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Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze 

 

Shrnutí 
Žáci pozorují difúzi- rozptyl částic v kapalině. Na základě Brownova pohybu se molekuly v kapalném 

prostředí vlivem tepelného pohybu zcela náhodně srážejí a dochází k difúzi. Žáci experimentálně 

ověří, že rychlost pohybu molekul je závislá na teplotě, při vyšší teplotě systému je pohyb molekul 

rychlejší. Úloha Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině- difúze sestává ze dvou aktivit, které 

lze provést v návaznosti na sebe i jednotlivě. Názvy dílčích aktivit jsou: Difúze manganistanu 

draselného ve vodě a Vztah mezi teplotou a rychlostí difúze. 

Cílová skupina 

Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího cyklu osmiletého gymnázia; studenti čtyřletého gymnázia a středních 

odborných škol 

Časová náročnost 

Úloha sestává ze dvou aktivit, které se dají provést samostatně nebo v návaznosti na sebe. Trvání 

každé aktivity je 15 minut. Třetí aktivita, která je uvedena jako modifikace úlohy a není zařazena 

v pracovním listu má časovou dotaci 20 minut.  

Prostorové požadavky 

Úloha může být rovněž provedena v běžné učebně či laboratoři. 

Klíčové otázky 

 Co se stane, když umístíme krystal manganistanu draselného do středu Petriho misky? 

 Bude pohyb molekul manganistanu draselného rychlejší/pomalejší/stejně rychlý ve studené 

vodě ve srovnání s pohybem molekul v teplé vodě? 

  Existuje úměrná závislost zvyšující se rychlosti pohybu molekul na zvyšující se teplotě? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Dovednost stanovit hypotézu a ověřit správnost předpokladu.  

 Dovednost pozorovat a vysvětlit pozorované jevy a děje. 

 Porozumění procesu difúze molekul v kapalném prostředí. 

 Poznání závislosti zvyšující se rychlosti pohybu molekul na zvyšující se teplotě.  

 

 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

2 

Návaznost na RVP 

Učivo RVP ZV: 
Přírodopis: Obecná biologie a genetika: základní struktura života- buňka- životní projevy buňky- 
přenos látek přes cytoplasmatickou membránu 
Fyzika: Látky a tělesa: skupenství látek- difúze  

Učivo RVP GV 
Biologie: Obecná biologie- buňka- stavba a funkce - buněčná membrána, transport látek přes 
polopropustnou membránu, difúze, osmóza, usnadněná difúze 
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek: kinetická teorie látek- charakter pohybu a vzájemných interakcí 
částic v látkách v různém skupenství 

Materiál 

Manganistan draselný (krystaly) 
Sáčkový čaj 
Voda 
Varná konvice 
Petriho misky 
Kahan 
Teploměr 
Stopky 
Pinzeta 

 

Podrobné pokyny 

Cíl: Žáci na základě samostatného pokusu pozorují difúzi molekul manganistanu draselného ve vodě a 

zjistí, že pohyb částic závisí na teplotě prostředí. Při vyšší teplotě systému je pohyb molekul rychlejší. 

Částice se pohybují na základě náhodného pohybu (tzv. Brownův pohyb) tím, že do sebe narážejí a 

jsou rozptylovány do prostoru, dokud v něm nevyrovnají svou koncentraci. Proces difúze je stejný pro 

molekuly látky (např. manganistan draselný) stejně jako pro molekuly rozpouštědla (např. voda). 

Žáci nejdříve vysloví hypotézy a následně je experimentálně ověří a zjistí, zda se jejich předpoklad 
shodoval se skutečností či zda museli své předpoklady opravit: 
 
Aktivita 1: Difúzi manganistanu draselného ve vodě: 

a) Otázka pro žáky: Co se stane, když umístíme krystal manganistanu draselného  
do středu Petriho misky? 
 
Žáci vysloví hypotézu o procesu, jenž nastane po umístění krystalu manganistanu draselného do 
středu Petřino misky. Předpokládaný děj (rozptylování částic a jejich směr) mohou zakreslit do 
schématu. 
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b) Žáci provedou experiment podle následujícího postupu 
Postup: 
1. Naplňte Petriho misku vodou (ca do 0,5 cm výšky). 
2. Umístěte pinzetou1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky 
3. Pozorujte a zakreslete pohyb molekul ve vodě po 2 min, 5 min a 10 min. 
 

 

       po 2 minutách                 po 5 minutách                         po 10 minutách 

 
c) Žáci vysvětlí pohyb molekul manganistanu draselného v kapalině. 

d) Žáci porovnají a případně opraví své předpoklady s výsledky pokusu 

 

Aktivita 2: Vztah mezi teplotou a rychlostí difúze  

Otázka pro žáky: Bude pohyb molekul manganistanu draselného rychlejší, pomalejší či stejně rychlý 
ve studené vodě ve srovnání s pohybem molekul v teplé vodě? 

 
a) Žáci diskutují, zda difúze bude probíhat se stejnou či rozdílnou rychlostí v studené vodě  
(20 o C) či teplé vodě (60 o C). Předpoklad zapíší do pracovního listu. 

b) Žáci provedou experiment 
Postup: 
1. Umístěte 1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky naplněné studenou vodou 
a do Petriho misky s teplou vodou. 
2. Pozorujte a porovnejte rychlost pohybu molekul po 2 min, 5 min a 10 min. 
 
