
SPRÁVANIE SA TELIES V

KVAPALINÁCH

Vplyv teploty na hustotu



ČO BUDEME SKÚMAŤ?

 Ako sa mení hustota kvapaliny so zmenou jej teploty.

 Budeme potrebovať:



POKUS Č.1 – BALÓNIKY

 Pomôcky: -tri balóniky, odmerný valec, rýchlovarná

kanvica

 Postup: - balóniky naplň vodou s vodovodu

- balónik daj do chladničky na niekoľko hodín 

alebo do nádoby s ľadom aspoň na 15 minút

- iný balónik daj do nádoby s horúcou vodou

- tretí balónik nechaj s izbovou teplotou,

- postupne ponáraj balóniky do odmerného 

valca s vodou izbovej teploty

- pozoruj a pozorovanie zakresli

- vyslov záver, ako teploty vody ovplyvňuje jej 

teplotu
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VÝSLEDKY POKUSU Č.1

 Zistili sme, že:

 Balónik z chladničky vo vode s izbovou teplotou

 Balónik s izbovou teplotou sa vo vode s izbovou teplotou

 Balónik z horúcej vody vo vode s izbovou teplotou

 Hustota studenej  vody  je ako hustota vody 

s izbovou teplotou.

 Hustota vody s izbovou teplotou je ako 

hustota horúcej vody.

klesá ku dnu

pláva

vznáša

väčšia

väčšia

So zvyšujúcou sa teplotou vody sa jej hustota 

zmenšuje a naopak.



POKUS Č.2 – FAREBNÁ VODA

 Pomôcky: -liekovky, voda, potravinárske farbivo, veľká 

nádoba

 Postup: - potravinárske farbivo rozpustíme v nádobe so 

studenou vodou a v nádobe s horúcou vodou,

- do malých rovnakých liekoviek opatrne nalej 

až po vrch do prvej farebnú studenú a do 

druhej farebnú horúcu vodu,

- obe odrazu ponor do veľkej nádoby s vodou a 

pozoruj,

- vysvetli pozorovaný jav
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VÝSLEDKY POKUSU Č.2

 Overili sme , že:

 Hustota horúcej vody je ako hustota 

studenej vody.

 V studenej vode horúca voda stúpa nahor 

ako voda s izbovou teplotou.

Táto vlastnosť vody sa prejavuje aj pri prúdení 

studených a teplých morských prúdov.
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rýchlejšie



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
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