Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Bc. Alice Razímová
Integrace interaktivních center do mimoškolní výuky fyziky
– konkrétní náměty pro iQpark v Liberci
Katedra didaktiky fyziky
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy

Praha 2014

[Vzor: Vevázaný list – kopie podepsaného „Zadání diplomové práce“. Toto zadání
NENÍ součástí elektronické verze práce. NESKENOVAT.]

Na tomto místě bych chtěla poděkovat mému vedoucímu práce doc. RNDr. Zdeňku
Drozdovi, PhD. a konzultantovi RNDr. Zdeňku Šabatkovi za jejich cenné rady, náměty a připomínky. Také bych ráda poděkovala zaměstnancům science centra iQlandia v Liberci za jejich ochotu a poskytnutí potřebných informací pro tuto práci.
Děkuji také rodině za obětavou podporu během mého studia na Matematickofyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.
Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající
ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost,
že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této
práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Praze dne ............

Alice Razímová

Název práce: Integrace interaktivních center do mimoškolní výuky fyziky – konkrétní náměty pro iQpark v Liberci
Autor: Bc. Alice Razímová
Katedra: Katedra didaktiky fyziky
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fyzikálně zaměřených pracovních
listů pro studenty středních škol, kteří navštívili science centrum iQlandia. V první
části práce jsou popsány typy pracovních listů a úloh v nich. Rovněž jsou zmíněny
zásady, které by měly být při tvorbě pracovních listů dodržovány. Druhá část se týká
šesti pracovních listů vytvořených v rámci této diplomové práce. Každý text a úloha
v pracovním listu je doplněna o didaktickou poznámku či komentář. U úloh je navíc
uvedena procentuální úspěšnost studentů, kteří tyto listy vyplňovali v rámci pilotáže.
Pilotáž probíhala na třech gymnáziích na studentech prvního až třetího ročníku
vyššího gymnázia. Její součástí bylo i drobné dotazníkové šetření, jehož výsledky
jsou v práci rovněž rozebrány. Pracovní listy budou volně dostupné na webových
stránkách iQlandie.
Klíčová slova: interaktivní centra, mimoškolní výuka, iQlandia v Liberci, fyzika,
science centrum

Title: Integration of interactive centers into the extracurricular teaching – concrete
proposals for iQpark in Liberec
Author: Bc. Alice Razímová
Department: Department of Physics Education
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Abstract: The thesis deals with creation of worksheets for high school students who
have attended the iQlandia science centre. There are the types of worksheets and
tasks described in the first part of the thesis. Principles which should be held in the
process of the worksheet creation are mentioned, too. The second part is dedicated to
six worksheets created under the terms of the thesis assignment. There are didactic
notes and comments added to all explanatory paragraphs and tasks contained in
worksheets. All worksheets were tested at three high schools and were filled by students aged from 15 to 17 years. The percentage success of students in each task is
mentioned in its description, too. A questionnaire was a part of the testing phase.
Results coming from this small search are analysed in the thesis. All worksheets including their solution will be freely available at the website of the iClandia science
centre.
Keywords: interactive centers, extracurricular teaching, iQlandia in Liberec, physics,
science center

Obsah
Úvod ............................................................................................................................. 1
1.

2.

3.

Tvorba pracovních listů ........................................................................................ 2
1.1

Druhy pracovních listů podle cíle [2] ............................................................ 3

1.2

Typy úloh v pracovních listech [2]................................................................ 4

1.3

Doporučení pro tvorbu pracovních listů ........................................................ 4

Pracovní listy pro iQlandii .................................................................................... 6
2.1

Žehlička ......................................................................................................... 6

2.2

Pračka .......................................................................................................... 11

2.3

Rychlovarná konvice ................................................................................... 16

2.4

Lednice ........................................................................................................ 21

2.5

Termoska ..................................................................................................... 27

2.6

Mikrovlnná trouba ....................................................................................... 31

2.7

Pilotáž .......................................................................................................... 35

Dotazník .............................................................................................................. 36
3.1.

Výsledky dotazníku ................................................................................. 37

3.2.

Interpretace výsledků ............................................................................... 37

Závěr .......................................................................................................................... 40
Seznam použité literatury ........................................................................................... 41
Přílohy ........................................................................................................................ 44
A.

Pracovní listy pro tisk .................................................................................. 45

B.

Vzorové řešení pracovních listů .................................................................. 69

C.

Dotazník k pracovnímu listu ....................................................................... 99

D.

Obsah přiloženého CD .............................................................................. 100

Úvod
V dnešní době se klade velký důraz na mimoškolní výuku, kde studenti mohou nabýt
vědomosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém životě. Důkazem toho jsou neustále se rozvíjející interaktivní science centra v České republice. Jedním z nich je
iQlandia v Liberci, která nabízí lektorské programy a podpůrné materiály. Ty vznikají mimo jiné i díky bakalářským a diplomovým pracím. Učitel tak může exkurzi se
studenty v iQlandii plnohodnotně zařadit do své výuky fyziky.
Hlavním cílem této diplomové práce bylo vybrat v iQlandii exponáty pro další podrobné zpracování z hlediska jejich využití v rámci mimoškolní výuky fyziky na
středních školách.
Pro tuto práci jsem si vybrala exponáty ze sekce „Věda v domě“. Myslím si, že bohužel kvůli dotaci hodin fyziky na střední škole většinou nezbývá moc času na řešení
funkce a chování běžných domácích spotřebičů, s kterými se student denně setkává
(např. lednička, pračka, mikrovlnná trouba,…).
Výstupem této práce jsou pracovní listy týkající se vybraných exponátů, které budou
volně přístupné na webových stránkách iQlandie i s jejich správným řešením. Tyto
listy by tedy měly sloužit převážně pro učitele fyziky středních škol. Mohou si je
stáhnout a využít přímo při návštěvě v iQlandii, po případě pak ve škole nebo jako
domácí cvičení.
Z důvodů přestavby a otevření iQlandie až letos na jaře, probíhala pilotáž vytvořených pracovních listů na studentech středních škol bez návštěvy iQlandie. Pracovní
listy jsou sestaveny tak, že návštěva iQlandie není nutná, ale věřím, že když student
exponát uvidí a vyzkouší si ho, bude mít větší motivaci pro vyplnění pracovního listu.
Pilotáž probíhala na třech gymnáziích v různých ročnících. Součástí pracovního listu
byl malý dotazník, který byl zaměřen na to, jak studentům přišel pracovní list srozumitelný a zábavný, pro případné změny finální verze pracovních listů.
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1.

Tvorba pracovních listů

Než autor začne pracovní list (PL) tvořit, měl by si ujasnit odpovědi na několik základních otázek:
1. Pro koho jsou PL určeny? (Jaká je věková kategorie řešitelů? Je PL připravován pro skupinu či jednotlivce?)
2. Jaká je časová dotace na řešení PL?
3. V jakém prostředí budou PL použity (učebna, muzeum, výstava, v přírodě
apod.)?
4. K čemu má PL sloužit? (Opakování, upevňování učiva, výukový materiál,
návod na samostatnou práci studenta, podpora tvořivosti a logického myšlení…)
5. Jak formulovat jednotlivé úlohy a jak studenty motivovat?
Pracovní listy mohou být velmi vhodnou a účelnou učební pomůckou. Práci
s pracovním listem řadíme mezi výukové metody práce s učebním textem. Musí být
sestavovány s ohledem na psychickou vyspělost dané věkové skupiny studentů
a s respektováním dále uvedených didaktických zásad.
Článek [1] radí držet se při tvorbě pracovních listů těchto didaktických zásad:
·

Obsah PL musí být v souladu s obsahem, cíli konkrétního odborného předmětu a se současným vědeckým poznáním.

·

Přiměřenost a náročnost PL musí korespondovat s věkovými možnostmi žáka.

·

Využívání pracovních listů má motivovat zájem žáků o téma, naopak jejich
nadměrné používání může způsobit opačný efekt.

·

PL mají podporovat aktivitu žáků, poskytovat podněty na jejich samostatnou
práci a dostatek možností kontrolovat vlastní výsledky.

·

PL mají obsahovat prvky řešení problémů.

·

PL mají zabezpečovat aplikaci teoretických vědomostí v praxi.

·

Realizace obsahu PL má zabezpečovat rozvoj klíčových kompetencí žáků.

·

Obtížnost úloh musí být odstupňovaná.

·

Zadání úloh v PL mají být formulována stručně a jasně.
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·

Jednotlivé úlohy mají být koncipovány pro danou skupinu žáků zajímavě/poutavě.

·

Do úloh v PL je potřeba adekvátně vkládat otevřené otázky, aby žáci měli
možnost projevit vlastní tvořivost, formulovat své myšlenky.

·

PL mají poskytovat dostatek dokumentačního materiálu, obrázkových prostředků a různých typů her (obrázky, ilustrace, tabulky, schémata, fotografie,
grafy, křížovky, doplňovačky, ...).

·

Při sestavování PL je potřebné dbát na ergonomické parametry (např. velikost
a typ písma, využívání barev).

Článek [1] rovněž uvádí, že po didaktické stránce musí pracovní listy splňovat jisté
funkce, které významně ovlivní průběh a výsledky učební činnosti. Jedná se o:
1. Motivační funkce: Dobře zpracovaný PL vzbuzuje zájem u žáka.
2. Komunikační funkce: PL rozvíjí slovní zásobu, žák pracuje s listem aktivně.
3. Regulační funkce: Učivo je členěné do částí podle logické návaznosti.
4. Aplikační funkce: Obsahuje návrh na využívání učiva v praxi, uvádí příklady
ze života.
5. Integrační funkce: PL se neomezuje jen na svůj vlastní předmět, ale využívá
mezipředmětové vztahy.
6. Inovační funkce: Podává nejnovější poznatky vědy a techniky, které učitel
průběžně doplňuje a inovuje.
7. Kontrolní funkce: Student využívá text, kontrolní otázky a úlohy pro vlastní
zpětnou vazbu, student zjišťuje, co pochopil a co ne.
Pracovní listy mohou mít velmi různorodou podobu, která se navzájem liší druhem
pracovních listů a typem použitých úloh.

1.1 Druhy pracovních listů podle cíle [2]
Ve vyučování lze jako didaktického prostředku použít hned několik druhů pracovních listů, které mohou dobře posloužit k naplnění vytyčeného cíle.
·

PL pro vyhledávání informací z učebnic a encyklopedií. Takové listy obsahují
odkazy na literaturu, tabulky, texty s chybějícími slovy, popis obrázků
a schémat.
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·

PL pro opakování probraného učiva. Studenti si při vyplňování listu osvěží
již získané vědomosti.

·

PL pro procvičování. Takové listy obsahují úlohy procvičující, upevňující,
případně rozvíjející právě probíranou látku.

·

PL pro shrnutí a poukázání na souvislosti. Takové listy obsahují úlohy, které
na sebe logicky navazují a napomáhají tak studentům k pochopení souvislostí. Obsahují úlohy aplikující získané vědomosti do praktického života. Nabízí
se zde také možnost uplatnit mezipředmětové vztahy.

·

PL pro zjišťování vědomostí. Takové listy mohou obsahovat všechny typy
úloh, nejčastěji však úlohy s otevřenou odpovědí a úlohy na třídění. Zařazení
různých přesmyček, doplňovaček a křížovek není v tomto typu listu příliš
vhodné.

1.2 Typy úloh v pracovních listech [2]
Úkoly v pracovních listech mají různou kvalitu a formu. Do pracovních listů je
vhodné zařadit několik typů úloh.
1. Úlohy s otevřenou odpovědí. Studenti si musí sami uvědomit a správně popsat určitý jev nebo určitý jev vysvětlit.
2. Úlohy s uzavřenou odpovědí. Studenti vybírají správnou odpověď z několika
možností.
3. Přiřazovací úlohy. Studenti k sobě přiřazují pojmy podle předem stanoveného požadavku.
4. Uspořádací úlohy. Studenti seřadí pojmy podle předem stanoveného požadavku.
5. Roztřiďovací úlohy. Studenti třídí podle stanoveného pravidla soubor pojmů
do jednotlivých skupin.
6. Úlohy vedoucí k pozorování přírodnin a k pokusům.

1.3 Doporučení pro tvorbu pracovních listů
Z literatury tedy vyplývá, že pracovní listy by měly obsahovat různé typy úkolů, jejichž obtížnost pomalu graduje. Lehčí úlohy na začátku dodají studentovi sebedůvěru
pro další řešení. Úlohy jsou v pracovním listu řazeny v logickém sledu s tématem
4

pracovního listu. Dobrý pracovní list má úkoly zaměřeny nejen na osvojování učiva,
ale také obsahuje dostatečné množství úkolů zaměřených na rozvoj samostatného,
logického a tvořivého myšlení studenta. Úkoly jsou zadané stručně a jasně, bez
úmyslu studenta nachytat. Množství textu v pracovním listu a délka řešení jednotlivých úkolů musí odpovídat věku řešitele. Pracovní list by měl přitahovat svým
vzhledem a úpravou.
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2.

Pracovní listy pro iQlandii

Pro exponáty, které vznikají v iQlandii, jsem připravila pracovní listy pro návštěvníky z řad středoškolských studentů. Součástí každého pracovního listu jsou naučné
texty, otázky a obrázky. V této kapitole popisuji jednotlivé části pracovních listů,
úpravy, které se odehrály po provedené pilotáži a úspěšnost úloh při jejich testování.

2.1 Žehlička
Text 1

Student si v textu připomene vtahy pro výpočet Jouleova tepla a závislosti elektrického odporu na materiálu a rozměrech vodiče. I když se text dotýká tématu třetího
ročníku střední školy (elektřina a magnetismus), studenti se s tímto tématem setkali
již na základní škole a tedy textu porozumí i studenti v nižších ročnících. Se studenty
by se dalo diskutovat, co je v textu myšleno „velkým proudem“. Jaké hodnoty si pod
tím to výrazem představují a jaké hodnoty jsou pro lidské tělo smrtelné.
Pro tento text jsem se inspirovala na stránkách [3] a ve středoškolských učebnicích
[4], [5].
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Otázka 1

Úloha s otevřenou odpovědí. Student musí správně využít daný vzorec a sestavit
rovnici s parametrem. Ke správnému řešení musí vybrat potřebný údaj z tabulky.
Konstantan byl do této úlohy vybrán jako materiál reálný pro topnou spirálu a měď
byla vybrána, protože se s ní, či dokonce s měděným drátem, student může často
setkat v běžném životě.
Text 2

Student v textu dostane nápovědu, jak lze vypočítat cenu za použití jakéhokoliv spotřebiče, avšak na samotný výpočet ceny za použití přístroje musí student přijít sám,
což během testování většině studentů nedělalo problém. V textu je uvedena přibližná
cena elektřiny. Se studenty se tedy dá diskutovat její aktuální cena, proč se mění,
proč se neudává cena za jednu spotřebovanou watthodinu, atd.
V textu je také vztah pro spotřebovanou elektrickou energii, se kterým se student
mohl setkat již na základní škole, a rada, v jakých jednotkách tuto veličinu počítat.
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Text 3

Text obsahuje příběh s informacemi pro následující úlohy. Se studenty lze dále diskutovat, jak vypadá a na jakém principu funguje klešťový ampérmetr, který je v textu
zmíněn.
Otázka 2

Úloha s otevřenou odpovědí. Je zaměřena převážně na práci s textem (Text 3). Pokud
student sám neví/nepamatuje si, v textu nalezne vztah pro výpočet příkonu a hodnotu
síťového napětí. Se studenty lze dále diskutovat, proč se v zadání úlohy uvádí efektivní hodnota proudu.
V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 90% studentů, lze ji tedy označit za velmi
snadnou úlohu.
Text 4

Text navozující další otázku. Se studenty lze diskutovat, jak takový elektroměr vypadá.
Otázka 3

Úloha s otevřenou odpovědí. Využívá vztah uvedený v textu (Text 2). Ke správnému
řešení úlohy si student musí uvědomit, že musí převést jednotky a správně vyjádřit
vztah pro čas.

8

Úloha navazuje na úlohu předešlou (Otázka 2). Proto pokud pracovní list hodnotíme
a student Otázku 2 nevyřešil správně, ale v této úloze provedl korektní výpočet, nehodnotíme ji jako zcela špatnou.
Otázka 4

Úloha s otevřenou odpovědí. Student se v této úloze pomocí vlastního výpočtu seznámí s cenou za použití žehličky. Může tak provést vlastní kontrolu správnosti předešlých úloh, pokud mu v této úloze vyšla hodnota, kterou považuje za reálnou.
Úloha navazuje na úlohy předešlé (Otázka 2, Otázka 3). Proto, pokud pracovní list
hodnotíme a student Otázku 2 nebo Otázku 3 nevyřešil správně, ale v této úloze provedl korektní výpočet, nehodnotíme ji za zcela špatnou.
Text 5

Text se dotýká tématu, klasicky druhého ročníku střední školy (teplotní roztažnost
pevných látek). Studenti se však s tímto tématem setkali již na základní škole a tedy
textu porozumí i studenti v nižších ročnících.
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Otázka 5

Úloha s uzavřenou odpovědí. Úloha vyžaduje nalézt v tabulce odpovídající údaj pro
vybrané materiály a porovnat je. Ke správnému vyřešení této úlohy si student musí
uvědomit, co hodnota pro součinitel teplotní roztažnosti „říká“ a jaký vliv má poměr
těchto charakteristik pro dva kovy na bimetal. Hodnoty tabulky v této úloze jsou převzaty z [6].
V pilotáži většině studentů tato úloha nedělala problém, i když 15% studentů nevyhodnotilo správně druhý obrázek bimetalu, který se neprohne, ale jen prodlouží.

