
Premeny skupenstva látok 

1. Topiaci sa ľad bol prenesený do miestnosti, kde bola teplota 0°C. Bude sa 

ľad v tejto miestnosti topiť? 

 

2. Jedno z dvoch telies hmotnosti 1kg je zhotovené zo zinku a druhé 

z hliníka. Obe telesá sú v pevnom skupenstve a majú teplotu, ktorá sa 

rovná ich teplote topenia. Ktoré z oboch telies prijme väčšie skupenské 

teplo topenia, keď sa telesa roztavia? 

 

3. Teleso zo železa hmotnosti 1kg bolo ponorené do vriacej vody a ohrialo sa 

na teplotu 100°C. Potom bolo vložené do nádoby väčšieho objemu 

naplnenej ľadovou kašou teploty 0°C a ochladené na túto teplotu. Urči 

hmotnosť ľadu, ktorý sa pri tom roztopí. Uvažuj len s tepelnou výmenou 

medzi telesom a ľadom. 

 

4. Nádoba s topiacim sa ľadom bola uložená do chladničky , v ktorej je 

teplota 0°C. Topí sa ľad aj tu? 

 

5. Do vody hmotnosti 6.0kg a teploty 40°C bol vložený ľad hmotnosti 2.0kg 

a tepoty 0°C. Urči hmotnosť ľadu, ktorý sa roztopí. Uvažuj len o tepelnej 

výmene medzi vodou a ľadom. 

 

6. Kus ľadu hmotnosti 3.0kg a teploty -10°C sa má premeniť na vodu teploty 

20°C. Akú veľké teplo príjme pritom ľad a vzniknutá voda od svojho 

okolia? 

 

7. Je možné podľa teploty varu vody stanoviť približne nadmorskú výšku 

nášho stanovišťa? 

 

8. Prečo v hlbokých šachtách vrie voda pri vyššej teplote než 100°C? 

 

 

 



9. V telese parného ústredného kúrenia za hodinu skvapalnie nasýtená 

vodná para hmotnosti 2kg so začiatočnou teplotou 100°C na vodu, ktorej 

teplota sa zníži na 70°C. Aké veľké teplo odovzdá vodná para vykurovanej 

miestnosti počas skvapalňovania a aké počas ochladzovania vzniknutej 

vody? Vyjadri skupenské teplo vodnej pary a teplo odovzdané vodou 

počas jej ochladzovania v percentuálnom pomere k celému odovzdanému 

teplu. 

 

10.  Aké veľké teplo dodá vodná para hmotnosti 1.5kg a teploty 100°C svojmu 

okoliu, ak skvapalnie a vzniknutá voda sa pritom ochladí na 0°C? 

 

11. Vodná para teploty 0°C skvapalnie vo vode hmotnosti 1.0kg a začiatočnej 

teploty 16°C. Akú veľkú hmotnosť má vodná para, ak teplota voda stúpne 

na 80°C. 

 

12.  Vo vode hmotnosti 800g a začiatočnej teploty 10°C skvapalnie vodná 

para hmotnosti 20g a začiatočnej teploty 100°C. Urči výslednú teplotu 

vody. 

 

13.  Ľad hmotnosti 1.5kg a začiatočnej teploty -10°C sa má premeniť na 

vodnú paru teploty 100°C. Urči teplo ktoré treba dodať. 

 

14.  Na každých 1000m výšky klesne teplota varu vody asi o 3°C. Pri koľkých 

stupňoch by približne vrela voda na  

a) Mont Blancu (4 807m),  

b) Mont Evereste (8 847m),  

c) Gerlachovskom štíte (2 655m)? 

 

15.  Urči hmotnosť ľadu začiatočnej teploty 0°C, ktorý sa môže roztopiť vo 

vode hmotnosti 4.0 kg a začiatočnej teploty 55°C. 


