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Úvod
V posledních letech v České Republice narostl problém chybějících učitelů
fyziky, kteří by měli kvalifikaci daný předmět vyučovat [1][2]. Dokud se počet
učitelů s aprobací fyziky nezvýší, bude nutné, aby fyziku vyučovali i neaprobovaní
učitelé. Je snadné si představit, že takový učitel by mohl mít problémy s výkladem
cizí látky a vymyšlením experimentů z cizího oboru.
Tato práce si tedy bere za cíl určitým způsobem přiblížit vybrané koncepty
z oblasti termiky na úrovni základoškolské a středoškolské. Termika byla vybrána
z toho důvodu, že experimenty z této oblasti mohou být náročnější na provedení, než
experimenty z mechaniky, elektřiny, magnetizmu nebo optiky. Toto přiblížení je
provedeno ve třech krocích:
1) Představit vybraný koncept způsobem srozumitelným učitelům
fyziky, neaprobovaným učitelům fyziky i žákům ve třech úrovních
(první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy, střední
škola).
2) Vybrané koncepty demonstrovat experimentem, který bude natočen
na video.
3) Připravit pracovní listy pro laboratorní práce týkající se zmíněných
experimentů na úrovni druhého stupně základní školy a střední školy.

První kapitola se věnuje představení rámcových vzdělávacích programů,
podle kterých se musí tvořit školní vzdělávací programy, kterými se musí řídit učitelé
při výběru látky, a termiky v nich.
Druhá kapitola obsahuje vybrané koncepty. Nejprve jsou zde vysvětleny
základní pojmy termiky a po nich následují samostatná témata. Koncept je vždy
vysvětlen na úrovni prvního stupně, druhého stupně a střední školy. Následuje návrh
na možnou laboratorní práci a v příloze jsou pracovní listy, které se této laboratorní
práce týkají.
Pracovní listy mají variantu a, které jsou určené pro žáky druhého stupně, b,
které jsou určené pro žáky střední školy, A, které jsou určené jako pomůcka pro
učitele druhého stupně a B, které jsou určené jako pomůcka pro učitele střední školy.
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1. Termika v RVP
1.1.

Co jsou to rámcové vzdělávací programy

RVP (Rámcové vzdělávací programy) jsou závazné vládní dokumenty, které
stanovují „konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného
a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání,
profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu
školních vzdělávacích programů.“ [3]
RVP byly vládou schváleny 24. srpna 2004. Od té doby dochází k jejich
aktualizacím po stránce pedagogické i odborné, které vydává Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky po projednání s ostatními ministerstvy. [3]
RVP se dělí na programy pro předškolní vzdělávání (RVP PV), základní
vzdělávání (RVP ZV), gymnázia (RVP G), střední odborné vzdělávání (RVP SOV)
a ostatní vzdělávání. Každé z těchto dílčích RVP obsahuje několik částí. V první
části se pojednává charakteristika RVP pro danou úroveň vzdělávání, funkce RVP,
pojetí RVP a vymezují se zde pojmy, které jsou používány v dokumentu. V další
části jsou popsány cíle, případně pojetí, vzdělávání. Pro RVP ZV a RVP G jsou dále
vytyčeny klíčové kompetence, které by měly být rozvíjeny.
Další část obsahuje vzdělávací oblasti a průřezová témata. V těchto
podkapitolách je učivo rozděleno do vzdělávacích oborů, kde jsou často uvedeny
očekávané výstupy, kterých by měli vzdělávaní dosáhnout, a učivo, které by mělo
být vyloženo. Pro RVP ZV jsou povinné pouze výstupy, zatímco pro RVP G jsou
povinné i výstupy i učivo. Pro RVP SOV se nepodařilo zjistit, které části jsou
povinné, a dále se tedy budeme zabývat pouze učivem.
Vzhledem k velkému množství různých RVP pro střední odborné školy, zde
budou RVP SOV dále reprezentovány technickým oborem s maturitou, kterým bude
elektrotechnik 1, a netechnickým oborem s výučním listem, kterým bude kuchař –
číšník 2.

1

Obor s identickým rozsahem fyziky je například obor technické lyceum.

2

Obor s identickým rozsahem fyziky je například obor kadeřník.
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1.2.

Fyzika v RVP

Fyzikální témata v RVP ZV pro první stupeň jsou zařazena do vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět v tématech Lidé a čas a Rozmanitost přírody. Zde lze najít
pět výstupů, které by se daly zařadit pod fyzikální vzdělávání.
Pro druhý stupeň a gymnázia je fyzika samostatným oborem v oblasti Člověk
a příroda. V RVP ZV pro druhý stupeň ZŠ a víceletá gymnázia se nachází sedm
témat (Látky a tělesa, Pohyb těles; síly, Mechanické vlastnosti tekutin, Energie,
Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné děje, Vesmír), v RVP G se nachází pět
témat (Fyzikální veličiny a jejich měření, Pohyb těles a jejich vzájemné působení,
Stavba a vlastnosti látek, Elektromagnetické jevy, světlo, Mikrosvět). Fyzika v RVP
SOV je v oblasti Přírodní vzdělávání, u technických oborů je také zahrnuta v oblasti
specifické danému oboru. [4][5][6][7]
V RVP SOV se pro obor elektrotechnik dělí fyzika na tři varianty – A, B a C.
Varianta A je nejobsáhlejší a je pro obory s nejvyšším, varianta B je pro obory se
středním a varianta C je pro obory s nízkým fyzikálním vzděláním. [6]
V RVP SOV pro obor kuchař – číšník je fyzika roztříděna do témat stejně
jako v každé variantě oboru elektrotechnik. [7]

1.3.

Termika a molekulová fyzika v RVP

Mezi povinné výstupy z RVP ZV [4], na které jsou navázány experimenty
v této práci, patří následující:
LIDÉA ČAS
•

ČJS-3-3-01: žák využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti,

•

ČJS-5-3-01: žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.

ROZMANITOST PŘÍRODY
•

ČJS-3-4-03: žák provádí jednoduché pokusy u skupiny známých
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů,
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•

ČJS-5-4-06: stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit.

•

ČJS-5-4-07: založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.

LÁTKYA TĚLESA
•

F-9-1-01: žák změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa,

•

F-9-1-02: žák uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí,

•

F-9-1-03: žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané
změně jeho teploty.

ENERGIE
•

F-9-4-03: žák využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh,

•

F-9-4-04: žák určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem.

Mezi povinné výstupy a povinné učivo pro gymnázia [5], na které jsou
navázány experimenty v této práci, patří následující:
FYZIKÁLNÍ VELIČINYA JEJICH MĚŘENÍ
•

žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje
a vyhodnotí výsledky měření.

STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK
•

žák objasní souvislosti mezi vlastnostmi látek různých skupenství
a jejich vnitřní strukturou,

•

žák využívá stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při
předvídání stavových změn plynu,

•

žák porovná zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin
a využívá je k řešení praktických problémů,

•

kinetická teorie látek – charakter pohybu a vzájemných interakcí
v látkách různých skupenství,
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•

termodynamika – termodynamická teplota, teplo, měrná tepelná
kapacita, různé způsoby přenosu vnitřní energie v rozličných
systémech,

•

vlastnosti látek – součinitel teplotní roztažnosti pevných látek
a kapalin, skupenské a měrné skupenské teplo.

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, SVĚTLO
•

žák aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu
v polovodičích.

Mezi učivo 3 pro obor elektrotechnika [6], na které jsou navázané experimenty
v této práci, patří následující (v závorce za učivem je napsaná varianta úrovně):
MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA
•

základní poznatky termiky (A, B),

•

teplota, teplotní roztažnost látek (C),

•

teplo a práce (A, B, C),

•

tepelná kapacita, měření tepla (A, B),

•

částicová stavba látek, vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky (A),

•

stavové změny ideálního plynu (A),

•

přeměny skupenství látek (A, B, C),

•

skupenské teplo (A).

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
•

elektrický proud v polovodičích (A, B).

Mezi učivo pro obor kuchař – číšník [7], na které jsou navázané experimenty
v této práci, patří následující:
TERMIKA
•

teplota, teplotní roztažnost látek,

•

teplo a práce,

•

přeměny skupenství.

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
•

3

polovodiče.

Výstupy nebyly zařazeny, protože není zřejmé, zda jsou povinné, a jsou velmi obsáhlé.
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2. Aktivity pro výuku termiky
V této kapitole budou popsány na úrovni prvního, druhého a středoškolského
stupně základní pojmy z termiky. Následují potom 4 podkapitoly, ve kterých je
pozornost soustředěna na konkrétní experimenty (Teplotní roztažnost, Teploměr,
Difuze a Tepelná kapacita, tepelná vodivost a fázové přechody). Ke každému
z těchto experimentů je přiloženo video (dostupné na přiloženém CD a na YouTube
– viz [16], [17], [18], [19] a [20]), na kterém je experiment proveden, a pracovní list
laboratorní práce pro druhý stupeň základních škol a střední školy týkající se daného
experimentu (které jsou v příloze).
Pokud se bude experiment konat pouze demonstračně, tak by včetně diskuse
neměl zabrat více než jednu vyučovací hodinu. Pro laboratorní práce je doporučeno
počítat se dvěma navazujícími vyučovacími hodinami.
Každý z těchto experimentů je také popsán na třech úrovních, ze kterých
vyplývá, jak se rozvíjí žákovské chápání konceptů z termiky.
Úroveň druhého stupně ZŠ byla zpracována podle učebnic [8], [9] a [10].
Středoškolská úroveň byla zpracována podle [11].

2.1.

Úvod do termiky

V úvodu do termiky jsou popsány základní pojmy termiky (jako molekulová
struktura hmoty, teplota, skupenství a fázové přechody) se kterými se bude dále
pracovat. Tyto pojmy jsou popisovány odděleně na úrovni prvního, druhého
a středoškolského stupně.

2.1.1. Molekulová struktura hmoty
Úroveň prvního stupně
Pokud si vezmu krajíc chleba a pokusím se ho rozdělit na dva kusy, je to
snadné. Pokud se tyto dva další kusy pokusím opět rozpůlit, je to stále možné.
Takovéto dělení ale není možné do nekonečna. Časem bychom se dostali na strašně
malinkaté kousíčky, kterým budeme říkat atomy.
Atomy si můžeme představit jako malinké kuličky, které tvoří všechno kolem
nás – zvířata, rostliny, nábytek, zem, nás, vzduch, všechno.
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Tuhle představu si udělali lidé už z dávných dob starého Řecka a nazvali tyto
kuličky átomos, což v jejich řeči znamenalo „nedělitelný“.
Tyto kuličky se neustále pohybují, poletují kolem nás, třesou se, točí se a
narážejí do sebe. Teplejší předmět má atomy rychlejší a pohyblivější než studený,
proto pokud si vezmu teplou vodu, atomy, které ji tvoří, se pohybují daleko akčněji
než atomy studené vody.
Úroveň druhého stupně
Hmota, tvořící svět kolem nás, se skládá z malinkatých částic, které se
nazývají atomy. Ty si můžeme představit jako kuličky. Jsou tak malé, že v řadě
atomů dlouhé jeden milimetr jich může být až deset miliónů.
Každý prvek (jako kyslík, železo, uhlík, hélium, atd.) je tvořen svými
vlastními atomy. Atomy jednoho prvku mají stejné vlastnosti, ale atomy různých
prvků se liší. Atomy nejsou doopravdy nedělitelné a ve skutečnosti jsou tvořeny
dalšími menšími částicemi.
Atomy se často shlukují do skupinek, které mohou čítat jeden, dva ale
i stovky atomů. Takovýmto skupinkám říkáme molekuly (příkladem by mohla být
voda, která je tvořena dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku).
Středoškolská úroveň
Na počátku 19. století přišel anglický chemik a fyzik John Dalton se
základními poznatky atomové teorie:
1) Prvky jsou tvořeny velmi malými částicemi – atomy.
2) Atomy daného prvku jsou identické ve velikosti, hmotnosti a dalších
vlastnostech, atomy různých prvků se liší ve velikosti, hmotnosti a dalších
vlastnostech.
3) Atomy nemohou být děleny, vytvořeny ani zničeny.
4) Atomy různých prvků se slučují v celočíselných poměrech do
chemických sloučenin.
5) Při chemických reakcích jsou atomy sloučeny, odděleny nebo přemístěny.
Tímto dal vznik atomismu. Další fyzici navázali na tuto teorii a snažili se
popsat, jak takovýto atom vypadá. Aktuálně uznávaným modelem je kvantově
mechanický model.
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Některé z těchto poznatků obstojí dodnes, jiné jsou snadno vyvratitelné.
Hmota je skutečně tvořena malými částicemi, které se nazývají atomy (první
bod potvrzen).
Atomy stejného prvku nemusí být nutně identické mezi sebou. Víme, že
atomy jednoho prvku mohou mít jiný počet neutronů v jádře (a mluvíme tak
o izotopech prvku), nebo jiný počet elektronů v obalu (a mluvíme tak o iontech),
(druhý bod vyvrácen).
Atomy jsou však dělitelné, skládají se z protonů, elektronů a neutronů.
V teorii relativity bylo Einsteinem ukázáno, že hmota může být přeměněna na energii
a naopak, takže atomy jdou „zničit“ nebo „vyrobit“ přeměnou energie na hmotu (třetí
bod vyvrácen).
Atomy se často seskupují do molekul. Tyto molekuly mohou být
dvouatomární (jako kyslík nebo dusík) ale mohou i čítat stovky atomů (polymery).
Každá látka, která vznikne sloučením atomů do molekul (například voda, která
vznikne sloučením dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku), se skládá
z celočíselného počtu atomů v molekule – není možné, aby látka obsahovala pouze
půl atomu nějakého prvku. Toto skládání se liší od třeba tvorby těsta na koláč –
pokud do těsta přidáme špetku mouky nebo kilo mouky, stále to bude těsto na koláč
(ač bude výsledek vypadat a chutnat jinak). Pokud ale dvěma atomům kyslíku
přidáme čtyři atomy vodíku nebo padesát, vzniknou vždy jen dvě molekuly vody
(čtvrtý bod potvrzen).
Na základě pátého bodu vznikl celý vědní obor, který tyto změny pozoruje –
chemie.