10

2.2 Pračka
Text 1

V úvodním textu se student seznámí s hlavními součástmi pračky. Inspiraci k tomuto
textu poskytl návod k pračce.
Text 2

11

Student se v tomto textu dozví potřebné informace k vyřešení následujících dvou
úloh.
V prvním odstavci student dostane návod, jak lze vypočítat cenu za použití pračky.
V textu je uvedena přibližná cena elektřiny. Pro studenty může být dalším úkolem
zjištění aktuální ceny elektřiny. Dále je možné diskutovat, proč se tato cena mění,
proč se neudává cena za jednu spotřebovanou watthodinu, atd.
V textu je uvedena průměrná cena vody pro zjednodušení výpočtu v jednotkách Kč/l.
To však neodpovídá běžné praxi. Studenti mohou dohledat, v jakých jednotkách se
cena vody typicky uvádí, proč se ceny vody v jednotlivých městech a obcích České
republiky liší a jaká je aktuální cena ve vašem městě atd. Pro úplnost úlohy můžete
se studenty započítat i cenu pracích prostředků.
V druhém odstavci je stručně popsáno, jak pračka zajišťuje teplou vodu. Student si
připomene vztahy pro výpočet tepla a pro účinnost. I když se text dotýká tématu klasicky třetího ročníku střední školy (Jouleovo teplo), druhého ročníku (měrná tepelná
kapacita) a prvního ročníku (výkon a účinnost), studenti se s těmito tématy setkali již
na základní škole a tedy textu by měli porozumět studenti všech ročníků.
Text 3

12

V textu je uvedena tabulka s hodnotami pro jeden prací cyklus, která je převzata
z návodu k pračce. Další uvedené hodnoty v textu se v návodu neuvádí a jsou pro
tento příklad vymyšleny tak, aby přibližně odpovídaly reálné situaci.
Otázka 1

Úloha s otevřenou odpovědí. Student ke správnému řešení musí udělat dva mezivýpočty, pro něž získal potřebné informace v textu (Text 2 a Text 3). V pilotáži tuto
úlohu vyřešilo správně nad 80% studentů, lze ji tedy označit za velmi snadnou úlohu.
Studenti v komentářích uváděli, že je překvapilo, že pračka je poměrně levný spotřebič.
Otázka 2

Úloha s otevřenou odpovědí. Pro správné vyřešení této úlohy musí student provést
více úkonů, avšak všechny potřebné informace najde v předešlých textech. V pilotáži
tuto úlohu vyřešilo správně nad 55% studentů. Mezi nejčastější chyby patřily situace,
kdy student nepřevedl vypočítanou energii pro ohřev vody na kWh (převodní vztah
mezi J a kWh je uveden pod Textem 2), a nebo nedokončení úlohy nepřevedením na
procenta a považování za výsledek hodnotu v kWh.
Text 4

Text se dotýká tématu klasicky prvního ročníku střední školy (rovnoměrný pohyb po
kružnici). Student si zde připomene vztah pro výpočet dostředivé síly. Inspirací
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k tomuto textu byly středoškolské učebnice [4], [7]. Text však byl upraven tak, aby
lépe zapadal do pracovního listu.
Otázka 3

Úloha s otevřenou odpovědí. Student ke správnému řešení této úlohy musí znát vztah
pro výpočet objemu válce, který se v textu neuvádí. Dále si student musí správně
interpretovat spojení „otáček za minutu“. V úloze se hovoří o rychlosti auta, je tedy
vhodné, aby studenti konečný výsledek uváděli v jednotkách km/h, které jsou pro
udávání jeho rychlosti běžnější než m/s. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 60%
studentů.
Text 5

Text se dotýká tématu klasicky prvního ročníku střední školy (tíhové zrychlení). Se
studenty se dá dále diskutovat, jak centrifuga opravdu vypadá, jak závisí snášenlivost
působícího přetížení na poloze lidského těla, jaké je tíhové zrychlení na jiných planetách atd.
Inspirací k tomuto textu byly webové stránky [8], [9] a [10].
Otázka 4

Úloha s otevřenou odpovědí. Úloha navazuje na úlohu předešlou (Otázka 3). Proto,
pokud pracovní list hodnotíme a student Otázku 3 nevyřešil správně, ale v této úloze
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provedl korektní výpočet, nehodnotíme ji jako zcela špatnou. Student ke správnému
vyřešení úlohy musí využít vztah pro dostředivé zrychlení, který je uveden v textu
(Text 4). Kvůli druhé mocnině rychlosti ve vzorci se výsledky studentů mohou lišit
až o desítky násobků g, záleží na zaokrouhlení v předešlé úloze.
V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 30% studentů. Nejčastější chybou studentů
bylo to, že odmítali uvěřit tomu, že výsledek je opravdu veliký a tak, i když došli ke
správnému výsledku, označil jej za nesprávný, namísto toho provedli špatný výpočet
a za výsledek pak typicky označili součet g + v. Jako důvod pro tuto změnu studenti
uváděli, že se jim první výsledek zdál nesmyslně vysoký v porovnání s hodnotou,
kterou vydrží lidské tělo. Dalším důvodem tohoto jednání mohlo být nepochopení
textu (Text 5), kde k určení přetížení sčítají dvě zrychlení (startující rakety a tíhové).
Jelikož je osa rotace bubnu pračky umístěna většinou horizontálně, je výsledek (přetížení) závislý na čase, neboť celkové zrychlení je vždy vektorovým součtem dostředivého a tíhové zrychlení. Nicméně v rámci velikosti dostředivého zrychlení v této
situaci (ad = 231 g) je hodnota jednoho g zanedbatelná. Úloha však díky tomu může
vést na diskuzi třídy o přesnosti výpočtu.
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2.3 Rychlovarná konvice
Text 1

V prvním odstavci textu je stručně popsáno, z čeho se rychlovarná konvice skládá.
Dále si student v textu připomene vtahy pro výpočet Jouleova tepla a závislosti elektrického odporu na materiálu a rozměrech vodiče. I když se text dotýká tématu třetího ročníku střední školy (elektřina a magnetismus), studenti se s tímto tématem setkali již na základní škole a tedy textu porozumí i studenti v nižších ročnících. Se
studenty by se dalo diskutovat, co je v textu myšleno „velkým proudem“. Jaké hodnoty si pod tímto výrazem představují a jaké hodnoty jsou pro lidské tělo smrtelné.
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Pro tento text jsem se inspirovala ve středoškolských učebnicích [4], [5], obrázky
jsou převzaty z [11], [12].
Otázka 1

Úloha s otevřenou odpovědí. Po studentovi se žádá zformulovat slovní odpověď
a zdůvodnit ji. Ke správnému řešení je třeba použít vztah z textu (Text 1) pro Jouleovo teplo.
Tato úloha byla doplněna až po pilotáži a nahradila původní otázku: „Proč se používá
spirála a nejen rovný vodič na dně?“ Původní úloha byla určena spíše k zamyšlení
a byla očekávána odpověď typu – spirála pokrývá větší plochu a napomůže tím rychlejšímu a rovnoměrnějšímu předávání tepla ohřívané vodě. Nicméně 95% studentů se
zde zaměřilo na rovnice uvedené v textu (Text 1) a udávalo, že „spirála je
v porovnání s přímým vodičem delší, díky tomu bude mít tedy větší odpor a při stejném napětí také větší Jouleovo teplo. Voda se tak ohřeje rychleji, než kdyby byl pod
dnem umístěn rovný vodič.“ Studenti tak ne zcela pochopili zadání a v úloze hledali
něco, co v ní skryto není a navíc v drtivé většině používali chybnou fyzikální argumentaci. Proto jsem tuto úlohu nahradila takovou, jejíž zadání, věřím, bude pro studenty mnohem jednoznačnější.
Otázka 2

Úloha s uzavřenou odpovědí. Součástí zadání otázky je tabulka, jejíž hodnoty jsou
převzaty z [6]. Ke správnému řešení úlohy si student musí uvědomit, které hodnoty
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z tabulky má porovnávat a co hodnota pro měrný elektrický odpor „říká“. Dále se po
studentovi žádá stručné slovní vysvětlení jeho zvolené odpovědi. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně i s uspokojivým slovním vysvětlením nad 80% studentů, lze ji
tedy označit za velmi snadnou úlohu.
Otázka 3

Tato uspořádací úloha nutí studenty k zamyšlení nad běžnými domácími spotřebiči,
především nad rychlostí, jakou spotřebovávají elektrickou energii. V textu nejsou
dostatečné informace pro vyřešení úlohy. Pokud pracovní list hodnotíme a student
nemá možnost další informace dohledat (např. vyhledáním na internetu), tuto úlohu
nehodnotíme. Úloha může mít více řešení, záleží na typu přístroje a výrobci.
Text 2
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Student v textu dostane nápovědu, jak lze vypočítat cenu za použití jakéhokoliv spotřebiče, avšak na samotný výpočet ceny za použití přístroje musí student přijít sám,
což během testování většině studentů nedělalo problém. V textu je uvedena přibližná
cena elektřiny, dá se tedy se studenty diskutovat aktuální cena elektřiny, proč se neudává cena za jednu spotřebovanou watthodinu, atd.
V textu je také vztah pro spotřebovanou elektrickou energii, se kterým se student
mohl setkat již na základní škole, a rada, v jakých jednotkách tuto veličinu počítat.
Dále si zde student připomene vztah pro výpočet velikosti tepla a pro účinnost.
I když se text dotýká tématu klasicky druhého ročníku (měrná tepelná kapacita)
a prvního ročníku (výkon a účinnost), studenti se s těmito tématy setkali již na základní škole a tedy textu by měli porozumět studenti všech ročníků.
Pro tento text jsem se inspirovala ve středoškolských učebnicích [4], [5] a [13].

Text 3

Graf vychází z reálného experimentu, který byl naměřen pomocí teploměru připojenému přes datalogger k počítači. Výstup reálného měření je zachycen na Graf 1. Na
grafu byly z důvodu zjednodušení a zpřehlednění provedeny mírné korekce. Experi19

ment lze poměrně snadno zopakovat, můžete tak porovnat různé konvice případně
různé množství ohřívané vody.
Graf 1. Závislost teploty vody ohřívané v otevřené rychlovarné konvici na čase.
Obrázek je zachycen přesně tak, jak je zobrazen v programu Logger Pro.

Otázka 4

Úloha s otevřenou odpovědí. Student se v této úloze pomocí vlastního výpočtu seznámí s cenou za použití rychlovarné konvice. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně
70% studentů.
Otázka 5

Úloha s otevřenou odpovědí. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 10% studentů,
lze ji tedy označit za velmi obtížnou úlohu. V této úloze studenti nejčastěji chybují
v určení času potřebného pro výpočet. Oproti předešlé úloze, kde odečítáme z grafu
dobu, po kterou byla konvice zapnutá, zde potřebujeme dobu, po kterou se měnila
teplota ohřívané vody. Což z textu jasně nevyplývá, pokud tedy pracovní list hodnotíme a se studenty toto téma nemáme probrané, můžeme za správnou odpověď považovat i výsledek s celkovým časem.
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Otázka 6

Úloha s otevřenou odpovědí. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo překvapivě správně jen
50% studentů. Nejčastější chybou v této úloze bylo, že student vyjádřil dobu ohřevu
vody v násobcích doby ohřevu oleje, tedy obráceně než je po něm v úloze žádáno.

2.4 Lednice
Text 1

V úvodním textu se student seznámí s hlavními součástmi lednice a s principem na
jakém lednice funguje. Inspiraci k tomuto textu jsem čerpala na stránkách [14].
I když se text dotýká tématu klasicky druhého ročníku střední školy (tepelné motory
a chladící stroje), v pilotáži tento pracovní list zvládli i studenti z nižších ročníků.
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Otázka 1

Přiřazovací úloha, k jejímu správnému vyřešení musí student pracovat s textem (Text
1). V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 80% studentů, lze ji tedy označit za velmi
snadnou úlohu.
Pro tento obrázek jsem se inspirovala na stránkách [15]
Otázka 2

Úloha s otevřenou odpovědí, po studentovi se žádá zformulovat slovní odpověď, na
kterou by měl přijít logickou úvahou. O tom, zda odpověděl správně, by se měl přesvědčit v následujícím textu (Text 2). V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 50%
studentů. Za správnou lze také uznat odpověď „Ano“, pokud student napíše vysvětlení s předpokladem, že zadní část lednice není ve stejné místnosti.
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Text 2

Text se dotýká tématu klasicky druhého ročníku střední školy (druhý termodynamický zákon). Student zde nalezne pojem chladící faktor a vztah pro jeho výpočet. Inspirací k tomuto textu a obrázku byly středoškolské učebnice [4], [13].
Otázka 3
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Úloha s uzavřenou odpovědí. Ke správnému vyřešení musí student využít informace
z textu (Text 2). Dále se po studentovi žádá stručné slovní vysvětlení jeho zvolené
odpovědi. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně i s uspokojivým slovním vysvětlením nad 90% studentů, lze ji tedy označit za velmi snadnou úlohu.
Otázka 4

Úloha s otevřenou odpovědí. Úkolem studenta je zformulovat slovní odpověď, pro
kterou musí využít znalosti, které se v textech pracovního listu neobjevují. Odpověď
se dotýká tématu (tepelné záření), které je klasicky zařazeno do druhého ročníku
střední školy, ale studenti se s tímto tématem setkali již na základní škole a tedy měli
by zvládnout odpovědět na tuto otázku i studenti z nižších ročníků. V pilotáži tuto
úlohu vyřešilo správně 100% studentů, lze ji tedy označit za velmi snadnou úlohu.
Otázka 5

Tato uspořádací úloha nutí studenty k zamyšlení nad běžnými domácími spotřebiči,
především nad rychlostí, jakou spotřebovávají elektrickou energii. V textu nejsou
dostatečné informace pro vyřešení úlohy. Pokud pracovní list hodnotíme a student
nemá možnost další informace dohledat (např. vyhledáním na internetu), tuto úlohu
nehodnotíme.
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Text 3

Student v textu dostane nápovědu, jak lze vypočítat cenu za použití jakéhokoliv spotřebiče, avšak na samotný výpočet ceny za použití přístroje musí student přijít sám,
což během testování většině studentů nedělalo problém. V textu je uvedena přibližná
cena elektřiny, dá se tedy se studenty diskutovat aktuální cena elektřiny, proč se neudává cena za jednu spotřebovanou watthodinu, atd..
V textu je také vztah pro spotřebovanou elektrickou energii, se kterým se student
mohl setkat již na základní škole, a rada, v jakých jednotkách tuto veličinu počítat.
Pro tento text jsem se inspirovala ve středoškolských učebnicích [4], [5].

Otázka 6

Úloha s otevřenou odpovědí, vychází z reálných hodnot. Student se v této úloze pomocí vlastního výpočtu seznámí s cenou za denní používání lednice. V pilotáži tuto
úlohu vyřešilo správně 70% studentů. U části studentů se chyba objevila až
v posledním kroku, kdy se jim cena zdála pravděpodobně malá, tak ještě správný
výsledek vynásobili 24.

25

Text 4

Text obsahuje graf, který je převzat a upraven ze stránek [16].
Otázka 7

Úloha s otevřenou odpovědí, po studentovi se žádá zformulovat slovní odpověď.
Úloha je zaměřena na práci s grafem z textu (Text 4). V pilotáži tuto úlohu vyřešilo
správně 95% studentů, lze ji tedy označit za velmi snadnou úlohu. V komentářích
tuto úlohu studenti označili jako velice zajímavou.

26

2.5 Termoska
Text 1

V úvodním textu pracovního listu si student zopakuje základní způsoby výměny tepla. I když se text dotýká tématu klasicky druhého ročníku střední školy (přenos vnitřní energie), studenti se s tímto tématem setkali již na základní škole a textu by měli
porozumět i studenti v nižších ročnících. Pro tento text jsem se inspirovala
v učebnicích pro střední školy [4], [13].
Text 2

Text navozující další otázku. Student se zde seznámí s hlavními částmi termosky.
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Otázka 1

Úloha s otevřenou odpovědí, po studentovi se žádá zformulovat rozsáhlejší slovní
odpověď. Student by měl využívat informace získané z textu (Text 1). Pro lepší
představu má student k dispozici obrázek, který je převzat a upraven z [17]. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně s uspokojivým vysvětlením více než 55% studentů.
Text 3

Text obsahuje příběh navozující další otázku.
Otázka 2

Úloha s uzavřenou odpovědí. Úloha vyžaduje nalézt v tabulce správný údaj a poté
určit vhodný materiál. Ke správnému vyřešení této úlohy si student musí uvědomit,
jaké hodnoty porovnávat a co hodnota pro součinitel tepelné vodivosti „říká“.
V pilotáži 30% studentů označilo za správnou odpověď olej. Využili tedy
i nadbytečnou informaci a namísto hledání nejmenší hodnoty hledali nejmenší hod28

notu poměru, což má právě v této tabulce olej. Častou odpovědí, kterou lze také považovat za správnou, bylo vyznačení dvou materiálu a to vzduchu a peří. Tabulka
byla sestavena pomocí Středoškolských tabulek [6] a stránek [18], [19].
Text 4

Text obsahuje příběh navozující další otázku.
Otázka 3

Úloha s otevřenou odpovědí. Po studentovi se žádá zformulovat slovní odpověď.
V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 100% studentů, lze ji tedy označit za velmi
snadnou úlohu.
Text 5

Text obsahuje příběh navozující další otázku.
Otázka 4

Úloha s otevřenou odpovědí po studentovi se žádá zformulovat slovní odpověď.
K řešení lze dospět úvahou nebo výpočtem. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně
20% studentů, lze ji tedy označit za velmi obtížnou úlohu. V této úloze můžeme pomoci studentům tím, že je navedeme na to, aby na místo obecného řešení zkusili tuto
úlohu vyřešit pro krychli.
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Text 6

Text obsahuje příběh navozující další otázku. V textu je sestavena tabulka, pro jejíž
hodnoty jsem se inspirovala na stránkách [20].
Otázka 5

Úloha s uzavřenou odpovědí. K správnému vyřešení této úlohy musí student využít
tabulky z textu (Text 6). V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 98% studentů, lze ji
tedy označit za velmi snadnou úlohu.
Otázka 6
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Úloha s otevřenou odpovědí. Student zde musí pracovat s grafem z předešlé otázky.
V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 98% studentů, lze ji tedy označit za velmi
snadnou úlohu. Graf není sestaven pro přesné odečítání. Za správnou odpověď můžeme považovat údaj v rozmezích 5-6 hodin.

