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Látky a skupenství
• Pojem látka označuje omezené množství

materiálu (např. deska z plastické hmoty, určité množství
tekutiny v nádrži, plyn v tlakové lahvi) 

• Látky mohou být ve skupenství tuhém, 
kapalném či plynném
– Tuhé látky: mají daný tvar a objem, tvar lze tlakem měnit, 

objem obvykle ne (příklad: železo, sklo, kámen)
– Kapaliny: přizpůsobují se tvaru nádoby, jsou nestlačitelné

(příklad: voda, olej, mléko)
– Plyny: roztahují se stejnoměrně v dostupném prostoru, 

jsou stlačitelné (příklad: vzduch, zemní plyn)



Fyzikální veličiny
• Fyzikálními veličinami měříme vlastnosti látek a 

objektů, energie a jevy. 
• Například:

– délka (l), plošný obsah (S), objem (V), čas (t)
– rychlost (v), zrychlení (a), síla (F), práce (W), výkon 

(P)
– hmotnost (m), hustota (ρ), energie (E), teplo (Q)
– tlak (p), napětí (σ), smykové napětí (τ)
– teplota (T), teplotní rozdíl (ΔT) 
Jednotlivé fyzikální veličiny se označují písmeny (značkami) a 
jejich velikost (rozměr) se vyjadřuje v příslušných jednotkách



Jednotky SI
• Jednotky fyzikálních veličin slouží

k číselnému vyjádření stavu látky, materiálu 
nebo energie

• Jsou určeny mezinárodním systémem 
jednotek SI (Système Internationale d‘ Unités)

• Existuje sedm základních a mnoho 
odvozených jednotek soustavy SI

• Je možno používat i jednotky nepatřící do 
soustavy SI (např.: minuta, hodina, litr, tuna, pascal, 
stupně pro určení úhlu, …)



Základní jednotky soustavy SI
Základní veličina Jednotka Značení
Délka metr m
Hmotnost kilogram* kg
Čas sekunda s
Elektrický proud ampér A
Teplota kelvin K
Látkové množství mol mol
Svítivost kandela cd

* Kilogram je jediná základní jednotka soustavy SI, v jejímž názvu je 
obsažena násobková předpona. Tisícina kilogramu je gram, milióntina 
miligram, atd. Tisícinásobek kilogramu se běžně označuje jako tuna, 
vyšší násobky užívají většinou jako slovní základ tunu.



Násobky a části soustavy SI
Předpona Značení Násobek Příklad
tera T 1012 váha země v Tt
giga G 109 kapacita paměti PC v GB
mega M 106 (=milion) výkon elektrárny v MW 
kilo k 103 (=1000) vzdálenost v km
hekto h 102 (=100) objem cisteny v hl
deka da 101 (=10) několik dag šunky
deci d 10-1 (=0,1) 1 litr = 1dm3

centi c 10-2 (=0,01) pravítko o délce 30 cm
mili m 10-3 (=0,001) rozdíl času v ms
mikro µ 10-6 dávkování v laboratoři v µmol
nano n 10-9 velikost tranzistorů v PC v nm
pico p 10-12 váha molekul v pg

čá
st
i  

ná
so
bk
y



Metodický pokyn k pracovnímu listu
Žáci pracují s pracovním listem samostatně. 
Doba pro vypracování: 10 min
Vyhodnocený pracovní list slouží jako podklad pro 
klasifikaci. (správné odpovědi viz dále)

5 otázek → 5 odpovědí: správná odpověď = bod
Hodnocení: 5 b. - výborně

4 b. - chvalitebně
3 b. - dobře
2 b. - dostatečně
1 b. a méně - nedostatečně



Řešení pracovního listu
Přeškrtni, co nepatří mezi základní jednotky soustavy SI: 

metr     litr     gram     ampér     kilogram     joule     kelvin °celsia     minuta

Kolik centimetrů je 0,04 kilometru? 

0,04 km  =  4000 cm

Automobil váží 2208 kilogramů. Unese ho zvedák v opravně s nosností 1,8 tuny?

ano  ne  (správnou odpověď zakroužkuj)

Kolik sekund je 0,8 minuty?

0,8 min  =  48 s

Kolik litrůmléka se vejde do bandasky o průměru dna 16 cm a výšce 25 cm?
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Prameny a literatura:

Frischherz, A.; Skop,  P.: Technologie zpracování kovů 1, 
Základní poznatky. SNTL, Praha 2004. ISBN 80‐902655‐5‐3

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 
(www.creativecommons.cz). 

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro 
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