2.1.2. Teplota a teplo
Úroveň prvního stupně
Jednou z vlastností, kterými popisujeme svět kolem nás, je teplota. V přírodě
platí, že teplejší předměty ohřívají chladnější a chladnější předměty ochlazují
teplejší, dokud se jejich teploty nevyrovnají.
Teplotu měříme pomocí teploměrů. Přirozená teplota člověka je přibližně
36,5 °C.
Některé materiály (jako voda) se ohřívat nechtějí a vyžadují na zahřátí
spoustu energie. Jiné (jako kovy) se naopak ohřejí velmi snadno.
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Úroveň druhého stupně
Jednou z vlastností, kterými popisujeme svět kolem nás, je teplota. Značí se t,
jednotky teploty jsou stupně Celsia a měříme ji pomocí teploměrů. Teplota souvisí
s rychlostí, jakou se částice dané látky pohybují. Rychlejší pohyb částic systému
znamená vyšší teplotu. Pokud teplotu naopak snížíme, pohyb částic se zpomalí.
Abychom zvýšili teplotu tělesa, musíme mu dodat energii (například ohřevem na
ohni nebo třením).
Pokud vedle sebe umístíme dvě tělesa s různou teplotou, bude se studenější
těleso od teplejšího ohřívat (a naopak, teplejší se bude od studenějšího ochlazovat).
V tomto případě mluvíme o přenosu tepla z teplejšího tělesa na chladnější. Teplo se
může přenášet třemi způsoby – vedením, prouděním a zářením. Při vedení si
předávají molekuly teplo srážkami. Různé látky (jako kovy) vedou teplo dobře,
takovým říkáme tepelné vodiče, zatímco jiné (jako sklo) vedou teplo hůře a takovým
říkáme tepelné izolanty. Fyzikální veličina, která popisuje tuto vlastnost, se nazývá
tepelná vodivost. Při proudění pronikají teplejší molekuly mezi chladnější. S tím se
můžeme setkat běžně u plynů a kapalin, příkladem by bylo promíchání studeného
vzduchu z venku s teplým vzduchem uvnitř místnosti při větrání. S přenosem tepla
zářením se setkáváme denně – Slunce ohřívá Zemi právě pomocí záření. Při ohřívání
se u ohně se z plamene přenáší teplo na nás ve formě záření. Dokázat to jde například
tak, že mezi oheň a naši tvář dáme ruku – tvář ihned pocítí, že se dál nezahřívá.
Středoškolská úroveň
Teplota je fyzikální veličina, která popisuje stav systému. Značíme ji t a její
jednotky jsou stupně Celsia. Tato stupnice se opírá o dvě teploty: 0 °C, při které
zamrzá voda za normálního tlaku, a 100 °C, při které vaří voda za normálního tlaku.
Fyzikálně praktičtější je termodynamická teplota značená T s jednotkami kelviny.
Tato stupnice byla opřena až do 20. 5. 2019 o teplotu 273,16 K jako teplotu trojného
bodu vody (trojný bod vody je stav, při kterém může voda existovat ve všech třech
skupenstvích současně). Po předefinování je jeden kelvin takový, aby byla
Boltzmannova konstanta rovna 𝑘𝑘B = 1,380649 · 10−23 J·K-1 přesně. Převodní vztah

z Celsiovy stupnice na Kelvinovu je 𝑇𝑇 = 𝑡𝑡 + 273,15.

Termodynamická teplota má počátek v teplotě 0 K, která se nazývá absolutní

nula a je podle termodynamických zákonů nedosažitelná. Horní omezení teoreticky
neexistuje.
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Abychom zvýšili teplotu tělesa, musíme mu dodat energii (například ohřevem
na ohni nebo třením). Této energii budeme říkat teplo.
Teplo se může mezi tělesy s různou teplotou vyměňovat třemi způsoby –
vedením, prouděním a zářením. Při vedení si předávají molekuly teplo srážkami.
Různé látky (jako kovy) vedou teplo dobře, zatímco jiné (jako sklo) vedou teplo
hůře. Fyzikální veličina, která popisuje tuto vlastnost, se nazývá tepelná vodivost. Při
proudění pronikají molekuly s vyšší teplotou mezi molekuly s nižší teplotou. S tím se
můžeme setkat běžně u plynů a kapalin, příkladem by bylo promíchání studeného
vzduchu z venku s teplým vzduchem uvnitř místnosti při větrání. Při záření vyzařují
molekuly elektromagnetické záření, čímž ztrácejí energii, jiné molekuly toto záření
mohou pohltit a tím energii přijmout. S přenosem tepla zářením se setkáváme
denně – Slunce ohřívá Zemi právě pomocí záření. Při ohřívání se u ohně se
z plamene přenáší teplo na nás ve formě záření. Dokázat to jde například tak, že mezi
oheň a naši tvář dáme ruku – tvář ihned pocítí, že se dál nezahřívá.

2.1.3. Skupenství a fázové přechody
Úroveň prvního stupně
V životě se setkáme s tím, že když vodu zahříváme, tak začne vařit a utvoří se
nad ní pára. Když ji necháme dost dlouho být, tak se nakonec všechna vypaří. Když
vodu naopak chladíme, tak ztuhne a bude z ní led. Těmto třem formám vody říkáme
skupenství kapalné, plynné a pevné.
Ukazuje se ale, že nejen voda má tyto tři formy. Ve skutečnosti všechno má
tyto tři formy a otázkou je pouze to, jak moc musíme chladit a zahřívat.
Úroveň druhého stupně
Ve fyzice rozlišujeme tři různá skupenství látek. Tato skupenství nazýváme
kapalné, plynné a pevné.
Molekuly látky v plynném skupenství jsou naprosto volné, vzájemně na sebe
téměř nepůsobí žádnými silami a jediné interakce, ke kterým dochází, jsou srážky.
Látka nezaujímá žádný vlastní tvar a pouze rovnoměrně vyplňuje celý prostor
nádoby, ve které je uzavřena. Plynné látky jsou dobře stlačitelné.
Pokud těmto molekulám odebereme energii (čili snížíme teplotu), přiblíží se
k sobě a začnou mezi nimi znatelněji působit přitažlivé síly, které zapříčiní, že látka
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přejde do kapalného skupenství, ve kterém se molekuly nemohou pohybovat zcela
volně, pouze si vyměňují polohu. Kapalné látky nevyplňují celý prostor, ve kterém
jsou uzavřeny, ale pouze dno nádoby. Kapalné látky jsou téměř nestlačitelné. Plyny
a kapaliny se dohromady označují jako tekutiny, protože na rozdíl od pevných látek
mohou téct.
Pokud kapalině odebereme energii (čili snížíme teplotu), začnou přitažlivé
síly převažovat ještě víc a látka přejde do pevného skupenství. V tomto skupenství
jsou molekuly pevně vázané buď v pravidelné mřížce (takovýmto látkám říkáme
krystalické), nebo nepravidelně (těm říkáme amorfní). Pevné látky mají svůj vlastní
tvar nezávislý na nádobě.
Struktura molekul se dá reprezentovat například následujícím obrázkem:

Obrázek 2.1: Pevné, kapalné a plynné skupenství látky, [12] upraveno
Pokud látka přechází z jednoho skupenství do druhého, nazýváme tento
proces změnou skupenství. Přechod z pevné látky na kapalinu se nazývá tání, zpětně
pak tuhnutí. Proces přechodu z kapalné látky na plynnou se nazývá vypařování,
zpětně pak kapalnění. Přechod z pevné látky na plynnou se nazývá sublimace, zpětně
pak desublimace.
K tání/tuhnutí dochází za daného tlaku pouze za jedné konkrétní teploty, která
se nazývá teplota tání nebo teplota tuhnutí. K přechodu mezi pevnou látkou
a plynnou látkou nebo přechodu mezi kapalinou a plynem dochází za všech teplot,
nicméně při teplotě, které se říká teplota varu, dochází k vypařování kapaliny
z celého objemu.
Ke změně skupenství z pevného na kapalné nebo z kapalného na plynné je
potřeba dodat látce energii, které říkáme skupenské teplo. Z tohoto důvodu při
zahřívání tělesa neroste při fázovém přechodu teplota (lze vidět na grafu
11

na obrázku 2.2, který znázorňuje závislost teploty na čase při zahřívání jednoho
kilogramu vody z teploty -20 °C na teplotu 150 °C ohřívačem s výkonem 1 kW).
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Obrázek 2.2: Graf ohřevu vody
Středoškolská úroveň
Ve fyzice rozlišujeme tři skupenství látek, které se nazývají skupenství
kapalné, plynné a pevné.
Molekuly látky v plynném skupenství jsou volné, vzájemně na sebe téměř
nepůsobí žádnými silami a jediné interakce, ke kterým dochází, jsou srážky. Látka
nezaujímá žádný vlastní tvar a pouze rovnoměrně vyplňuje celý prostor nádoby, ve
které je uzavřena. Plynné látky jsou dobře stlačitelné.
Pokud těmto molekulám odebereme energii (čili snížíme teplotu), začnou
mezi nimi působit přitažlivé síly, které zapříčiní, že látka přejde do kapalného
skupenství, ve kterém se molekuly nemohou pohybovat zcela volně, pouze si
vyměňují polohu. Kapalné látky nevyplňují celý prostor, ve kterém jsou uzavřeny,
ale pouze dno nádoby. Kapalné látky jsou téměř nestlačitelné. Plyny a kapaliny se
dohromady označují jako tekutiny, protože na rozdíl od pevných látek mohou téct.
Pokud kapalině snížíme energii (teplotu), začnou přitažlivé síly převažovat ještě
víc a látka přejde do pevného skupenství. V něm jsou molekuly pevně vázané buď
v pravidelné mřížce (takovýmto látkám říkáme krystalické), nebo nepravidelně (těm
říkáme amorfní). Pevné látky mají svůj vlastní tvar nezávislý na nádobě. Molekuly
pevných látek mohou pouze oscilovat kolem rovnovážné polohy v určité vzdálenosti
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od sebe. Pokud se vzdálí, přitažlivé síly je přitáhnou zpět, pokud se přiblíží, odpudivé
síly je odtlačí pryč. Graf závislosti těchto sil na vzdálenosti je vidět na obrázku 2.3.

