Přírodní vědy moderně a interaktivně
FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia

Laboratorní práce č. 4:
Určení hustoty látek
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Přírodní vědy moderně a interaktivně
FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia

Test k laboratorní práci č. 1: Určení hustoty tělesa
Varianta A
1.

Jaká je hustota tělesa, u kterého jsme naměřili hmotnost 320 g a objem 42,5 ml?

A) 7,53 kg.m-3

B) 7530 kg.m-3

C) 0,133 kg.m-3

D) 133 kg.m-3

2.

Srovnejte látky od nejmenší hustoty po největší hustotu.

A) voda

B) hliník

C) olovo

D) olej

3.

Jakou vztlakovou silou je nadlehčována ocelová krychle s délkou hrany 5 cm zcela ponořená
do vody.
Hustota vody je 1 000 kg.m-3, hustota oceli je 7500 kg.m-3.

A) 1 250 N

B) 9,3 N

C) 1,25 N

D) 9 300 N

4.

Na hladině kapaliny s hustotou ρk plove těleso s hustotou ρ. Poměr hustoty kapaliny ρk a
hustoty tělesa ρ (ρk : ρ) je stejný jako:
A)
B)
C)
D)

poměr objemu ponořené části tělesa a objemu části neponořené
poměr objemu neponořené části tělesa a objemu části ponořené
poměr objemu ponořené části tělesa a objemu celého tělesa
poměr objemu celého tělesa a objemu ponořené části tělesa
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Přírodní vědy moderně a interaktivně
FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia

Test k laboratorní práci č. 4: Určení hustoty tělesa
Varianta B
1.

Jaká je hustota tělesa, u kterého jsme naměřili hmotnost 85 g a objem 30 ml?

A) 2,8 kg.m-3

B) 2 800 kg.m-3

C) 0,35 kg.m-3

D) 350 kg.m-3

2.

Srovnejte látky od nejmenší hustoty po největší hustotu.

A) voda

B) ocel

C) korek

D) olovo

3.

Jakou vztlakovou silou je nadlehčována zinková krychle s délkou hrany 8 cm zcela ponořená
do vody.
Hustota vody je 1 000 kg.m-3, hustota zinku je 7 130 kg.m-3.

A) 3 650 N

B) 3,6 N

C) 5,12 N

D) 5 120 N

4.

Na hladině kapaliny s hustotou ρk plove těleso s hustotou ρ. Poměr hustoty kapaliny ρk a
hustoty tělesa ρ (ρk : ρ) je stejný jako:
A)
B)
C)
D)

poměr objemu celého tělesa a objemu ponořené části tělesa
poměr objemu ponořené části tělesa a objemu celého tělesa
poměr objemu neponořené části tělesa a objemu části ponořené
poměr objemu ponořené části tělesa a objemu části neponořené
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Přírodní vědy moderně a interaktivně
FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia

Test k laboratorní práci č. 1: Určení hustoty tělesa
Varianta C
1.

Jaká je hustota tělesa, u kterého jsme naměřili hmotnost 160 g a objem 18,5 ml?

A) 0,115 kg.m-3

B) 115 kg.m-3

C) 8650 kg.m-3

D) 8,65 kg.m-3

2.

Srovnejte látky od nejmenší hustoty po největší hustotu.

A) voda

B) olej

C) ocel

D) hliník

3.

Jakou vztlakovou silou je nadlehčována hliníková krychle s délkou hrany 12 cm zcela
ponořená do vody.
Hustota vody je 1 000 kg.m-3, hustota oceli je 2 800 kg.m-3.

A) 48,4 N

B) 48,4 kN

C) 17,3 kN

D) 17,3 N

4.

Na hladině kapaliny s hustotou ρk plove těleso s hustotou ρ. Poměr hustoty kapaliny ρk a
hustoty tělesa ρ (ρk : ρ) je stejný jako:
A)
B)
C)
D)

poměr objemu neponořené části tělesa a objemu části ponořené
poměr objemu ponořené části tělesa a objemu části neponořené
poměr objemu celého tělesa a objemu ponořené části tělesa
poměr objemu ponořené části tělesa a objemu celého tělesa
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Přírodní vědy moderně a interaktivně
FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia

Test k laboratorní práci č. 1: Určení hustoty tělesa
Varianta D
1.

Jaká je hustota tělesa, u kterého jsme naměřili hmotnost 120 g a objem 16,8 ml?

A) 7,14 kg.m-3

B) 7 140 kg.m-3

C) 0,14 kg.m-3

D) 140 kg.m-3

2.

Srovnejte látky od nejmenší hustoty po největší hustotu.

A) voda

B) hliník

C) korek

D) ocel

3.

Jakou vztlakovou silou je nadlehčována mosazná krychle s délkou hrany 6 cm zcela ponořená
do vody.
Hustota vody je 1 000 kg.m-3, hustota zinku je 8 600 kg.m-3.

A) 2,16 N

B) 2 160 N

C) 191,4 N

D) 0,19 N

4.

Na hladině kapaliny s hustotou ρk plove těleso s hustotou ρ. Poměr hustoty kapaliny ρk a
hustoty tělesa ρ (ρk : ρ) je stejný jako:
A)
B)
C)
D)

poměr objemu ponořené části tělesa a objemu celého tělesa
poměr objemu celého tělesa a objemu ponořené části tělesa
poměr objemu ponořené části tělesa a objemu části neponořené
poměr objemu neponořené části tělesa a objemu části ponořené
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Přírodní vědy moderně a interaktivně
FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty tělesa

a) Určení hustoty z hmotnosti a objemu tělesa
Teorie:
Hustotu homogenního pevného tělesa určíme ze vztahu ρ = , kde m je hmotnost tělesa a
V jeho objem.

