
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 8.6.2020 do 14.6.2020

Matematika

1. Povrch krychle a kvádru

2. St¥nové a t¥lesové úhlop°í£ky

Fyzika

1. Závislost objemu na teplot¥

Matematika

1.

1. Povrch krychle nebo kvádru spo£ítáme tak, ºe se£teme obsahy v²ech st¥n
daného t¥lesa. Krychle má 6 shodných st¥n, které mají tvar £tverce. Obsah
£tverce uº spo£ítat umíme (vynásobíme jeho stranu samu se sebou). Povrch
S krychle o hran¥ a tedy spo£ítáme

S = a · a+ a · a+ a · a+ a · a+ a · a+ a · a = 6 · a · a

Po£ítáme vlastn¥ obsah geometrického útvaru na násleujécím obrázku. To-
muto útvaru se °íká sí´ krychle.

Podobn¥ u kvádru. Kvádr má op¥t 6 st¥n, tentokrát v²ak nejsou v²echny
stejné. U obecného kvádru jsou shodné pouze st¥ny, které leºí naproti sob¥.
Také tvar st¥n je u kvádru jiný neº u krychle. St¥ny obecného kvádru jsou
obdélníky (ve speciálním p°ípad¥ to mohou být i £tverce). Obsah obdélníku
také umíme spo£ítat (vynásobíme jeho dv¥ strany), m·ºeme tedy napsat
vzore£ek pro výpo£et povrchu S kvádru s délkami hran a, b, c

S = a·b+a·b+a·c+a·c+b·c+b·c = 2·a·b+2·a·c+2·b·c = 2·(a·b+a·c+b·c)

Po£ítáme vlastn¥ obsah geometrického útvaru na násleujécím obrázku. To-
muto útvaru se °íká sí´ kvádru.



P°i po£ítání povrch· budeme pot°ebovat jednotky obsahu. P°ipome¬me je
tedy i s jejich p°evody

2.

1. P°ipome¬me nejd°ív, co to je úhlop°í£ka mnohoúhelníku. Úhlop°í£ka mno-
hoúhelníku je úse£ka, která spojuje dva jeho vcholy, které nejsou sousední.
Kdyby totiº byly sousední, tak by ²lo o stranu mnohoúhelníka. Úhop°í£ka
£tverce je tedy úse£ka, která spojuje jeho prot¥j²í vrcholy. Podobn¥ je tomu
u obdélníku. Na následujícím obrázku je £tverec a obdélník s ob¥ma svými
úhlop°í£kami.

St¥nové úhlop°í£ky
Co jsou to tedy st¥nové a t¥lesové úhlop°í£ky? St¥nová úhlop°í£ka je úhlo-
p°í£ka, která leºí ve st¥n¥ t¥lesa. St¥nová úhlop°í£ka v krychli je tedy úhlo-
p°í£ka n¥jakého £tverce, který tvo°í st¥nu této krychle. St¥nová úhlop°í£ka
v kvádru je úhlop°í£ka obdélníku, který tvo°í jeho st¥nu.

T¥lesové úhlop°í£ky
T¥lesová úhlop°í£ka je úse£ka, která spojuje dva vrcholy t¥lesa, které ne-



leºí ve stejné st¥n¥. Kdyby totiº leºely ve stejné st¥n¥, tak by taková úse£ka
byla bu¤ hranou t¥lesa nebo st¥novou úhlop°í£kou. Na následujícím obrázku
máme krychli a kvádr a v kaºdém t¥lese jsou vyzna£eny dv¥ úhlop°í£ky.
Úhlop°í£ka u1, ktera je v obou t¥lesech vyzna£ena £árkovan¥, je st¥nová.
Úhlop°í£ka u je t¥lesová.

2. Vypl¬te PDF "T¥lesa2"



Fyzika

1.