Obrázek 2.3: Graf závislosti síly na vzdálenosti molekul, zpracováno podle [11]
Pokud látka přechází z jednoho skupenství do druhého, nazýváme tento
proces změnou skupenství. Schéma, které popisuje, v jakém skupenství se nachází
látka za daného tlaku a dané teploty, se nazývá fázový diagram (obrázek 2.4).
Každý bod tohoto diagramu reprezentuje stav oxidu uhličitého, který zaujímá
za určitého tlaku a teploty. Body, které leží v červené oblasti, reprezentují stavy, ve
kterých je oxid uhličitý pevnou látkou. Body ležící v modré oblasti reprezentují stavy,
ve kterých je oxid uhličitý kapalinou a body v zelené části ho reprezentují jako plyn.
Pokud se podíváme na oxid uhličitý o teplotě 200 K a tlaku 106 Pa, vidíme, že
se nacházíme v červené oblasti a oxid uhličitý je pevnou látkou. Pokud budeme
zvyšovat jeho teplotu za stálého tlaku (tj. budeme se pohybovat po přímce
rovnoběžné s osou x a směrem doprava), dostaneme se nakonec k černé křivce, která
odděluje oblasti pevné látky a kapaliny. V bodě této křivky dojde ke změně
skupenství od pevného na kapalné, která se nazývá tání. Opačný proces se pak
nazývá tuhnutí. K tomuto ději dochází ve všech bodech křivky 1.
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Při dalším zahřívání se dostaneme ke křivce (číslo 2) oddělující kapalnou a
plynnou oblast. Zde opět dojde ke změně skupenství z kapalné látky na plynnou,
která se nazývá vypařování, zpětně pak kapalnění. Přechod z pevné látky na plynnou
se nazývá sublimace, zpětně pak desublimace (křivka číslo 3).
K tání/tuhnutí dochází za daného tlaku pouze za jedné konkrétní teploty, která
se nazývá teplota tání nebo teplota tuhnutí. K přechodu mezi pevnou látkou
a plynnou látkou nebo přechodu mezi kapalinou a plynem dochází za všech teplot,
nicméně při teplotě, které se říká teplota varu, dochází k vypařování kapaliny
z celého objemu. Z obrázku lze vidět, že zatímco teplota tání se s tlakem dlouho
nemění, teplota varu se zvyšuje. Na tomto principu – vyšší teplota varu v závislosti
na vyšším tlaku – je založený tlakový hrnec (takzvaný „papiňák“), ve kterém je
možné vařit při vyšších teplotách než 100 °C, protože se tak uvaří jídlo v něm rychleji.
Ke změně skupenství z pevného na kapalné nebo z kapalného na plynné je
potřeba dodat látce energii, které říkáme skupenské teplo. Z tohoto důvodu při
zahřívání tělesa neroste při fázovém přechodu teplota.

Obrázek 2.4: Fázový diagram oxidu uhličitého, přibližné schéma, [13] upraveno
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2.2.

Teplotní roztažnost

Experimenty v této kapitole se týkají teplotní roztažnosti plynů a pevných
látek. Pro plynné látky byl zvolen experiment, při kterém chladnoucí vzduch
v nádobě ponořené do vody zmenšuje svůj objem, čímž se dostává voda do nádoby.
Pro pevné látky je předveden Tyndallův přístroj (přístroj u kterého je kovová tyčinka
upevněna do oka zahřívané tyče, která se smrští vlivem teplotní roztažnosti a tyčinku
přelomí).
Žáci na prvním stupni základní školy si všímají teplotní roztažnosti látek.
Žáci na druhém stupni základní školy si jsou navíc vědomi rizik spojených
s teplotní roztažností.
Žáci na střední škole jsou navíc schopni spočítat změnu objemu těles při
změně teploty.

Teoretický úvod
Úroveň prvního stupně
Velikost předmětů se mění podle toho, jak se mění jejich teplota. Tento jev se
dá demonstrovat snadno na plynech. K injekční stříkačce připevníme trubičku, ve
které je kapička vody (dost velká na to, aby ucpala trubičku, ale ne moc velká, aby
nebyla moc těžká). Pokud zahřejeme injekční stříkačku (třeba v rukách), zvětší se
objem vzduchu uvnitř a vzduch tak posune kapičku směrem ven.
Další možnost je vzít si prázdnou skleněnou láhev, přes jejíž hrdlo natáhneme
balónek. Láhev následně zahřejeme (například proudem horké vody nebo kahanem).
Vzduch uvnitř láhve se zahřeje, zvětší svůj objem a nafoukne balónek.
Změny objemu s teplotou se projevují u všech látek. S tímto se musí počítat
při stavění budov, mostů, železnic, atd., jinak by se mohla narušit stabilita v průběhu
roku. V běžném životě se s tím setkáme u nafukovacích míčů a matrací nebo
pneumatik – když je ohřívá slunce, objem plynu uvnitř nich naroste a zdají se být
nafouklejší, v krajních případech mohou i prasknout.
Teplotní roztažnost se dá využít pro sestrojení kapalinových teploměrů.
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Úroveň druhého stupně
V případě, že zvýšíme teplotu tělesa, začne měnit svůj objem. Pro většinu
látek se jejich objem zvětšuje s rostoucí teplotou, výjimkou je například guma, která
svůj objem s rostoucí teplotou zmenšuje.
Různé látky mění svůj objem s teplotou různě. Při změně teploty Δt se změní
objem například skla méně než lihu.
Tyto objemové změny musí být brány v potaz při stavění budov, mostů,
železnic, atd., jinak by se mohla narušit stabilita v průběhu roku. V běžném životě se
s tím setkáme u nafukovacích míčů a matrací nebo pneumatik – když je ohřívá
slunce, objem plynu uvnitř nich naroste a zdají se být nafouklejší a mohou i prasknout.
Protože se při zahřívání těles zvětšuje jejich objem, ale nemění jejich
hmotnost, musí nutně klesat jejich hustota. Tím pádem teplejší vzduch stoupá
vzhůru, čehož využívají horkovzdušné balóny, teplá voda proudí vzhůru (mimo
případu anomálie vody), čehož využíváme v ústředním topení.

Středoškolská úroveň
V případě, že zvýšíme teplotu tělesa, začne měnit svůj objem. Pro většinu
látek se jejich objem zvětšuje s rostoucí teplotou, výjimkou je například guma, která
svůj objem s rostoucí teplotou zmenšuje. Různé látky mění svůj objem s teplotou
různě. Při změně teploty Δt se změní objem například skla méně než lihu. Zároveň
záleží na tom, jaký objem měla tělesa na počátku.
Tyto změny objemu můžeme vyjádřit vztahem Δ𝑉𝑉 = β𝑉𝑉Δ𝑡𝑡, kde V je původní

objem tělesa, ΔV je změna objemu a Δt je změna teploty tělesa. β je teplotní
koeficient objemové roztažnosti, který je pro každou látku jiný a závisí na teplotě
1

tělesa, v našem experimentu budeme pracovat s plyny, pro které je β = 273,15 Κ.

Tyto objemové změny musí být brány v potaz při stavění budov, mostů,

železnic, atd., jinak by se mohla narušit stabilita v průběhu roku. V běžném životě se
s tím setkáme u nafukovacích míčů a matrací nebo pneumatik – když je ohřívá
slunce, objem plynu uvnitř nich naroste a zdají se být nafouklejší a mohou i prasknout.
Protože se při zahřívání těles zvětšuje jejich objem, ale nemění jejich
hmotnost, musí nutně klesat jejich hustota. Tím pádem teplejší vzduch vstoupá
vzhůru, čehož využívají horkovzdušné balóny, teplá voda proudí vzhůru (mimo
případu anomálie vody), čehož využíváme v ústředním topení.
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2.2.1. Provedení experimentu s plyny
Pomůcky:
•
•
•
•
•

odměrný válec (ideálně 50 až 100 ml)
kádinky
studená a horká voda
barvivo (čaj, hypermangan, potravinářské barvivo,…)
stojan s upevněním

Průběh (dvě varianty):
1) Do odměrného válce nalijeme horkou vodu a necháme ji válec chvíli
ohřívat. Do kádinky nalijeme studenou obarvenou vodu. Jakmile se válec
zahřeje, vylijeme z něj vodu a ponoříme ho dnem vzhůru do kádinky se
studenou vodou. Obarvená voda se začne pomalu nasávat do válce.
2) Odměrný válec ponoříme do horké vody, aniž by se dostala voda do něj,
a necháme ho chvíli ohřívat. Do kádinky nalijeme studenou obarvenou
vodu. Jakmile se válec zahřeje, vyndáme ho z lázně a ponoříme ho dnem
vzhůru do kádinky se studenou vodou. Obarvená voda se začne pomalu
nasávat do válce.

Možná laboratorní práce pro druhý stupeň ZŠ a střední školu (dvě varianty):
1) Třídu rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane přístup
k nádobám, které vydrží vroucí vodu, a barvivu. Každá skupina bude mít
za úkol experimentálně ověřit teplotní roztažnost vzduchu kvalitativně
(zda má plyn při vyšší teplotě větší objem).
2) Třídu rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane přístup
k nádobám, které vydrží vroucí vodu, teploměru a barvivu. Každá skupina
bude mít za úkol experimentálně ověřit teplotní roztažnost vzduchu
kvantitativně (kolik vody se nasaje do odměrného válce).
Upozornění a rady:
Při provádění experimentu je důležité si vybrat, které provedení se použije.
První popis dává výraznou změnu objemu plynu, nicméně teoretické výpočty
nesouhlasí s experimentálními výsledky. Příčinou je nejspíše vlhkost vzduchu ve
válci, která zkondenzuje na vodu 4. Jde-li o kvantitativní experiment, je vhodné
použít druhé provedení, kde sice není změna objemu tak výrazná, ale shoduje se lépe
s teoretickými výpočty.
4

S jistotou říci nelze, bylo by potřeba udělat podrobnější měření.
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Voda se do válce začne nasávat ihned, nicméně k vyrovnání teplot (a tím
pádem nejznatelnější změně objemu) dojde až po přibližně 15 minutách.
Při experimentu se pracuje s vroucí vodou, která může opařit žáky.
Při experimentu budou mít žáci za úkol změřit objem válce. Nesmí do něj lít
vodu a zjišťovat pak její objem (například ve větším odměrném válci), vlhkost uvnitř
válce by mohla způsobit chybu měření (viz výše). Lze ho změřit například výpočtem
objemu válce: objem = 2π · poloměr · výška, nebo nalitím vody do jiného válce
stejného objemu.
Video je dostupné na [16].

2.2.2. Provedení experimentu s pevnými látkami – Tyndallův přístroj
Pomůcky:
•
•
•
•

Tyndallův přístroj
kovová tyčinka
kahan nebo letlampa
stojan s upevněním

Průběh:
Tyndallův přístroj upevníme do stojanu dostatečně daleko od hořlavých
materiálů. Do otvoru v přední části uvnitř prostřední tyče za plastovou přepážkou
vložíme kovovou tyčinku. Prostřední tyč pak zahříváme a plastovou přepážku
upevňujeme ke kovové tyčince. Po zahřívání necháme chladnout a po přibližně
10 minutách dojde k přelomení kovové tyčinky.
Upozornění a rady:
Při experimentu se pracuje s ohněm. Může dojít k popálení kůže nebo
zapálení blízkých předmětů. Je potřeba si připravit rukavice.
Na závěr experimentu dojde k přelomení kovové tyčinky, která má stále
velmi vysokou teplotu a z Tyndallova přístroje je vystřelena vysokou rychlostí,
doletová vzdálenost je i několik metrů. Přelomení tyčinky je dobře slyšitelné a zvuk
by měl být brán jako indikátor namísto vizuálního pozorování.
Video je dostupné na [17].
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Popis Tyndallova přístroje
Tyndallův přístroj nemusí být všem známý a proto je zde popsán.

2.5: Popis Tyndallova přístroje

2.6: Schéma Tyndallova přístroje
Námi používaný Tyndallův přístroj se skládá ze dvou plastových desek 1A a
1B. K desce 1A jsou připevněné tři kovové tyče (2A, 2B a 3). Deska 1B se může
pohybovat po tyčích volně, nicméně ji lze upevnit matkami k tyčím 2A a 2B.
Tyč 3 se zahřívá, čímž dochází ke změně její délky. Do otvoru 4 se vloží
kovová tyčinka, ke které je deska 1B přitlačena matkami poté, co zahřejeme tyč 3.
Při chladnutí dochází ke smrštění tyče 3, čímž je kovová tyčinka v otvoru 4 tlačena
do desky 1B a nakonec dojde k jejímu přelomení.
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2.2.3. Cíle výuky
Cíl výuky pro žáky prvního stupně
Žák rozliší teplotu plynu v odměrném válci na začátku a konci experimentu.
Žák si všímá pohybu kapičky v trubičce a nafukování balónku na lahvi.
Žák rozpozná rozdíl teplot na počátku a konci experimentu jako původce pohybu
kapičky a nafukování balónku.
Žák udá příklad teplotní roztažnosti plynů ze života.

