
Fyzika 7. třída Zadání práce na týden 
18. 5. - 24. 5. 2020

Jméno:

Učebnice na straně 88 a 90 (pouze pro informaci).
To, co je v rámečku přepište do sešitu a koukněte na video ;)

Archimedův zákon v plynech
• stejně jako u kapalin známe „Těleso, do kapaliny ponořené, je nadnášeno tíhovou silou působící na kapalinu, 

tělesem vytlačenou.“
• tento princip platí i v plynech. Řekneme si jej, ale snadněji. 

A ) „Plyny s menší hustotou než vzduch ve vzduchu stoupají.“ - například horkovzdušné balóny (horký vzduch 
má menší hustotu než vzduch studený – můžete vyzkoušet doma => u země je větší zima jak ve výšce hlavy) 
vzduchoplavci (ti co létají v balónech) přihříváním vzduchu snižují jeho hustotu a tím stoupají, když nechají 
hořák vypnutý, vzduch v balónu se ochladí, jeho hustota se zvětší, a začnou klesat. Nebo třeba balónek plněný 
héliem létá protože helium má menší hustotu než vzduch. 
◦ v tomto pokusu se pomocí jedlé sody s octem naplní nádobka oxidem uhličitým, který je těžší než vzduch, 

tudíž má vzduch uvnitř bublin bublifuku menší hustotu nrž oxid uhličitý a bublinky se budou v nádobě 
vznášet. Pokus 1

B ) „Plyny s větší hustotou než vzduch ve vzduchu klesají.“
◦ toto lze použít i obráceně například k hašení plamene Pokus 2
◦ tento jev je značně nebezpečný = usazování oxidu uhličitého (nedýchatelného) ve sklepě 

 Vzorec pro vztlakovou sílu je stejný jako u kapalin jen místo hustoty kapaliny použijeme hustotu plynu.
Fvz=ρ·V·g

,kde ρ je hustota plynu, V objem tělesa a g je gravitační konstanta (9,81m/s2)
  

Příklad 1: (je to stejné jako u kapalin, můžete se pokusit vypočítat, řešení si ukážeme na Meetu ve čtvrtek).
Meteorologická sonda naplněná vodíkem má  hmotnosti 1,1 kg a objem 7,5 m3. (hustota vzduchu je 
1,225 kg/m3 )
a) Jak velkou vztlakovou silou působí na sondu  atmosférický vzduch? 
b) Jak velkou gravitační silou působí na sondu  Země? 
c) Urči velikost a směr výsledné síly F působící  na sondu. d) Udělej náčrt sondy a sil Fvz, Fg a F 

Ve čtvrtek 21. 5. v 9:00 se uskuteční online hodina na MEETU a heslo bude „fyzika7“. Tam si ukážeme nějaký ten výpočet a 
řešení příkladu 1. 

Zápisky si zapište a do pátku 24. 5. 2020 ofocené v elektronické podobě zašlete na e-mailovou adresu
INFPOLEPY@GMAIL.COM. Do předmětu emailu nastavte „F 7 – Vaše příjmení jméno – 10. týden“

https://www.youtube.com/watch?v=-BxNE1SXOjw
https://www.youtube.com/watch?v=8D9PcLKJJC0
mailto:INFPOLEPY@GMAIL.COM