2.6 Mikrovlnná trouba
Text 1

Úvodní text pracovního listu obsahuje základní údaje o mikrovlnách používaných
k ohřevu a obrázek spektra elektromagnetického záření. Pro tento obrázek jsem se
inspirovala na stránkách [21]. I když se text dotýká tématu klasicky čtvrtého ročníku
střední školy (elektromagnetické záření), studenti se s tímto tématem setkali již na
základní škole a textu by měli porozumět i studenti v nižších ročnících.
Otázka 1

Úloha s uzavřenou odpovědí. Pro studenty může být překvapující, že i další předměty, které denně využívají k jiným činnostem, pracují rovněž s mikrovlnami. Ze zku-
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šenosti pravděpodobně tuší, že blízko mobilu nebo WiFi se potraviny neohřívají
a měli by si uvědomit, že přesnost hodnoty frekvence 2,45 GHz je pro ohřev důležitá.
V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 90% studentů, lze ji tedy označit za velmi
snadnou úlohu.
Text 2

Text přibližuje princip ohřevu vody pomocí mikrovln. Text je pro čtenáře náročnější
a jeho cílem je, aby student pochopil, že mikrovlnná trouba ohřívá jen potraviny
a věci, které obsahují molekuly vody. Pro tento text jsem se inspirovala na stránkách
[22]. Tato část stejně jako celý pracovní list se zaměřuje především na princip ohřívání potravin v mikrovlnné troubě a nebere v potaz jevy, které se odehrávají, je-li
„ohříván“ kov.
Otázka 2

Úloha s otevřenou odpovědí. Úkolem studenta je zformulovat slovní odpověď, pro
kterou musí využít i znalosti, které se v textech pracovního listu neobjevují. Odpo32

věď se dotýká tématu (vedení tepla), které je klasicky zařazeno do druhého ročníku
střední školy, ale studenti se s tímto tématem setkali již na základní škole a tedy měli
by zvládnout odpovědět na tuto otázku i studenti z nižších ročníků. Odpověď, která
se při testování rovněž objevila, a kterou lze také považovat za správnou je, že talíř
byl mokrý.
V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 45% studentů. Mezi nesprávnými odpověďmi
se nejčastěji objevovala tvrzení, že talíř ohřály vlny nebo, že záleží na materiálu talíře. Situace, při kterém se ohřeje i sám talíř (ne od ohřívané potraviny), může ve specifickém případě nastat. Pokud talíř bude mít poškozenou glazuru (např. kousek
okraje talíře se ulomí) keramika talíře při mytí přes poškozené místo navlhne. Pokud
nestačí keramika vyschnout a vložíme tento talíř do mikrovlnné trouby, voda v něm
se ohřívá a to vede k ohřátí talíře, ten může dokonce i prasknout.
Otázka 3

Úloha s otevřenou odpovědí. Student má zformulovat slovní odpověď. V pilotáži
tuto úlohu vyřešilo správně 80% studentů, lze ji tedy označit za velmi snadnou úlohu.
Úspěšnost úlohy by se dala také připisovat i drobné nápovědě, která je připojena za
otázkou.
Otázka 4

Úloha s uzavřenou odpovědí. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně 15% studentů,
lze ji tedy označit za velmi obtížnou úlohu. Studenti se často domnívají, že se mění
více parametrů než jen výkon.
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Text 3

Student v textu dostane nápovědu, jak vypočítat cenu elektrické energie při použití
jakéhokoliv spotřebiče. Avšak na samotný výpočet ceny za použití přístroje musí
student přijít sám, což během testování většině studentům nedělalo problém. V textu
je uvedena přibližná cena elektřiny, dá se tedy se studenty diskutovat aktuální cena
elektřiny, proč se neudává cena za jednu spotřebovanou watthodinu, atd.
V textu je také vztah pro spotřebovanou elektrickou energii, se kterým se student
mohl setkat již na základní škole, a rada, v jakých jednotkách tuto veličinu počítat.
Pro tento text jsem se inspirovala ve středoškolských učebnicích [4], [5].

Otázka 5

Úloha s otevřenou odpovědí. Student se v této úloze pomocí vlastního výpočtu seznámí s cenou za použití mikrovlnné trouby. V pilotáži tuto úlohu vyřešilo správně
80% studentů, lze ji tedy označit za velmi snadnou úlohu.
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Otázka 6

Tato uspořádací úloha nutí studenty k zamyšlení nad běžnými domácími spotřebiči,
především nad rychlostí, jakou spotřebovávají elektrickou energii. V textu nejsou
dostatečné informace pro vyřešení úlohy. Pokud pracovní list hodnotíme a student
nemá možnost další informace dohledat (např. vyhledáním na internetu), tuto úlohu
nehodnotíme.

2.7 Pilotáž
Pilotáž pracovních listů se uskutečnila v květnu a červnu 2014. Proběhla na třech
gymnáziích na studentech prvního až třetího ročníku vyššího stupně gymnázia. Každý pracovní list vyplnilo 18 – 31 studentů.
Pracovní listy byly zadávány buď jako práce v hodině fyziky, kde měli studenti na
pracovní list 20 – 30 minut, nebo jako domácí práce.
Cílem pilotáže bylo ověřit funkčnost pracovních listů, zda jsou pro studenty úlohy
a texty srozumitelné, jestli je grafické rozvržení pracovního listu vyhovující (tedy
jestli je dost místa na vyplnění odpovědi či výpočet) nebo jestli je obtížnost úloh
přiměřená pro danou věkovou skupinu.
Po pilotáži byly provedeny převážně nevýznamné změny typu zvětšení prostoru pro
odpověď. Pouze Otázka 1 v pracovním listu Rychlovarná konvice byla nahrazena
jinou. Bližší komentář k této úpravě je obsažen v popisu dané otázky na str. 17.
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3.

Dotazník

Součástí pilotáže byl malý dotazník, který studenti vyplnili po dokončení pracovního
listu. Dotazník se vyplňoval anonymně (bylo požadováno vyplnit jen věk a pohlaví).
Studenti mohli vyjádřit svůj názor na pracovní list danými osmi otázkami. Každá
otázka představovala tvrzení, u kterého měli možnost označit (zakroužkováním na
stupnici 1 – 5), jak moc jsou dané výroky z jejich pohledu pravdivé či nepravdivé.
Dále byl v dotazníku ponechán prostor na slovní vyjádření studenta.
Hlavní část otazníku tvořily následující tvrzení:
A) Při řešení pracovního listu jsem se dozvěděl/a něco nového.
B) Texty v pracovním listu byly málo srozumitelné.
C) Tato aktivita mi připadala zábavná.
D) Práce na zadané aktivitě pro mne byla přínosná.
E) V pracovním listě jsem se ztrácel/a, přišel mi nepřehledný.
F) Práce na zadané aktivitě byla ztrátou času.
G) K vyřešení otázek bych potřeboval/a více informací.
H) Při řešení úloh se mi hodily znalosti a dovednosti z hodin fyziky.
Plná verze dotazníku je v příloze v části B.
Odpovědi na jednotlivé otázky (položky) byly zprůměrovány a jsou uvedeny dále.
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3.1. Výsledky dotazníku
Tabulka 1 ukazuje průměrná skóre u jednotlivých položek dotazníku včetně směrodatných odchylek pro všechny pracovní listy.
Tabulka 1. Průměrná skóre u jednotlivých položek dotazníku při testování různých pracovních listů.
Položka

Žehlička

Pračka

Konvice

Lednice

Termoska

Mikrovlnná
trouba

A)

3,1 ± 1,0

4,0 ± 0,8

3,6 ± 1,1

5,0 ± 0,0

3,6 ± 1,0

3,0 ± 0,9

B)

2,4 ± 1,3

2,3 ± 1,0

2,4 ± 0,8

2,6 ± 0,8

2,5 ± 1,3

2,7 ± 1,2

C)

3,2 ± 0,9

3,5 ± 1,1

2,5 ± 1,1

3,0 ±0,8

3,2 ± 0,7

2,2 ± 0,7

D)

3,5 ± 0,9

3,3 ± 1,0

3,6 ±0,7

4,1 ± 0,7

3,4 ± 0,9

2,3 ± 0,9

E)

2,1 ± 1,3

2,2 ± 1,1

2,9 ±1,4

1,5 ± 0,5

1,8 ± 1,0

2,3 ± 1,3

F)

2,1 ± 1,0

2,2 ± 1,1

2,4 ±1,1

1,9 ± 0,9

2,4 ± 1,2

3,0 ± 0,9

G)

2,1 ± 0,8

2,3 ± 1,2

3,3 ± 1,3

3,3 ± 1,1

2,2 ± 1,0

3,2 ± 1,1

H)

3,2 ± 1,1

3,6 ± 1,1

2,8 ± 0,8

3,3 ± 1,1

2,8 ± 1,1

2,9 ± 0,6

3.2. Interpretace výsledků
Po bližším prozkoumání tabulky je zřejmé, že výsledky pro jednotlivé pracovní listy
jsou víceméně podobné. Přesto jsou v každém řádku zvýrazněny maximální
a minimální dosažená skóre.
Z pohledu výsledků první položky dotazníku (A) se zdá, že studentům, kteří vyplňovali pracovní list věnovaný lednici, se jevilo, že se dozvěděli něco nového. Naopak
nejnižšího skóre dosáhla mikrovlnná trouba, i když průměrnou hodnotu 3 lze považovat za dobrý výsledek, neboť představuje střed stupnice, tedy to, že se studenti
dozvěděli něco nového, platí přibližně z poloviny.
Všechny hodnoty u druhé položky dotazníku (B) jsou pod hodnotou 3. Zdá se tedy,
že studentům, kteří pracovní listy vyplňovali, se zdají všechny texty spíše srozumitelné. Nicméně jako nejméně srozumitelné texty označili studenti texty v pracovním
listu Mikrovlnná trouba. Naopak za nejsrozumitelnější texty považují studenti texty v
pracovním listu Pračka.
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U této položky dotazníku (C), kde studenti označovali, jak moc jim aktivita na pracovním listu přišla zábavná, můžeme vidět provázanost na předešlou položku dotazníku (B). Pokud tedy student něčemu nerozumí, lze předpokládat, že ho to ani nebude bavit. Za nejméně zábavný pracovní list studenti tedy označili Mikrovlnou troubu,
naopak jako nejzábavnější list byl označen list Pračka.
Výsledky čtvrté položky dotazníku (D) říkají, že studentům přišla nejméně přínosná
práce na pracovním listu Mikrovlnná trouba, naopak nejvíce přínosná na pracovním
listu Lednice. Zde tedy můžeme vidět návaznost na položku dotazníku (A) a můžeme
říct, že studenti považují pracovní list za přínosný, pokud se v něm dozvědí něco
nového.
Průměrné hodnoty u další položky dotazníku (E), nepřesáhly přes střed stupnice.
Pracovní listy tedy můžeme považovat za spíše přehledné. Studenti jako nejméně
přehledný označili pracovní list Rychlovarná konvice, naopak za nejpřehlednější,
považují pracovní list Lednice.
Výsledky dotazníku u položky (F) nejsou překvapující, navazují totiž na položku
(D). Dá se předpokládat, že pokud student označí práci na pracovním listu za přínosnou, nebude ji dále označovat jako za ztrátu času a naopak. Tedy nejlépe u této položky dopadl pracovní list Lednice a nejhůře Mikrovlnná trouba.
Z výsledků dotazníku u položky (G), vyšel nejlépe pracovní list Žehlička, můžeme
tedy řici, že informace v něm jsou postačující. Kde by studenti uvítali ještě nějaké
informace k vyřešení otázek, byly označeny pracovní listy Konvice a Lednice. Bohužel v prostoru pro komentář studentů se žádné návrhy, jaké informace by to měly být,
neobjevily.
Z pohledu výsledků poslední položky dotazníku (H), se zdá, že studenti své znalosti
z fyziky nejvíce využili u pracovního listu Pračka. Naopak, kde své znalosti využili
méně, bylo u pracovních listů Konvice a Termoska.
Celkově lze říci, že chlapci a dívky odpovídali v dotazníku podobně, stejně tak se
nelišily výsledky v rámci různých věkových skupin.
Obecně lze říci, že žádný z pracovních listů nebyl pro studenty nesrozumitelný, přehnaně náročný, nebo příliš jednoduchý. Drobné odchylky ve výsledcích dotazníků
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k různým pracovním listům si dle mého názoru můžeme vysvětlit tím, že ne všichni
studenti řešili všechny pracovní listy. Každá skupina studentů je zřejmě (např. díky
školnímu prostředí, vyučujícímu, …) jinak naladěna na aktivitu typu pracovní list,
vnímání nových informací, apod. – jak jinak si vysvětlit překvapivý výsledek
u dotazníku pro lednici v položce A), kde všichni dotazovaní zakroužkovali skóre 5.
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Závěr
Tvorba této diplomové práce sestávala z vytvoření pracovních listů k vybraným exponátům vystaveným v science centru iQlandia, vytvoření jejich vzorových řešení
a provedení pilotáže těchto pracovních listů na studentech středních škol.
Samotnému vytváření pracovních listů předcházelo seznámení se s exponáty
v iQlandii. Protože tato práce vznikala před otevřením tohoto centra, nešlo by to bez
ochotné spolupráce se zaměstnanci centra.
S využitím informací o vznikajících exponátech jsem si vybrala pro další zpracování
sekci exponátů Věda v domě. Pro studenty středních škol jsem tak vytvořila celkem 6
pracovních listů. Každý list se týká jednoho vybraného exponátu a má rozsah 4 stánky formátu A4. Pracovní listy obsahují otázky/úlohy a fyzikální texty, které by měly
studentovi osvětlit některé fyzikální principy související s fungováním vybraných
zařízení a současně napomoci ke správnému vyřešení zmíněných otázek/úloh.
Ve spolupráci se třemi gymnázii byla provedena pilotáž vytvořených pracovních
listů na jejich studentech prvního až třetího ročníku vyššího gymnázia. Přílohou těchto pracovních listů byl i malý dotazník, který měl spolu s vyplněnými pracovními
listy pomoci určit, co je na pracovním listu potřeba upravit. Po pilotáži byly provedeny většinou jen drobné úpravy pracovních listů zejména grafického rozvržení listů.
Vytvořené pracovní listy a jejich vzorové řešení bude volně ke stažení na webových
stránkách iQlandie. Učitel si tak s jejich využitím může nakládat podle svého uvážení. Nabízí se možnosti vytisknout si je a zadat studentům přímo při návštěvě centra,
nebo je využít v hodině fyziky ve škole.
Návštěvu science centra vidím jako vhodnou metodu mimoškolní výuky a myslím si,
že materiály a programy, které pro tato centra vznikají, jsou velkou pomocí pro učitelé, kteří návštěvu zapojí do výuky. Převážná část materiálů a programů, které
iQlandie nabízí, je zatím dle mého názoru vhodná spíše pro studenty základních škol.
Nabízí se však spousta exponátů, které jsou vhodné pro zpracování na středoškolské
úrovni, což může být základem dalších bakalářských a diplomových prací.

40

Seznam použité literatury
[1.] ŽÁČOK, Ľ a J SHLARMANNOVÁ. Metodika tvorby pracovných listov pre
základné školy. Technológia vzdelávania (Slovenský učiteľ - príloha). 2005,
roč. 13, č. 7. ISSN 1335-003X.
[2]

HLADIŠOVÁ, Barbora. Vyuţití regionálních prvků ve výuce na 1. stupni ZŠ.
Brno, 2013. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/329198/pedf_m/Diplomova
_prace.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita.

[3]

VESELÁ, Kristýna. FyzWeb články. FyzWeb [online]. 2007 [cit. 2014-07-03].
Dostupné z:http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=45

[4] SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1998, 496 s. ISBN 80-719-6116-7
[5]

LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: elektřina a magnetismus. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 342 s. Učebnice pro střední
školy (Prometheus). ISBN 80-719-6202-3.

[6]

Matematické fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 3. vyd., dotisk.
Praha: Prometheus, 19972000, 206 s. ISBN 80-858-4984-4

[7]

BEDNAŘÍK, Milan. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. Praha: Prometheus,
1994, 343 s. ISBN 80-901-6193-6.

[8]

Přetížení a beztíže. MEK Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. 1998 [cit.
2014-07-03]. Dostupné z:http://mek.kosmo.cz/zaklady/astrodyn/beztize.htm

[9]

Jak se stát kosmonautem? Do vesmíru se může podívat každý z
nás. NATIONAL GEOGRAPHIC Česko [online]. 2013 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://www.national-geographic.cz/detail/jak-se-stat-kosmonautemdo-vesmiru-se-muze-podivat-kazdy-z-nas-40007/.

[10] How to Become an Astronaut. WikiHow [online]. 2013 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://www.wikihow.com/Become-an-Astronaut

41

[11]

WOODFORD, Chris. Heating elements. The FREE online science and technology book [online]. 2013 [cit. 2014-07-17]. Dostupné
z: http://www.explainthatstuff.com/heating-elements.html

[12] Heating element for electric kettle. DIY Trade [online]. 2014 [cit. 2014-07-17].
Dostupné z: http://www.diytrade.com/china/pd/10089948/Heating_element
_for_electric_kettle.html
[13] BARTUŠKA, Karel. Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika. 2.
vyd. Praha: Prometheus, 1994, 254 s. ISBN 80-858-4946-1
[14] BRAIN, Marshall a Sara ELLIOTT. How Refrigerators
Work. HowStuffWorks [online]. 2014 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z:
http://home.howstuffworks.com/refrigerator.htm
[15] SFORZA, Nicole. How Does a Refrigerator Work?. How Does a Refrigerator
Work? [online]. 2012 [cit. 2014-07-02]. Dostupné
z: http://www.realsimple.com/food-recipes/tools-products/appliances/howdoes-refrigerator-work-00100000087962/
[16] The Mpemba Effect. Weekly Science Quiz [online]. 2011 [cit. 2014-07-03].
Dostupné z:http://weeklysciencequiz.blogspot.cz/2011/09/mpemba-effect.html.
[17] ANDREJOVSKÁ, Monika. Šírenie tepla. O škole [online]. 2012 [cit. 2014-0703]. Dostupné z: http://www.oskole.sk/?id_cat=3&clanok=19924.
[18] Discussion. The Physics Hypertextbook [online]. 2000 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://physics.info/conduction/
[19] Density. Visionlearning [online]. 2002 [cit. 2014-07-03]. Dostupné
z: http://www.visionlearning.com/en/library/General-Science/3/Density/37.
[20] SIEGER, Ladislav. Pravda o termosce a vaření v
ní. HedvabnaStezka.cz [online]. 2009 [cit. 2014-07-03]. Dostupné
z:http://www.hedvabnastezka.cz/pravda-o-termosce-a-vareni-v-ni/.