Cíl výuky pro žáky druhého stupně
Žák porovná teplotu vzduchu v odměrném válci na začátku a konci experimentu.
Žák si všímá změny objemu plynu v odměrném válci.
Žák předpoví průběh experimentu. Na základě svých tvrzení pak experiment provede
a výsledek porovná s předpovědí.
Žák vyjmenuje další příklady teplotní roztažnosti látek ze života a udá možná rizika
spojená s teplotní roztažností látek.

Cíl výuky pro žáky střední školy
Žák navrhne experiment na demonstraci teplotní roztažnosti látek plynných
a kapalných.
Žák si všímá změny objemu plynu v odměrném válci.
Žák předpoví průběh experimentu a předpoví, které jevy mohou průběh ovlivnit. Na
základě svých tvrzení pak experiment provede a porovná výsledek s předpovědí.
Žák změří teplotu vody v lázni odměrného válce a určí rozdíl teplot na začátku
a konci experimentu.
Žák dvěma způsoby určí teoretickou změnu objemu vzduchu, výsledné hodnoty
porovná mezi sebou i se změřenou hodnotou.
Žák udá příklady ze života, kde je možné se setkat s teplotní roztažností látek.
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2.3.

Teploměr

Experiment se týká výroby vodního a elektrického teploměru.
Žáci na prvním stupni základní školy si všímají teplotní roztažnosti sloupce
kapaliny v kapalinovém teploměru nebo teplotní roztažnosti plynu v láhvi.
Žáci na druhém stupni základní školy navíc umí popsat princip různých typů
teploměrů, jsou schopni kapalinový teploměr sestrojit a nakalibrovat a zvládnou
vybrat vhodný teploměr pro daný rozsah teplot.
Žáci na střední škole jsou schopni navíc nakalibrovat termistor.
2.3.1. Teoretický úvod
Úroveň prvního stupně
Velikost předmětů se mění podle toho, jak se mění jejich teplota. Vezměme si
lihový teploměr. Jakou teplotu ukazuje, poznáme z toho, jak vysoko dosahuje
kapalina uvnitř. Když teploměr zchladíme, sloupec kapaliny klesne, když teploměr
zahřejeme, sloupec vzroste.
Toto platí obecně pro skoro všechny látky – když je zahřejeme, zvětší se.
O tomto jevu se více pojednává v části o teplotní roztažnosti.

Úroveň druhého stupně
V případě, že zvýšíme teplotu tělesa, začne měnit svůj objem. Pro většinu
látek se jejich objem zvětšuje s rostoucí teplotou, výjimkou je například guma, která
svůj objem s rostoucí teplotou zmenšuje.
Různé látky mění svůj objem s teplotou různě. Při změně teploty Δt se změní
objem skla méně než lihu. Právě tohoto jevu se využívá u teploměrů.
Jeden typ teploměrů je založen na teplotní roztažnosti kapalin. Pokud
kapalinu v baňce zahřejeme, zvětší svůj objem. Pokud bude baňka uzavřená až na
uzounkou trubičku (kapiláru), roztáhne se kapalina, díky své tekutosti, do této
kapiláry. Výška sloupce kapaliny v kapiláře je pak kalibrovatelná na teploměr.
Další typ teploměrů využívá rozdílné teplotní roztažnosti různých kovů. Když
dva takové kovy stavíme dohromady, vznikne bimetalový pásek. Při zahřívání tohoto
pásku se délka jednoho kovu změní více než toho druhého a pásek se ohne. Podle
toho jak moc se ohne, se pak dá kalibrovat teploměr.
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Kromě teplotní roztažnosti látek se může využít i jiných vlastností látek, jako
například elektrický odpor. Některé látky mění svůj odpor podle toho, jaká je jejich
teplota. Elektronická součástka nazývaná termistor se používá pro výrobu digitálních
teploměrů a využívá právě tohoto jevu.
Další vlastnost, na které jsou založeny teploměry, je množství vyzářeného
záření. Tohle známe třeba z nažhavených uhlíků, které svítí od červené přes
oranžovou až po bílou. Pokud použijeme zařízení, které je schopné vidět více než jen
lidským okem viditelné světlo, jsme schopni na principu vyzařovaného záření
(vyzařované barvy) vytvořit teploměr.

Středoškolská úroveň
V případě, že zvýšíme teplotu tělesa, začne měnit svůj objem. Pro většinu
látek se jejich objem zvětšuje s rostoucí teplotou, výjimkou je například guma, která
svůj objem s rostoucí teplotou zmenšuje.
Různé látky mění svůj objem s teplotou různě. Při změně teploty Δt se změní
objem skla méně než lihu. Tyto změny objemu můžeme vyjádřit vztahem
Δ𝑉𝑉 = β𝑉𝑉Δ𝑡𝑡, kde ΔV je změna objemu, β je teplotní koeficient objemové roztažnosti,
který je pro každou látku jiný a závisí na teplotě tělesa, V je původní objem tělesa

a Δt je změna teploty tělesa.

Právě teplotní roztažnosti se využívá u některých teploměrů.
Jeden typ teploměrů si zakládá na teplotní roztažnosti kapalin. Pokud
kapalinu v baňce zahřejeme, zvětší svůj objem. Pokud bude baňka uzavřená až na
uzounkou trubičku (kapiláru), roztáhne se kapalina, díky své tekutosti, do této
kapiláry. Výška sloupce kapaliny v kapiláře je pak kalibrovatelná na teploměr.
Další typ teploměrů využívá rozdílné teplotní roztažnosti různých kovů. Když
dva takové kovy stavíme dohromady, vznikne bimetalový pásek. Při zahřívání tohoto
pásku se délka jednoho změní více než toho druhého a pásek se ohne. Podle toho jak
moc se ohne, se pak dá kalibrovat teploměr.
Kromě teplotní roztažnosti látek se může využít i jiných vlastností látek, jako
například elektrický odpor. Některé látky mění svůj odpor podle toho, jaká je jejich
teplota. Polovodičová součástka nazývaná termistor se používá pro výrobu
digitálních teploměrů a využívá právě tohoto jevu.
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Další z vlastností těles, které se dá využít na tvorbu teploměru, je vyzařování
elektromagnetického záření. Každé těleso vyzařuje do svého okolí elektromagnetické
záření, jehož intenzitu popisuje Planckův vyzařovací zákon. S vyšší teplotou tělesa se
vyzáří více záření a vlnová délka nejvíce vyzařovaného záření se zkracuje, toto
𝑏𝑏

popisuje Wienův posunovací zákon λ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇, kde λmax je vlnová délka nejvíce

vyzařovaného záření, b je Wienova konstanta a T je termodynamická teplota tělesa.

Na dálku se dá teplota měřit pomocí infračervených teploměrů, které na základě
těchto informací určí teplotu tělesa, na které míří.
2.3.2. Sestrojení plynového teploměru (úroveň prvního stupně)
Pomůcky:
•
•
•

injekční stříkačka
trubička
voda

Průběh:
K injekční stříkačce připevníme trubičku, ve které je kapička vody (dost
velká na to, aby ucpala trubičku, ale ne moc velká, aby nebyla moc těžká).
Zahříváním a chlazením plynu uvnitř stříkačky (například dlaněmi a studenou
vodou) se bude měnit objem plynu uvnitř stříkačky, což bude mít za důsledek pohyb
kapičky v trubičce.
2.3.3. Sestrojení kapalinového teploměru (úroveň druhého stupně)
Pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•

průhledná baňka
kapilára
korek (vhodně velký, aby ucpal otvor baňky)
barvivo (čaj, hypermangan, potravinářské barvivo,…)
teploměr
nádoba, která pojme baňku i teploměr
pravítko

Průběh:
Do korku vyvrtáme díru tak, aby tamtudy prošla kapilára, ale neměla kolem
sebe mezeru, kudy by mohla unikat voda. Do baňky nalijeme obarvenou vodu,
korkem s kapilárou ji ucpeme. Pod korkem by neměl zůstávat vzduch. Zahříváním
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baňky se bude zvyšovat hladina obarvené vody v kapiláře. Rozměry kapiláry ovlivní
rozsah a rozlišení teploměru – úzké kapiláry budou mít vyšší přesnost, ale pro větší
teplotní rozsah je potřeba mít kapiláru dostatečně dlouhou, široké kapiláry budou
méně přesné, ale pro větší teplotní rozsah bude stačit kratší kapilára.

Upozornění a rady:
Při experimentu se může pracovat s horkou vodou a silnými barvivy. Horká
voda může opařit žáky a barvivo může poškodit oblečení.
Baňka by měla mít vhodnou velikost – doporučení baňky o objemu 250 ml.
Při vynášení hodnot do grafu mohou žáci použít počítačových programů jako
například Microsoft Excel.
Experiment demonstrovaný na videu by měl být braný pouze jako orientační.
Voda byla ohřívána velmi rychle a tím pádem teplota ukazovaná VERNIER
teploměrem nebyla stejná jako teplota obarvené vody v baňce.
Video je dostupné na [18].
2.3.4. Sestrojení termistorového teploměru (středoškolská úroveň)
Pomůcky:
•
•
•
•
•
•

termistor
vodiče
ohmmetr
teploměr
nádoba
led

Průběh:
Termistor zapojíme k ohmmetru a pozorujeme, jak se mění odpor termistoru
s jeho teplotou.

Upozornění a rady:
Při experimentu se může pracovat s horkou vodou, která může opařit žáky.
Pro potenciální extrapolaci dat (prodloužení křivky) je možné si připravit
nasycený roztok soli, který se dá v mrazáku zchladit na velmi nízké teploty
(například -20 °C) a přitom zůstane v kapalném skupenství.
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2.3.5. Cíle výuky
Cíl výuky pro žáky prvního stupně
Žák umí používat kapalinové teploměry a odečítat z nich teplotu.
Žák si všímá rozdílného objemu kapaliny v kapalinovém teploměru.
Žák rozpozná rozdíl teplot jako původce změny objemu.
Žák udá příklad teploměrů ze života.

Cíl výuky pro žáky druhého stupně
Žák změří a porovná teplotu vody v nádobách.
Žák je schopný vysvětlit princip kapalinového a bimetalového teploměru a zná i další
typy teploměrů.
Žák si je vědom limitací kapalinových teploměrů.
Žák udá příklady ze života, kde se setkává s teploměry, a určí jejich typ.
Žák sestrojí a nakalibruje kapalinový teploměr, pomocí kterého změří teplotu
a porovná ji s teplotou změřenou běžným teploměrem.

Cíl výuky pro žáky střední školy
Žák změří teplotu vody v nádobách.
Žák je schopný vysvětlit princip kapalinového, bimetalového, digitálního
a infračerveného teploměru.
Žák udá příklady ze života, kde se setkává s teploměry, a určí jejich typ.
Žák si je vědom limitací zmíněných teploměrů.
Žák sestrojí a nakalibruje termistorový teploměr a popíše, jak závisí jeho odpor
na teplotě. Správnost kalibrace ověří porovnáním s měřením pomocí komerčního
teploměru.

25

2.4.

Difuze

Experiment se týká difuze čaje ve studené a horké vodě.
Žáci na prvním stupni základní školy porovnávají teploty vody v nádobách
a rychlost obarvení vody čajem a jsou schopni uvést další příklad difuze.
Žáci na druhém stupni základní školy navíc předpovídají výsledky pokusu
a jsou schopni vysvětlit důvod rozdílné rychlosti difuze.
Žáci na střední škole jsou schopni popsat rozdílné chování částic pevných,
kapalných a plynných látek, příčinu difuze, vliv teploty na rychlosti difuze
a vyjmenují případy difuze v plynných a kapalných i pevných látkách.
2.4.1. Teoretický úvod
Úroveň prvního stupně
Difuze je jev, při kterém látky samovolně pronikají mezi sebe.
S tímto jevem se setkáváme v životě běžně – vůně květin se šíří po okolí,
i když se nacházejí daleko, pára nad hrncem mizí, i když ji nic neskrývá, vodové
barvy se na papíře prolínají, i když je k tomu zřejmě nic nenutí, a tak dále.
Difuzi můžeme demonstrovat například na čajovém sáčku. Mějme vodu ve
dvou sklenicích, v jedné bude studená z kohoutku a v jedné horká z konvice. Když se
do obou ponoří čajový sáček, začne se voda obarvovat. Zároveň bude znatelné, že
studená voda se obarvuje pomalu a horká voda rychle.
Důvod byl vysvětlen v úvodu – všechna hmota se skládá z malých částic –
molekul – které se v teplé vodě pohybují rychleji a tak se molekuly čaje rozšíří po
celé sklenici rychleji než ve studené vodě.
Vůně rostlin je šíření vonných chemikálií ve vzduchu, mizení páry je
zapříčiněno prolínáním páry se vzduchem, čímž se stává méně viditelnou, vodové
barvy se prolínají ze stejného důvodu jako čaj s vodou.
Rozdílná rychlost difuze ve studené a teplé kapalině je jedním z důvodů, proč
se dělá čaj a káva v horké vodě a ne ve studené.
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Úroveň druhého stupně
V případě, že k sobě umístíme dvě tělesa, začnou molekuly jednoho
samovolně prolínat mezi molekuly druhého a naopak. Tomuto jevu říkáme difuze.
V životě se setkáváme běžně s difuzí kapalných látek (prolínání čaje nebo
kávy s vodou, mléka s kávou, mýdla ve vodě,…) a plynných látek (rozptyl páry nad
hrncem, šíření vůně rostlin, voňavek a deodorantů,…).
Rychlost difuze závisí na teplotě, protože při vyšší teplotě látek se jejich
molekuly pohybují rychleji a tím pádem dochází k pronikání molekul jedné látky
mezi molekuly druhé rychleji.

