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S kupen s tví  l át ek  

1. Do diagramu doplň názvy skupenství látek. 

 
 

2. Někdy se jako čtvrté skupenství ve fyzice uvádí plazma. Vyhledej na internetu, co tento pojem 

znamená. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Do následující tabulky doplň, jaký druh látky se vyznačuje danými vlastnostmi: 

Charakteristická vlastnost látky Druh látky 

Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj 
tvar i objem. 

 

Tělesa z těchto látek nemají svůj objem  
a ani si nezachovávají tvar. Tyto látky jsou 
dobře stlačitelné. 

 

Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj 
objem, ale tvar je dán nádobou. Tyto látky 
jsou téměř nestlačitelné. 

 

 

 

4. Benzín, džus, sklo, oxid uhličitý, olej, vzduch, kyslík, led, papír, zlato a šampón se při obvyklé 

teplotě místnosti chovají jako různé látky. Roztřiď je do tabulky na: 

Látky pevné  

Látky kapalné  

Látky plynné  
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5. Na následujících obrázcích jsou znázorněny modely uspořádání částic různých látek. 

K jednotlivým obrázkům dopiš, jaké skupenství představují. 

 

 

 

6. Plynné látky jsou na rozdíl od pevných krystalických látek rozpínavé. Zaškrtni pravdivé tvrzení, 

které rozpínavost plynů správně vysvětluje: 

částice plynu na sebe působí velmi slabými přitažlivými silami; 

částice plynu se mohou volněji přemísťovat než částice pevné látky; 

částice plynu jsou pravidelně uspořádány; 

částice plynu jsou od sebe více vzdáleny než částice pevné látky. 

 

7. Ze kterých látek jsou zhotovena následující tělesa: kniha, tužka, aktovka a jízdní kolo? 

kniha: 

__________________________________________________________________________ 

tužka: 

__________________________________________________________________________ 

aktovka: 

__________________________________________________________________________ 

jízdní kolo:  

__________________________________________________________________________ 

 

8. Sklo známe jako pevnou látku. Může být sklo i kapalné? Pokud ano, kde se s kapalnou formou 

skla setkáš? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. David Michálek. 
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. 

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 

 

 

9. Nafoukneš-li pouťový balónek a uvolníš otvor, vzduch z balónku začne unikat. Proč se tak děje? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Nasaj do válce injekční stříkačky vodu. Uzavři výtokový otvor stříkačky a pokus se stlačit píst 

směrem k výtokovému otvoru. Podaří se to? Své tvrzení vysvětli. 

Ten samý pokus zopakuj s tím, že do injekční stříkačky nasaješ místo vody vzduch. Podaří se to? 

Své tvrzení vysvětli. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Do obrázku k jednotlivým šipkám napiš názvy jednotlivých skupenských přeměn. 

 

 

 

 

 

pevná látka kapalná látka plynná látka 


