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Učivo Fyziky 

25.5.-29.5.2020 
 

1) Zkontrolovat správnost zadaných úloh z minulého týdne: 

 Fy-7.A-18.5-22.5. PL- Hydrostatický tlak - řešení          

 

2) Učivo: Vztlaková síla, Archimédův zákon, Potápění, plování a vznášení těles  

- text psaný v zápisu kurzívou nezapisovat, jedná se o pokusy 

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

nalepit si do sešitu, nemusíte si to přepisovat!   

 

Vztlaková síla 

- nastudovat kapitolu 2.5 hydrostatický tlak ze stran 115-116 

- zápis: 

 

Vztlaková síla 

 

„Proč se nám podaří ve vodě zvednout kamaráda, kterého jinak ani neuzvedneme?  

Protože ve vodě na něj působí zvláštní síla, která ho nadnáší. Kdybychom na  siloměr  

zavěsili  ve  vzduchu  nějaké  těleso,  můžeme  určit gravitační sílu Fg, která na něj 

působí. Jestliže těleso na siloměru ponoříme do vody, siloměr nám ukáže menší sílu 

F, která na těleso bude působit. Tedy na těleso působí svisle vzhůru síla, která těleso 

nadnáší.“  

 

 

Vztlaková síla:  

• značí se Fvz 

• jednotka – N  

• směr – svisle vzhůru  

• působí v těžišti ponořené části tělesa 

 

 

 

 

 
 

Vztlakovou sílu vypočítáme 

tak, že odečteme od gravitační 

síly sílu, která působí na těleso 

po ponoření do kapaliny. 
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Velikost vztlakové síly závisí: 

• na objemu ponořené části tělesa – čím větší objem tělesa je ponořen, tím větší 

vztlaková síla na něj působí  

• na hustotě kapaliny, ve které je těleso ponořeno – čím hustší je kapaliny, tím větší je 

vztlaková síla 

 

 

Archimedův zákon 

 

- nastudovat kapitolu 2.6 Archimedův zákon ze stran 118-120 

- zhlédnout video dostupné na https://youtu.be/WCpas8x5uZE  

- zápis: 

 

Archimedův zákon 

 

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny 

stejného objemu jako je ponořená část tělesa. 

Důsledkem je různé chování těles v kapalinách.  

 

Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla. Její velikost se 

rovná velikosti gravitační síly Fg působící na kapalinu stejného objemu, jako je 

objem ponořené části tělesa. 

Fg = m.g     Fg = gravitační síla v N 

m = V.ρ          m = hmotnost v kg 

Fvz = Fg         

       

Fvz = V*ρ*g  
  

V - objem ponořené části tělesa (m3) 

ρ - hustota kapaliny  

g - je gravitační konstanta (10 N/kg) 

 

 

Vypočítat příklad: 

Dospělý muž má objem asi 0,075 m3. Jak velká vztlaková síla na něho působí, 

ponoří-li se zcela do vody? 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/WCpas8x5uZE
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Potápění, plování a vznášení těles 

 

- nastudovat kapitolu 2.7 a 2.8 123-127  

 

- zápis: 

 

a) Stejnorodých těles  

 

Stejnorodé těleso je těleso, které tvoří jedna látka (ve všech místech tělesa je 

stejná hustota). 

 
 

 

Na těleso ponořené do kapaliny působí dvě základní síly:  

• síla gravitační (svisle dolů)   Fg = m.g = Vt.ρt.g  

      Vt – objem tělesa 

      ρt – hustota tělesa 

 

• síla vztlaková (svisle vzhůru)   Fvz = Vt.ρk.g    

                Vt – objem tělesa 

      ρk – hustota kapaliny 
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b) Nestejnorodých těles 

Při vhodné úpravě mohou plovat po hladině i taková tělesa, která jsou vyrobena z 

materiálu s větší hustotou, než má kapalina. 

 

Těleso plovoucí v různých kapalinách (voda, glycerol) se ponoří tím větší částí svého 

objemu do kapaliny, čím menší je hustota kapaliny. 

 

Pro měření hustoty kapaliny používáme hustoměr 

 

Pokus: 

Kulička z plastelíny se potopí ke dnu, miska z plastelíny zůstane na hladině. Je to 

způsobeno tím, že vnitřní objem misky je vyplněn vzduchem, jehož hustota je výrazně 

menší, než je hustota vody. 

 
 

Příklad:  
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3) Vypracovat pracovní list - samostatná práce 

- vypracovat pracovní list 7.A-Fy- 25.5-29.5.-PL 

- sken nebo fotografii vyplněného pracovního listu zaslat na email: 

t.tihelka@zskncl.cz do 30. května (bude sloužit jako podklad pro hodnocení) nebo 

odevzdat v písemné podobě počátkem června 

 

4) Odevzdání pracovních listů 

- blíží se termín odevzdání písemných prací z doby distančního vzdělávání  

- ti,co zasílájí pracovní listy emailem nenusí odevzdávat v tištěné podobě 

- práce slouží jak jedno z kriteríí pro hodnocení na vysvědčení( viz stránky školy –

Pravidla hodnocení ZŠ Kostelec nad Černými lesy ve 2. pololetí školního roku 

2019/2020), proto doporučuji práce odevzdat 

- termíny odevzdání 1.6. a 4.6 9:30-11:00 v areálu školy (příští týden upřesním místo 

odevzdání např. kabinet, venkovní altán, apod.) 

 