Středoškolská úroveň
V případě, že k sobě umístíme dvě tělesa, začnou molekuly jednoho
samovolně prolínat mezi molekuly druhého a naopak vlivem tepelného pohybu.
Tomuto jevu říkáme difuze.
V životě se setkáváme běžně s difuzí kapalných látek (prolínání čaje nebo
kávy s vodou, mléka s kávou, mýdla ve vodě,…) a plynných látek (rozptyl páry nad
hrncem, šíření vůně rostlin, voňavek a deodorantů,…), nicméně difuze probíhá ve
všech třech skupenstvích.
Rychlost difuze závisí na teplotě, protože při vyšší teplotě látek se jejich
molekuly pohybují rychleji a tím pádem dochází k pronikání molekul jedné látky
mezi molekuly druhé rychleji.
Směr difuze je dán vektorem, který míří ve směru největšího poklesu
koncentrace jedné látky v druhé.
Vlivem difuze se mohou přenášet viry a bakterie vzduchem skrze infikované
kapičky [14]. Dalším rizikem je přenos škodlivých látek, jako jsou zplodiny
a alergeny do dýchací soustavy živočichů.
Kladný vliv má difuze například na vyvětrání vzduchu v místnosti. V biologii
se setkáváme s dějem, při kterém prochází živiny nebo škodliviny skrze
polopropustnou membránu buněk z prostředí, ve kterém se buňka nachází. Tento děj
se nazývá osmóza a je také difuzí. V metalurgii je difuze důležitá při tuhnutí a
zpracování kovů a slitin. V mikroelektronice se difuze využívá pro dosažení
požadovaných vlastností u polovodičů tak, že se do krystalické mřížky dostávají
vhodné příměsi, které upravují vodivost polovodiče. [15]
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2.4.2. Provedení experimentu
Pomůcky:
•
•
•
•

průhledné nádoby
studená a horká voda
teploměr
barvivo (čaj, hypermangan, potravinářské barvivo,…)

Průběh:
Do jedné nádoby nalijeme studenou vodu, do druhé teplou vodu. Do obou
nádob pak současně vpustíme barvivo. V nádobě s teplou vodou dojde k difuzi
rychleji a výrazněji, což způsobí viditelné zabarvení vody během krátké chvíle
(přibližně půl minuty u čaje). U chladné kapaliny je difuze méně výrazná
a k zabarvení dojde po delší době (přibližně deset minut u čaje).

Možná laboratorní práce pro druhý stupeň a střední školu:
Třídu rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane přístup ke
dvojici nádob, které vydrží vroucí vodu, teploměru a barvivu. Každá skupina pak
bude mít za úkol do každé nádoby nalít vodu různé teploty, kterou změří teploměrem
a zaznamenají. Dále do obou nádob vpustí barvivo a pozoruje zbarvování vody
v závislosti na čase.

Upozornění a rady:
Při experimentu se může pracovat s horkou vodou a silnými barvivy. Horká
voda může opařit žáky a barvivo může poškodit oblečení.
Video je dostupné na [19].
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2.4.3. Cíle výuky
Cíl výuky pro žáky prvního stupně
Žák rozliší teplotu vody v nádobách.
Žák si všímá rozdílného chování barviva ve studené a teplé vodě.
Žák rozpozná rozdíl teplot jako původce znatelně rozdílné difuze.
Žák udá příklad difuze ze života.

Cíl výuky pro žáky druhého stupně
Žák změří a porovná teplotu vody v nádobách.
Žák předpoví průběh experimentu. Na základě svých tvrzení pak experiment provede
a výsledek porovná s předpovědí.
Žák vyjmenuje další příklady difuze látek ze života.

Cíl výuky pro žáky střední školy
Žák změří a porovná teplotu vody v nádobách.
Žák předpoví průběh experimentu a předpoví, které jevy mohou průběh ovlivnit.
Na základě svých tvrzení pak experiment provede a výsledek porovná s předpovědí.
Žák udá příklady ze života, kde je možné se setkat s difuzí plynů, kapalin a pevných
látek.
Žák vysvětlí nebezpečí a užitky v životě, které jsou důsledkem difuze.
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2.5.

Tepelná kapacita, tepelná vodivost a fázové přechody

V experimentu se zahřejí tři stejně velké krychle z různých materiálů na
stejnou teplotu, které jsou následně umístěny na ledový blok, kde se ponořují táním
ledu pod sebou. V druhém provedení je led umístěn na krychle.
Žáci na prvním stupni základní školy si jsou vědomi konceptu měrné tepelné
kapacity a tepelné vodivosti.
Žáci na druhém stupni základní školy a na střední škole navíc umí počítat
tepelné výměny při změně teploty.
2.5.1. Teoretický úvod
Úroveň prvního stupně
Různé materiály se při zahřívání chovají různě. Některé (jako voda) se
ohřívat nechtějí a vyžadují na zahřátí spoustu energie. Jiné (jako kovy) se naopak
ohřejí velmi snadno. Některé (jako opět kovy) dokážou dobře vést teplo, jiné (jako
sklo) vedou teplo špatně.
Toto je vidět na následujícím experimentu. Vezměme si dvě kostky ledu,
jednu položíme na kovový a druhou na plastový hrneček (případně plech a dřevěné
prkénko). Ledová kostka na kovovém hrnečku roztaje rychleji, protože kov vede
dobře teplo a tím pádem může teplo z okolního vzduchu lépe dovést ke kostce,
zatímco plast vede teplo špatně a tím pádem to místo, na kterém kostka stojí, ochladí
a dále teplo přijímá od okolí pomaleji než kostka na kovu.
Úroveň druhého stupně
Teplota různých látek se mění různě podle toho, jestli energii, které říkáme
teplo, přijme, nebo odevzdá. Pokud teplo přijme, teplota se zvýší, pokud teplo
odevzdá, teplota se sníží. Některé látky (jako voda) vyžadují dodání, respektive
odevzdání, velkého množství tepla, aby se změnila jejich teplota.
Toho se využívá například v ústředním topení, kde se teplá voda žene od
kotle do místností nad nimi. Kdyby se užívala tekutina, která potřebuje málo tepla na
to, aby se zahřála hodně, nepředala by moc tepla v místnosti a nevytopila by ji.
Stejně tak se voda dobře používá na chlazení, protože je schopna přijmout velké
množství energie, než se zahřeje na teplotu chlazeného předmětu.
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Jiným látkám (jako kovům) stačí malé množství tepla na změnu teploty.
Fyzikální veličina, která tuto vlastnost popisuje, se jmenuje měrná tepelná kapacita,
značíme ji c a její jednotka je

J

nebo
kg °C

J

. Abychom zjistili, jaké teplo Q musíme

kg K

dodat tělesu o hmotnosti m a měrné tepelné kapacitě c, abychom změnili jeho teplotu
o Δt, použijeme vztah 𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑚𝑚Δ𝑡𝑡. Měrná tepelná kapacita by se neměla plést
s tepelnou vodivostí, která nám říká, jak rychle prostupuje danou látkou teplo.
Středoškolská úroveň
Teplota tělesa se dá změnit tím, že se mu dodá nebo odebere energie. Pokud
budeme těleso zahřívat pomocí například kahanu, budeme této energii říkat teplo.
To, kolik tepla je potřeba vyměnit, aby se změnila teplota o 1 K, závisí na vlastnosti
dané látky, které říkáme měrná tepelná kapacita. Značíme ji c a vyjadřuje kolik
energie je potřeba dodat jednomu kilogramu látky, aby se změnila její teplota o 1 K,
z čehož plyne jednotka

J

.

kg K

Pokud měrnou tepelnou kapacitu vztáhneme ne na jeden kilogram dané látky,
ale na konkrétní těleso, nebudeme mluvit o měrné tepelné kapacitě látky,
J

ale o tepelné kapacitě tělesa. Tato tepelná kapacita má jednotky K.

Teplo se v látce nerozloží rovnoměrně okamžitě, ale trvá nějakou chvíli, než

teplo přesune z jednoho místa na druhé. To, jak rychle se teplo šíří, popisuje
součinitel tepelné vodivosti, který se značí λ. Množství tepla, které projde v tělese
s obsahem průřezu S, do vzdálenosti d při teplotním rozdílu mezi původním bodem
𝑆𝑆

a konečným bodem ΔT za čas τ je 𝑄𝑄 = λ 𝑑𝑑 Δ𝑇𝑇𝑇𝑇.
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2.5.2. Provedení experimentu
Pomůcky:
•
•
•
•
•

různě hmotná tělesa stejné látky nebo tělesa různých látek
nádoba, která tato tělesa pojme
váhy
horká voda, led
podložka

Průběh (dvě varianty provedení):
1) Do nádoby umístíme tělesa, která následně zalijeme horkou vodou
a počkáme, než se vyrovná teplota těles a vody. Poté vyjmeme tělesa
z lázně a umístíme je na ledový blok. Tělesa si začnou s ledem vyměňovat
teplo, čímž led nataje a tělesa se do něj ponoří.
2) Do nádoby umístíme tělesa, která následně zalijeme horkou vodou
a počkáme, než se vyrovná teplota těles a vody. Poté vyjmeme tělesa
z lázně a umístíme je na podložku a na tělesa následně položíme ledové
kusy. Tělesa si začnou vyměňovat teplo s kusy ledu, ty natají a zmenší se.
Možná laboratorní práce pro druhý stupeň a střední školu:
Třídu rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane přístup
k pomůckám a neznámým tělesům (tělesa by měla mít stejnou hmotnost, nebo je
potřeba žákům dát váhy), u kterých budou muset určit pořadí podle velikosti měrné
tepelné kapacity.
Upozornění a rady:
Při experimentu dochází k nepřesnostem vlivem okolí. Kvantitativní výpočet
proto není vhodný.
Tělesa s podobnou měrnou tepelnou kapacitou (respektive s podobným
součinem měrné tepelné kapacity a hmotnosti) budou schopny roztát podobné
množství ledu. V případě, že budou mít znatelně odlišnou tepelnou vodivost, mohou
žáci snadněji chybovat v určení, které z těles má vyšší měrnou tepelnou kapacitu.
Při experimentu se pracuje s horkou vodou, která může opařit žáky.
Led zamrzá pomalu, je potřeba si ho proto připravit s dostatečným předstihem.
Kabinety chemie a biologie mohou obsahovat vhodná tělesa.
Video je dostupné na [20].
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2.5.3. Cíle výuky
Cíl výuky pro žáky prvního stupně
Žák si všímá, že se různé látky zahřívají různě rychle.
Žák vnímá, že se teplo šíří v různých látkách různě rychle.

Cíl výuky pro žáky druhého stupně
Žák si všímá, že se tělesa zahřívají různě rychle v závislosti na látce a hmotnosti
tělesa.
Žák vnímá, že se teplo šíří v různých látkách různě rychle.
Žák předpoví výsledek experimentu prokazující různou měrnou tepelnou kapacitu
látek.
Žák provede experiment a porovná výsledek s předpovědí.
Žák udá příklady, kdy se s projevy měrné tepelné kapacity setká v běžném životě.