42

[21] Elektromagnetické spektrum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum.
[22] Jak funguje mikrovlnná trouba. FyzWeb [online]. 2007 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=44

43

Přílohy

44

A.

Pracovní listy pro tisk

Na následujících stránkách jsou umístěny finální verze pracovních listů ve formě
vhodné pro tisk.
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ŽEHLIČKA
Běžným a často neoblíbeným spotřebičem v domácnosti je žehlička. Umíte zodpovědět pár otázek týkající se žehličky?
Na to, abychom látku vyžehlili, potřebujeme, aby žehlička byla
těžká a měla hladkou žehlící plochu. Důležité přitom také je, že
žehlička hřeje, což zajišťuje topná spirála pod žehlící plochou
a elektrický proud.

TEXT 1

Žehličky využívají známého fyzikálního jevu. Vodič, kterým prochází elektrický proud, se zahřívá.
Říkáme, že elektrická energie je přeměňována na teplo. To nese název Jouleovo teplo a jeho velikost lze určit ze vztahu:
ܳ ൌ ܷ  ݐ ڄ ܫ ڄൌ ܴ  ܫ ڄଶ ݐ ڄ

kde QJ je Jouleovo teplo, U napětí, I proud, R odpor vodiče a t je čas.
Zatímco při vedení elektrického proudu chceme přeměně elektrické energie na teplo zabránit,
u žehličky je pro nás stejný jev užitečný. Pokud připojíme žehličku do zásuvky, začne spirálou procházet elektrický proud. Z předchozího výkladu vyplývá, že aby spirála hodně hřála, musí jí procházet velký proud. Současně musí být odpor spirály velký v porovnání s odporem přívodní šňůry, aby
se ohřívala žehlící plocha žehličky, ale ne přívodní šňůra.
Pro odpor vodiče platí:
ܴൌߩڄ

݈
ܵ

kde ߩ je rezistivita materiálu, jinak též měrný elektrický odpor, ݈ je délka vodiče a ܵ udává plochu
průřezu vodiče.
OTÁZKA 1

Jak dlouhým měděným drátem bychom museli nahradit původní odporový drát z konstantanu, aby
odpor zůstal stejný? Předpokládejme, že oba vodiče mají stejný průřez. Výsledek vyjádřete v násobcích původní délky.
Měď

Konstantan
Rezistivita

0,49 µΩ·m

Rezistivita

0,0169 µΩ·m

Hustota

8,90 g/cm3

Hustota

8,94 g/cm3

Měrná tepelná kapacita

410 J/(kg·K)

Měrná tepelná kapacita

383 J/(kg·K)

TEXT 2

Jednoduchým výpočtem si u každého spotřebiče můžete vypočítat, pro jakou částku budete muset
sáhnout do peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech,
dobu, po kterou byl spotřebič provozován, a aktuální cenu elektřiny. Ta se pohybuje okolo 4,60 Kč
za jednu spotřebovanou kilowatthodinu.
Nejdříve tedy zjistíme spotřebovanou elektrickou energii ܧ, jako

 ܧൌ ܲ ݐ ڄ,
kde ܲ představuje příkon spotřebiče a  ݐčas, po který stroj pracoval. Pokud do vzorečku dosadíme
příkon v kilowattech (kW) a čas v hodinách (h), výsledek dostaneme v kilowatthodinách (kWh).
TEXT 3

Pan Modrý vyžehlil hromadu prádla, a protože mu to přišlo dlouhé, chtěl zjistit, jak se mu takové
žehlení projeví na účtu za elektřinu. Bohužel už měl starší typ žehličky, takže návod nenašel a na
žehličce už se štítek s informacemi dávno ošoupal. Naštěstí si pan Modrý vzpomněl na hodiny fyziky ve škole a na vzorec pro příkon, který se dá určit jako součin napětí a proudu. Uvědomil si, že
efektivní hodnota síťového napětí je 230 V. Zjištění proudu již bylo o něco těžší. Naštěstí soused
pana Modrého pan Zelený je elektrikář a má doma klešťový ampérmetr, který rád svému sousedovi zapůjčil.
OTÁZKA 2

Jaký má žehlička pana Modrého příkon protéká-li přívodní šňůrou proud s efektivní hodnotou 2 A?

TEXT 4

Než pan Modrý zjistil procházející proud a vypočítal příkon, zapomněl, jak dlouho vlastně žehlil.
Naštěstí před i po žehlení kontroloval elektroměr a věděl, že manželka nebyla doma, takže žádné
jiné spotřebiče v tu dobu nebyly zapnuté.
OTÁZKA 3

Jak dlouho byla připojena žehlička pana Modrého v síti, jestliže elektroměr udal spotřebu 1,5 kWh?

OTÁZKA 4

Kolik korun českých stálo tedy pana Modrého jeho žehlení?

TEXT 5

Pro udržení nastavené teploty se v žehličce využívá elektrický termostat, jehož součástí je bimetal.
Bimetal je složen ze dvou pásků. Každý pásek je z jiného kovu a má různou teplotní roztažnost.
Pásky jsou navzájem pevně spojeny a při zahřátí dochází k většímu prodlužování jednoho z pásku
a tím se celý bimetal prohne.
OTÁZKA 5

Do obrázků zakreslete, kam by se při zvýšení teploty ohnuly následující bimetaly. Pásky jsou uchyceny na levé straně, pohybovat se tak může jejich pravá část.
Hustota, součinitel délkové roztažnosti a měrné teplo některých prvků při 20 °C.

r 20 – hustota při 20 °C; a 20 – součinitel délkové roztažnosti při 20 °C; c20 – měrné teplo při 20 °C.

r 20

Prvek
Hliník
Chróm
Kobalt
Měď
Zlato
Železo

kg × m
Al
Cr
Co
Cu
Au
Fe

a 20
-3

2 700
7 100
8 800
8 930
19 290
7 860

-3

10 K

-1

0,024
0,008
0,012
0,017
0,014
0,012

c20
kJ × kg -1 × m -3
0,896
0,440
0,389
0,383
0,129
0,452

PRAČKA
Velmi užitečným spotřebičem v domácnosti je pračka. Umíte zodpovědět pár otázek, které se jí
týkají?
TEXT 1
Hlavními součástmi tohoto spotřebiče jsou:
·

nerezový buben, který se nalézá uvnitř nerezové vany,

·

elektromotor, který pohání přes řemenici buben,

·

řídící jednotka, která podle zvoleného programu a množství prádla vypočítává množství vody a určuje celý průběh praní,

·

přívodní hadice čisté studené vody,

·

topné těleso,

·

zásuvka na prací prostředek a aviváž,

·

uzavíratelná dvířka,

·

v dolní části pračky je filtr sloužící k čištění odtokové odpadní vody.

TEXT 2 – KOLIK ZAPLATÍME ZA PROVOZ

Jednoduchým výpočtem můžete u pračky zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do peněženky po jejím použití. Musíme jen znát množství spotřebované vody a spotřebované elektrické
energie, oba údaje uvádí pro každý prací cyklus výrobce v manuálu, aktuální cenu elektřiny (pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh1) a aktuální cenu vody (pohybuje se okolo 0, 078 Kč/l). Celkovou částku,
kterou zaplatíte, zjistíte vynásobením ceny za jednu kWh vaší spotřebou, k tomu ještě přičtete
množství spotřebované vody vynásobené cenou vody.
Většinu spotřebované elektrické energie využívá pračka na dvě hlavní funkce a to na ohřev vody
a otáčení bubnu. Elektrická energie, kterou na své fungování využívá programátor a další elektronika, je v porovnání s předchozími zanedbatelná.
Do pračky přitéká voda studená a její ohřev je zajišťován pomocí topné spirály. Tu si můžeme
představit jako vodič, jehož odpor je v porovnání s odporem přívodních vodičů velký. K ohřevu je
tedy využíváno známého fyzikálního jevu, že vodič, kterým prochází elektrický proud, se zahřívá.
Říkáme, že elektrická energie je přeměňována na teplo, tzv. Jouleovo.

1

1 kWh je jiným vyjádřením energie velikosti 3 600 000 J.

Velikost tepla Q, které je třeba vodě o hmotnosti m dodat, aby se její teplota zvýšila o Δt, určíme
podle rovnice
ܳ ൌ ݉  ڄ ܿ ڄȟݐ,

kde c představuje měrnou tepelnou kapacitu vody. Pro vodu má hodnotu 4180 J/(kgڄ°C).
Topná spirála pracuje s účinností η, která je menší2 než 1. Znamená to, že zatímco vodě bude dodáno teplo Q, topná spirála spotřebuje energii.
ܧൌ

TEXT 3

ܳ
Ʉ

Paní Zelená u své pračky použila prací cyklus, u kterého výrobce udává tyto údaje:
Program

Čas v minutách

Voda v litrech

Energie v kWh

Bavlna (60 °C)

82

45

2,10

Dále o pračce ví, že do ní přitéká voda, která má teplotu 15 °C a 2/3 celkové spotřeby vody využívá
pračka na praní o požadované teplotě a zbytek vody, kterou neohřívá, používá na máchání. Topná
spirála pracuje s účinností 95% (η = 0,95).
OTÁZKA 1

Kolik korun paní Zelenou stojí jedno praní cyklu Bavlna (60 °C), pokud nepočítáme výdaje na prací
prostředky?

2

Účinnost o velikosti 1, nebo též v procentech 100 % znamená, že stroj pracuje beze ztrát. Takový stroj by byl ideální,
nicméně termodynamické zákony jeho existenci vylučují.

OTÁZKA 2

Kolik procent z celkové spotřebované energie spotřebuje pračka paní Zelené na ohřev vody a kolik
zbývá na otáčení bubnu?

TEXT 4 – POHYB BUBNU

Při odstřeďování na prádlo v pračce působí buben dostředivou silou a uděluje mu dostředivé
zrychlení, pro jehož velikost platí
ܽୢ ൌ

௩మ

௦

, kde  ݒൌ ௧


kde v je obvodová rychlost prádla, r je poloměr kružnice, po které se pohybuje a s je dráha (odpovídající délce oblouku), kterou urazí prádlo za čas t. Díky této síle a vyvolanému zrychlení prádlo
koná rovnoměrný pohyb po kružnici.
Na rozdíl od působení bubnu na prádlo nejsou síly, kterými působí prádlo na vodu, dostatečně
velké na to, aby voda získala potřebné dostředivé zrychlení a tak se neudrží na kruhové trajektorii
a přesouvá se dále od osy otáčení ke stěně bubnu a připravenými otvory odsud uniká.
OTÁZKA 3

Paní Zelená má syna Vašíka, který má spousty zvídavých otázek. Jedna z nich byla: „Jak rychle by
jelo auto, kdyby mělo kola o stejném průměru jako buben pračky a točilo se stejně rychle jako
buben pračky při ždímání?“. Maminka nevěděla, jak na tuto otázku odpovědět. V manuálu tuto
informaci nepíšou, našla jen údaje o bubnu, které by mohly k výpočtu pomoci. Objem bubnu je 53
litrů a je hluboký 40 cm. Ještě se koukla, že pračka byla nastavená na 1000 otáček za minutu.

TEXT 5

Vašíkova nejoblíbenější hračka je postavička kosmonauta. Dočetl se, že přetížení, které vzniká při
startu kosmické lodi, je pro lidské tělo obrovský nápor. Aby si tělo na tuto zátěž zvyklo, musí
kosmonauti podstoupit výcvik na centrifuze, která může připomínat rotující buben pračky.
V kabině umístěné na rotujícím rameni podstupují kosmonauti přetížení 5 – 8 g3. (Přetížení na
povrhu Země je 1 g; při volném pádu je přetížení 0 g; pokud raketa startuje svisle a od povrchu se Země vzdaluje se zrychlením 10 m/s 2, pociťují její pasažéři přetížení 2 g; je-li zrychlení stejné rakety 20 m/s 2, pociťují pasažéři přetížení 3 g; apod. Lidské tělo snese přetížení 15 až
20 g avšak pouze trvá-li jen několik sekund.
OTÁZKA 4

Vašík tedy chtěl, aby i jeho kosmonaut podstoupil výcvik. Přidělal svou hračku do bubnu pračky
a zapnul ji bez vody na 1000 ot. / min. Jaké maximální přetížení hračka kosmonauta prožila?

3

2

g je tíhové zrychlení. V naších zeměpisných šířkách je jeho hodnota přibližně 9,81 m/s , často se udává přibližná hod2
nota 10 m/s .

RYCHLOVARNÁ KONVICE
Málokdo si dokáže představit ráno bez šálku horkého čaje nebo kávy. A právě proto běžně a nejen
ráno využíváme rychlovarnou konvici. Umíte však zodpovědět pár otázek týkající se rychlovarné
konvice?
TEXT 1

Dnešní typická rychlovarná konvice se skládá ze dvou částí a to
z konvice samotné, která je běžně vyrobena z plastu nebo z kovu,
a z podstavce s přívodní šňůrou. Důležitou součástí je dno konvice, kde u starších typů můžeme vidět spirálu (tzv. topné těleso,
obrázek 2), nyní však je již běžně schována pod dno z nerezové
oceli (obrázek 1). Díky tomu, že je topný vodič pod dnem, které
zahřívá, a od nějž se postupně ohřívá kapalina, je ohřívání rovnoměrnější než v případě nezakryté spirály. Současně nedochází
k usazování vodního kamene přímo na spirále.
Rychlovarná konvice využívá známého fyzikálního jevu. Vodič,
kterým prochází elektrický proud, se zahřívá. Říkáme, že elektrická energie je přeměňována na teplo. To nese název Jouleovo

Obrázek 1. Plotýnka se skrytou topnou
spirálou.

teplo Q a jeho velikost lze vypočítat ze vztahu:

Q = P ×t = U × I ×t =

U2
t = R × I 2 ×t
R

kde P je elektrický příkon, U je elektrické napětí, I je elektrický
proud, R je odpor vodiče, t je čas, po který elektrický proud vodičem procházel.
Pro odpor vodiče platí:

R=r×

l
S

Obrázek 2. Topná spirála uvnitř rychlovarné konvice

kde ρ je rezistivita materiálu, jinak též měrný elektrický odpor, l je délka vodiče a S udává plochu
průřezu vodiče.
Zatímco při vedení elektrického proudu chceme přeměně elektrické energie na teplo zabránit,
u varné konvice je pro nás stejný jev užitečný. Z předchozího výkladu vyplývá, že aby spirála hodně
hřála, musí jí procházet velký proud. K dispozici je vždy pouze síťové napětí s efektivní hodnotou
230 V, k dosažení velkého proudu je tedy zapotřebí, aby neměla příliš velký odpor. Ten však současně musí být velký v porovnání s odporem přívodní šňůry, aby se ohřívalo dno konvice, ale ne
přívodní šňůra1.

1

Přívodní kabel a spirála jsou totiž spojeny sériově, velikost proudu procházejícího oběma je tedy stejná, avšak napětí
na každém z nich závisí právě velikosti elektrického odporu. Na prvku s větším odporem bude větší napětí.

OTÁZKA 1
Představte si, že máte k dispozici dvě rychlovarné konvice, u nichž znáte elektrický odpor jejich
topných spirál. První topná spirála má odpor 60 Ω a druhá 30 Ω. Která z nich přivede k varu stejné
množství vody dříve? Předpokládejte, že obě jsou zapojeny na síťové napětí. Svoji odpověď krátce
zdůvodněte.

OTÁZKA 2

Který z níže uvedených kovů by byl nejvhodnější na výrobu topné spirály, aby nedocházelo k přílišnému zahřívání přívodního kabelu? Předpokládejte, že rozměry spirály jsou pevně dány a jediné co
můžete měnit tak je pouze materiál. Svoji odpověď krátce zdůvodněte.

r
-6

10 Wm

a
-3

10 K -1

hliník

chromnikl

konstantan

měď

ocel

wolfram

0,027

1,1

0,50

0,017

0,1 – 0,2

0,053

4,0

0,18

0,30

4,0

5

4,4

ρ je měrný el. odpor při teplotě 20 °C, α označuje teplotní součinitel odporu

OTÁZKA 3

Níže jsou seřazeny domácí spotřebiče podle jejich příkonu. Odhadněte příkon rychlovarné konvice
a zařaďte ji do této řady.
Holicí strojek
Televizor
Žehlička
Elektrická trouba

TEXT 2

Jednoduchým výpočtem můžete u každého spotřebiče zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech, aktuální cenu elektřiny – pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh a dobu, po kterou byl spotřebič používán.
Nejdříve tedy zjistíme množství spotřebované elektrické energie:

E = P ×t
SPOTŘEBOVANÁ ENERGIE ve watthodinách = PŘÍKON ve wattech · DOBA POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE v hodinách.