1. Poslední, £ím se budeme u teploty zabývat, je její souvislost s objemem.
Ob¥ fyzikální veli£iny (teplotu a objem) uº známe. Kaºdé t¥leso má n¥ja-
kou teplotu. V r·zných okamºicích m·ºe být r·zná, protoºe m·ºeme t¥leso
zah°át nebo ochladit. M·ºeme zm¥nit také objem t¥lesa? T¥leso m·ºeme
ohnout, natáhnout, p°ekroutit, tedy m·ºeme zm¥nit jeho tvar, tím ale ne-
zm¥níme jeho objem. Pokud bychom m¥li t¥leso z plynu, mohli bychom
ho stla£it, protoºe víme, ºe plyny jsou snadno stla£itelné a tím bychom
zmen²ili jeho objem. Co kdybychom ale m¥li kapalné nebo pevné t¥leso?
Víme, ºe kapaliny a pevné látky jsou jen velmi t¥ºko stla£itelné. Stla£it
bychom je tedy nedokázali. Jak tedy zm¥níme objem t¥lesa, které nedoká-
ºeme stla£it? Objem t¥lesa m·ºeme zm¥nit tak, ºe zm¥níme jeho
teplotu. Tomuto jevu, p°i kterém t¥lesa m¥ní objem p°i zm¥n¥ teploty,
°íkáme teplotní roztaºnost. Pro t¥l¥sa ve v²ech t°ech skupenstvích (pev-
ném, kapalném, plynném) platí, ºe p°i zvý²ení teploty t¥leso zv¥t²í sv·j
objem. O kolik t¥leso zv¥t²í sv·j objem, záleºí na tom, jak moc ho zah°e-
jeme a také na látce, která t¥leso tvo°í. T¥lesa z n¥kterých látel zv¥t²ují
objem více, t¥lesa z jiných látek zase mén¥. U (tém¥°) v²ech látek ale platí,
ºe pokud teplotu t¥lesa z dané látky zv¥t²ujeme, zv¥t²uje se i objem t¥lesa.
Naopak, pokud teplotu sniºujeme, objem se zmen²uje.
T¥lesa v²ak mají po ochlazení i po zah°átí stejnou hmotnost jako p°edtím.
Co to tedy znamená? P°ipome¬me si vzore£ek pro výpo£et hmotnosti

m = ρ · V

Jestliºe má t¥leso po zah°átí po°ád stejnou hmotnost a jeho objem
se zv¥t²í, musí se jeho hustota zmen²it. Abychom totiº ve vzore£ku
dostali i po zah°átí stejnou hmotnost (m), musíme v¥t²í objem (V ) násobit
men²í hustotou (ρ). S rostoucí teplotou se tedy objem t¥les zv¥t²uje a jejich
hustota se zmen²uje. Naopak, pokud teplota klesá, objem t¥les se zmen²uje
a jejich hustota se zv¥t²uje.

P°íklad 1:
Dráty elektrického vedení jsou v lét¥ (je v¥t²í teplo) více prov¥²ené neº v
zim¥ (je men²í teplo).



P°íklad 2:
Rtu´ový teplom¥r se skládá z válce, který je opat°en stupnicí a rtuti v kapal-
ném skupenství, která je uvnit° tohoto válce. Jak teplom¥r funguje? Kdyº
se zvý²í teplota, rtu´ v teplom¥ru se zah°eje a zv¥t²í sv·j objem. Jelikoº má
v¥t²í objem, pozorujeme, ºe její hladina je ve v¥t²í vý²ce, a tedy teplom¥r
ukazuje na stupnici vy²²í teplotu.

P°íklad 3:
Balónek napln¥ný vzduchem se p°i ochlazení zmen²í.

Výjimkou je voda. Voda má nejmen²í objem (a tedy nejv¥t²í hustotu) p°i
teplot¥ zhruba 4 ◦C. Pokud vodu o takovéto teplot¥ budeme zah°ívat, její
objem se bude zv¥t²ovat (a hustota zmen²ovat) - to je normální. Pokud ale
vodu o teplot¥ 4 ◦C budeme ochlazovat, její objem se bude také
zv¥t²ovat (a hustota zmen²ovat.) Tomuto jevu se °íká anomálie vody.

Poznámka
Pokud bychom vodu ochladili na 0 ◦C, z kapalné vody by se stal led (sku-
penství by se zm¥nilo z kapalného na pevné), který, jak víme, má men²í
hustotu neº kapalná voda. Pokud bychom dále ochlazovali led, v²e by se uº
chovalo normáln¥, tedy objem by se mírn¥ zmen²oval a hustota zv¥t²ovala.

2. Vypl¬te PDF "Teplota2".