Cíl výuky pro žáky střední školy
Žák si všímá, že se tělesa zahřívají různě rychle v závislosti na látce a hmotnosti
tělesa.
Žák vnímá, že se teplo šíří v různých látkách různě rychle.
Žák navrhne experiment na demonstraci různosti měrných tepelných kapacit látek.
Žák předpoví výsledek experimentu.
Žák provede experiment a porovná výsledek s předpovědí.
Žák udá příklady, kdy se s projevy měrné tepelné kapacity setká v běžném životě.
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Doslov / Závěr
Tato bakalářská práce si dala za úkol přiblížit vybrané koncepty z oblasti
termiky na úrovni základoškolské a středoškolské ve třech krocích:
1) Představit vybraný koncept způsobem srozumitelným učitelům
fyziky, neaprobovaným učitelům fyziky i žákům ve třech úrovních
(první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy, střední
škola).
2) Vybrané koncepty demonstrovat experimentem, který bude natočen
na video.
3) Připravit pracovní listy pro laboratorní práce týkající se zmíněných
experimentů na úrovni druhého stupně základní školy a střední školy.
V rámci tvorby této bakalářské práce vznikla videa, která jsou dostupná
na přiloženém CD a na YouTube (viz [16], [17], [18], [19] a [20]), a pracovní listy
spolu s komentáři pro učitele k těmto materiálům, které se nacházejí v příloze.
Na základě RVP a učebnic vznikly výukové texty kapitoly 2. Tyto texty a pracovní
listy pro laboratorní práce byly posouzeny učiteli fyziky Ing. Danou Juchelkovou
ze ZŠ Těrlicko, RNDr. Miroslavem Jílkem, Ph.D. z gymnázia Polička, Mgr. Věrou
Krajčovou ze Smíchovské střední průmyslové školy v Praze a RNDr. Zdeňkou
Kamarádovou ze ZŠ Ústavní. Úroveň 1. stupně ZŠ byla konzultována s RNDr. Jitkou
Houfkovou Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky. Na základě jejich připomínek byly tyto
texty upraveny do finální podoby.
Na tuto práci by bylo v budoucnosti možné navázat: nabízí se rozšíření
souboru experimentů k těmto konceptům (jako například žákovský experiment
k teplotní roztažnosti pevných látek) nebo přidáním experimentů k dalším
konceptům z oblasti termiky. Další možné navázání by bylo rozšíření úrovní
na vysokou školu.
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Příloha 1a:
Teplotní roztažnost plynů – pracovní list pro druhý stupeň
Úvod
Ve fyzice rozlišujeme tři skupenství látek – plynné, kapalné a pevné – podle
chování molekul ve struktuře dané látky. V plynných látkách se molekuly pohybují
volně a nezávisle na ostatních molekulách a jediné interakce, ke kterým dochází, jsou
srážky s jinými molekulami nebo se stěnou nádoby, ve které se nacházejí.
Teplota je fyzikální veličina, která úzce souvisí s rychlostí molekul plynu.
Vyšší rychlost molekul znamená vyšší teplotu. V případě, že zvýšíme teplotu plynu,
zvětší svůj objem.
Různé látky mění svůj objem s teplotou různě. Při změně teploty Δt se změní
objem například polystyrenu, kterým se běžně zateplují budovy, méně než omítky.

Experiment
Od vyučujícího dostanete k dispozici dvě nádoby, odměrný válec, barvivo,
horkou a studenou vodu a stojan. Studenou vodu nalijte do kádinky a horkou
do odměrného válce. Studenou vodu obarvěte barvivem pro lepší viditelnost.
Zatímco se odměrný válec ohřívá od horké vody uvnitř, zamyslete se,
co se stane s horkým vzduchem, když je
zchlazen?

Horkou vodu z odměrného válce
opatrně vylijte a odměrný válec zavěste
hrdlem dolů do studené obarvené vody (jako

Obrázek P1a: Schéma provedení

je na obrázku P1a). Vzduch uvnitř válce,

experimentu

který se ohřál o stěny, se začne od studené vody chladit. Podle úvahy z předchozí
otázky, co se stane se vzduchem uvnitř válce?
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Reaguje na to nějak voda, která je pod ním? Jak?

Závěr
Nakreslete, jak situace vypadala na začátku a jak na konci:

Setkali jste se už někdy jindy s teplotní roztažností plynů nebo jejími
projevy? Popište tyto situace:

Slyšeli jste už, že teplý vzduch a teplá voda stoupají nahoru. Pokuste se
vysvětlit na základě znalostí o teplotní roztažnosti, proč k tomu dochází:
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Příloha 1A:
Teplotní roztažnost plynů – komentář pro učitele
k pracovnímu listu pro druhý stupeň
Závěr
Nakreslete, jak situace vypadala na začátku, a jak na konci:
Zde je podstatné, aby z obrázku bylo vidět, že hladina vody byla na začátku
experimentu níže (a v rovině hrdla odměrného válce) než na konci experimentu
(kde má být hladina uvnitř válce).

Setkali jste se už někdy jindy s teplotní roztažností plynů nebo jejími
projevy? Popište tyto situace:

Asi

nejčastěji

se lze

setkat

s roztažností

vzduchu

v pneumatikách

cyklistických kol a nafukovacích míčích či matracích.

Slyšeli jste už, že teplý vzduch a teplá voda stoupají nahoru. Pokuste se
vysvětlit na základě znalostí o teplotní roztažnosti, proč k tomu dochází:
Důvodem je, že při roztažení se zachová hmotnost. Pokud je hmotnost stejná,
ale objem se zvětší, musí klesnout hustota (hustota =

hmotnost
objem

). A pokud klesne

hustota, tak vztlaková síla vytlačí teplý vzduch nebo kapalinu nahoru.
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Příloha 1b:
Teplotní roztažnost plynů – pracovní list pro střední školy
Úvod
Ve fyzice rozlišujeme tři skupenství látek – plynné, kapalné a pevné – podle
chování molekul ve struktuře dané látky. V plynných látkách se molekuly pohybují
volně a nezávisle na ostatních molekulách a jediné interakce, ke kterým dochází, jsou
srážky s jinými molekulami nebo se stěnou nádoby, ve které se nacházejí.
Teplota je fyzikální veličina, která úzce souvisí s rychlostí molekul plynu.
Vyšší rychlost molekul znamená vyšší teplotu. V případě, že zvýšíme teplotu plynu,
zvětší svůj objem.
Teplotní změnu objemu plynu můžeme vyjádřit pomocí následujícího vztahu:
𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑉𝑉0 β(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0 ),

nebo pomocí stavové rovnice pro ideální plyn při izobarickém ději
𝑇𝑇

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 𝑇𝑇 ,
0

kde V je výsledný objem, V0 je počáteční objem, β je koeficient objemové
1

teplotní roztažnosti (který je pro plyny β = 273,15 K), T0 je počáteční termodynamická

teplota a T je konečná termodynamická teplota. Děj můžeme považovat

za izobarický, protože je dostatečně pomalý na to, aby se vyrovnával tlak uvnitř
odměrného válce a okolí.
Experiment
Dokážete na základě vašich znalostí navrhnout experiment na demonstraci
teplotní roztažnosti plynů? Pokud ano, popište ho:
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Od vyučujícího dostanete k dispozici dvě nádoby, odměrný válec, barvivo,
horkou a studenou vodu, stojan a teploměr.
V následujícím experimentu budete zahřívat horkou vodou odměrný válec,
čímž se zahřeje i vzduch uvnitř něj.
Tento odměrný válec následně ponoříte hrdlem dolů do studené vody.
Zamyslete se, co se bude dít se vzduchem a vodou v aparatuře. Nakreslete, jaký bude
stav aparatury po ustálení (pro představu, jak vypadá na začátku, se podívejte
na schéma na obrázku P1b):

Následně experiment proveďte. Studenou vodu nalijte do jedné nádoby a horkou
do druhé. Válec ponořte do horké vody dnem dolů tak, aby se do něj nedostala voda,
a studenou vodu obarvěte barvivem pro lepší viditelnost. Změřte teplotu vody v obou
nádobách a zjistěte, jaký je objem odměrného válce (celého, nezapomeňte na část,
která nemá na sobě dílky).
Hodnoty si poznamenejte:
Objem válce:
Teplota horké vody:
Teplota studené vody:
Dále opatrně vyndejte válec z horké
vody a zavěste ho do stojanu dnem vzhůru

Obrázek P1b: Schéma provedení
experimentu

tak, aby měl hrdlo ponořené ve studené vodě několik centimetrů pod hladinou vody
(jako jak je ukázáno na schématu).
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Vypočítejte změnu objemu vzduchu uvnitř odměrného válce pomocí vztahů
z úvodní části. Vzduch uvnitř válce bude mít teplotu stejnou, jako má válec (který
bude mít teplotu stejnou, jako měla vodní lázeň). Po zchlazení klesne teplota válce
i vzduchu uvnitř na teplotu studené vody (respektive na teplotu místnosti).
1

Výpočet pomocí koeficientu teplotní objemové roztažnosti plynů β = 273,15 K:

Výpočet pomocí vztahu pro ideální plyn:

Jaký objem zaujímal plyn ve válci na konci experimentu?
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Závěr
Porovnejte výsledky získané těmito dvěma metodami a experimentem.
Shodují se? Pokud ne, která metoda výpočtu je blíž k naměřené hodnotě?

Na

počátku

experimentu

měl

zahřátý

vzduch

v odměrném

válci

objem _____ ml a teplotu ____ °C. Po zchlazení klesl jeho objem na _____ ml a jeho
teplota na ____ °C.
Teoretický výpočet využívající koeficient teplotní objemové roztažnosti
předpověděl výsledný objem na ______ ml, výpočet pomocí stavové rovnice
ideálního plynu předpověděl výsledný objem na ______ ml. Naměřený objem
byl ________ ml.
Setkali jste se už někdy jindy s teplotní roztažností plynů nebo jejími
projevy? Popište tyto situace:

Slyšeli jste už, že teplý vzduch a teplá voda stoupají nahoru. Pokuste se
vysvětlit na základě znalostí o teplotní roztažnosti, proč k tomu dochází:
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Příloha 1B:
Teplotní roztažnost plynů – komentář pro učitele
k pracovnímu listu pro střední školy
Experiment
1

Výpočet pomocí koeficientu teplotní objemové roztažnosti plynů β = 273,15 K:
Výpočet pro objem V0 = 100 ml a teplotní rozdíl Δt = -60K:
V = V0 (1 + βΔt) = 100 ml · �1 +

1
· (−60 K)� =̇ 78,0 ml
273,15 K

Výpočet pomocí vztahu pro ideální plyn:

Výpočet pro objem V0 = 100 ml, teplotu T = 293,15 K a T0 = 353,15 K:
V = V0

Závěr

293,15 K
T
= 100 ml ·
=̇ 83,0 ml
353,15 K
T0

Porovnejte výsledky získané těmito dvěma metodami a experimentem.
Shodují se? Pokud ne, která metoda výpočtu je blíž k naměřené hodnotě?
Výsledky nebudou přesné, v experimentu část tepla unikne do okolí
při přenosu odměrného válce. Pokročilejší žáci by mohli diskutovat, například jestli
je vzduch ideální plyn nebo jak moc je teplotní koeficient objemové roztažnosti β
závislý na teplotě. Pro naši změnu teplot (z asi 90 °C na asi 25 °C) je tato změna
nezanedbatelná a částečně ovlivňuje výsledek.
Setkali jste se už někdy jindy s teplotní roztažností plynů nebo jejími
projevy? Popište tyto situace:
Asi

nejčastěji

se lze

setkat

s roztažností

vzduchu

v pneumatikách

cyklistických kol a nafukovacích míčích či matracích.
Slyšeli jste už, že teplý vzduch a teplá voda stoupají nahoru. Pokuste se
vysvětlit na základě znalostí o teplotní roztažnosti, proč k tomu dochází:
Důvodem je, že při roztažení se zachová hmotnost. Pokud je hmotnost stejná
ale objem se zvětší, musí klesnout hustota (hustota =

hmotnost
objem

) a pokud klesne

hustota, tak vztlaková síla vytlačí teplý vzduch nebo kapalinu nahoru.
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Příloha 2a:
Kapalinový teploměr – pracovní list
Úvod
V případě, že zvýšíme teplotu tělesa, začne měnit svůj objem. Objem většiny
látek se s rostoucí teplotou zvětšuje. Právě tohoto jevu se využívá u kapalinových
teploměrů.
Zkuste vymyslet jak využít teplotní roztažnosti kapalin na výrobu teploměru.
Znáte nějaký takový teploměr? Kde se s ním setkáváte?

