
7.ročník – fyzika 

Milí sedmáci! 

Situace nám asi ještě delší dobu nedovolí se vidět, podle pana ministra školství 

to vypadá, že se uvidíme nejdříve v květnu. Určitě s rodiči sledujete informace 

v televizi a na internetu, abyste byli informováni (jako jste byli zvyklí sledovat 

zprávy do školy do Výchovy k občanství). 

Dnes vám nejdříve posílám výsledky k příkladům z minulého týdne. Doufám, 

že jste nezapomněli na odpovědi! Pokud máte jiný výsledek, tak si přepočítejte 

příklad znovu!!! Pokud ho máte dobře, odfajfkněte si ho barevnou propiskou 

červenou nebo zelenou. Jdeme na to!!! Odpovědi s výsledky: 

1. Na těleso působí vztlaková síla o velikosti 23,67 N.   (hustota etanolu byla 

789kg/m3)  

2. V hloubce 2 km je v moři hydrostatický tlak 20,5 MPa = 20 500 000 Pa.             

(hustotu mořské vody jste si našli 1025 kg/m3). 

V létě nesmíš nechat kolo na sluníčku, protože by mohla prasknout duše, 

protože vzduch uvnitř by se zahříval a při zahřívání plyny zvětšují svůj objem. 

 

Nové učivo: Přečti si v učebnici : str.81 – 84 – Atmosférický tlak a jeho měření 

Zápis do sešitu:   

   Atmosférický tlak 

- označuje se: malé p a dole index malé a  jako atmosférický    (podobně to bylo 

u hydrostatického tlaku: taky se označuje malé p a dole zase index h jako 

hydrostatický) 

- jednotky: Pa, hPa, kPa, MPa, mPa             1 hPa = 100 Pa 

Jednotka hPa (hektopascal) se hodně používá při měření atmosférického tlaku    

(můžeme slyšet u předpovědi počasí v televizi). 

- měřidla pro měření atmosférického tlaku: rtuťový tlakoměr, barometr, 

barograf, aneroid 

- atmosférický tlak se mění s nadmořskou výškou. Mění se i na témže místě 

během dne vlivem neustálého pohybu vzduchu, změny teploty a vlhkosti 

vzduchu. 



- vypočítá se podle vzorce: ……………………     (najdi si na internetu nebo v MFCHT 

pokud je máš). 

- tzv. normální tlak:  p a dole index malé n se udává po zaokrouhlení 101 kPa                      

(popsáno na str. 88 nahoře – je tam i to označení)    

 

   Až se vrátíme do školy, tak samozřejmě učivo zopakujeme, dovysvětlíme a 

budeme si muset i napsat prověrku. Učivo není těžké, dá se to naučit. Musíte si 

ale dělat pečlivě zápisy, které vám pošlu, hledat informace na internetu, pokud 

vám zadám úkol. Po návratu do školy nebude čas na zápisy. 

 Přeji vám pěkný týden a hodně zdraví!!!!!! Vaše p.uč. Kučavíková 

 


