso létá, jestliže:  

• Gravitační síla, která působí na těleso je menší,  

    než vztlaková síla (Fg < Fvz). 

• Hustota tělesa je menší než hustota vzduchu.  

 

Těleso spadne, jestliže:  

• Gravitační síla, která působí na těleso je větší, 

   než vztlaková síla (Fg > Fvz).  

• Hustota tělesa je větší než hustota vzduchu. 

 

Podtlak, přetlak, vakuum 
 

Podtlak je tlak menší než atmosférický tlak. 

Např.:   

• Pití brčkem – sáním vytvoříme v brčku podtlak a na toto místo se tlačí 

tekutina.  

• Pití kojence z láhve, pití zvířat – pomocí vytvoření podtlaku. 

• Přichycení GPS navigace na sklo – pod gumovou přísavkou se vytvoří 

podtlak.  

• Gumový zvon na čištění odpadu – při stlačení se vytlačí vzduch, zvon se 

přisaje a pohybem nahoru vzniká pod zvonem podtlak. 

•  

 



 

 

 

Přetlak je tlak větší než atmosférický tlak. 

- přetlak měříme manometrem.  

- k vytvoření přetlaku se používá hustilka, kompresor. 

- např.: 

• nafouknuté pneumatiky  

• nafukovací haly 

• potápěči mají stlačený kyslík v tlakových lahvích.  

 

 
 

Vakuum  

- znamená prázdný prostor. To je prostor, ve kterém je tlak plynu podstatně nižší 

než normální atmosférický tlak.  

- ideálním případě je vyčerpáván vzduch. Je zde tlak podstatně nižší než 

atmosférický tlak.  

 

4) Odevzdání pracovních listů 

- blíží se termín odevzdání prací z doby distančního vzdělávání  

- ti, co zasílají pracovní listy emailem nemusí odevzdávat v tištěné podobě 

- termín nejpozději do 12.6., můžete odevzdat 1.6. a 2.6 9:30-11:00, kdy budu v 

kabinetu přírodopisu (vstup přes přístavbu) nebo následující týden – čas a místo 

upřením za týden 


