1.9 Meranie hmotnosti kvapalín a plynov
Doplňujúca úloha
Úloha: Urči hmotnosť džúsu v odmernom valci na obr. 1.9.2.
mvalec = ________ g
mvalec + džús = ________ g
mvalec + džús - mvalec = ________ g
Odpoveď:
Obr. 1.9.2 Váženie kvapalín (Lapitková et al., 2010, s. 48)

Úloha: Urči hmotnosť vzduchu v balóne na obr. 1.9.3.
mbalón = ________ g
mbalón + vzduch = ________ g
mbalón + vzduch - mbalón = ________ g
Odpoveď:

obr. 1.9.3.

Úloha – Hmotnosť a objem vody (Lapitková et al., 2010, s. 49):
Porovnaj hodnotu objemu vody s hodnotou jej hmotnosti.
Pomôcky: odmerný valec, váhy, voda, pipeta.
Postup:
a.

Odváž odmerný valec a zaznamenaj si jeho hodnotu hmotnosti.
mvalec = ________ g

b.

Daj do odmerného valca 10 ml vody. Objem vody v odmernom valci by mal byť presný.
Pomôž si pri meraní pipetou. Odváž odmerný valec s vodou. mvalec + voda = _______g.

c.

Zisti hmotnosť vody.
mvalec + voda - mvalec = ________ g

d.

1

Porovnaj číselné hodnoty objemu vody s jej hmotnosťou.
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Tabuľka 1.9.1 Záznam objemu a hmotnosti vody

objem vody [ml]

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

hmotnosť vody [g]
Odpovedz (Lapitková et al., 2010, s. 49):
Aký záver možno vysloviť o číselnej hodnote objemu vody (V) a číselnej hodnote jej hmotnosti (m)?

Rieš úlohy (Lapitková et al., 2010, s. 51-52):
1.

Rovnoramenné váhy: Urob si pomôcku: rovnoramenné váhy.

Pomôcky: sklená nádoba od kečupu (dresingu), drevený kolík
na bielizeň, drevená špajdľa s dĺžkou 20 cm (ihlica na pletenie),
dobre zastrúhaná ceruzka, misky váh (škatuľky zo zápaliek, syrov,
plastové škatuľky), niť, 2 klince s dĺžkou 2 cm (môžu byť skrutky),
tvrdý papier s rozmermi 4 x 3 cm, 2 esovité háčiky.

0

Postup:
a.

Pribi klince alebo navŕtaj skrutky do dreveného kolíka na bielizeň
tak, aby boli 1 cm pod kovovou pružinou kolíka. Klince musia
tvoriť os širšiu ako hrdlo fľaše.

b.

Tvrdý papier s rozmermi 4 x 3 cm prehni na polovicu. Do stredu
papiera urob čiaru a napíš pod ňu 0. Vo vzdialenosti 1 cm od 0
urob čiary.

c.
d.
e.

0

Do kovovej pružiny v kolíku na bielizeň vsuň špajdľu alebo kovovú ihlicu.Dĺžka takto
vytvorených ramien váh musí byť na oboch stranách rovnaká. V pružine špajdľu (ihlicu)
utesni.

Podľa obrázka zhotov misky váh.
Zacvikni do kolíka ceruzku
a v rovnakej vzdialenosti od stredu
kolíka pripevni misky váh.

5 cm

prilepiť

15,7 cm
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Ako závažia môžeš použiť väčšie a menšie matice.
Ak si matice odvážiš, budeš môcť určovať hmotnosť
menších predmetov.
2.

Zisti a zaznamenaj do zošita tieto informácie:
a)
b)

Koľko si vážil (mn) pri narodení?		
mn = _____ kg = _____ g
Akú hmotnosť (mt) máš teraz?		
mt = _____ kg = _____ g

Zdroj informácií:
3.

Na obr. 1.9.1 A a B sú zachytené dve váženia s tým istým pohárom. Odvážený je prázdny
pohár (A) a pohár s kvapalinou (B).
a)

Uváž, v akých jednotkách je hmotnosť na displeji váh (obr. 1.9.1 B).

b)

Aká je hmotnosť kvapaliny v pohári?

A

B

Obr. 1.9.1 Váženie pohára a kvapaliny

4.

Tvojou úlohou je zistiť hmotnosť jednej poštovej známky, a to pomocou digitálnych váh,
ktoré merajú s presnosťou na 1 g. Ako by si postupoval? Zvoľ si:
Pomôcky:

Postup:

3
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5.

Premeň jednotky hmotnosti:
10 kg = _________ g			

37 000 g = _________ kg

5 000 kg = _________ t			

209 t = _________ kg

7 t = _________ kg			

1 420 kg = _________ g

Doplňujúce úlohy:
1.

V 1,5 litrovej fľaši je minerálka. Ako by si zmeral hmotnosť vody vo fľaši, ak by si mal
k dispozícii odmerný valec s objemom 1 000 ml a digitálne váhy s presnosťou na 1 g?

2.

Je možné zistiť hmotnosť vzduchu vo futbalovej lopte? Ak áno, vysvetli ako.

3.

Predstav si, že máš v jednej fľaši olej a v druhej fľaši lieh. Obe kvapaliny majú rovnaký
objem. Bez toho, aby si kvapaliny vážil, pokús sa porovnať ich hmotnosti.