Celkovou částku, kterou zaplatíme, pak určíme vynásobením ceny za jednu kWh spotřebou. Pozor
na to, že množství spotřebované energie musíme převést na kWh2.
Spotřebovanou energii přeměňuje rychlovarná konvice na teplo a to s nějakou účinností. Velikost
tepla Q, které je třeba vodě dodat, určíme následovně:
ܳ ൌ ݉  ڄ ܿ ڄȟݐ

Konstanta c = 4180 J/(kgڄ°C) je měrná tepelná kapacita vody, m je hmotnost ohřívané látky a Δt je
rozdíl teplot (koncová teplota – počáteční teplota).
Víme, že konvice pracuje s účinností přibližně 85%. Znamená to, že zatímco vodě bude dodáno
teplo Q, konvice spotřebuje energii

TEXT 3

ܧൌ

ܳ
Ͳǡͺͷ

Na grafu je zaznamenán průběh ohřevu vody rychlovarnou konvicí, jejíž příkon udává výrobce jako
P0 = 850 W. Konvice byla zapnutá po celou dobu měření.

2

1 kWh je jiným vyjádřením energie velikosti 3 600 000 J, 1 J pak odpovídá energii 1 Ws.

OTÁZKA 4

Kolik přibližně zaplatíme za ohřátí vody, které je znázorněno na výše uvedeném grafu?

OTÁZKA 5

Určete přibližné množství vody, které bylo při měření znázorněném grafem v textu 3 ohříváno.

OTÁZKA 6

Jaký bude čas ohřívání oleje v rychlovarné konvici? Vyjádřete jako násobek času ohřevu vody.
Měrná tepelná kapacita oleje je 1670 J/(kgڄ°C).

LEDNICE
Lednici využíváme a otevíráme každý den. Ať už si pro něco skutečně jdeme, nebo do ní jen tak nakoukneme.
Umíte však zodpovědět pár otázek týkajících se lednice?

TEXT 1
Důležitým fyzikálním jevem pro funkci ledničky je vypařování kapaliny. K vypaření je potřeba dodat energii.
V našem případě je touto energií teplo, které je odebíráno z vnitřního prostoru lednice, tím se postupně snižuje
teplota všech předmětů uvnitř lednice.
Základem ledničky je kompresor a okruh potrubí s chladivem (které se v oběhu objevuje buď v kapalném,
nebo plynném skupenství). Chladící cyklus začíná, když pára vstupuje do kompresoru. Kompresor, který je
poháněn elektrickým motorem, tuto páru stlačí na menší objem a tím se její teplota zvýší. Ohřátá pára je
vtlačena do výměníku (chladící závity na zadní stěně ledničky). Zde odevzdá pára teplo okolí (proto zadní část
lednice hřeje) a kondenzuje na kapalinu. Ke kondenzaci napomáhá i vysoký tlak, který je v této části potrubí.
Zkondenzovaná kapalina putuje přes expanzivní ventil do výparníku, kde se prudce snižuje v trubkách tlak. Při
snížení tlaku se sníží teplota varu chladiva. Chladivo tedy dosáhne teploty varu a začne se rychle vypařovat
(proto se této části chladící soustavy říká výparník). Při vypařování kapaliny dochází k ochlazování okolí kapalina "odebírá svému okolí teplo". Konkrétně je toto teplo „odebíráno“ z vnitřních prostor lednice, které se
ochlazují na cca 5 °C. (V mrazáku se stejným způsobem dostaneme až na teplou -20 °C.) Takto ohřátá pára je
přiváděna zpět do kompresoru a cyklus se opakuje. Pro udržení požadované teploty uvnitř lednice slouží
termostat (jinak řečeno vypínač reagující na teplotu), který podle potřeby spíná či vypíná kompresor.

OTÁZKA 1

OTÁZKA 2

Pomocí šipek zakreslete do obrázku směr pohyb
chladiva v trubkách.

Dala by se snížit teplota v místnosti tím, že nechám
u lednice otevřené dveře? Svoji odpověď
zdůvodněte.

TEXT 2
Druhý zákon termodynamiky říká, že není možné, aby teplo proudilo samovolně z chladnějšího tělesa na
teplejší těleso (obrázek vpravo). Chceme-li tento proces zajistit, je nutné systému dodat jisté množství energie
ve formě práce (obrázek vlevo).

U většiny spotřebičů nás zajímá, jakou mají účinnost. Vlastní účinnost cyklu lednice je popsána tzv. chladicím
faktorem, značíme ho e. Chladící faktor je bezrozměrné číslo vyjadřující poměr odebraného tepla z chladného
prostředí Q1 a prací W, kterou musí stroj vykonat. Tedy čím je toto číslo větší, tím je lednice úspornější.
Dostaneme tedy vztah:

e=

Q1
W

Pomocí obrázků můžeme sestavit rovnice:

Q2 = Q1 + W Þ W = Q2 - Q1
Upravíme tedy vztah pro chladící faktor:

e=

Q1
Q2 - Q1

U ideálně pracující ledničky by platilo, že vyměňovaná tepla jsou úměrná příslušným teplotám, takže pro
chladící faktor by platil zjednodušený vztah:

e=

T1
T2 - T1

Ale pozor, teploty musíme zadávat v kelvinech, budeme používat tzv. termodynamickou stupnici.

OTÁZKA 3
Rozhodněte kam umístit lednici, aby její energetické náklady byly co nejmenší.
a)

Do kuchyně, kde je teplota 24°C

b) Do sklepa, kde je teplota 19°C
c)

Nezáleží na okolní teplotě.

Svoji odpověď zdůvodněte.

OTÁZKA 4
Většinou je vnější povrch lednice bílý a lesklý. Proč?

OTÁZKA 5
Níže jsou vzestupně seřazeny domácí spotřebiče podle jejich příkonu. Odhadněte průměrný denní příkon
lednice a zařaďte ji do této řady.

ŽÁROVKA
TELEVIZE

TOPINKOVAČ

VARNÁ KONVICE

TEXT 3
Jednoduchým výpočtem můžete u každého spotřebiče zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do
peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech, aktuální cenu elektřiny –
pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh a dobu, po kterou byl spotřebič používán.
Nejdříve tedy zjistíme množství spotřebované elektrické energie:

E = P×t
SPOTŘEBOVANÁ ENERGIE ve watthodinách = PŘÍKON ve wattech · DOBA POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE v hodinách.
Celkovou částku, kterou zaplatíme, pak určíme vynásobením ceny za jednu kWh spotřebou. Pozor na to, že
množství spotřebované energie musíme převést na kWh.
U lednice, kde její vypínání a zapínání reguluje termostat podle potřeby a nesnadno bychom zjišťovali dobu, kdy
spotřebič „žere“ energii. Udává výrobce mimo příkonu i přehlednější veličinu a to spotřebu v kWh za den popř.
kWh za rok.

OTÁZKA 6
Vypočtěte, kolik stojí denní provoz lednice A+ jejíž spotřebu uvádí výrobce 0,45 kWh elektřiny za 24 hodin.

TEXT 4
Následující graf zachycuje časový průběh teploty dvou nádobek s vodou, které byly vloženy ve stejný okamžik
do mrazničky. Zvláštnost, ke které při mrznutí v tomto případě došlo, se nazývá Mpembův jev.

OTÁZKA 7
Popište průběh ochlazování nádobek s vodou, který je zaznamenán na předchozím grafu. Odhadněte, co
fyzikové nazývají Mpembovým jevem.

TERMOSKA
Termoska je jeden z malých vynálezů, který nám usnadňuje život. Díky ní nám zůstane v zimě čaj
horký a naopak v létě nápoj příjemně studený. Aby mohla být termoska vynalezena, museli lidé
poznat způsoby šíření tepla a naučit se jeho zabránění. Dokážete zodpovědět pár otázek o tom, jak
termoska funguje?
TEXT 1

Výměna tepla mezi dvěma tělesy se může uskutečňovat při jejich přímém kontaktu, případně na
dálku pomocí tepelného záření. V daném prostředí se teplo přenáší třemi různými způsoby: vedením, prouděním a zářením.
Vedením se přenáší vnitřní energie v rámci jedné látky z míst s vyšší teplotou do oblastí s nižší teplotou. Částice v teplejší části více kmitají a předávají tak energii sousedním částicím. V kovech navíc
přenáší energii vodivostní elektrony, proto jsou kovy většinou lepšími vodiči tepla, než ostatní materiály. Položíme-li kovovou lžičku do hrnečku s horkým čajem, po chvíli zjistíme, že i horní část
lžičky má vyšší teplotu. Přenos tepla vedením se může objevit u pevných látek i tekutin. Různé látky se liší svojí tepelnou vodivostí. Její hodnoty se udávají v nezáporných reálných číslech, přičemž
vyšší hodnoty naznačují lepší tepelnou vodivost.
Proudění probíhá jen u tekutin a to díky tomu, že jejich hustota zpravidla s rostoucí teplotou klesá.
Podmínkou pro vznik proudění v tekutině je, aby se tekutina nacházela v tíhovém poli. Chladnější
tekutina má totiž větší hustotu a klesá dolů, kde vytlačuje teplejší tekutinu vzhůru. Proudící tekutina tak přenáší vnitřní energii z teplejších míst do míst chladnějších. Tento princip se využívá např.
u vytápění bytu. Známou výjimkou je anomálie vody, u níž při teplotě 0 °C až přibližně 4 °C hustota
s teplotou roste.
Tepelné záření je způsob přenosu tepla, který probíhá mezi dvěma tělesy bez kontaktu. Uskutečňuje se vyzařováním nebo pohlcováním infračerveného záření, které patří mezi elektromagnetické
záření. Černá barva infračervené záření v porovnání s ostatním barvami pohlcuje nejvíce, zatímco
bílá barva a lesklé povrchy jeho velkou část odráží. Teplo se zářením může přenášet i prázdným
prostorem (vakuem, které má tepelnou vodivost rovnou 0). Např. zářením se dostává na Zem teplo ze Slunce.
TEXT 2

Základem termosky je dvojitá vnitřní nádoba s lesklými dvojitými stěnami. Mezi těmito nádobami
je vakuum1. Uzávěr je obvykle z plastu.

1

Je velice náročné vytvořit dokonalé vakuum, ale můžeme se k němu přiblížit.

OTÁZKA 1

Popište, jak omezuje systém konstrukce termosky
šíření tepla mezi vnitřní a vnější nádobou. Okomentujte všechny možné způsoby šíření tepla.

TEXT 3
Pan Chladný se chystá na výlet do hor a rád by si na vršku hor vychutnal teplý čaj. Nemůže však nikde najít
svou termosku. Ale našel dvě do sebe zapadající nádoby.

OTÁZKA 2
Jakou izolaci by z těch, které má k dispozici, měl ideálně použít, aby jeho nápoj zůstal co nejdéle teplý?

Materiál

l
W × m -1 × K -1

r
kg × m -3

Olej

Vzduch

Dřevo

Voda

Peří

0,13

0,02

0,35

0,60

0,03

910

1,29

680

998

50

λ – součinitel tepelné vodivosti při teplotě 20 °C; ρ – hustota při teplotě 20 °C.

TEXT 4

Pan Chladný nakonec na izolaci použil peří. A chtěl by tuto svoji termosku využít i v létě, aby si udržel chladnou limonádu. Vzpomněl si však, že jako malý měl péřové peřiny a ty ho vždy hřály.
Není si tedy jistý, jestli jeho termoska s peřím udrží limonádu chladnou.

OTÁZKA 3

Může pan Chladný použít jeho termosku i v létě na chladný nápoj? Proč?

TEXT 5

Pana Chladného výroba vlastní termosky nadchla a příští rok si ji chtěl vylepšit. Zajímal se o to,
jestli jeho čaj zůstane déle teplý, záleží i na velikosti termosky. Uvědomil si, že tepelná energie je
uchována v celém objemu vody, ale ztrácí se do okolí jen stěnami termosky, tedy plochou. Bohužel
už si nepamatoval základní vzorečky ze školy pro objem a plochu válce a nemohl udělat závěr.
OTÁZKA 4

Naplníme-li úplně větší a menší termosku stejného tvaru čajem stejné teploty, ve které se udrží čaj
déle horký? Zdůvodněte.

TEXT 6

Protože pan Chladný nemá rád překvapení a rád by věděl, jak dlouho vydrží čaj v termosce s teplotou příjemnou pro zahřátí, zajímal se, jak se mění teplota čaje v termosce v závislosti na čase.
Z toho důvodu provedl experiment, ve kterém měřil teplotu čaje po určitých časových úsecích.
Naměřené údaje zapisoval do tabulky. Následně si nakreslil i graf zobrazující časový průběh teploty.
čas
h

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

teplota čaje
°C

95

68

50

35

25

20

OTÁZKA 5

Který graf odpovídá závislosti teploty čaje v termosce na čase?
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OTÁZKA 6

Z vámi zvoleného grafu určete, po jak dlouhé době by měl čaj teplotu 40 °C?
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t
h

MIKROVLNNÁ TROUBA
V dnešní době je mikrovlnná trouba velký a často využívaný pomocník jak v restauracích, tak
i v domácnostech. Důvodem je její rychlost a efektivita, kdy jídlo ohřeje do několika minut. Umíte
však zodpovědět pár otázek týkající se mikrovlnné trouby?
TEXT 1

Mikrovlnné záření patří mezi elektromagnetické vlnění. Pro ohřívání potravin se využívají mikrovlny s frekvencí 2,45 GHz a vlnovou délkou 12,2 cm.

OTÁZKA 1

Které další zařízení používají elektromagnetické vlny s frekvencí spadající do oblasti mikrovln?
a) FM rádio

(88 – 108) MHz

b) WiFi

2,4 GHz

c) TV

(54 – 700) MHz

d) Mobilní telefon

900 MHz – 2,4 GHz

e) Ultrazvukový detektor

(1 – 20) MHz

f) Dálkový ovladač

(300 – 400) THz

TEXT 2

Abychom mohli pochopit, na jakém principu mikrovlny ohřívají, musíme hluboko do nitra hmoty
a to až na úroveň molekul. Většina potravin obsahuje velké množství molekul vody. Tyto molekuly
jsou polarizované (tvoří tzv. dipóly), což znamená, že rozdělení náboje uvnitř molekuly není symetrické, jedna strana molekuly je kladná, a druhá je záporná. Tato nesymetrie molekul vody pak
umožňuje jejich rozpohybování.
Mikrovlny produkované troubou tvoří elektromagnetické vlnění, které působí na nabité předměty
a tedy i na molekuly vody. Mikrovlny mají vysokou frekvenci. To znamená, že v daném místě se
velmi rychle mění vlastnosti elektromagnetického pole. Takové oscilující pole působí na molekuly

vody (dipóly), které se snaží natočit vždy ve směru elektrické intenzity. Jelikož se však tento směr
neustále mění, molekuly se rozkmitávají a získávají kinetickou energie. Toto zvyšování vnitřní
energie látky se v makroskopickém měřítku projeví zvýšením teploty tělesa.
Proč jsou na rozkmitání molekul vody vhodné právě mikrovlny? Důvodem jsou vlastnosti molekul
vody. Frekvence, která spadá do oblasti molekul, totiž také odpovídá frekvenci vlastního kmitání
dipólů vody (tj. kolikrát za jednu sekundu se molekula otočí o 180°). Rozkmitáváním dipólů vody
pomocí správně vybraných mikrovln tak dochází k rezonanci mezi oscilátorem (molekula vody)
a „buditelem kmitů“ (elektromagnetická vlna). To je podobné jako při rozhoupání houpačky, kterou stačí zlehka strkat v rytmu jejích kmitů a po chvíli začne dosahovat obrovských výchylek. Díky
rezonanci tedy mikrovlny rozkmitávají právě molekuly vody, zatímco ostatní nechávají „bez povšimnutí“ spíše v klidu.
OTÁZKA 2

Při ohřívání v mikrovlnné troubě se vám mohlo stát, že při vytahování jídla byl také talíř dost horký.
Čím to pravděpodobně je?

OTÁZKA 3

Proč, když dáme celé vajíčko uvařit do mikrovlnné trouby, tak exploduje? Zamyslete se nad tím, co
z vajíčka se zahřívá a co naopak ne.

OTÁZKA 4

Odhadněte, jak se mikrovlnná trouba vypořádává s rozmrazováním potravin?
a) sníží se výkon (střídavě zapíná a vypíná pole)

ANO

NE

b) zvýší si frekvenci elektromagnetického záření

ANO

NE

c) sníží si frekvenci elektromagnetického záření

ANO

NE

d) zvětší se vlnová délka elektromagnetického záření

ANO

NE

TEXT 3

Jednoduchým výpočtem můžete u každého spotřebiče zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech, dobu,
po kterou byl spotřebič používán, a aktuální cenu elektřiny – pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh.
Nejdříve tedy zjistíme množství spotřebované elektrické energie:

E = P×t
SPOTŘEBOVANÁ ENERGIE ve watthodinách = PŘÍKON ve wattech · DOBA POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE v hodinách.

Celkovou částku, kterou zaplatíme, pak určíme vynásobením ceny za jednu kWh spotřebou. Pozor
na to, že množství spotřebované energie musíme převést na kWh.
OTÁZKA 5

Použili jsme mikrovlnnou troubu, pro kterou výrobce uvádí příkon 1200 W, po dobu tří minut. Kolik
korun za takové použití tohoto spotřebiče zaplatíme?

OTÁZKA 6

Níže jsou vzestupně seřazeny domácí spotřebiče podle jejich příkonu. Odhadněte příkon mikrovlnné trouby a zařaďte ji do této řady.
HOLICÍ STROJEK
TELEVIZE
ŽEHLIČKA
ELEKTRICKÁ TROUBA

B.

Vzorové řešení pracovních listů

Na následujících stránkách jsou umístěny pracovní listy se vzorovým řešením
i s komentáři pro učitele.
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ŽEHLIČKA
Běžným a často neoblíbeným spotřebičem v domácnosti je žehlička. Umíte zodpovědět pár otázek týkající se žehličky?
Na to, abychom látku vyžehlili, potřebujeme, aby žehlička byla
těžká a měla hladkou žehlící plochu. Důležité přitom také je, že
žehlička hřeje, což zajišťuje topná spirála pod žehlící plochou
a elektrický proud.