Postup měření:
1. Hmotnost tělesa určíme na laboratorních vahách. Při vážení na stejných vahách se
stejnou sadou závaží naměříme vždy stejnou hmotnost. Nebudeme proto měření
opakovat a dohodnutá relativní odchylka hmotnosti δm = 0,1%. Odchylku hmotnosti
Δm určíme výpočtem: Δm = δm. m.
2. Objem tělesa určíme pomocí odměrného válce: zapíšeme objem vody v odměrném válci
V1, ponoříme do vody ve válci těleso a zapíšeme objem V2. Objem tělesa je potom
V = V2 – V1. Měření objemu pětkrát opakujeme, určíme průměrnou hodnotu objemu a
průměrnou odchylku objemu, vypočítáme relativní odchylku objemu.
3. Vypočítáme hustotu tělesa, určíme relativní odchylku hustoty δρ = δm + δV . Nakonec
určíme odchylku hustoty Δρ a zapíšeme výsledek měření.
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b) Určení hustoty pomocí Archimedova zákona
Teorie:
Základem pro určení hustoty tělesa je dvojí vážení tělesa – na vzduchu a po ponoření do
kapaliny o známé hustotě. Hustotu látky určíme opět ze vztahu ρ =

, hmotnost určíme

vážením na laboratorních vahách, objem určíme nepřímou metodou z Archimedova
zákona. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou Fvz = ρkVg, kde
V je objem kapaliny tělesem vytlačené (při plném ponoření je roven objemu tělesa), ρk je
hustota kapaliny a g je tíhové zrychlení. Vztlaková síla je současně rozdíl mezi tíhovou
silou působící na těleso ve vzduch a tíhovou silou působící na těleso v kapalině:
Fvz = mg – m1g, kde m je hmotnost tělesa ve vzduchu a m1 je hmotnost při ponoření do
kapaliny. Potom platí: ρkVg = mg – m1g
V=
Hustotu tělesa určíme ze vztahu:

Postup měření:
1. Těleso zavěsíme na háček nad levou miskou vah a určíme jeho hmotnost m.
2. Pod těleso zavěšené na háčku umístíme na stativ kádinku s destilovanou vodou tak, aby
těleso bylo úplně ponořené a nedotýkalo se stěn kádinky. Vyvážíme váhy a zapíšeme
hmotnost závaží m1.
3. V tabulkách vyhledáme hustotu vody při dané teplotě ρk..
4. Vypočítáme hustotu tělesa ρ.
5. Měření opakujeme, výsledky zapíšeme do tabulky, určíme průměrnou hodnotu hustoty a
průměrnou odchylku hustoty. Vypočítáme relativní odchylku hustoty.

Závěr:
Porovnejte hodnoty hustoty tělesa získané oběma metodami a přesnost těchto metod,
porovnejte naměřenou hodnotu hustoty s hodnotou nalezenou v tabulkách.
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Protokol č. 4:
Pracoval:

Pracováno dne:

Spolupracoval:

Vlhkost vzduchu:

Třída:

Tlak vzduchu:

Hodnocení:

Teplota vzduchu:

Název úlohy: Určení hustoty tělesa
Pomůcky:

Vypracování:
c) Určení hustoty z hmotnosti tělesa a jeho objemu
Teoretická příprava:
1. Hustotu pevného tělesa určíme ze vztahu:
Vystupují v něm tyto veličiny:

Postup měření:
1. Hmotnost tělesa jsme určili na laboratorních vahách:
Relativní odchylka měření je dle dohody 0,1%, vypočítali jsme odchylku: Δm =
Hmotnost tělesa:

m = ( ± )kg
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2. Objem nepravidelného tělesa jsme určili pomocí odměrného válce, měření jsme
opakovali a hodnoty zapsali do tabulky:

V1
ml

číslo
měření
1
2
3
4
5

V2
ml

V
ml

V
ml

průměr

V = ( ± ) m3
δV =

d) Vypočítali jsme hustotu tělesa, určili její relativní odchylku a odchylku hustoty:
Ρ=
δρ =
Δρ =
ρ=(±)

e)

Určení hustoty pomocí Archimedova zákona:
Teoretická příprava:
Porovnáváme tíhovou sílu působící na těleso ve vzduchu a ponořené do kapaliny.
Platí: Fvz = F –F1,
F=
Tíhová síla působící na těleso ve vzduchu:
Ve vztahu vystupují tyto veličiny:

Fvz =

Vztlaková síla:
Ve vztahu vystupují tyto veličiny:

Po úpravách vypočítáme hustotu tělesa ze vztahu:

ρ=

Postup měření:
1. Těleso jsme zavěsili na háček vah a určili jeho hmotnost m.
2. Těleso zavěšené na háčku jsme zcela ponořili do vody tak, aby se nedotýkalo stěn
nádoby a vyvážili jsme jej závažím o hmotnosti m1.
3. Vypočítali jsme hustotu tělesa ρ.
4. Měření jsme zopakovali a výsledky zapsali do tabulky:

číslo
měření
1
2
3

m
g

m1
g


kg.m

3


kg.m 3

průměr

5. Naměřená hodnota hustoty tělesa je:

ρ= (±)

6. Relativní odchylka hustoty

δρ =

Závěr:

Zdroje:
Bednařík, Milan a Miroslava Široká. Fyzika pro gymnázia. Mechanika. Praha: Prometheus,
2000. ISBN 80-7196-176-0.
Obrázky: vlastní tvorba

