
Fyzika 7. ročník (1.6. - 12.6.) 

1. Opakování Archimédova zákona – PS str. 36 celá + 37/4,5 + 39/4 dobrovolně 

(neposílat) 

2. Nová látka – Atmosféra a atmosférický tlak – přečíst učebnici str. 130 – 139  

3. Prohlédnout prezentaci s novým učivem Atmosférický tlak  

4. Zapsat poznámky do sešitu (netisknout, nelepit) 

5. Vypracovat a poslat mailem PL Atmosférický tlak 

6. !!! PŘIPRAVTE UČEBNICE K ODEVZDÁNÍ a pracovní a školní sešit schovejte na příští 

rok 

(Začít na novou stránku velkým nadpisem) Plyny 
Vlastnosti plynů 

 stlačitelné a rozpínavé 

 nemají vlastní tvar ani objem (tvar podle nádoby)  

 tekuté – dají se přelévat (částice plynů jsou od sebe vzdáleny, nepůsobí na sebe silou)  

 

ATMOSFÉRICKÝ TLAK 

atmosféra Země = vzdušný obal Země (několik set km) 

vzduch – složení: kyslík, dusík, ostatní plyny (CO2, argon) 

atmosférický tlak – horní vrstvy atmosféry působí na spodní vrstvy=> tlaková síla F (kolmo na 

plochu) => tlak pa = F : S 

pa – větší u povrchu Země (vzduch je stlačitelný) 

 

Měření atmosférického tlaku 

pa – nevypočítává se (vzduch mění svou hustotu) 

- měření atm. tlaku – Torricelliho pokus – pokus se rtutí 

 

 



 

 

Přístroje k měření atmosférického tlaku (viz UČ str. 136) 

 rtuťový tlakoměr = barometr (v laboratořích) 

 aneroid 

 barograf – měření + záznam (na meteorologických stanicích) 

 

Změny atmosférického tlaku 

1) s rostoucí nadmořskou výškou klesá (je menší hustota vzduchu) – největší pa je u hladiny 

moře 

2) během času se mění na témže místě vlivem povětrnostních podmínek (podle počasí) 

       => ČR v rozmezí 935 hPa až 1 055 hPa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atmosférický tlak a jeho měření 

 

Atmosférický tlak - je tlak vzduchu na zemský povrch. 

Atmosférický tlak značíme ______ 

Pokus: Naplň prázdnou sklenku po okraj vodou, vystřihni papír větší než je otvor sklenice, přilož jej na 

hladinu a sklenku otoč dnem vzhůru. 

 

Proč voda ze sklenice nevyteče? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Měření atmosférického tlaku 

Základem měření atmosférického tlaku je ___________________ POKUS (1644). 

 

 

 

Atmosférický tlak pa určíme pomocí hydrostatického tlaku sloupce ____________, který se tlakem 

atmosférického vzduchu udrží v trubici. 

 

papír 

tlak vzduchu 

voda 

rtuť 



Př: Podle obrázku nahoře vypočítej, jak velký byl atmosférický tlak v Torricelliho pokuse. 

h =  

g = 10
kg

N
 

ρ =  

pa = ? (Pa) 

pa = ph = h · ρ · g =  

 

Pomocí čeho měříme atmosférický tlak? 

 

- _____________________= BAROMETR – skleněná trubička se rtutí na jednom konci zatavená 

a na druhém přechází v otevřenou baňku. Trubička je opatřena stupnicí, na které odečítáme 

výšku rtuťového sloupce v milimetrech, kterou přepočítáme na tlak. Je přesný, ale špatně 

přenosný. 

 

Obr. 

 

 

 

 

 

- _____________________– jedná se o krabičku, ze které je vyčerpán vzduch. Pružné víčko 

krabičky je zvlněné – jeho prohnutí se mění se změnou atmosférického tlaku. Tato změna se 

přenáší na ručičku na stupnici. Je méně přesný, ale přenosný. 

 

- _____________________-  používá se k automatickému záznamu průběhu atmosférického 

tlaku během času 

 

 


