
Energia – teplo 

 

1. V minulosti sa vedci domnievali, že teplo je látka, ktorá sa môže prelievať 

z jedného telesa na druhé a nemožno ju odvážiť. Ako nazývali túto 

nevážiteľnú látku (fluidum)?  

 

2. Benjamin T. Rumford ako prvý dokázal, že teplo nie je látka, ale pohyb. 

Akým spôsobom Rumford vyvrátil teóriu kalorika? 

 

3. Rozdeľ látky železo, drevo, kožušina, meď, voda, srsť, perie, striebro, 

korok, polystyrén na tepelné vodiče a tepelné izolanty. 

 

4. V jednej kadičke máme 175 ml studenej vody s teplotou 20°C a v druhej 

175 ml teplej vody s teplotou 68°C. Obe kvapaliny zmiešame. Aká by 

mala byť výsledná teplota? 

 

5. Ako sa nazýva tradičný príbytok Eskimákov, ktorý je postavený zo 

snehových alebo ľadových kvádrov? Steny príbytku sú zvnútra obložené 

kožušinami, ktoré sú zlými vodičmi tepla a chránia sneh pred roztopením. 

Teplota vnútri môže dosahovať až +16°C, hoci vonku môže byť teplota 

hlboko po nulou. 

 

6. Renátka mala dva hrnčeky s rovnakým množstvom kakaa. V jednom 

hrnčeku bolo kakao z chladničky a jeho teplota bola 5°C. V druhom 

hrnčeku bolo kakao príliš teplé. Keď Renátka kakao z oboch hrnčekov 

zmiešala, teplota kakaa bola okolo 30°C, čo jej vyhovovalo. Akú približnú 

teplotu malo príliš teplé kakao? 

 

7. Čo je kalorimeter? 

 

8. Uveď príklad nádoby, ktorá sa používa v domácnosti a má vlastnosti 

kalorimetra. 

 

 



 

9. Vytvor správne dvojice: 

šírenie tepla vedením    horiaca sviečka 

šírenie tepla žiarením    radiátor 

šírenie tepla prúdením     kovová lyžička 

 

10.  Ako delíme látky z hľadiska tepelnej vodivosti? Uveď príklady. 

 

11.  Z akých materiálov sa zhotovujú držadlá kuchynských nástrojov                  

a spotrebičov, ktoré sa zohrievajú na vysokú teplotu?  

 

12.  Dokedy prebieha medzi telesami tepelná výmena?  

 

13. Doplň tabuľku. Do posledného stĺpca napíš, či teleso teplo prijalo alebo 

odovzdalo. 

 

 

14.  Uveď tri príklady tepelnej výmeny medzi telesami. 

začiatočná teplota 

telesa (°C) 

konečná teplota 

telesa (°C) 
∆ t (°C) teleso teplo: 

15 73   

80 19   

50 50   


