
Určujeme hustotu kvapalín: Hustota vody, tekutého mydla a oleja 
 
Cieľ  
Vysvetliť tento pokus využitím poznatkov o hustote a jej určovaní. 
 
Pomôcky  
voda, tekuté mydlo, jedlý olej, váhy (digitálne, s presnosťou 0,1 g), malá kadička so 
stupnicou v mililitroch, papierové utierky.  
 
Postup  
Vysvetliť tento pokus využitím poznatkov o hustote a jej určovaní. Žiak pozná pojem 
hustota a jej fyzikálnu jednotku. Dokáže určiť hustotu tuhých telies. Vie, ako súvisí 
hustota telesa s jeho správaním sa v kvapaline. V poslednej dobe dochádza pomerne 
často na moriach a riekach k ekologickým katastrofám, pri ktorých unikne väčšie 
množstvo ropy do vody. Ropa je rozliata na hladine vody a ľudia ju špeciálnou 
technológiou odstraňujú. Prečo sa ropa rozleje po hladine vody a neklesne na dno rieky 
alebo mora?  
a) tabuľka 

 

 Hmotnosť (g) Objem (cm3) Hustota (g/cm3) 

Voda    

Tekuté mydlo    

olej    

  
 
b) Odváž kadičku (značka k) a zapíš si jej hodnotu hmotnosti 
           mk = ____________ g  
c) Nalej do kadičky určité množstvo vody tak, aby si ho mohol presne odčítať.  
d) Vieme, že 1 ml = 1 cm

3
; hodnotu napíš do tretieho stĺpca tabuľky.  

e) Odváž vodu (značka v) spolu s kadičkou a zapíš si hodnotu do zošita.  
 
mk+v = ____________ g  
f) Vypočítaj hmotnosť vody, teda mk+v - mk = ____________ g.  
g) Hodnotu zapíš do tabuľky ako hmotnosť vody.  
h) Rovnako postupuj aj pri meraní hodnôt pre tekuté mydlo a olej.  
i) Vypočítaj hustoty kvapalín a očísluj ich podľa veľkosti ich hodnôt tak, že kvapalinu s 
najmenšou hustotou označíš číslom 1. Čísla napíš do prvého stĺpca tabuľky k názvom 
kvapalín.  
 
Hustota kvapalín je uvádzaná aj v tabuľkách. Je to hodnota hustoty, ktorá je určená s 
vysokou presnosťou.  

 
1. Porovnaj výsledok pokusu č. 1.2 s číselným poradím kvapalín podľa veľkosti hustoty.  
2. Vedel by si vysvetliť, prečo si voda a olej vymenili poradie?  
3. Čo určuje poradie kvapalín v pokuse č. 1.2?  
4. Prečo sa ropa rozleje po hladine vody a neklesne na dno rieky alebo mora?  
 

 
 