Experiment
Od vyučujícího dostanete k dispozici vodu, barvivo, baňku, korek s kapilárou,
teploměr a nádobu. Do baňky nalijte vodu po okraj a obarvěte ji. Ujistěte se, že
kolem kapiláry nemůže protékat voda. Korkem s kapilárou pak ucpěte baňku tak, aby
pod korkem nebyl, pokud možno, vzduch.
Do nádoby nalijte horkou vodu a ponořte do ní baňku spolu s teploměrem
a počkejte, než se ustálí teplota vody v baňce. Vodní lázeň bude pomalu chladnout.
V průběhu toho si zaznamenávejte do tabulky, jak vysoko dosahovala obarvená voda
v kapiláře při teplotě, kterou udával teploměr:
Teplota
[°C]
Výška
[cm]
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Dále

vyneste

tyto

hodnoty

do grafu na čtverečkovanou část papíru.
Až budete mít připravený graf,
dostanete od vyučujícího vodu o neznámé
teplotě. Změřte u ní teplotu pomocí
vašeho teploměru:
běžného teploměru:

Závěr
Jaký tvar má závislost výšky hladiny vody na teplotě (zkuste srovnat tvar
grafu s tím, co jste se učili v matematice)?

Dokázali jste sestrojit teploměr tak, že ukazoval správné hodnoty teploty?
Pokud ne, kde nastal problém?
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Jaký rozsah měl váš teploměr? Jaké rozsahy jsou u kapalinových teploměrů,
se kterými se běžně setkáváte (například lékařský, teploměr za oknem, atd.), potřeba?

Má váš teploměr nějakou fyzikální hranici teplot, které může měřit, nebo je
váš rozsah omezený pouze tím, jaké teploty jste schopni vyrobit?
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Příloha 2A:
Kapalinový teploměr – komentář pro učitele k pracovnímu
listu
Závěr
Jaký tvar má závislost výšky hladiny vody na teplotě (zkuste srovnat tvar
grafu s tím, co jste se učili v matematice)?
Lineární, ideálně.
Dokázali jste sestrojit teploměr tak, že ukazoval správné hodnoty teploty?
Pokud ne, kde nastal problém?
Problém mohl nastat v nepřesnosti měření žáků. Dalším problémem může
být, že při měření teploty byla teplota vody v nádobě jiná, než teplota vodní lázně,
ve které byla nádoba ponořená.
Jaký rozsah měl váš teploměr? Jaké rozsahy jsou u kapalinových teploměrů,
se kterými se běžně setkáváte (například lékařský, teploměr za oknem, atd.), potřeba?
Zde je podstatné, aby si byli žáci vědomi, jakých teplot se venku běžně
dosahuje (světové rekordy jsou přibližně -100 °C a +50 °C, což znamená,
že teploměry s většími rozsahy jsou za okno a na zahradu zbytečné. Zároveň je třeba
brát zřetel na naše podnebné podmínky, takže pro nás jsou spíše podstatné teploměry
od asi -20 °C po asi 50 °C). Dalším běžným teploměrem jsou lékařské teploměry,
které mívají rozsah od 35 °C do 42 °C.
Má váš teploměr nějakou fyzikální hranici teplot, které může měřit, nebo je
váš rozsah omezený pouze tím, jaké teploty jste schopni vyrobit?
Omezení je v použité kapalině – vodě.
Její rozsah teplot bude od 0 °C do 100 °C.
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Příloha 2b:
Termistorový teploměr – pracovní list
Úvod
Podle toho, jak dobře materiály vedou elektrický proud, je můžeme rozmístit
na škálu, kde na jednom konci budou takové, které vedou proud velmi dobře
(vodiče), a na druhém konci ty, které ho vedou velmi špatně až vůbec (izolanty).
Ty materiály, u kterých odpor závisí na vnějších podmínkách (například na
teplotě), se nazývají polovodiče. Pokud teplotu polovodiče zvýšíme, dojde k excitaci
elektronů z atomů tvořících polovodič a tyto uvolněné elektrony budou moci být
součástí elektrického proudu, čímž se zvýší vodivost daného polovodiče a klesne
jeho odpor.
Na tomto principu jsou založeny digitální teploměry – teploměr obsahuje
polovodičovou součástku jménem termistor, která mění svůj odpor podle svojí
teploty. Termistor je připojený k ohmmetru, který měří jeho odpor. Co je potřeba
zjistit, je, jaké odpory odpovídají jakým teplotám.

Experiment
V následujícím experimentu si zkusíte nakalibrovat termistor na teploměr.
Od vyučujícího dostanete termistor, teploměr, vodiče, ohmmetr a nádobu.
Termistor připojte k ohmmetru a ten zapněte. Termistor spolu s teploměrem
následně vložte do nádoby a najděte vhodný rozsah pro měření odporu. Následně
do nádoby nalijte horkou vodu.
Vodní lázeň bude pomalu chladnout. V průběhu toho si zaznamenávejte
do tabulky, jak se mění odpor termistoru v závislosti na teplotě (nezapomeňte změřit
i teploty nižší, než je teplota v místnosti):
Teplota
[°C]
Odpor
[Ω]
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Dále vyneste tyto hodnoty do grafu závislosti teploty na odporu
na čtverečkovanou část papíru, proložte je křivkou a určete, o jakou závislost by se
mohlo jednat.

Zkuste odhadnout, jak bude proložená křivka pokračovat mimo naměřené
hodnoty. Ověřte svůj odhad změřením teploty solného roztoku, který dostanete
od vyučujícího, pomocí
vašeho teploměru:
běžného teploměru:
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Závěr
Dokázali jste nakalibrovat teploměr tak, že ukazoval správné hodnoty
teploty? Pokud ne, kde nastal problém? Jak by se dala zlepšit jeho přesnost?

Na základě výsledného grafu zformulujte, jak závisí odpor termistoru na teplotě:

Podařilo se správně určit teplotu i mimo vámi naměřené hodnoty?
Diskutujte přesnost vašeho měření:

Jaký rozsah měl váš teploměr? Jaké rozsahy jsou u běžných teploměrů potřeba?

Má váš teploměr nějakou fyzikální hranici teplot, které může měřit, nebo je
váš rozsah omezený pouze tím, jaké teploty jste schopni vyrobit?
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Příloha 2B:
Termistorový teploměr – komentář pro učitele
k pracovnímu listu
Závěr
Dokázali jste nakalibrovat teploměr tak, že ukazoval správné hodnoty
teploty? Pokud ne, kde nastal problém? Jak by se dala zlepšit jeho přesnost?
Problémem mohl být fakt, že termistor neměl stejnou teplotu jako teploměr,
který měřil teplotu vody, ve které byl termistor ponořen. Dalším problémem by mohl
být fakt, že z vysokých teplot klesala teplota rychle a žáci si nemuseli stíhat
zapisovat hodnoty.
Podařilo se správně určit teplotu i mimo vámi naměřené hodnoty?
Diskutujte přesnost vašeho měření.
Přesnost je zde velmi variabilní. Ne každý dokáže dokonale pochytit tvar
křivky a výsledky se pak mohou právě kvůli tomuto velmi lišit.
Jak závisí odpor termistoru na teplotě?
Křivka vypadá přibližně jako exponenciála.
Jaký rozsah měl váš teploměr? Jaké rozsahy jsou u běžných teploměrů potřeba?
Zde je podstatné, aby si byli žáci vědomi, jakých teplot se venku běžně dosahuje
(světové rekordy jsou přibližně -100 °C a +50 °C, což znamená, že teploměry
s většími rozsahy jsou za okno a na zahradu zbytečné. Zároveň je třeba brát zřetel
na naše podnebné podmínky, takže pro nás jsou spíše podstatné teploměry od asi
-20 °C po asi 50 °C). Dalším běžným teploměrem jsou lékařské teploměry, které
mívají rozsah od 35 °C do 42 °C.
Má váš teploměr nějakou fyzikální hranici teplot, které může měřit, nebo je
váš rozsah omezený pouze tím, jaké teploty jste schopni vyrobit?
Meze zde jsou diskutabilní. Pro nízké teploty bude odpor termistoru velmi
vysoký a tím pádem by se dalo říct, že jeho přesnost roste. Pak by nejspíš mezí byla
absolutní nula a rozsah ohmmetru. Pro vysoké teploty bude mezí teplota tání
termistoru a citlivost ohmmetru.
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Příloha 3a:
Difuze – pracovní list pro druhý stupeň
Úvod
Ve fyzice rozlišujeme tři skupenství látek – plynné, kapalné a pevné – podle
chování molekul ve struktuře dané látky. V pevných látkách jsou molekuly na sebe
vázané přitažlivými silami, které jim znemožňují se příliš vzdálit od své rovnovážné
polohy, kolem které pouze kmitají.
Pokud je látce dodána energie, molekuly budou kmitat s dostatečnou
výchylkou na to, aby se vzdálily od okolních molekul a tím překonaly jejich
přitažlivé síly. Takové skupenství se nazývá kapalné. Molekuly se v kapalině mohou
pohybovat volněji, ale nemohou se pohybovat libovolně, jsou stále vázány
do objemu kapaliny.
Třetím skupenstvím je plynné. Pokud molekulám v kapalině dodáme dostatek
energie, budou schopny se svou rychlostí vyletět mimo kapalinu a pohybovat se
nezávisle na ostatních molekulách. Molekuly plynu vzájemně působí s jinými
molekulami pouze při srážkách s nimi, nebo se stěnou nádoby, ve které se nacházejí.
Nakreslete, jak si představujete strukturu molekul (kuliček) v pevném,
kapalném a plynném skupenství:

Pevné

Kapalné
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Plynné

Děj, při kterém částice jedné látky samovolně prolínají mezi částice jiné
látky, nazýváme difuze. Ze znalostí z hodin vyjmenujte příklady difuze:

Zkuste určit, jaké molekuly mezi sebe pronikají ve vašich příkladech:

Teplota systému nám říká, jak rychle se pohybují molekuly daného systému.
V případě plynných a kapalných látek se mohou molekuly pohybovat po objemu
tekutiny, co ale v případě pevných látek? Jak se mohou molekuly pohybovat v nich?

Dokázali byste předpovědět na základě předchozích úvah, jaký vliv bude mít
teplota na průběh difuze? Popište ho:
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Experiment
V našem experimentu budeme pozorovat průběh difuze barviva ve vodě
o různých teplotách. Od učitele dostanete k dispozici dvě nádoby, které vydrží vodu
o vysoké teplotě, přístup k horké a studené vodě, teploměr a barvivo.
Horkou vodu opatrně nalijte do jedné nádoby a studenou vodu do druhé.
Teplotu vody v obou nádobách změřte teploměrem a poznamenejte:
Horká voda:
Studená voda:
Dále do obou nádob současně vpusťte barvivo a pozorujte, jak se chová
za různých teplot. Zakreslete, jak vypadá voda s barvivem v nádobách po několika
minutách:

Studená voda

Teplá voda
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Závěr
Souhlasí průběh experimentu s předpověďmi z úvodní části? Pokud ne,
dokážete vysvětlit, v čem spočívala mylná představa?

Setkali jste se už někdy s tím, jak teplota ovlivňovala běžný život skrze
difuzi? Popište tyto situace:

Difuze je děj, při kterém dochází k __________________________________
____________________________________________________________________.
Rychlost difuze závisí na _____________________________________ a to tak, že
_________________________________________________________________.
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Příloha 3A:
Difuze – komentář pro učitele k pracovnímu listu pro druhý
stupeň
Úvod
Teplota systému nám říká, jak rychle se pohybují molekuly daného systému.
V případě plynných a kapalných látek se mohou molekuly pohybovat po objemu
tekutiny, co ale v případě pevných látek? Jak se mohou molekuly pohybovat v nich?
V pevném skupenství se nemohou pohybovat molekuly volně, takže zde se
bude teplota projevovat tak, že budou molekuly pevné látky více kmitat kolem své
rovnovážné polohy.

