
 

 

 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_05_FYZ_2_Molekulová fyzika a 
termika_01_Základní poznatky 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Mgr. Marcela Vondrová 

Tematický celek  Molekulová fyzika a termika 

Ročník  Třetí 

Datum tvorby  13. 9. 2012 

Anotace  
Pracovní list procvičující základní poznatky kinetické teorie 
látek (včetně řešení). 

Metodický pokyn  

Určeno pro opakování (výklad) do hodiny i samostudium žáků. 
Možnosti využití – promítání, vytištění pracovního listu.  
Forma práce – samostatná práce žáků (jako opakovací test), 
práce ve skupinách. Po ukončení práce je vhodné provést 
kontrolu a diskusi správného řešení s celou třídou. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 



 

 

 

Základní poznatky kinetické teorie látek 

 

I. Přiřaďte ke každému obrázku (1. – 3.) odpovídající popis (a – c). 

1.   2.   3.  

 

 

 

 

 

 

a) znázornění pohybu 

částic v kapalině  

 

b) znázornění pohybu 

částic v pevné látce 

 

c) znázornění pohybu 

částic plynu 

 

Řešení: 

 

1. _____   2. ____   3. _____  

 

 

II. Doplňte následující tabulku správnými údaji. 

 

SKUPENSTVÍ 
ZÁKLADNÍ 

VLASTNOST 

CELKOVÁ ENERGIE 

SOUSTAVY 

STŘEDNÍ 

VZDÁLENOST MEZI 

MOLEKULAMI 

   střední 

 rozpínavost   

  kp EE    

 



 

 

 

III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Molekula kapaliny kmitá kolem rovnovážné polohy, která se s časem nemění. 

2. Za běžných podmínek jsou střední vzdálenosti mezi molekulami plynu asi nm3 .  

3. Jsou-li dvě částice ve vzdálenosti větší než v rovnovážné poloze, pak výsledná působící 

síla mezi částicemi je odpudivá. 

4. Brownův pohyb je samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky. 

5. Difuzi lze urychlit zvýšením teploty.  

6. Vazebná energie je rovna práci, kterou by bylo třeba vykonat působením vnějších sil, aby 

došlo k rozrušení vazby mezi částicemi. 

7. Částice se v látkách neustále a uspořádaně pohybují. 

8. Částice na sebe navzájem působí pouze přitažlivými silami. 

9. Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky. 

10. U izolované soustavy nemůže docházet k výměně energie a částic s okolím. 

 

Řešení: 

 ANO NE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    



 

 

 

ŘEŠENÍ – Základní poznatky kinetické teorie látek 

 

I. Přiřaďte ke každému obrázku (1. – 3.) odpovídající popis (a – p). 

1.   2.   3.  

 

 

 

 

 

 

a) znázornění pohybu 

částic v kapalině  

 

b) znázornění pohybu 

částic v pevné látce 

 

c) znázornění pohybu 

částic plynu 

 

Řešení: 

 

1.  c) 2.  a) 3. b)

 

 

II. Doplňte následující tabulku správnými údaji. 

 

SKUPENSTVÍ 
ZÁKLADNÍ 

VLASTNOST 

CELKOVÁ ENERGIE 

SOUSTAVY 

STŘEDNÍ 

VZDÁLENOST MEZI 

MOLEKULAMI 

kapalné tekutost Ep    Ek střední 

plynné rozpínavost Ep << Ek  největší 

pevné stálost kp EE   nejmenší 
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III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

 

1. Molekula kapaliny kmitá kolem rovnovážné polohy, která se s časem nemění. 

2. Za běžných podmínek jsou střední vzdálenosti mezi molekulami plynu asi nm3 .  

3. Jsou-li dvě částice ve vzdálenosti větší než v rovnovážné poloze, pak výsledná působící 

síla mezi částicemi je odpudivá. 

4. Brownův pohyb je samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky. 

5. Difuzi lze urychlit zvýšením teploty.  

6. Vazebná energie je rovna práci, kterou by bylo třeba vykonat působením vnějších sil, aby 

došlo k rozrušení vazby mezi částicemi. 

7. Částice se v látkách neustále a uspořádaně pohybují. 

8. Částice na sebe navzájem působí pouze přitažlivými silami. 

9. Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky. 

10. U izolované soustavy nemůže docházet k výměně energie a částic s okolím. 

 

Řešení: 

 ANO NE 

1.   X 

2.  X  

3.   X 

4.   X 

5.  X  

6.  X  

7.   X 

8.   X 

9.  X  

10.  X  
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