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NÁZOV  Motivačné experimenty – časticové zloženie látok, termofyzika 
TEMATICKÝ CELOK Termofyzika 

MENO A ADRESA 
NAVRHOVATEĽA 

Vida József, Hungary 
 vidajo@axelero.hu 

CIEĽ Zaujímavými experimentmi vzbudiť záujem žiakov o fyziku 

CHARAKTERISTIKY 8 hodín 
vek študentov: 14-18 

ZDROJE Rôzne pomôcky opísané v materiály pripravenom autorom  

POZNÁMKY PRE 
UČITEĽA 

Časticové zloženie látok: 
– Kúzelná banka na miešanie vody a alkoholu
Termika: 
– Znázornenie tepelného prúdenia vo vzduchu
– Znázornenie tepelného prúdenia v kvapalinách
– Teplovzdušný balón
– Model teplomeru
– Znázornenie tepelnej rozťažnosti
– Model centrálneho vykurovania v byte
– Varenie vody nad a pod 100˚C

Tento projekt je podporený Európskou Úniou v rámci Programu Celoživotného vzdelávania 
 (539234-LLP-1-2013-1-AT-COMENIUS-CAM). Za obsah tejto stránky zodpovedajú autori
 a komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií na uverejnených na tejto stránke.
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Motivačné experimenty 2: Časticové zloženie látok, termika 

Dr. Vida József 

 

„Kúzelná banka“ 

Touto sklenenou pomôckou môžeme znázorniť 

kontrakciu kvapalín. Dolnú guľatú časť naplníme vodou, 

kým hornú denaturovaným liehom. Otvor utesníme 

gumenou zátkou a kvapaliny zmiesime obracaním 

zariadenia hlavou dolu (stačí 3-4 krát).  

Výsledok je prekvapivý: po miesení sa hladina kvapaliny 

ustáli o 2-3 cm nižšie, než pôvodne (obr. 1). 
  
  

 

Súprava pre znázornenie tepelného prúdenia vo vzduchu 

Pomôcka vytvorená z dvoch sklenených trubíc a držiaka pre sviečku 

umožňuje znázorniť tepelnú konvekciu vo vzduchu. Podstatou tzv. 

komínového efektu je Archimedov zákon. Plyn (vzduch) sa v blízkosti 

plameňa sviečky zohrieva, rozpína a jeho hustota klesá aje menšia ako 

hustota chladného vzduchu. Preto teplý vzduch stúpa vo vnútornom 

valci. Jeho miesto zaujme chladnejší vzduch, ktorý prúdi medzerou 

medzi valcami. Čerstvý, na kyslík bohatý vzduch zabezpečuje horenie 

sviečky. Ak vnútornú trubicu vyberieme, dávajúc väčší priestor 

horeniu, sviečka zhasne. Použitím dymu  môžeme prúdenie aj 

zviditeľniť. (Úloha bola zaradená do finálového kola súťaže Öveges 

József Fizikaverseny (Fyzikálna súťaž Józsefa Övegesa), ako úloha 

vyžadujúca analýzu experimentu (obr. 2). 

 
 

Súprava pre znázornenie tepelného prúdenia v 

kvapalinách  

Pomôcka je zhotovená zo skla a pomáha demonštrovať  

konvekciu v kvapalinách s využitím gravitácie (obr.3). 
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Obr. 5 

Teplovzdušný balón 

Experimentálna pomôcka je vhodná na 

demonštrovanie zákonitostí plávania vo 

vzduchu. Dovoľuje názorne ukázať stúpanie, 

vznášanie sa a klesanie telesa ako dôsledok 

zmeny jeho priemernej hustoty. Zahriatím 

vzduchu v balóne pomocou liehového horáku 

môže balón vystúpiť do výšky 4 až 10 metrov 

(obr. 4). 

 

 

 
 
      

Model teplomeru 

Experimentálna pomôcka je vhodná na  demonštrovanie  princípu 

činnosti teplomeru, ktorým je tepelná rozťažnosť kvapalín. 

Umožňuje tiež znázorniť problematiku kalibrácie. Bod mrazu a 

bod varu vody určujú rozpätie na meranie teploty. V teplomeri 

treba použiť glycerol, ktorého bod mrazu je nižší a bod varu vyšší 

ako u vody (obr. 5). 

  

 

 

 
 

Súprava na znázornenie tepelnej rozťažnosti 

Súpravou môžeme znázorniť závislosť teplotnej rozťažnosti na druhu a 

množstva kvapaliny. Zostavenie je jednoduché a predvedenie je názorné 

(obr. 6). 
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Model vykurovania bytu 

Model zostavený z väčšej časti zo skla umožňuje modelovanie 

vykurovania založené na tepelnom prúdení v gravitačnom poli. 

Súprava vyžaduje stojany, ktoré sú vo fyzikálnych kabinetoch bežne 

k dispozícii (obr.  7). 

 

     

 

 

 
 
 
Termoskop 

Zariadenie je schopné detekovať tepelné 

žiarenie. Je súčasťou vyššie uvedenej súpravy. 

Pomocou zariadenia sa dá overiť i to, že 

povrch čierneho telesa vyžaruje intenzívnejšie 

ako povrch svetlého telesa. Pomocou dvoch 

termoskopov je možné vykonávať aj 

porovnávacie merania (obr. 8). 

 
 
 
 

Varenie vody nad a pod 100°C 

Pomocou jednoduchej sklenenej banky, gumených hadíc a gumenej zátky je možné vykonať 

experimenty, na ktoré poukazuje názov. 

Pretlak a podtlak vytvárame pľúcami, nevyžaduje vývevu. 
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