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Demonstrování s kapalným dusíkem 

 

Cílová skupina: 

základní školy – II. stupeň. 

 

Předmět a učivo:  

Fyzika. Skupenství látek. Přeměny skupenství. Magnetické pole. 

 

Vazba na RVP:   

Látky a tělesa. Energie. Elektromagnetické a světelné děje. 

 

Stručná anotace:  

Kapalný dusík je velmi vděčná látka na fyzikální demonstrace – jednak proto, že s objekty, které mají 

skoro -200 °C se běžně nelze setkat často a jednak proto, že mnoho dějů, které probíhají při velkém 

rozdílu teplot, je velmi výrazných a efektních. Cílem programu je, především s pomocí přímých 

demonstračních experimentů provedených před žáky, naučit účastníky, jak lze hrátky s kapalným 

dusíkem (například mrznutí vody přímo před očima, změny vlastností materiálů včetně supravodivých 

nebo zviditelnění vodních par) zařadit přímo do výuky. Účastníci programu rovněž získají materiál s 

podrobným popisem mnoha experimentů a jejich vysvětlením.  

 

Časové rozvržení:  

1 vyučovací hodina (PP) + 1 hodina (žáci). 

 

Pomůcky:  

kapalný dusík, Dewarova nádoba 35 l, polystyrenové nádoby, rychlovarná konvice, supravodič, 

termokamera, rychlokamera, kádinka, velká umělohmotná mísa, odměrný válec, Erlenmeyerova 

baňka, dřevěná palička, chemické kleště, oválný tác, silné magnety. 

 

Termíny:  

každé úterý, výjimečně lze dohodnout i jiný den v týdnu. 
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Náročnost:  

nižší 

  

Obrázky:  

Viz složka F-prog3-obrazky ve složce Gymnazia. 

 

Zdroje obrázků:  

osobní fotografie 

 

Seznam přímo prováděných demonstračních experimentů ve vyučovací hodině (žáci): 

ZMĚNA VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ 

č. 1 - noření ledu, ovoce, karafiátu do dusíku, 

č. 2 - noření ruky, 

č. 3 - suchý papírový kapesník, 

č. 4 - mokrý papírový kapesník, 

č. 5 - rozbíjení gumového balónku, 

č. 6 - ledová koule (mrznutí vody před očima). 

 

ZVĚTŠOVÁNÍ OBJEMU DUSÍKU PŘI PŘECHODU KAPALINA - PLYN 

č. 7 - nafukování balónku na baňce, 

č. 8 - kinofilm - odskočení víčka, 

č. 9 - prasknutí balónku v ruce, 

č. 10 - pingpongové rotace. 

 

ZMENŠOVÁNÍ OBJEMU VZDUCHU PŘI OCHLAZOVÁNÍ  

č. 11 - polití balónku v míse, 
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č. 12 - polití PET láhve. 

 

LEIDENFROSTŮV JEV 

č. 13 - tancující kapky – dusík × stůl, 

č. 14 - pohyb křídy bez tření. 

 

VIDITELNÉ PÁRY 

č. 15 - piškoty – kouř z nosu, 

č. 16 - zviditelnění vodních par v odměrném válci, 

č. 17 - pěnový výbuch. 


