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Skupenské přeměny
Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Práce, výkon, energie, teplo
Anotace:

1. na čem závisí
2. skupenství látek
3. schema přeměn

X 1713:43

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY

skupenství : 
pevné
kapalné
plynné

kapaliny + plyny = tekutiny

X 1713:47

změny skupenství závisí na :

 teplotě 

tlaku

IV 1515:16 XII 615:07

Skupenství:

pevné 
• silové působení mezi molekulami velké
•  molekuly trvale vázány v uspořádání 

(obvykle pravidelné)
• molekuly kmitají
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kapalné 

• síly slabší
• sousední molekuly stejně vzdáleny 
• molekuly po sobě kloužou 
• poloha se neustále mění
• není pravidelné uspořádání
• nestlačitelnost

IV 1515:18

plynné 

• velká vzdálenost molekul
• silové působení jen při srážkách molekul 

nebo se stěnou nádoby
• naprosto neuspořádaný pohyb
• vzájemná vzdálenost se stále mění
• stlačitelnost

XII 615:09

amorfní pevné látky 

• stálý tvar
• vznik smísením různých krystalických látek 

a jejich roztavením a rychlým ochlazením 
taveniny  

• molekuly "zamrznou" ve svých polohách,
• značně porušená pravidelnost krystalické 

struktury

• např. asfalt, sklo, plasty

X 1713:50

PLAZMA - 4. skupenství hmoty
vzniká silnou ionizací plynu (plyny obsahují
velmi málo iontů - elektricky vodivé jen za 
urč. podmínek)

ionizace se dosahuje:
a) značným zvýšením teploty
b) elektrickým polem

IV 1515:02

plazma vzniká: 

a) elektrickým výbojem v plynu
(blesk, el. sváření, zářivky)

b) při termonukleárních reakcích 
(nitro hvězd, termonukleární
laboratoře)

X 1713:52

• plazma je i plamen ohně
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VII 320:20

tání

var

sublimacedesublimace

tuhnutí

kondezace

Přehled skupenských přeměn

VI 2822:15

Skupenství

Kapalina

Pevná látka

Plyn

tání
odpařování

desublimace

sublimace
kondenzace

tuhnutí

Přiřazuj do schematu:

X 1713:53

EMULZE 

• je stabilní disperzní soustava jedné 
kapaliny ve druhé ve formě drobných 
kapiček, obě kapaliny jsou nesmísitelné, 
stabilita je zajištěna emulgátorem 
(obklopuje jednu kapalinu a zabraňuje 
spojování kapiček)

• např. máslo, sádlo

IV 1515:07

XII 510:28

Plazma  koule (list 12)
Praginfo.cz [online]. 2011 [cit. 20111205]. Http://www.praginfo.cz/_shop/index_.php?
shop=MTExNA==&akce=detail&id=9233. Dostupné z WWW: <http://www.praginfo.cz/
_shop/resize_detailbig.php?image=image_0612003bi/plazma_koule2.jpg>.

Plamen ohně  ohniště (list 12)
Http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Fire.jpg/800pxFire.jpg. 
Wikimedia.org [online]. 2009 [cit. 20120415]. Dostupné z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Fire.jpg/800pxFire.jpg 

Koloběh vody (list 5)
Http://www.zsrynovice.cz/chemie/uvod/voda.html. Zsrynovice.cz [online]. 2010 [cit. 2012
0415]. Dostupné z: http://www.zsrynovice.cz/chemie/uvod/kolobeh_vody.jpg 

Citace:

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu SMART NOTEBOOK 
verze 10.8.864.0 z roku 2011.

RAUNER, Karel. Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 
Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 8072385259. 

KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Praha: 
Nakladatelství Prometheus, spol. s r.o., 1999. ISBN 8071961493. 

XII 510:30

Metodický list

Téma: Skupenské přeměny

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování, zkoušení

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: kostky ledu, nádoba s vodou, rychlovarná konvice

Poznámky:
list č.3   opakování, správné řešení je ukryto pod oválem, odtáhne se
list č.4 až č.13  výklad
list č.14  žáci umístí názvy skupenských přeměn do schematu
list č.15  doplňující informace
list č.16  test k prověření znalostí
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