TEXT 1

Žehličky využívají známého fyzikálního jevu. Vodič, kterým prochází elektrický proud, se zahřívá.
Říkáme, že elektrická energie je přeměňována na teplo. To nese název Jouleovo teplo a jeho velikost lze určit ze vztahu:
ܳ ൌ ܷ  ݐ ڄ ܫ ڄൌ ܴ  ܫ ڄଶ ݐ ڄ

kde QJ je Jouleovo teplo, U napětí, I proud, R odpor vodiče a t je čas.
Zatímco při vedení elektrického proudu chceme přeměně elektrické energie na teplo zabránit,
u žehličky je pro nás stejný jev užitečný. Pokud připojíme žehličku do zásuvky, začne spirálou procházet elektrický proud. Z předchozího výkladu vyplývá, že aby spirála hodně hřála, musí jí procházet velký proud. Současně musí být odpor spirály velký v porovnání s odporem přívodní šňůry, aby
se ohřívala žehlící plocha žehličky, ale ne přívodní šňůra.
Pro odpor vodiče platí:
ܴൌߩڄ

݈
ܵ

kde ߩ je rezistivita materiálu, jinak též měrný elektrický odpor, ݈ je délka vodiče a ܵ udává plochu
průřezu vodiče.
OTÁZKA 1

Jak dlouhým měděným drátem bychom museli nahradit původní odporový drát z konstantanu, aby
odpor zůstal stejný? Předpokládejme, že oba vodiče mají stejný průřez. Výsledek vyjádřete v násobcích původní délky.
Měď

Konstantan
Rezistivita

0,49 µΩ·m

Rezistivita

0,0169 µΩ·m

Hustota

8,90 g/cm3

Hustota

8,94 g/cm3

Měrná tepelná kapacita

410 J/(kg·K)

Měrná tepelná kapacita

383 J/(kg·K)

Odpověď:

r1 = 0,49 μΩm
r 2 = 0,0169 μΩm
S1 = S 2 = S
l1 K původní délka vodiče konstantanu
l 2 K délka vodiče z mědi

R1 = R2

l2 =

l1
l
= r2 2
S
S
r 1 × l1 = r 2 × l 2

r1
×l
r2 1

l2 =

0,49 μΩm
× l1
0,0169 μΩm

r1

Původní odporový drát bychom museli
nahradit přibližně 29 krát delším měděným drátem.

l 2 =& 29 × l1
TEXT 2

Jednoduchým výpočtem si u každého spotřebiče můžete vypočítat, pro jakou částku budete muset
sáhnout do peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech,
dobu, po kterou byl spotřebič provozován, a aktuální cenu elektřiny. Ta se pohybuje okolo 4,60 Kč
za jednu spotřebovanou kilowatthodinu.
Nejdříve tedy zjistíme spotřebovanou elektrickou energii ܧ, jako

 ܧൌ ܲ ݐ ڄ,
kde ܲ představuje příkon spotřebiče a  ݐčas, po který stroj pracoval. Pokud do vzorečku dosadíme
příkon v kilowattech (kW) a čas v hodinách (h), výsledek dostaneme v kilowatthodinách (kWh).
TEXT 3

Pan Modrý vyžehlil hromadu prádla, a protože mu to přišlo dlouhé, chtěl zjistit, jak se mu takové
žehlení projeví na účtu za elektřinu. Bohužel už měl starší typ žehličky, takže návod nenašel a na
žehličce už se štítek s informacemi dávno ošoupal. Naštěstí si pan Modrý vzpomněl na hodiny fyziky ve škole a na vzorec pro příkon, který se dá určit jako součin napětí a proudu. Uvědomil si, že
efektivní hodnota síťového napětí je 230 V. Zjištění proudu již bylo o něco těžší. Naštěstí soused
pana Modrého pan Zelený je elektrikář a má doma klešťový ampérmetr, který rád svému sousedovi zapůjčil.
OTÁZKA 2

Jaký má žehlička pana Modrého příkon protéká-li přívodní šňůrou proud s efektivní hodnotou 2 A?

U = 230 V
I = 2A
P = ?W
P = U × I = 230 V × 2 A = 460 W
Odpověď: Žehlička pana Modrého má příkon 460 W.

TEXT 4

Než pan Modrý zjistil procházející proud a vypočítal příkon, zapomněl, jak dlouho vlastně žehlil.
Naštěstí před i po žehlení kontroloval elektroměr a věděl, že manželka nebyla doma, takže žádné
jiné spotřebiče v tu dobu nebyly zapnuté.
OTÁZKA 3

Jak dlouho byla připojena žehlička pana Modrého v síti, jestliže elektroměr udal spotřebu 1,5 kWh?

E = 1,5 kWh = 1,5 × 10 3 Wh
P = 460 W
t = ?h

E 1,5 × 10 3 Wh
E = P ×t Þ t = =
= 3,26 h =& 3 h 15 min
460 W
P
Odpověď: Žehlička pana Modrého byla připojena v síti po dobu
tři hodin a patnácti minut.

OTÁZKA 4

Kolik korun českých stálo tedy pana Modrého jeho žehlení?

E = 1,5 kWh
Cena za 1 kWh = 4,60 Kč
Cena za použití = ? Kč
Cena za použití = E × cena za 1 kWh = 1,5 kWh × 4,60 Kč
Odpověď: Pana Modrého stálo žehlení 6,9 Kč.

kWh

= 6,9 Kč

TEXT 5

Pro udržení nastavené teploty se v žehličce využívá elektrický termostat, jehož součástí je bimetal.
Bimetal je složen ze dvou pásků. Každý pásek je z jiného kovu a má různou teplotní roztažnost.
Pásky jsou navzájem pevně spojeny a při zahřátí dochází k většímu prodlužování jednoho z pásku
a tím se celý bimetal prohne.
OTÁZKA 5

Do obrázků zakreslete, kam by se při zvýšení teploty ohnuly následující bimetaly. Pásky jsou uchyceny na levé straně, pohybovat se tak může jejich pravá část.
Hustota, součinitel délkové roztažnosti a měrné teplo některých prvků při 20 °C.

r 20 – hustota při 20 °C; a 20 – součinitel délkové roztažnosti při 20 °C; c20 – měrné teplo při 20 °C.

r 20

Prvek
Hliník
Chróm
Kobalt
Měď
Zlato
Železo

kg × m
Al
Cr
Co
Cu
Au
Fe

a 20
-3

2 700
7 100
8 800
8 930
19 290
7 860

-3

10 K

-1

0,024
0,008
0,012
0,017
0,014
0,012

c20
kJ × kg -1 × m -3
0,896
0,440
0,389
0,383
0,129
0,452

PRAČKA
Velmi užitečným spotřebičem v domácnosti je pračka. Umíte zodpovědět pár otázek, které se jí
týkají?
TEXT 1
Hlavními součástmi tohoto spotřebiče jsou:
·

nerezový buben, který se nalézá uvnitř nerezové vany,

·

elektromotor, který pohání přes řemenici buben,

·

řídící jednotka, která podle zvoleného programu a množství prádla vypočítává množství vody a určuje celý průběh praní,

·

přívodní hadice čisté studené vody,

·

topné těleso,

·

zásuvka na prací prostředek a aviváž,

·

uzavíratelná dvířka,

·

v dolní části pračky je filtr sloužící k čištění odtokové odpadní vody.

TEXT 2 – KOLIK ZAPLATÍME ZA PROVOZ

Jednoduchým výpočtem můžete u pračky zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do peněženky po jejím použití. Musíme jen znát množství spotřebované vody a spotřebované elektrické
energie, oba údaje uvádí pro každý prací cyklus výrobce v manuálu, aktuální cenu elektřiny (pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh1) a aktuální cenu vody (pohybuje se okolo 0, 078 Kč/l). Celkovou částku,
kterou zaplatíte, zjistíte vynásobením ceny za jednu kWh vaší spotřebou, k tomu ještě přičtete
množství spotřebované vody vynásobené cenou vody.
Většinu spotřebované elektrické energie využívá pračka na dvě hlavní funkce a to na ohřev vody
a otáčení bubnu. Elektrická energie, kterou na své fungování využívá programátor a další elektronika, je v porovnání s předchozími zanedbatelná.
Do pračky přitéká voda studená a její ohřev je zajišťován pomocí topné spirály. Tu si můžeme
představit jako vodič, jehož odpor je v porovnání s odporem přívodních vodičů velký. K ohřevu je
tedy využíváno známého fyzikálního jevu, že vodič, kterým prochází elektrický proud, se zahřívá.
Říkáme, že elektrická energie je přeměňována na teplo, tzv. Jouleovo.

1

1 kWh je jiným vyjádřením energie velikosti 3 600 000 J.

Velikost tepla Q, které je třeba vodě o hmotnosti m dodat, aby se její teplota zvýšila o Δt, určíme
podle rovnice
ܳ ൌ ݉  ڄ ܿ ڄȟݐ,

kde c představuje měrnou tepelnou kapacitu vody. Pro vodu má hodnotu 4180 J/(kgڄ°C).
Topná spirála pracuje s účinností η, která je menší2 než 1. Znamená to, že zatímco vodě bude dodáno teplo Q, topná spirála spotřebuje energii.
ܧൌ

TEXT 3

ܳ
Ʉ

Paní Zelená u své pračky použila prací cyklus, u kterého výrobce udává tyto údaje:
Program

Čas v minutách

Voda v litrech

Energie v kWh

Bavlna (60°C)

82

45

2,10

Dále o pračce ví, že do ní přitéká voda, která má teplotu 15°C a 2/3 celkové spotřeby vody využívá
pračka na praní o požadované teplotě a zbytek vody, kterou neohřívá, používá na máchání. Topná
spirála pracuje s účinností 95% (η = 0,95).
OTÁZKA 1

Kolik korun paní Zelenou stojí jedno praní cyklu Bavlna (60°C), pokud nepočítáme výdaje na prací
prostředky?
Spotřeba vody = 45 l
Cena vody = 0,078 Kč/l
Cena za vodu = ? Kč

E = 2,10 kWh
Cena elektřiny = 4,60 Kč/kWh
Cena za elektřinu = ? Kč

Cena za vodu = Spotřeba vody · Cena vody = 45 l · 0,078 Kč/l =& 3,51 Kč
Cena za elektřinu = E · Cena elektřiny = 2,10 kWh · 4,60 Kč/kWh =& 9,66 Kč
Celková cena = Cena za vodu + Cena za elektřinu =& 3,51 Kč + 9,66 Kč = 13,17 Kč =& 13 Kč
Odpověď: Paní Zelenou stojí jedno praní přibližně 13 Kč.

2

Účinnost o velikosti 1, nebo též v procentech 100 % znamená, že stroj pracuje beze ztrát. Takový stroj by byl ideální,
nicméně termodynamické zákony jeho existenci vylučují.

OTÁZKA 2

Kolik procent z celkové spotřebované energie spotřebuje pračka paní Zelené na ohřev vody a kolik
zbývá na otáčení bubnu?

Q m × c × Dt
2
=
× 45 kg = 30 kg Eteplo = h = h
3
30 kg × 4180 J (kg °C ) × 45 °C
c = 4180 J (kg °C )
=
=
0,95
Dt = 45 °C
= 5 940 000 J = 1,65 kWh
h = 0,95

m=

Eteplo = ? kWh

100 %
x%

…
…

2,10 kWh
1,65 kWh

x =& 78,6 %

Odpověď: Pračka spotřebuje na ohřev vody přibližně 78,6 % z celkové
spotřebované elektrické energie.

TEXT 4 – POHYB BUBNU

Při odstřeďování na prádlo v pračce působí buben dostředivou silou a uděluje mu dostředivé
zrychlení, pro jehož velikost platí
ܽୢ ൌ

௩మ

௦

, kde  ݒൌ ௧


kde v je obvodová rychlost prádla, r je poloměr kružnice, po které se pohybuje a s je dráha (odpovídající délce oblouku), kterou urazí prádlo za čas t. Díky této síle a vyvolanému zrychlení prádlo
koná rovnoměrný pohyb po kružnici.
Na rozdíl od působení bubnu na prádlo nejsou síly, kterými působí prádlo na vodu, dostatečně
velké na to, aby voda získala potřebné dostředivé zrychlení a tak se neudrží na kruhové trajektorii
a přesouvá se dále od osy otáčení ke stěně bubnu a připravenými otvory odsud uniká.
OTÁZKA 3

Paní Zelená má syna Vašíka, který má spousty zvídavých otázek. Jedna z nich byla: „Jak rychle by
jelo auto, kdyby mělo kola o stejném průměru jako buben pračky a točilo se stejně rychle jako
buben pračky při ždímání?“. Maminka nevěděla, jak na tuto otázku odpovědět. V manuálu tuto
informaci nepíšou, našla jen údaje o bubnu, které by mohly k výpočtu pomoci. Objem bubnu je 53
litrů a je hluboký 40 cm. Ještě se koukla, že pračka byla nastavená na 1000 otáček za minutu.

V = 53 l = 0,053 m3
h = 40 cm = 0,40 m
r = ?m

1000 ot/min => dráha uražená za 1 min: s = 1000 · o = 1000 · 2πr
s =& 1319,47 m
t = 1 min = 60 s
v = ? km/h

V = pr 2 h
V
r=
ph
r=

0,0053 m 3
=& 0,21 m
p × 0,4 m

v=

s 1319 ,47 m
=&
=& 22 m s =& 79 km h
t
60 s

Odpověď: Auto by jelo přibližně rychlostí 79 km/h.

TEXT 5

Vašíkova nejoblíbenější hračka je postavička kosmonauta. Dočetl se, že přetížení, které vzniká při
startu kosmické lodi, je pro lidské tělo obrovský nápor. Aby si tělo na tuto zátěž zvyklo, musí
kosmonauti podstoupit výcvik na centrifuze, která může připomínat rotující buben pračky.
V kabině umístěné na rotujícím rameni podstupují kosmonauti přetížení 5 – 8 g3. (Přetížení na
povrhu Země je 1 g; při volném pádu je přetížení 0 g; pokud raketa startuje svisle a od povrchu se Země vzdaluje se zrychlením 10 m/s 2, pociťují její pasažéři přetížení 2 g; je-li zrychlení stejné rakety 20 m/s 2, pociťují pasažéři přetížení 3 g; apod. Lidské tělo snese přetížení 15 až
20 g avšak pouze trvá-li jen několik sekund.
OTÁZKA 4

Vašík tedy chtěl, aby i jeho kosmonaut podstoupil výcvik. Přidělal svou hračku do bubnu pračky
a zapnul ji bez vody na 1000 ot. / min. Jaké maximální přetížení hračka kosmonauta prožila?

v =& 22 m s
r =& 0,21 m
g =& 10 m s 2

v 2 (22 m s )
=&
=& 2 305 m s 2
ad =
r
0,21 m
2

přetížení = ? g
Dostředivé zrychlení má hodnotu 2 305 m s 2 =
& 230 ,5 g =& 231 g .
Maximální přetížení je tedy v nejnižším bodě trajektorie a je přibližně 2 32 g .
Odpověď: Maximální přetížení, které hračka prožila, bylo přibližně 232 g.
Komentář: Pojem „přetížení“ je napříč učitelskou i odbornou veřejností chápán různě. Zde
byla zvolena verze, ve které přetížení odpovídá konstantě úměrnosti mezi tíhou (silou, kterou
působí těleso na podložku) a hmotností tělesa.
V některých úlohách je přetížení chápáno tak, že tělesu na povrchu Země je přisouzeno přetížení 0 a raketě, která startuje svisle vzhůru se zrychlením 10 m/s2, je přisouzeno přetížení
přibližně 1 g. Nyní však již číslo udávající násobek g v údaji o přetížení již neříká, kolikrát
těžší se budeme v dané situaci cítit, ale o kolik svých hmotností se budeme cítit těžší. Je pak
zajímavé zamyslet se nad tím, jak bychom v dané situaci z hlediska přetížení charakterizovali
tělesa pohybující se volným pádem, nebo nacházející se na povrchu Měsíce.

3

2

g je tíhové zrychlení. V naších zeměpisných šířkách je jeho hodnota přibližně 9,81 m/s , často se udává přibližná hod2
nota 10 m/s .

RYCHLOVARNÁ KONVICE
Málokdo si dokáže představit ráno bez šálku horkého čaje nebo kávy. A právě proto běžně a nejen
ráno využíváme rychlovarnou konvici. Umíte však zodpovědět pár otázek týkající se rychlovarné
konvice?
TEXT 1

Dnešní typická rychlovarná konvice se skládá ze dvou částí a to
z konvice samotné, která je běžně vyrobena z plastu nebo z kovu,
a z podstavce s přívodní šňůrou. Důležitou součástí je dno konvice, kde u starších typů můžeme vidět spirálu (tzv. topné těleso,
obrázek 2), nyní však je již běžně schována pod dno z nerezové
oceli (obrázek 1). Díky tomu, že je topný vodič pod dnem, které
zahřívá, a od nějž se postupně ohřívá kapalina, je ohřívání rovnoměrnější než v případě nezakryté spirály. Současně nedochází
k usazování vodního kamene přímo na spirále.
Rychlovarná konvice využívá známého fyzikálního jevu. Vodič,
kterým prochází elektrický proud, se zahřívá. Říkáme, že elektrická energie je přeměňována na teplo. To nese název Jouleovo
teplo Q a jeho velikost lze vypočítat ze vztahu:

Q = P ×t = U × I ×t =

U2
t = R × I 2 ×t
R

kde P je elektrický příkon, U je elektrické napětí, I je elektrický
proud, R je odpor vodiče, t je čas, po který elektrický proud vodičem procházel.
Pro odpor vodiče platí:

R=r×

l
S

Obrázek 2. Topná spirála uvnitř rychlovarné konvice

kde ρ je rezistivita materiálu, jinak též měrný elektrický odpor, l je délka vodiče a S udává plochu
průřezu vodiče.
Zatímco při vedení elektrického proudu chceme přeměně elektrické energie na teplo zabránit,
u varné konvice je pro nás stejný jev užitečný. Z předchozího výkladu vyplývá, že aby spirála hodně
hřála, musí jí procházet velký proud. K dispozici je vždy pouze síťové napětí s efektivní hodnotou
230 V, k dosažení velkého proudu je tedy zapotřebí, aby neměla příliš velký odpor. Ten však současně musí být velký v porovnání s odporem přívodní šňůry, aby se ohřívalo dno konvice, ale ne
přívodní šňůra1.

