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VLASTNOSTI
PEVNÝCH LÁTEK
•
•
•
•
•
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TVRDOST
• pevné látky jsou různě tvrdé
• můžeme porovnat podle toho, jak
snadno lze těleso ohnout
• můžeme porovnat vrypem tvrdší látkou
do měkčí látky
• jedna z nejtvrdších látek je diamant
(lze jím řezat sklo, obrábět kovy a
vrtat horniny)
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tvrdost
pružnost
tvárnost
křehkost
hustota

VII 1117:02

PRUŽNOST
• některá tělesa jsou pružná - těleso
se po ohnutí narovná
• změna tvaru je dočasná
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TVÁRNOST
• těleso ohnutím změní trvale svůj tvar

KŘEHKOST

• např. hliníkový drát

• těleso se rozbije, zlomí ...
• změna tvaru je trvalá
• např. křída se zlomí - je křehká
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HUSTOTA
Další vlastnosti:

• porovnáním stejného kusu olova a
hliníku zjistíme, že olovo je těžší
• olovo má větší hustotu

peří

•
•
•
•
•
•

závaží
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barva
vzhled
průhlednost
rozpustnost ve vodě
tavitelnost
atd.
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Citace:

Metodický list
RAUNER, Karel. Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň:
Nakladatelství Fraus, 2004. ISBN 8072382101.
KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 6. ročník základní školy. Praha:
Nakladatelství Prometheus spol. s r. o., 2003. ISBN 8071962465.
Diamant (list 5)
Http://www.prirodnimatrace.cz/nazorylekaru/diamant. Prirodnimatrace.cz [online].
2012 [cit. 20120711]. Dostupné z: http://www.prirodni
matrace.cz/files/image/Materi%C3%A1ly/Diamant.png

Mycí houba (list 6)
Http://microprotect.ceresit.cz/postupzpracovani/. Ceresit.cz [online]. 2012 [cit.
20120711]. Dostupné z: http://microprotect.ceresit.cz/images/visualwash.jpg
Hliníkový drát (list 7)
Http://ok1ike.cav.com/soubory/jak_na_ant.htm. Cav.com [online]. 2011 [cit.
20120711]. Dostupné z: http://ok1ike.ca
v.com/soubory/jak_na_ant_soubory/image010.jpg
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Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 6. ročník
Učebnice: Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner,
Nakladatelství Fraus
Metody výuky: výklad, procvičování
Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce
Pomůcky: houba na mazání tabule, hadr, závaží, drát, křída
Poznámky:
list č.3  opakování formou testu  žáci přiřazují pojmy
list č.4 až č.10  výklad

Peří (list 9)
Http://www.aranzovanikvetin.cz/category.php?kat_id=24ostatni.
Aranzovanikvetin.cz [online]. 2012 [cit. 20120711]. Dostupné z:
http://www.aranzovanikvetin.cz/files/zbozi/346.jpg
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Http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zavaziobchodni/334266/. Idnes.cz [online].
2012 [cit. 20120711]. Dostupné z:
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