
F7  Plování nestejnorodých těles (str. 126 – 127) 

 

1. OTÁZKA: Proč se nepotopí ve vodě zaoceánská loď, přestože je vyrobena z ocelových plátů o větší 

hustotě než voda? 

 ODPOVĚĎ by nám mohl dát DOMÁCÍ POKUS (a také doporučený pokus na videu)! 

 pomůcky: nádoba s vodou, plastelína  

 pokus: 

 A)  - vyrobíme z plastelíny kuličku, dáme ji do vody, pustíme 

-  vidíme, že kulička klesne ke dnu  PROČ? 

- hustota plastelíny (1500 
kg

m3) je větší než hustota vody (1000  
kg

m3) 

 B) - vytvarujeme si z plastelíny misku a položíme ji opatrně na vodu (aby do misky voda nenatekla) 

- vidíme, že miska plove    PROČ? 

- plovoucí těleso je složeno z plastelíny a vzduchu, který je uvnitř misky; těleso je 

nestejnorodé (nemá ve všech svých částech stejnou hustotu) 

 

2. Při vhodné úpravě mohou plovat v kapalině i taková pevná tělesa, která jsou zhotovena převážně 

z materiálu o větší hustotě, než je hustota kapaliny. Obvykle jsou to tělesa DUTÁ – např. LODI, 

PONTONY.  

PONORKY mohou plout na hladině i pod ní – před ponořením se naplňují vodou komory umístěné po 

stranách ponorky. Chce-li se ponorka vynořit, pak se musí stlačeným vzduchem voda z komor vytlačit.  

3. Těleso plovoucí v různých kapalinách se ponoří tím větší částí svého objemu do kapaliny, čím menší e 

hustota kapaliny. 

DOMÁCÍ POKUS 

 pomůcky: dřevěná kostka (třeba ze stavebnice), voda, nádoba (nejlépe průhledná), sůl 

 A)  - napusť si do nádoby vodu, vlož do ní dřevěnou kostku 

- pozoruj, jakou částí svého objemu se ponořila 

 B) - napusť si do nádoby vodu, nasypej do vody hodně soli, promíchej, vlož do roztoku dřevěnou kostku 

- pozoruj, jakou částí svého objemu se ponořila 

Závěr: voda se solí má větší hustotu, měl bys pozorovat, že se do tohoto roztoku dřevěná kostka ponoří 

menší částí svého objemu. 

4. DÚ: Na internetu vyhledej, co to je PONTON (píšu o něm v textu) a jaké je jeho VYUŽITÍ V PRAXI. 

Nezapomeň si pustit uvedená videa s pokusy! 


