
 

 

 

 

FYZIKÁLNÍ VELIČINY 

6. HUSTOTA  A JEJÍ  MĚŘENÍ 



Pracovní list č. 1 

Hustota látky 

 

1. Nejprve si z učebnice na str. 88 opiš, co vlastně tato fyzikální veličina vyjadřuje 

(pouze první dva řádky). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Porovnej hmotnost krychlí z různých materiálů, které leží na stole. Seřaď je podle 

stoupající hmotnosti. 

________________________________________________________________________  

3. Vypočítejte ve skupinách  podle vzorce V =  a.a.a   jejich objem.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Teď zkus vyjádřit hustotu látky svými slovy. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Nyní si opiš, jak hustotu vypočítáme a jak ji označujeme. Na název a psací tvar 

řeckého písmena se zeptej. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 



Pracovní list č. 2 

VÝPOČET HUSTOTY 

Hustotu látky ve fyzice označujeme řeckým písmenem ρ (čti ró). 

Jestliže víme, že hustotu látky, ze které je zhotoveno těleso, vypočítáme  tak, že hmotnost 

tělesa dělíme jeho objemem, zkuste tento výraz zapsat pomocí zlomku: 

      hustota   ρ  =   ---------------------------- 

 Zkontrolujte si správnost podle učebnice na str. 88. Nyní zapište výpočet hustoty pomocí 

značek pro hmotnost a objem . 

     ρ =  ----------- 

Příklad: 

Vážením jsme zjistili, že klíč má hmotnost 35 g.  V odměrném válci jsme odečetli jeho objem, 

který je 4,5 cm3. Vypočtěte hustotu látky, ze které je klíč vyroben. Správně zapište slovní 

úlohu.  

 

 

 

 

 

Přijdete na to, co vám ještě při výpočtu výsledku chybí? 

___________________________________________________________________ 

Přemýšlejte a navrhněte, v jakých jednotkách jste vypočetli hustotu této látky 

Jednotka hustoty je udávána v jednotkách:  

(návrh si zkontrolujete a opravte podle učebnice na str. 88). 

 

 

 

 

Vypočti: 

Dřevěná kostka o objemu 32 cm3 má hmotnost 16 g. Vypočítej hustotu dřeva, ze kterého je 

dřevěná kostka vyrobena. Slovní úlohu správně zapiš. 



Pracovní list č. 3 

Převody jednotek hustoty 

Už víte, že hustota je vlastně hmotnost 1 cm3 látky. Tato hodnota je pořád stejná a bývá uváděna 

v tabulkách. Nejprve se hustotu látek naučíme hledat v tabulkách. 

sklo:      hliník: 

olovo:      železo: 

pamatuj!   voda: 

Pokud ale hmotnost velkého tělesa měříme v kilogramech, pak objem udáváme v metrech krychlových 

– m3.  

Z těchto veličin se výslednou jednotku hustoty pokuste odvodit sami. Zapište ji do rámečku. 

 

 

 

Do dalšího rámečku opište, jaký je převodní vztah mezi těmito 

jednotkami:

 

Vypočítej: 

 

 

     g                                  kg        kg    g 

1    =                                1       =  

     cm3                                              m  3                             m3                                                    cm  3  



Pracovní list č. 4 

Výpočet hmotnosti 

Pokud víme, z jaké látky je těleso, můžeme vypočítat jeho hmotnost, aniž 

bychom ho vážili. 

Jaké je hmotnost betonového panelu, který má objem 1,6 m3? 

Nejprve zapiš příklad známým způsobem: 

 

V =  

ρ  (najdi v tabulkách) =  

m =  ? 

______________________________________________________ 

Navrhni, jakým způsobem budeš pokračovat. Stručně zdůvodni . 

 

 

 

 

 

Výsledek zkontroluj v učebnici na str. 93. Případné chyby si oprav. 

Opiš si do pracovního listu žlutý rámeček z téže 

stránky.

 

 

Vypočítej příklady č. 2, 3 a 4 ze str. 94 

 



Pracovní list č. 5            Určování hustoty pevné látky = závaží 

Co je nutné k určení hustoty pevné látky: 

 Vzorec pro určení hustoty: 

 

 

 

 K určení hustoty látky, ze které je pevné těleso tvořeno, musíš nejprve změřit tyto 

veličiny. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Pracovní postup 

 Nejprve proveď odhad, z jaké látky může být závaží vyrobeno. 

______________________________________________________________ 

 Jak prakticky zjistíš hodnoty důležité pro výpočet hustoty látky? (Vzpomeň si na 

praktická měření hmotnosti a objemu pevného tělesa. Postup si zaznamenej. Proveď 

kontrolu podle učebnice či vlastních záznamů v portfoliu) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Pomůcky, které potřebuješ ke své práci: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 



Výsledy: 

1. hmotnost pevného tělesa       m = ___________________ 

2. stupnice odměrného válce je v _________________, 1 dílek = ______________ 

 

 

3. Objem vody v odměrném válci V1 = _________________ 

        V1 = ______________ cm3 

4. Objem vody + pevného tělesa   V2 = ________________ 

         V2 = _____________ cm3 

5. Objem pevného tělesa vypočtu: 

______________________________________________________________ 

6. Hustotu látky, ze které je pevné těleso vyrobeno, vypočteš takto: 

 

 

 

 

Výsledek je  _______________  g/cm3, ________________kg/m3 

7. Příslušná hustota podle tabulek přísluší ________________________ 

 

Závěr: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 



Pracovní list č. 6 

Výpočet hustoty a hmotnosti ve slovních úlohách 

1. Objem petroleje v lahvičce je 10 cm3. Urči hmotnost kapaliny a výsledek správně zaokrouhli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kapalné těleso o objemu 100 cm3 má hmotnost 78,9 g. Urči hustotu dané kapaliny a v tabulce 

vyhledej kapalinu, jejíž hustota je nejbližší určené hustotě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jakou hmotnost má dvěstělitrový sud s ethanolem, ji-li hmotnost prázdného sudu 50 kg? 

 

 

 

 

 



 

4. Litinový odlitek má objem 3 575 cm3. Hustota litiny je 7 200 kg/m3. Urči hmotnost odlitku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Do láhve se vejde voda právě jen o hmotnosti 1 kg. Můžeš nalít do téže láhve benzín o 

hmotnosti 1 kg? 

 

 

 

 

 

 

 