4.

Mlieko sa prepravuje v cisternách na autách. Spravidla sa určuje objem mlieka, ktoré
preváža cisterna. Navrhni spôsob, ktorým by si zistil, koľko kilogramov mlieka zobrala
cisterna z farmy do mliekarne.
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5.

Úloha – Hmotnosť kvapky vody: Zisti hmotnosť jednej kvapky vody. Navrhni postup 		
merania, pomôcky, ktoré budeš potrebovať a meranie uskutoční.
Pomôcky:

Postup:

vytvor vlastnú tabuľku meraní:
Tabuľka 1.9.2 Meranie hmotnosti jednej kvapky vody

a.

5

Vypočítaj priemernú hodnotu hmotnosti jednej kvapky vody.
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Odpovedz:
1.

Aká je hmotnosť jednej kvapky vody?

2.

Prečo je potrebné pre zistenie hmotnosti jednej kvapky vody hodnotu zistenej 		
hmotnosti vody vydeliť číslom 100?

3.

Prečo sa meranie opakovalo päťkrát?

4.

Ako by si zmeral hmotnosť jednej kvapky vody presnejšie?

6.

Úloha – Hmotnosť kvapaliny: Zisti hmotnosť rôznych kvapalín s rovnakým objemom.

Pomôcky: odmerný valec 100 ml, váhy, voda, lieh, olej, slaná voda, sirup, pipeta.
Postup:
a.

Odváž odmerný valec a zaznamenaj jeho hodnotu hmotnosti. mvalec = ________ g

b.

Daj do odmerného valca 50 ml kvapaliny (pomôž si pipetou). Odváž odmerný valec
s kvapalinou.

c.

Zisti hmotnosť kvapaliny. Svoje zistenia zapíš do tabuľky 1.9.3.

d.

Meranie zopakuj aj s ostatnými kvapalinami.

Tabuľka 1.9.3 Meranie hmotnosti rôznych kvapalín s objemom 50 ml

kvapalina

mvalec + kvapalina [g]

mkvapaliny [g]

voda
lieh
slaná voda
sirup
olej
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Odpovedz:

7.

1.

Porovnaj hmotnosti jednotlivých kvapalín s rovnakým objemom.

2.

Ktorá kvapalina má najväčšiu hmotnosť?

3.

Ktorá kvapalina má najmenšiu hmotnosť?

4.

Ako by sa zmenili výsledky pokusu, ak by sme použili kvapaliny s objemom 100 ml?

Na obrázku vyznač do odmerných valcov objem kvapalín, ak by sme do nich naliali 			
kvapaliny s rovnakou hmotnosťou (napr. 200 g).
250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

voda (200 ml)

8.

lieh (250 ml)

slaná voda (195 ml)

sirup (180 ml)

Nájdi chyby a oprav ich. Použi pomôcku na obrázku 1.9.4.
3 000 kg = 300 000 mg

oprava

580 kg = 58 q

oprava

78 000 mg = 78 dag

oprava

34 t = 34 000 q

oprava

5 400 g = 4,5 kg

oprava

12 000 000 mg = 12 t

oprava

. 10

. 100
q

t
: 10

. 100
kg

: 100

. 10
dag

: 100

. 1000
g

: 10

Obr. 1.9.4 Pomôcka k premene jednotiek hmotnosti

7

olej (220 ml)
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9.

Doplň hmotnosť vody s určitým objemom. Dbaj na správny zápis fyzikálnej veličiny.
príklad: 1 liter vody
100 ml vody
0,2 l vody

m = 1 kg
			
				

5 dl vody
2 000 l vody

780 ml vody

			

60 cl vody

1 dm3 vody

			

1 cm3 vody

Opakovanie:
Na jarmokoch sa predávajú balóny plnené héliom. Ak takéto balóny nedržíš pevne v ruke, odletia ti
preč. Hélium je plyn, ktorého ak sa nadýchaš, zmení ti hlas na tenší. Existuje aj plyn, ktorý sa volá
antihélium (SF6 – hexafluorid síry) a má iné vlastnosti ako hélium. Ak balón naplnený antihéliom
pustíš, spadne ti na zem a ak sa ho nadýchaš, hlas ti zhrubne. Janko chcel odvážiť hmotnosť hélia
a antihélia v balóne. Zapísal si postup pri vážení antihélia.
Zoraď v správnom poradí vety, ktoré popisujú postup pri určovaní hmotnosti antihélia.

N
I
C
R
M
I
E

Odvážime si nafúkaný balón a hmotnosť si zapíšeme.
Zistíme, v akých jednotkách merajú váhy.
Balón vyfúkneme.
Zistenú hmotnosť antihélia korektne zapíšeme.
Vyberieme si vhodný typ váh na meranie hmotnosti.
Odvážime si prázdny balón.
Od hmotnosti balóna s antihéliom odčítame hmotnosť prázdneho balóna.

Správne poradie viet
(zapíš písmenkami na začiatku vety):

V tajničke je názov zariadenia na meranie hmotnosti. Aké telesá sa vážia týmto zariadením?

Zdroj informácií:
Aký problém mohol mať Janko pri vážení plynov?

KREATÍVNA VEDA

8

1.9 Meranie hmotnosti kvapalín a plynov

Čo sme sa naučili:
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