1

Přívodní kabel a spirála jsou totiž spojeny sériově, velikost proudu procházejícího oběma je tedy stejná, avšak napětí
na každém z nich závisí právě velikosti elektrického odporu. Na prvku s větším odporem bude větší napětí.

OTÁZKA 1
Představte si, že máte k dispozici dvě rychlovarné konvice, u nichž znáte elektrický odpor jejich
topných spirál. První topná spirála má odpor 60 Ω a druhá 30 Ω. Která z nich přivede k varu stejné
množství vody dříve? Předpokládejte, že obě jsou zapojeny na síťové napětí. Svoji odpověď krátce
zdůvodněte.
Vodu dříve přivede k varu spirála s nižším odporem (tj. 30 Ω). Stane se tak díky tomu, že při stejném napětí bude spirálou s nižším odporem procházet vyšší proud a výkon procházejícího proudu
(P = U·I), bude vyšší než v případě druhé spirály. Díky tomu za stejný čas předá vodě více tepla
než spirála s vyšším odporem.
Pozn.: K odvození odpovědi lze rovněž využít první rovnici v textu 1 na předchozí stránce.

OTÁZKA 2

Který z níže uvedených kovů by byl nejvhodnější na výrobu topné spirály, aby nedocházelo k přílišnému zahřívání přívodního kabelu? Předpokládejte, že rozměry spirály jsou pevně dány a jediné co
můžete měnit tak je pouze materiál. Svoji odpověď krátce zdůvodněte.

r
-6

10 Wm

a
-3

10 K -1

hliník

chromnikl

konstantan

měď

ocel

wolfram

0,027

1,1

0,50

0,017

0,1 – 0,2

0,053

4,0

0,18

0,30

4,0

5

4,4

ρ je měrný el. odpor při teplotě 20 °C, α označuje teplotní součinitel odporu
Z uvedených kovů je na výrobu topné spirály nejvhodnější chromnikl, protože má největší hodnotu měrného elektrického odporu. Díky tomu bude mít i nejvyšší odpor. V porovnání s přívodním
kabelem tak na něm bude nejvyšší napětí. Ze síťových 230 V tak na přívodní šňůru „zbyde“ menší část a nebude se zahřívat tolik, jako kdybychom použili jiný materiál spirály.

OTÁZKA 3

Níže jsou seřazeny domácí spotřebiče podle jejich příkonu. Odhadněte příkon rychlovarné konvice
a zařaďte ji do této řady.
Holicí strojek
Rychlovarná konvice
≈ 850 – 2400 W

≈5W

Televizor

≈ 70 – 300 W

Žehlička

≈ 2400 W

Elektrická trouba

≈ 1150 – 3000 W

TEXT 2

Jednoduchým výpočtem můžete u každého spotřebiče zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech, aktuální cenu elektřiny – pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh a dobu, po kterou byl spotřebič používán.
Nejdříve tedy zjistíme množství spotřebované elektrické energie:

E = P ×t
SPOTŘEBOVANÁ ENERGIE ve watthodinách = PŘÍKON ve wattech · DOBA POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE v hodinách.

Celkovou částku, kterou zaplatíme, pak určíme vynásobením ceny za jednu kWh spotřebou. Pozor
na to, že množství spotřebované energie musíme převést na kWh2.
Spotřebovanou energii přeměňuje rychlovarná konvice na teplo a to s nějakou účinností. Velikost
tepla Q, které je třeba vodě dodat, určíme následovně:
ܳ ൌ ݉  ڄ ܿ ڄȟݐ

Konstanta c = 4180 J/(kgڄ°C) je měrná tepelná kapacita vody, m je hmotnost ohřívané látky a Δt je
rozdíl teplot (koncová teplota – počáteční teplota).
Víme, že konvice pracuje s účinností přibližně 85%. Znamená to, že zatímco vodě bude dodáno
teplo Q, konvice spotřebuje energii

TEXT 3

ܧൌ

ܳ
Ͳǡͺͷ

Na grafu je zaznamenán průběh ohřevu vody rychlovarnou konvicí, jejíž příkon udává výrobce jako
P0 = 850 W. Konvice byla zapnutá po celou dobu měření.

2

1 kWh je jiným vyjádřením energie velikosti 3 600 000 J, 1 J pak odpovídá energii 1 Ws.

OTÁZKA 4

Kolik přibližně zaplatíme za ohřátí vody, které je znázorněno na výše uvedeném grafu?

t = 240 s =

1
h = 0,0667 h
15

E = 0,057 kWh
Cena za 1 kWh = 4,60 Kč

P = 850 W
E = ? Wh

Cena za použití = ? Kč

1
h =& 56,7 Wh =& 0,057 kWh
15
Cena za použití = 0,057 kWh × 4,60 Kč
= 0,26 Kč
kWh &
E = P × t = 850 W ×

Odpověď: Za použití konvice, tak
jak je zachyceno v grafu, zaplatíme
přibližně 0,26 Kč.

OTÁZKA 5

Určete přibližné množství vody, které bylo při měření znázorněném grafem v textu 3 ohříváno.

t = 190 s
P = 850 W
c = 4180 J (kg × ° C )
Dt = 80 °C
m = ? kg

Q
P × t × 0,85
=
=
c × Dt
c × Dt
850 W × 190 s × 0,85
=
=
4180 J (kg × °C ) × 80 °C

m=

=

137 275 J
=& 0,41 kg
334 400 J kg

Odpověď: V experimentu bylo ohříváno přibližně 0,41 kg vody.

OTÁZKA 6

Jaký bude čas ohřívání oleje v rychlovarné konvici? Vyjádřete jako násobek času ohřevu vody.
Měrná tepelná kapacita oleje je 1670 J/(kgڄ°C).

c vody = 4180 J (kg × °C)
c oleje = 1670 J (kg × °C)

t vody Kčas ohřevu vody
t oleje K čas ohřevu oleje

m vody = m oleje
P × t vody × 0,85
c vody × Dt

t vody
c vody

=
=

t oleje =

P × t oleje × 0,85
c oleje × Dt

t oleje
c oleje
c oleje
c vody

× t vody

t oleje =& 0,4 × t vody
Odpověď: Čas ohřívání oleje v rychlovarné konvici by tvořil čtyři desetiny času potřebného k ohřátí stejného množství vody.

Detailnější komentář k otázce 2.
Řešení úlohy s odvozením.
Úloha se ve své podstatě zaměřuje především na dělení
napětí na dvou (resp. třech) rezistorech spojených sériově.
K řešení si můžeme pomoci obrázkem. Reálnou situaci
(obr. 1) si můžeme překreslit do zjednodušeného schématu (obr. 2). Rezistory 1 a 2 s odpory Rp1 = Rp2 představují
přívodní kabel konvice, rezistor třetí (s elektrickým odporem RK) představuje spotřebič, tedy rychlovarnou konvici.
Situaci můžeme ještě zjednodušit a to tak, že si přívodní
vodiče představíme jako jediný rezistor s oporem
(Rp = Rp1 + Rp2), viz obrázek 3.

Obrázek 1.

Obrázek 2.

Obrázek 3.

Síťové napětí s efektivní hodnotou 230 V se rozdělí na napětí na přívodní šňůře Up (s celkovým
odporem R) a na konvici UK (s odporem RK) právě podle velikosti jejich odporů.
Platí, že

U = U p +U K ,
a jelikož jsou přívodní šňůra a konvice zapojeny sériově, prochází jimi stejný proud, jehož velikost
lze určit jako:

U = RI = (R p + R K )× I
I=

U
(Rp + RK )

Použitím Ohmova zákona pro každý ze „spotřebičů“ můžeme určit napětí na konvici

U K = RK × I = U

RK
,
Rp + RK

a napětí na přívodní šňůře

U p = Rp × I = U
Pro obě napětí a odpory tedy platí následující poměr

Rp
Rp + RK

.

RK
Rp + RK RK
UK
,
=
=
Rp
Up
Rp
U
Rp + RK
U

resp. U K : U p = RK : Rp .
To tedy znamená, že na rezistoru (představující v náhradním schématu přívodní šňůru nebo konvici)
s větším odporem bude vyšší napětí.
Jelikož zahřívání vodiče souvisí s příkonem, které je součinem procházejícího proudu a napětí na
rezistoru (P = U·I), a proud procházející přívodní šňůrou je stejný jako proud procházejí topnou
spirálou, tak závisí zahřívání především na velikosti napětí na konkrétním prvku.
Chceme-li tedy, aby se přívodní šňůra příliš nezahřívala, je třeba zařídit, aby byl její odpor v porovnání s odporem topné spirály konvice co nejnižší – tím bude nízké i napětí na přívodní šňůře.
Poněvadž velikost elektrického odporu topné spirály (která je v podstatě zkrouceným přímým vodičem) závisí na jejich parametrech podle vztahu zmiňovaného v textu 1

R=r×

l
,
S

a v zadání je stanoveno, že proměnné l a S jsou pevně dány, jediný parametr, kterým můžeme měnit
odpor spirály je rezistivita (ρ). Má-li být elektrický odpor spirály co nejvyšší, musí být tedy i rezistivita co nejvyšší (jsou si přímo úměrné). Z materiálů daných v tabulce tomu nejlépe vyhovuje
chromnikl.
Souvislost úlohy se skutečností.
Některé zdroje3 uvádějí, že je to právě chromnikl, z něhož jsou vytvořeny odporové dráty v některých topných prvcích různých zařízení. V rychlovarné konvici je takový tenký odporový drát rovněž
skrytý.
Z konvice (viz obr. 4 a 5), která byla použita při experimentu, jenž sloužil jako základ textu 3 a navazujících otázek v tomto pracovním listu, byl odstraněn spodní plastový kryt. Na obrázku 6 je
možno pozorovat druhou stranu plotýnky. Topná spirála je skryta uvnitř kovového chrániče jdoucího po obvodu. Uvnitř chrániče je navinut drobný odporový drát, který je chráněn bílým izolačním
práškem (obrázek 7).
Z parametrů této cívky je možné odhadnout odpor topné spirály. Důležité parametry jsou uvedeny
v obrázku 7.

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Heating_element, http://www.alloywire.com/products_RW80.html,
http://www.cynebar.com.au/cartridge-heater.php [cit. 13. 7. 2014]

Obrázek 4.

Obrázek 5.

Obrázek 6.

Obrázek 7.
Délku spirály odhadneme z průměru a „délky“ kruhové výseče, po jejímž obvodu jde chránič.

L=

29
290 °
29
D 29
×o =
× 2p × R =
× 2p =
× p × 9,5 cm =& 0,24 m
36
2 36
360 °
36

Obrázek 8

Spirálu délky L si můžeme představit nataženou a doplnit do ní údaje, které jsme odhadli ve skutečnosti (obrázek 8). Z těchto údajů pak lze určit, počet závitů spirály

Z = L : 0,1mm =& 0,24 m : 0,1 × 10 -3 m = 240 ,
dále délku vodiče tvořícího jeden závit

Dl = 2p

4,4 mm
=& 14,1 mm ,
2

a nakonec délku vodiče tvořícího spirálu

l = Z × Dl =& 240 × 14,1mm =& 3,4 m .
K dalším výpočtům je rovněž potřebné určit plochu průřezu vodiče

S = p × r 2 = p × (0,7 mm ) =& 6,16 × 10 -8 m 2 .
2

Pokud bychom předpokládali, že vodič byl vytvořen skutečně z chromniklu, můžeme určit jeho
odpor. Rezistivita chromniklu je r = 1,1 × 10 -6 W m (viz tabulka u otázky 2).

R=r×

3,4 m
l
W
=& 1,1 × 10 -6 ×
=& 60,7W .
S
m 6,16 × 10 -8 m 2

Elektrický odpor konvice je možné určit rovněž měřením – pomocí ohmmetru (Rm = 63,7 Ω) a pomocí výpočtu z údajů na konvici (viz obrázek 5).

Rv =

U 2 230 2
=
=& 62,2 W
P
850

Odpor Rv odpovídá odporu spirály při jejím použití, tedy za vysoké teploty, je tedy logické, že se
bude jednat o hodnotu nižší, než je velikost odporu měřeného při pokojové teplotě (Rm).
Jelikož se odhad odporu spirály R blíží předpokládané hodnotě, nelze použití chromniklu, jakožto
materiálu spirály, vyloučit.

LEDNICE
Lednici využíváme a otevíráme každý den. Ať už si pro něco skutečně jdeme, nebo do ní jen tak nakoukneme.
Umíte však zodpovědět pár otázek týkajících se lednice?

TEXT 1
Důležitým fyzikálním jevem pro funkci ledničky je vypařování kapaliny. K vypaření je potřeba dodat energii.
V našem případě je touto energií teplo, které je odebíráno z vnitřního prostoru lednice, tím se postupně snižuje
teplota všech předmětů uvnitř lednice.
Základem ledničky je kompresor a okruh potrubí s chladivem (které se v oběhu objevuje buď v kapalném,
nebo plynném skupenství). Chladící cyklus začíná, když pára vstupuje do kompresoru. Kompresor, který je
poháněn elektrickým motorem, tuto páru stlačí na menší objem a tím se její teplota zvýší. Ohřátá pára je
vtlačena do výměníku (chladící závity na zadní stěně ledničky). Zde odevzdá pára teplo okolí (proto zadní část
lednice hřeje) a kondenzuje na kapalinu. Ke kondenzaci napomáhá i vysoký tlak, který je v této části potrubí.
Zkondenzovaná kapalina putuje přes expanzivní ventil do výparníku, kde se prudce snižuje v trubkách tlak. Při
snížení tlaku se sníží teplota varu chladiva. Chladivo tedy dosáhne teploty varu a začne se rychle vypařovat
(proto se této části chladící soustavy říká výparník). Při vypařování kapaliny dochází k ochlazování okolí kapalina "odebírá svému okolí teplo". Konkrétně je toto teplo „odebíráno“ z vnitřních prostor lednice, které se
ochlazují na cca 5 °C. (V mrazáku se stejným způsobem dostaneme až na teplou -20 °C.) Takto ohřátá pára je
přiváděna zpět do kompresoru a cyklus se opakuje. Pro udržení požadované teploty uvnitř lednice slouží
termostat (jinak řečeno vypínač reagující na teplotu), který podle potřeby spíná či vypíná kompresor.

OTÁZKA 1

OTÁZKA 2

Pomocí šipek zakreslete do obrázku směr pohyb
chladiva v trubkách.

Dala by se snížit teplota v místnosti tím, že nechám
u lednice otevřené dveře? Svoji odpověď
zdůvodněte.
Ne, lednice by se ke snížení teploty v místnosti
použít nedala. Čím více lednice chladí, tím více
pracuje a vzadu více „topí“.
Podle obrázku v textu 2 je navíc teplo, které
odevzdá (vzadu) okolí je větší než teplo, které
odebere z chlazeného prostoru.

TEXT 2
Druhý zákon termodynamiky říká, že není možné, aby teplo proudilo samovolně z chladnějšího tělesa na
teplejší těleso (obrázek vpravo). Chceme-li tento proces zajistit, je nutné systému dodat jisté množství energie
ve formě práce (obrázek vlevo).

U většiny spotřebičů nás zajímá, jakou mají účinnost. Vlastní účinnost cyklu lednice je popsána tzv. chladicím
faktorem, značíme ho e. Chladící faktor je bezrozměrné číslo vyjadřující poměr odebraného tepla z chladného
prostředí Q1 a prací W, kterou musí stroj vykonat. Tedy čím je toto číslo větší, tím je lednice úspornější.
Dostaneme tedy vztah:

e=

Q1
W

Pomocí obrázků můžeme sestavit rovnice:

Q2 = Q1 + W Þ W = Q2 - Q1
Upravíme tedy vztah pro chladící faktor:

e=

Q1
Q2 - Q1

U ideálně pracující ledničky by platilo, že vyměňovaná tepla jsou úměrná příslušným teplotám, takže pro
chladící faktor by platil zjednodušený vztah:

e=

T1
T2 - T1

Ale pozor, teploty musíme zadávat v kelvinech, budeme používat tzv. termodynamickou stupnici.

OTÁZKA 3
Rozhodněte kam umístit lednici, aby její energetické náklady byly co nejmenší.
a)

Do kuchyně, kde je teplota 24°C

b) Do sklepa, kde je teplota 19°C
c)

Nezáleží na okolní teplotě.

Svoji odpověď zdůvodněte.
Energetické náklady jsou menší pro vyšší chladící faktor e lednice. Podle poslední rovnice v textu 2
(e = T1/(T2 – T1)) je tedy požadováno, aby byl rozdíl teplot uvnitř a vně lednice co nejmenší. V prostoru
lednice je teplota typicky okolo 5 °C. Rozdíl této teploty a teploty ve sklepě je tedy menší než v případě
kuchyně.

OTÁZKA 4
Většinou je vnější povrch lednice bílý a lesklý. Proč?
Tento povrch lépe odráží tepelné záření dopadající z okolí lednice.

OTÁZKA 5
Níže jsou vzestupně seřazeny domácí spotřebiče podle jejich příkonu. Odhadněte průměrný denní příkon
lednice a zařaďte ji do této řady.
Lednice
≈ 20 W

ŽÁROVKA

≈ 60 W

TELEVIZE

≈ 70 – 300 W

TOPINKOVAČ

≈ 600 – 1200 W

VARNÁ KONVICE

≈ 800 – 2400 W

TEXT 3
Jednoduchým výpočtem můžete u každého spotřebiče zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do
peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech, aktuální cenu elektřiny –
pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh a dobu, po kterou byl spotřebič používán.
Nejdříve tedy zjistíme množství spotřebované elektrické energie:

E = P×t
SPOTŘEBOVANÁ ENERGIE ve watthodinách = PŘÍKON ve wattech · DOBA POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE v hodinách.
Celkovou částku, kterou zaplatíme, pak určíme vynásobením ceny za jednu kWh spotřebou. Pozor na to, že
množství spotřebované energie musíme převést na kWh.
U lednice, kde její vypínání a zapínání reguluje termostat podle potřeby a nesnadno bychom zjišťovali dobu, kdy
spotřebič „žere“ energii. Udává výrobce mimo příkonu i přehlednější veličinu a to spotřebu v kWh za den popř.
kWh za rok.