c) Žáci vysvětlí, jak závisí rychlost pohybu molekul manganistanu draselného na teplotě. 

d) Žáci porovnají své předpoklady s výsledky pokusu 
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Otázka pro žáky: Bude se lišit difúze čaje (ze sáčku) ve studené vodě(20 °C) a teplé vodě (80 °C) ? 

a) Žáci diskutují, zda difúze bude probíhat se stejnou či rozdílnou rychlostí v studené vodě (20 °C) a 
teplé vodě (80 °C). Předpoklad zapíší do pracovního listu. 

b) Žáci ověří svůj předpoklad jednoduchým pokusem 
Postup: 
1. Do dvou kádinek nalijte stejné množství vody: do 1. kádinky teplou vodu, do 2. kádinky studenou 
vodu 
1. Umístěte sáček se sypkým černým čajem do obou kádinek  
2. Pozorujte a porovnejte rychlost difúze v teplé a studené vodě  

c) Žáci porovnají svůj předpoklad s výsledkem pokusu 

Aktivita 3: Úkol zaměřený na zjištění přímé úměrnosti závislosti teploty a rychlosti pohybu částic 

Otázka pro žáky: Existuje úměrná závislost zvyšující se rychlosti pohybu molekul  

na zvyšující se teplotě? 

a) Žáci diskutují, zda difúze bude probíhat tím rychleji, čím je vyšší teplota  

b) Žáci provedou experiment, při němž budou sledovat rychlost difúze manganistanu draselného ve 

vodě teplé: 10 °C, 20 °C, 40 °C, 60 °C a 80 °C.   

Postup: 

1. Umístěte 1-2 krystaly manganistanu draselného postupně do středu Petriho misek naplněných 

vodou o různé teplotě 

2. Zjistěte velikost plochy rozptylu molekul manganistanu draselného za 2 min, 5 min a 10 min 

3. Porovnejte rychlosti pohybu molekul při různé teplotě 

4. Vyjádřete matematický vztah mezi rychlostí difúze a teplotou. Existuje úměrná závislost zvyšující se 

rychlosti pohybu molekul na zvyšující se teplotě? 

Použitá literatura 
Úloha byla inspirována a sestavena na základě modifikovaných aktivit uvedených v materiálech 

projektu The ESTABLISH (European Science and Technology in Action: Buliding Links with Industry, 

Schools and Home) 

http//establish-fp7.eu 

Kolektiv, 2011: Polymers in medicine. Science in School 21: 28-35 

http//healthsciences.merlot.org 

www.wikipedia.cz 
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Pracovní list 

Pohyb částic v kapalině- difúze  

Pomůcky: 

manganistan draselný, sáčkový čaj, voda, varná konvice, Petriho misky, kádinky 

Aktivita 1: Difúze manganistanu draselného ve vodě: 

Co se stane, když umístíme krystal manganistanu draselného do středu Petriho  

misky? 

a) Napište, co se stane, když umístíte krystal manganistanu draselného do vody? 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Proveďte následující experiment 

 

Postup: 

1. Naplňte Petriho misku  vodou (ca do 0,5 cm výšky). 

2. Umístěte pinzetou1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky 

3. Pozorujte a zakreslete do schématu pohyb molekul ve vodě po 2 min, 5 min 

 a 10 min. 

 

       po 2 minutách                 po 5 minutách                         po 10 minutách 
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4. Vysvětlete pohyb molekul manganistanu draselného v kapalině. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

c) Porovnejte a případně opravte své předpoklady s výsledky pokusu 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aktivita 2: Vztah mezi teplotou a rychlostí difúze  

A. Difúze manganistanu draselného v teplé a studené vodě 

Bude pohyb molekul manganistanu draselného rychlejší, pomalejší či stejně rychlý 

 ve studené vodě ve srovnání s pohybem molekul v teplé vodě? 

a) Diskutujte ve skupině, zda difúze bude probíhat se stejnou či rozdílnou rychlostí ve 

studené vodě (20 °C) a v teplé vodě (60 °C). 

 Svůj předpoklad zapište: 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….  
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b) Proveďte následující experiment 

 

Postup: 

1. Umístěte 1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky naplněné studenou vodou 

a do Petriho misky s teplou vodou. 

2. Pozorujte a porovnejte rychlost pohybu molekul po 2 min, 5 min a 10 min. Svá pozorování 

zaznamenejte 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Vysvětlete, jak závisí rychlost pohybu molekul manganistanu draselného na teplotě. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Byly vaše předpoklady správné? Porovnejte s výsledky pokusu. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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B. Difúze čaje v teplé a studené vodě 

Bude se lišit difúze čaje (ze sáčku) ve studené vodě (20 °C) a teplé vodě (80 °C)? 

a) Zapište, jaký je váš předpoklad toho, zda bude difúze čaje probíhat se stejnou či rozdílnou 

rychlostí ve studené vodě (20 o C) a teplé vodě (80 o C).  

b) Ověřte svůj předpoklad jednoduchým pokusem 

 

Postup: 

 

1. Do dvou kádinek nalijte stejné množství vody: do 1. kádinky teplou vodu, do 2. kádinky 

studenou vodu 

2. Umístěte sáček s černým čajem do obou kádinek současně 

3. Pozorujte a porovnejte rychlost difúze v teplé a studené vodě.   

c) Zapište výsledky pokusu: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

d) Jsou výsledky pokusu shodné s vaším předpokladem? 

…………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


