
Pracovní list č. 7                                   VODA 

Pracujte s učebnicí, strana 34 – 37, internetem, encyklopedií. 
 
Důležitost vody jste poznali všichni, když jste měli žízeň. O tom, jak je voda významná, svědčí množ-

ství ustálených slovních spojení: „ Rostl jako z vody, zůstal jako, když ho vodou poleje, voda mu tekla 

z bot. Vymyslete další slovní spojení ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1) O vzorcích látek jsme se ještě neučili, ale vzorec molekuly vody je běžně používaný. Zapište jej 

___________________________________________________________________________ 

2) Vzpomeňte si na hodiny fyziky a zapište, jaké vlastnosti má voda.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Všechna voda (voda v oceánech, mořích, voda na povrchu i pod povrchem země) tvoří tzv. – 

hydrosféru.  Voda v přírodě neustále koluje, mluvíme o tzv. koloběhu vody. Zakreslete si pří-

slušný obrázek z učebnice. Vlastními slovy koloběh popište. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



4) Při koloběhu vody se ve vodě rozpouštějí různé látky. Podle obsahu těchto látek rozlišujeme druhy 

vod. Zakresli si schéma z učebnice, str. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím jsou charakteristické jednotlivé druhy vod. 

Destilovaná - _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Měkká - _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tvrdá - _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Minerální - __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Slaná - _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pitná - ______________________________________________________________________ 

Užitková - ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Odpadní - ___________________________________________________________________ 

Může se destilovaná voda používat jako voda pitná? Zdůvodněte ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5) Pro člověka je nejdůležitější voda pitná. Získává se z podzemní vody nebo úpravou povrchové vody 

ve vodárnách. Pro vyřešení použij informace z učebnice str. 36 

 

 

 

 

 



6)  Do vodárny, v níž se upravuje povrchová voda na vodu pitnou, došla zpráva, že jedna 

z vodárenských nádrží je eutrofizována. Uvedené varování vyjadřuje, že: 
 

a) voda zkalená dohněda po dlouhých deštích je opět průzračný 

b) na hladině jsou velké skvrny od motorového oleje 

c) ve vodě se přemnožily zelené řasy a sinice 

d) voda je nezávadná 

 

7) Jakou souvislost má pitná voda a sodová voda? Sodová voda je: 
 

a) běžná pitná voda sycená oxidem uhličitým 

b) kvalitní podzemní voda obsahující velké množství oxidu uhličitého 

c) minerální voda sycená oxidem uhličitým 

d) destilovaná voda sycená oxidem uhličitým 

 

8) Přečtěte si text a odpovězte na otázky. 

Často se rozlišuje voda měkká a tvrdá. Měkká voda obsahuje nepatrné množství rozpuštěných 

látek, s rostoucí tvrdostí vody roste i množství rozpuštěných látek, zejména vápenatých a 

hořečnatých solí. Tvrdá voda snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou usazenin, hlavně uhli-

čitanem vápenatým a hořečnatým. Tvrdá voda navíc špatně rozpouští mýdlo, prací prášek a 

zvyšuje jejich spotřebu. Speciálním problémem se stává tvrdost teplé vody, protože dochází 

k rychlejšímu usazování solí ve formě pevného vodního kamene na stěnách varných nádob, 

trubek a bojlerů. 

  
a) Čím je způsobena tvrdost vody? 

___________________________________________________________________________ 

b) Jak ovlivňuje životnost spotřebičů používání tvrdé vody? 

___________________________________________________________________________ 

c) Proč výrobci napařovacích žehliček doporučují používání měkké nebo destilované vody? 

___________________________________________________________________________ 

d) Zdůvodněte, proč jsou v pracích prostředcích látky, které vodu „změkčují“ ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Najděte si informace, co ohrožuje čistotu vody v přírodě, jak znečišťují vodu domácnosti. Pokuste 

se navrhnout, jak lze omezovat znečišťování vody.  Můžete se poradit navzájem ve třídě. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