OTÁZKA 6
Vypočtěte, kolik stojí denní provoz lednice A+ jejíž spotřebu uvádí výrobce 0,45 kWh elektřiny za 24 hodin.

E = 0,45 kWh
Cena za 1 kWh = 4,60 Kč
Cena za použití = ? Kč
Cena za použití = E × cena za 1kWh = 0,45 kWh × 4,60 Kč

= 2,1Kč
kWh &

Odpověď: Denní provoz lednice stojí přibližně 2,1 Kč.

TEXT 4
Následující graf zachycuje časový průběh teploty dvou nádobek s vodou, které byly vloženy ve stejný okamžik
do mrazničky. Zvláštnost, ke které při mrznutí v tomto případě došlo, se nazývá Mpembův jev.

OTÁZKA 7
Popište průběh ochlazování nádobek s vodou, který je zaznamenán na předchozím grafu. Odhadněte, co
fyzikové nazývají Mpembovým jevem.
Obě kapaliny se mrazničce zchladily na 4 °C po 60 minutách. Dalších 90 minut měly přibližně stejnou teplotu.
Původně teplejší kapalina zmrzla po 210 minutách. Původně chladnější zmrzla až přibližně po 285 minutách.
Mpembův jev – teplejší kapalina zmrzla dříve než chladnější kapalina.

TERMOSKA
Termoska je jeden z malých vynálezů, který nám usnadňuje život. Díky ní nám zůstane v zimě čaj
horký a naopak v létě nápoj příjemně studený. Aby mohla být termoska vynalezena, museli lidé
poznat způsoby šíření tepla a naučit se jeho zabránění. Dokážete zodpovědět pár otázek o tom, jak
termoska funguje?
TEXT 1

Výměna tepla mezi dvěma tělesy se může uskutečňovat při jejich přímém kontaktu, případně na
dálku pomocí tepelného záření. V daném prostředí se teplo přenáší třemi různými způsoby: vedením, prouděním a zářením.
Vedením se přenáší vnitřní energie v rámci jedné látky z míst s vyšší teplotou do oblastí s nižší teplotou. Částice v teplejší části více kmitají a předávají tak energii sousedním částicím. V kovech navíc
přenáší energii vodivostní elektrony, proto jsou kovy většinou lepšími vodiči tepla, než ostatní materiály. Položíme-li kovovou lžičku do hrnečku s horkým čajem, po chvíli zjistíme, že i horní část
lžičky má vyšší teplotu. Přenos tepla vedením se může objevit u pevných látek i tekutin. Různé látky se liší svojí tepelnou vodivostí. Její hodnoty se udávají v nezáporných reálných číslech, přičemž
vyšší hodnoty naznačují lepší tepelnou vodivost.
Proudění probíhá jen u tekutin a to díky tomu, že jejich hustota zpravidla s rostoucí teplotou klesá.
Podmínkou pro vznik proudění v tekutině je, aby se tekutina nacházela v tíhovém poli. Chladnější
tekutina má totiž větší hustotu a klesá dolů, kde vytlačuje teplejší tekutinu vzhůru. Proudící tekutina tak přenáší vnitřní energii z teplejších míst do míst chladnějších. Tento princip se využívá např.
u vytápění bytu. Známou výjimkou je anomálie vody, u níž při teplotě 0 °C až přibližně 4 °C hustota
s teplotou roste.
Tepelné záření je způsob přenosu tepla, který probíhá mezi dvěma tělesy bez kontaktu. Uskutečňuje se vyzařováním nebo pohlcováním infračerveného záření, které patří mezi elektromagnetické
záření. Černá barva infračervené záření v porovnání s ostatním barvami pohlcuje nejvíce, zatímco
bílá barva a lesklé povrchy jeho velkou část odráží. Teplo se zářením může přenášet i prázdným
prostorem (vakuem, které má tepelnou vodivost rovnou 0). Např. zářením se dostává na Zem teplo ze Slunce.
TEXT 2

Základem termosky je dvojitá vnitřní nádoba s lesklými dvojitými stěnami. Mezi těmito nádobami
je vakuum1. Uzávěr je obvykle z plastu.

1

Je velice náročné vytvořit dokonalé vakuum, ale můžeme se k němu přiblížit.

OTÁZKA 1

Popište, jak omezuje systém konstrukce termosky
šíření tepla mezi vnitřní a vnější nádobou. Okomentujte všechny možné způsoby šíření tepla.
1) Mezi stěnami vnitřní a vnější nádoby termosky je
téměř vakuum, které zabraňuje přenosu tepla
vedením, protože vakuum má tepelnou vodivost
nula.
2) Zrcadlový povrch odráží tepelné záření zpět do
tekutiny.
3) Díky tomu (efektům zmíněných v předešlých bodech) a těsnícímu uzávěru nedochází ke změně
teploty v částech tekutiny a proto nedochází ani
k proudění tekutiny.

TEXT 3
Pan Chladný se chystá na výlet do hor a rád by si na vršku hor vychutnal teplý čaj. Nemůže však nikde najít
svou termosku. Ale našel dvě do sebe zapadající nádoby.

OTÁZKA 2
Jakou izolaci by z těch, které má k dispozici, měl ideálně použít, aby jeho nápoj zůstal co nejdéle teplý?

Materiál

Olej

Vzduch

Dřevo

Voda

Peří

l
W × m -1 × K -1

0,13

0,02

0,35

0,60

0,03

910

1,29

680

998

50

r
kg × m -3

λ – součinitel tepelné vodivosti při teplotě 20 °C; ρ – hustota při teplotě 20 °C.

TEXT 4

Pan Chladný nakonec na izolaci použil peří. A chtěl by tuto svoji termosku využít i v létě, aby si udržel chladnou limonádu. Vzpomněl si však, že jako malý měl péřové peřiny a ty ho vždy hřály.
Není si tedy jistý, jestli jeho termoska s peřím udrží limonádu chladnou.

OTÁZKA 3

Může pan Chladný použít jeho termosku i v létě na chladný nápoj? Proč?
Ano, může. Peřiny samy od sebe nehřejí, peří je dobrý izolant a nezáleží na tom, zda je tekutiny
teplejší či chladnější vůči okolí. Peří tak brání výměně tepla mezi nádobou s chladnou limonádou
a okolím.

TEXT 5

Pana Chladného výroba vlastní termosky nadchla a příští rok si ji chtěl vylepšit. Zajímal se o to,
jestli jeho čaj zůstane déle teplý, záleží i na velikosti termosky. Uvědomil si, že tepelná energie je
uchována v celém objemu vody, ale ztrácí se do okolí jen stěnami termosky, tedy plochou. Bohužel
už si nepamatoval základní vzorečky ze školy pro objem a plochu válce a nemohl udělat závěr.
OTÁZKA 4

Naplníme-li úplně větší a menší termosku stejného tvaru čajem stejné teploty, ve které se udrží čaj
déle horký? Zdůvodněte.
U větší nádoby, je poměr mezi plochou stěn a objemem menší. Je-li tedy změna teploty nápoje
při odevzdávání tepla úměrná ploše stěn nádoby a nepřímo úměrná objemu, zůstane nápoj
déle horký ve větší nádobě.

TEXT 6

Protože pan Chladný nemá rád překvapení a rád by věděl, jak dlouho vydrží čaj v termosce s teplotou příjemnou pro zahřátí, zajímal se, jak se mění teplota čaje v termosce v závislosti na čase.
Z toho důvodu provedl experiment, ve kterém měřil teplotu čaje po určitých časových úsecích.
Naměřené údaje zapisoval do tabulky. Následně si nakreslil i graf zobrazující časový průběh teploty.
čas
h

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

teplota čaje
°C

95

68

50

35

25

20

OTÁZKA 5

Který graf odpovídá závislosti teploty čaje v termosce na čase?
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OTÁZKA 6

Z vámi zvoleného grafu určete, po jak dlouhé době by měl čaj teplotu 40 °C?

Čaj bude mít teplotu 40 °C po necelých šesti hodinách.

6

8
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t
h

Podrobnější rozbor úlohy 4
Rozbor pro termosku tvaru krychle
Předpokládejme, že: Hrana termosky a 2 = 2 × hrana termosky a1

Dt … rozdíl teplot
S 6a 2 6
Dt ~ = 3 =
V
a
a
Pro menší termosku je Dt1 ~

6
.
a1

6
6
Pro větší termosku je Dt2 ~
.
=
a2 2a1

Dt1 = 2 × Dt 2

Rozbor pro termosku tvaru válce

Větší nádoba má k – krát větší rozměry (k > 1) : r2 = k × r1 ; h2 = k × h1
Předpokládejme, že menší nádoba chladne rychleji. Potom x =

Dt1
udává, kolikrát rychleji chladne.
Dt 2

Pokud by byl výsledek menší než 1, chladl by rychleji obsah větší nádoby.
Množství tepla, které obsah nádoby předá: Q = mcDt Þ změna teploty obsahu nádoby: Dt =

Q
mc

Předpokládáme, že teplo předané kapalinou je úměrné obsahu jejího povrchu (Q ~ S ) a hmotnost
kapaliny je úměrná objemu ( m ~ V ).
Změna teploty nápoje v první nádobě pak je :

Dt1 ~

S1 2pr12 + 2pr1h1
r +h
=
= 2× 1 1
2
V1
r1h1
pr1 h1

Obdobně změna teply nápoje ve druhé nádobě je:

S2 2pr22 + 2pr2 h2
r +h
k × (r + h )
r +h 1
Dt2 ~
=
= 2× 2 2 = 2× 2 1 1 = 2× 1 1 ×
2
V2
pr2 h2
r2 h2
k × r1h1
r1h1 k
Koeficient úměrnosti mezi změnami teplot pak je:

r1 + h1
r +h
2× 1 1
Dt
r1 h1
r1 h1
=
x= 1 =
=k
r2 + h2
r1 + h1 1
Dt 2
2×
2×
×
r2 h2
r1 h1 k
2×

Odpověď: Menší nádoba chladne k - krát rychleji.

MIKROVLNNÁ TROUBA
V dnešní době je mikrovlnná trouba velký a často využívaný pomocník jak v restauracích, tak
i v domácnostech. Důvodem je její rychlost a efektivita, kdy jídlo ohřeje do několika minut. Umíte
však zodpovědět pár otázek týkající se mikrovlnné trouby?
TEXT 1

Mikrovlnné záření patří mezi elektromagnetické vlnění. Pro ohřívání potravin se využívají mikrovlny s frekvencí 2,45 GHz a vlnovou délkou 12,2 cm.

OTÁZKA 1

Které další zařízení používají elektromagnetické vlny s frekvencí spadající do oblasti mikrovln?
a) FM rádio

(88 – 108) MHz

b) WiFi

2,4 GHz

c) TV

(54 – 700) MHz

d) Mobilní telefon

900 MHz – 2,4 GHz

e) Ultrazvukový detektor

(1 – 20) MHz

f) Dálkový ovladač

(300 – 400) THz

TEXT 2

Abychom mohli pochopit, na jakém principu mikrovlny ohřívají, musíme hluboko do nitra hmoty
a to až na úroveň molekul. Většina potravin obsahuje velké množství molekul vody. Tyto molekuly
jsou polarizované (tvoří tzv. dipóly), což znamená, že rozdělení náboje uvnitř molekuly není symetrické, jedna strana molekuly je kladná, a druhá je záporná. Tato nesymetrie molekul vody pak
umožňuje jejich rozpohybování.
Mikrovlny produkované troubou tvoří elektromagnetické vlnění, které působí na nabité předměty
a tedy i na molekuly vody. Mikrovlny mají vysokou frekvenci. To znamená, že v daném místě se
velmi rychle mění vlastnosti elektromagnetického pole. Takové oscilující pole působí na molekuly

vody (dipóly), které se snaží natočit vždy ve směru elektrické intenzity. Jelikož se však tento směr
neustále mění, molekuly se rozkmitávají a získávají kinetickou energie. Toto zvyšování vnitřní
energie látky se v makroskopickém měřítku projeví zvýšením teploty tělesa.
Proč jsou na rozkmitání molekul vody vhodné právě mikrovlny? Důvodem jsou vlastnosti molekul
vody. Frekvence, která spadá do oblasti molekul, totiž také odpovídá frekvenci vlastního kmitání
dipólů vody (tj. kolikrát za jednu sekundu se molekula otočí o 180°). Rozkmitáváním dipólů vody
pomocí správně vybraných mikrovln tak dochází k rezonanci mezi oscilátorem (molekula vody)
a „buditelem kmitů“ (elektromagnetická vlna). To je podobné jako při rozhoupání houpačky, kterou stačí zlehka strkat v rytmu jejích kmitů a po chvíli začne dosahovat obrovských výchylek. Díky
rezonanci tedy mikrovlny rozkmitávají právě molekuly vody, zatímco ostatní nechávají „bez povšimnutí“ spíše v klidu.
OTÁZKA 2

Při ohřívání v mikrovlnné troubě se vám mohlo stát, že při vytahování jídla byl také talíř dost horký.
Čím to pravděpodobně je?

Talíř se ohřál vedením tepla od ohřívané potraviny.

OTÁZKA 3

Proč, když dáme celé vajíčko uvařit do mikrovlnné trouby, tak exploduje? Zamyslete se nad tím, co
z vajíčka se zahřívá a co naopak ne.
Vodu obsahuje pouze vnitřek vajíčka. Voda se vypařuje, tím se zvyšuje tlak vodní páry a ta tlačí
na skořápku. Velký tlak vodní páry pak způsobí výbuch.

OTÁZKA 4

Odhadněte, jak se mikrovlnná trouba vypořádává s rozmrazováním potravin?
a) sníží se výkon (střídavě zapíná a vypíná pole)

ANO

NE

b) zvýší si frekvenci elektromagnetického záření

ANO

NE

c) sníží si frekvenci elektromagnetického záření

ANO

NE

d) zvětší se vlnová délka elektromagnetického záření

ANO

NE

TEXT 3

Jednoduchým výpočtem můžete u každého spotřebiče zjistit, pro jakou částku budete muset sáhnout do peněženky po jeho použití. Musíme jen znát příkon daného spotřebiče ve wattech, dobu,
po kterou byl spotřebič používán, a aktuální cenu elektřiny – pohybuje se okolo 4,60 Kč/kWh.
Nejdříve tedy zjistíme množství spotřebované elektrické energie:

E = P×t
SPOTŘEBOVANÁ ENERGIE ve watthodinách = PŘÍKON ve wattech · DOBA POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE v hodinách.

Celkovou částku, kterou zaplatíme, pak určíme vynásobením ceny za jednu kWh spotřebou. Pozor
na to, že množství spotřebované energie musíme převést na kWh.
OTÁZKA 5

Použili jsme mikrovlnnou troubu, pro kterou výrobce uvádí příkon 1200 W, po dobu tří minut. Kolik
korun za takové použití tohoto spotřebiče zaplatíme?

3
h = 0,05 h
60
P = 1200 W
E = ? Wh

t = 3 min =

E = 0,06 kWh
Cena za 1 kWh = 4,60 Kč
Cena za použití = ? Kč

E = P × t = 1200 W × 0,05 h = 60 Wh = 0,06kWh
Cena za použití = 0,06 kWh × 4,60 Kč

Odpověď: Za použití mikrovlnné
trouby, zaplatíme přibližně 0,3 Kč.

= 0,3 Kč
kWh &

OTÁZKA 6

Níže jsou vzestupně seřazeny domácí spotřebiče podle jejich příkonu. Odhadněte příkon mikrovlnné trouby a zařaďte ji do této řady.
HOLICÍ STROJEK

Mikrovlnná trouba
≈ 1200 – 3000 W

≈5W

TELEVIZE

≈ 70 – 300 W

ŽEHLIČKA

≈ 2400 W

ELEKTRICKÁ TROUBA

≈ 1150 – 3000 W

Dotazník k pracovnímu listu

C.

Téma: ______________________
U následujících tvrzení oboduj, jak se z tvého pohledu shodují se skutečností. K odpovědím použij
následující škálu:
1

2

3

4

5

zcela

naprosto

nepravdivý

pravdivý

Vybrané zakroužkujte, opravujte škrtnutím.
Věk:

………

Pohlaví:

A) Při řešení pracovního listu jsem se dozvěděl/a něco nového.

1

2

3

4

5

B) Texty v pracovním listu byly málo srozumitelné.

1

2

3

4

5

C) Tato aktivita mi připadala zábavná.

1

2

3

4

5

D) Práce na zadané aktivitě pro mne byla přínosná.

1

2

3

4

5

E) V pracovním listě jsem se ztrácel/a, přišel mi nepřehledný.

1

2

3

4

5

F) Práce na zadané aktivitě byla ztrátou času.

1

2

3

4

5

G) K vyřešení otázek bych potřeboval/a více informací.

1

2

3

4

5

H) Při řešení úloh se mi hodily znalosti a dovednosti z hodin fyziky.

1

2

3

4

5

Budeme rovněž rádi, pokud uvedeš příklady toho
·
·
·
·
·

co pro tebe bylo nového,
co ti přišlo nesrozumitelné, nebo kde jsi se ztrácel/a
které další informace bys potřeboval/a,
které úlohy se ti líbily
a cokoliv dalšího.
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Obsah přiloženého CD

D.

Součástí této diplomové práce je i CD, které obsahuje:
·

Text této diplomové práce v pdf.

·

Pracovní listy ve formátech pdf i docx.

·

Vzorové řešení pracovní listů ve formátech pdf i docx.
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