
Jméno: ………………………………..  Třída:………….. 

Fyzika 8. ročník       od 26. 4. do 30. 4. 
V. Klimková 

Šíření tepla 

Teplo se šíří:  a) vedením -  ve všech látkách 
   b) prouděním – v kapalinách a plynech 
   c) zářením – ve vzduchu 
Vedením - teplo se šíří od teplejší části ke studenější části tělesa  
Co se stane, když sáhneš na pokličku hrnce, ve kterém se vaří voda? 
………………………………………………………………………………………… 
Tepelné vodiče: dobře vedou teplo  kovy 
Tepelné izolanty: špatně vedou teplo 
NAPIŠ POD OBRÁZEK NÁZEV TEPELNÉHO IZOLANTU 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Prouděním – teplá voda (vzduch) stoupá,  

studená voda (vzduch) klesá 
 
Zářením – (učebnice str. 69 dopiš větu) Zvýšení teploty tělesa závisí 
na………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
ODPOVĚZ NA OTÁZKY 

1. Kterými způsoby se šíří teplo? ............................................................... 

2. Vysvětli šíření tepla vedením? ................................................................ 

3. Co to jsou tepelné vodiče a izolanty? ..................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  Kde se požívají tepelné izolanty? .......................................................... 

5. Vysvětli šíření tepla prouděním………………………………………………………………. 

6. Kde se proudění tepla využívá?................................................................... 

7. Na čem závisí velikost pohlceného záření? …………………………………………….. 



Jméno: ………………………………..  Třída:………….. 

Změny skupenství 
PUST SI NA YOUTUBE.CZ  
Změny skupenství vlivem tepla Martin Kopeček 
 
Co se stane, když vyndáš kosku ledu z mrazáku a necháš jí na stole? ................... 
Co se stane, když dáš sáček s vodou do mrazáku? …………………………………………….. 
Při kolika stupních Celsia taje led? …………………………………………………………………….. 
 
Tání 
- je přeměna pevné látky na kapalnou látku (led na vodu) 
- látka musí PŘÍJMOU TEPLO 

- každá látka má svojí teplotu tání  tt 
 
 
Tuhnutí 

- je přeměna kapalné látky na pevnou látku (voda na led) 
- látka musí ODEVZDAT TEPLO 
- každá látka má svojí teplotu tuhnutí  tt 

 
 
KAŽDÁ LÁTKA MÁ SVOJÍ TEPLOTU TÁNÍ A TUHNUTÍ. 
 
TABULKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU STR. 88 – 89 F11 
V PRVNÍM SLOUPEČKU JE NÁZEV LÁTKY A VE TŘETÍM HLEDÁŠ TEPLOTU TÁNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Vyhledej v tabulkách teplotu tání následujících látek: 
      

1) voda ……….  °C  

2) měď …….…. °C  

3) hliník ……….  °C 

4) nikl ……….  °C 

5) mosaz ..…….  °C 

6) kyslík ……...  °C 

7) zlato …..….  °C 

8) ethan  …..….  °C 

 

9) cín …….….  °C  

10) vzduch ….……. °C  

11) železo ……….  °C 

12) propan ……....  °C 

13) olovo ……….  °C 

14) butan …..….  °C 

15) stříbro ……...  °C 

16) porcelán …..….  °C 