Závěr
Setkali jste se už někdy s tím, jak teplota ovlivňovala běžný život skrze
difuzi? Popište tyto situace:
Žáci se mohli setkat s tím, že se pokusili si udělat čaj ve studené vodě.
Také je to znát při rozpouštění cukru nebo soli ve studené vodě oproti teplé.
Difuze je děj, při kterém dochází k __prolínání molekul jedné látky mezi
molekuly druhé látky___. Rychlost difuze závisí na _teplotě_ a to tak, že _vyšší
teplota znamená rychlejší difuzi_.
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Příloha 3b:
Difuze – pracovní list pro střední školy
Úvod
Ve fyzice rozlišujeme tři skupenství látek – plynné, kapalné a pevné – podle
chování molekul ve struktuře dané látky. V pevných látkách jsou molekuly na sebe
vázané přitažlivými elektrickými silami, které jim znemožňují se příliš vzdálit od své
rovnovážné polohy, kolem které pouze kmitají. Velikost síly mezi molekulami
v závislosti na jejich vzájemné vzdálenosti vyjadřuje graf:

Obrázek P3b: Graf závislosti síly na vzdálenosti molekul
Pokud je látce dodána energie, molekuly budou kmitat s dostatečnou
amplitudou na to, aby se vzdálily od okolních molekul a tím překonaly přitažlivou
jámu z grafu. Tím se jim umožní se pohybovat volněji a vyměňovat si polohu.
Takovému skupenství říkáme kapalné.
Třetím skupenstvím je plynné. Pokud molekulám v kapalině dodáme dostatek
energie, budou schopny se svou rychlostí vyletět mimo kapalinu a pohybovat se
nezávisle na ostatních molekulách. Molekuly plynu interagují s jinými molekulami
pouze při srážkách s nimi, nebo se stěnou nádoby, ve které se nacházejí.
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Nakreslete strukturu molekul (kuliček) v pevném, kapalném a plynném
skupenství:

Pevné

Kapalné

Plynné

Děj, při kterém částice jedné látky samovolně prolínají mezi částice jiné
látky, nazýváme difuze. Ze znalostí z hodin vyjmenujte příklady difuze:

Zkuste určit, jaké molekuly mezi sebe pronikají ve vašich příkladech:

Teplota systému nám říká, jak rychle se pohybují molekuly daného systému.
V případě plynných a kapalných látek se mohou molekuly pohybovat po objemu
tekutiny, co ale v případě pevných látek? Jak se mohou molekuly pohybovat v nich?

Dokázali byste předpovědět na základě předchozích úvah, jaký vliv bude mít
teplota na průběh difuze?
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Experiment
V našem experimentu budeme pozorovat průběh difuze barviva ve vodě
o různých teplotách. Od učitele dostanete k dispozici dvě nádoby, které vydrží vodu
o vysoké teplotě, přístup k horké a studené vodě, teploměr a barvivo.
Horkou vodu opatrně nalijte do jedné nádoby a studenou vodu do druhé.
Teplotu vody v obou nádobách změřte teploměrem a poznamenejte:
Horká voda:
Studená voda:
Dále do obou nádob současně vpusťte barvivo a pozorujte, jak se chová
za různých teplot. Zakreslete, jak vypadá voda s barvivem v nádobách po několika
minutách:

Studená voda

Teplá voda

Závěr
Souhlasí průběh experimentu s předpověďmi z úvodní části? Pokud ne,
pokuste se vysvětlit, v čem spočívala mylná představa.
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Na základě vašich znalostí o difuzi odhadněte, jak bude záviset rychlost
difuze na skupenství difundujících látek.

Setkali jste se už někdy v běžném životě se situací, kdy měla teplota vliv na
rychlost difuze? Popište tyto situace:

Vyjmenujte příklady, kdy může být difuze užitečná a kdy může být nebezpečná:
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Příloha 3B:
Difuze – komentář pro učitele k pracovnímu listu pro
střední školy
Úvod
Teplota systému nám říká, jak rychle se pohybují molekuly daného systému.
V případě plynných a kapalných látek se mohou molekuly pohybovat po objemu
tekutiny, co ale v případě pevných látek? Jak se mohou molekuly pohybovat v nich?
V pevném skupenství jde stále o pohyb molekul. Na rozdíl od plynného a
kapalného skupenství se nemohou pohybovat molekuly volně, takže zde se bude
teplota projevovat tak, že budou molekuly pevné látky více oscilovat kolem své
rovnovážné polohy.

Závěr
Na základě vašich znalostí o difuzi odhadněte, jak bude záviset rychlost
difuze na skupenství difundujících látek.
Nejrychleji probíhá v plynných látkách, protože tam se částice pohybují
nejméně omezeně a mají velkou energii. U kapalin je difuze pomalejší a u pevných
látek je difuze nejpomalejší, protože tam jsou částice velmi omezené v pohybu,
oscilují kolem své rovnovážné polohy a pozici si tolik nevyměňují.
Setkali jste se už někdy v běžném životě se situací, kdy měla teplota vliv na
rychlost difuze? Popište tyto situace:
Žáci se mohli setkat s tím, že se pokusili si udělat čaj ve studené vodě.
Také je to znát při rozpouštění cukru nebo soli ve studené vodě oproti teplé.
Vyjmenujte příklady, kdy může být difuze užitečná a kdy může být
nebezpečná:
Difuze je užitečná při větrání, dýchání, tvorbě směsí (jako čaj, léky, atd.).
Nebezpečná může být při šíření škodlivin (výfuky z aut apod.), jedovatých
látek (únik z chemických objektů nebo továren) nebo nemocí (šíření kapének při
kašlání nebo kýchání, šíření vzduchem přenášených virů).
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Příloha 4a:
Měrná tepelná kapacita – pracovní list pro druhý stupeň
Teplota tělesa se dá změnit tím, že se mu dodá nebo odebere energie. Pokud
budeme těleso zahřívat pomocí například kahanu, budeme této energii říkat teplo.
Teplota různých látek reaguje na výměnu tepla různě. Některé látky (jako voda)
vyžadují výměnu velkého množství tepla, aby se změnila jejich teplota. Jiným látkám
(jako kovům) stačí malé množství tepla na změnu teploty. Fyzikální veličina, která
tuto vlastnost popisuje, se jmenuje měrná tepelná kapacita, značíme ji c a její
jednotka je

J

kg °C

nebo

J

. Abychom zjistili, jaké teplo musíme dodat tělesu o dané

kg K

hmotnosti a měrné tepelné kapacitě, abychom změnili jeho teplotu o určitou hodnotu,
použijeme vztah teplo = hmotnost · měrná tepelná kapacita · změna teploty.
Experiment
V našem experimentu budeme pozorovat tání ledu, který je přiložen
k zahřátým tělesům. Od vyučujícího dostanete několik různých těles – napište
do tabulky, z jakého materiálu jsou vyrobena, jaká je jejich hmotnost a jakou mají
tyto materiály měrnou tepelnou kapacitu:
Materiál

Hmotnost

Měrná tepelná kapacita

Dokážete na základě vztahu z úvodní části a vámi zjištěných hodnot určit,
pod kterým tělesem roztaje nejvíce ledu?
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Tělesa zahřejte pomocí horké vody a počkejte, než se teplota ustálí. Potom je
opatrně přemístěte na led a pozorujte, pod kterým tělesem roztaje nejvíce ledu
za přiměřeně dlouhou dobu.
Závěr
Potvrdil experiment vaši předpověď?

Setkali jste se už někdy jindy s důsledky toho, že látky mají různou měrnou
tepelnou kapacitu? Popište tyto situace:
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Příloha 4A:
Měrná tepelná kapacita – komentář pro učitele
k pracovnímu listu pro druhý stupeň
Experiment
Dokážete na základě vztahu z úvodní části a vámi zjištěných hodnot určit,
pod kterým tělesem roztaje nejvíce ledu?
Nejvíce ledu roztaje pod tím tělesem, které má největší součin měrné tepelné
kapacity a hmotnosti. Více v diskuzi v závěru.

Závěr
Potvrdil experiment vaši předpověď?
Na množství roztátého ledu má vliv nejen tepelná kapacita, ale i tepelná
vodivost materiálu. Látky s vyšší tepelnou vodivostí přesunou teplo z horní části
tělesa do spodní rychleji, kde se odevzdá ledu, a tím pádem se tolik tepla neodvede
do vzduchu.
Setkali jste se už někdy jindy s důsledky toho, že látky mají různou měrnou
tepelnou kapacitu? Popište tyto situace:
S tímto se možná setkali žáci při ohřevu. Voda je jedna z látek s nejvyšší
měrnou tepelnou kapacitou, zatímco olej má asi poloviční a kovy asi desetinovou. Při
ohřevu vody trvá velmi dlouho, než se zahřeje, kovový hrnec se na plotně zahřeje
velmi rychle, olej na pánvi také.
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Příloha 4b:
Měrná tepelná kapacita – pracovní list pro střední školy
Teplota tělesa se dá změnit tím, že se mu dodá nebo odebere energie. Pokud
budeme těleso zahřívat pomocí například kahanu, budeme této energii říkat teplo.
Teplota různých látek reaguje na výměnu tepla různě. Některé látky (jako voda)
vyžadují výměnu velkého množství tepla, aby se změnila jejich teplota. Jiným látkám
(jako kovům) stačí malé množství tepla na změnu teploty. Fyzikální veličina, která
tuto vlastnost popisuje, se jmenuje měrná tepelná kapacita, značíme ji c a její
jednotka je

J

kg °C

nebo

J

. Abychom zjistili, jaké teplo Q musíme dodat tělesu

kg K

o hmotnosti m a měrné tepelné kapacitě c, abychom změnili jeho teplotu o Δt,
použijeme vztah 𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑚𝑚Δ𝑡𝑡.

Změna skupenství z pevného na kapalné nebo plynné, nebo z kapalného

na plynné je proces, při kterém musíme dodat látce, která mění skupenství, velké
množství energie. Tato energie se nazývá měrné skupenské teplo, značí se l a její
J

jednotky jsou kg.
Experiment
V našem experimentu budeme pozorovat tání ledu, který je přiložen
k zahřátým tělesům. Od vyučujícího dostanete několik různých těles – napište
do tabulky, z jakého materiálu jsou vyrobena, jaká je jejich hmotnost, a jakou mají
tyto materiály měrnou tepelnou kapacitu:
Materiál

Hmotnost
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Měrná tepelná kapacita

Tato tělesa budeme zahřívat pomocí vody. Předpokládejme, že se jejich
teplota ustálí na 90 °C. Dokážete určit, kolik ledu o teplotě, kterou může asi mít váš
led (odhadněte), by ta tělesa dokázala roztát (předpokládejme, že led roztaje na vodu
o 0 °C a dále se nezahřívá)? Pod kterým tělesem roztaje podle vašeho výpočtu nejvíc
ledu?

Tělesa zahřejte pomocí horké vody a počkejte, než se teplota ustálí. Potom je
opatrně přemístěte na led a pozorujte, pod kterým tělesem roztaje nejvíce ledu
za přiměřeně dlouhou dobu.
Závěr
Potvrdil experiment vaši předpověď?

Jaké zanedbané jevy mohly ovlivnit průběh experimentu? Byly vaše odhady
správné? Způsobily, že nejvíce roztálo jiné těleso, než teoreticky mělo?

Setkali jste se už někdy jindy s důsledky toho, že látky mají různou měrnou
tepelnou kapacitu? Popište tyto situace:
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Příloha 4B:
Měrná tepelná kapacita – komentář pro učitele
k pracovnímu listu pro střední školy
Experiment
Tato tělesa budeme zahřívat pomocí vody. Předpokládejme, že se jejich
teplota ustálí na 90 °C, dokážete určit, kolik ledu o teplotě, kterou může asi mít váš
led (odhadněte), by ta tělesa dokázala roztát (předpokládejme, že led roztaje na vodu
o 0 °C a dále se nezahřívá)?
Teplota ledu se bude lišit podle toho, kdy byl led vyndán z mrazáku a jak moc
mrazák chladí.
Při výpočtu musí žáci nejen určit teplo potřebné k zahřátí ledu na 0 °C, musí
k tomu přidat i skupenské teplo tání. Nejvíce ledu roztaje pod tím tělesem, které má
největší součin měrné tepelné kapacity a hmotnosti.
Závěr
Potvrdil experiment vaši předpověď?
Je možné, že materiál s menší tepelnou kapacitou protál hlouběji, než materiál
s vyšší tepelnou kapacitou. Je potřeba zjistit, jaké jsou jejich tepelné vodivosti.
Na množství roztátého ledu má vliv nejen tepelná kapacita, ale i tepelná
vodivost materiálu. Látky s vyšší tepelnou vodivostí přesunou teplo z horní části
tělesa do spodní rychleji, kde se odevzdá ledu, a tím pádem se tolik tepla neodvede
do vzduchu.
Jaké zanedbané jevy mohly ovlivnit průběh experimentu? Byly vaše odhady
správné? Způsobily, že nejvíce roztálo jiné těleso, než teoreticky mělo?
Právě tepelná vodivost mohla ovlivnit výsledek.
Setkali jste se už někdy jindy s důsledky toho, že látky mají různou měrnou
tepelnou kapacitu? Popište tyto situace:
S tímto se možná setkali žáci při ohřevu. Voda je jeden z látek s nejvyšší
měrnou tepelnou kapacitou, zatímco led má poloviční a kovy desetinovou. Při ohřevu
vody trvá velmi dlouho, než se zahřeje, kovový hrnec se na plotně zahřeje velmi
rychle, olej na pánvi také.
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