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ARHIMEDOV ZAKON 

Povezan praktični poskus Arhimedov vijak 

Opis Spoznavanje lastnosti vzgonske sile in 

Arhimedovega zakona. 

Učni cilji Učenci bodo spoznali: 

● Silo vzgona 

● Arhimedov zakon 

Povezani šolski predmeti Fizika, naravoslovje 

Predpriprava za učitelja: Učitelji morajo učence seznaniti s pojmi 

prostornine, gostote in sile (drugi 

Newtonov zakon), preden nadaljujejo z 

učno uro. 

Predpriprava za učenca Učenci: 

● Prepoznajo razliko med težo in 

maso 

● Vedo, kaj je prostornina 

● Vedo, kaj je sila (Drugi Newtonov 

zakon) 

● Poznajo formulo za prostornino 

krogle: 𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 

● Poznajo formulo za gostoto (𝜌 =

𝑚/𝑉) 
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● Poznajo merske enote (kg, 

m/dm/cm, m3) 

Priporočljiva starost 14 – 16 let (odvisno od šolskega načrta) 

Trajanje 1 - 2 uri. 

Zahtevnost Zahtevno. 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Kdo je bil Arhimed? 

 

 

 

 

                                                                    Vir: wikipedia.org 

● Po katerih dosežkih je znan Arhimed? 

V 3. stoletju pr. n. št. je Arhimed odkril zakon hidrostatičnega vzgona ali 

Arhimedov zakon: Ta pravi, da na telo, ki je v celoti ali delno potopljeno v 

tekočini, deluje sila navzgor (sila vzgona), ki je po velikosti enaka teži 

izpodrinjene tekočine. Skupna sila navzgor, ki deluje na predmet, je enaka 

razliki med vzgonsko silo in njegovo težo. Če je ta sila večja od nič, se 

predmet dvigne; če je manjša, predmet potone. Če je razlika med silami 

enaka nič, predmet lebdi na mestu, ne da bi se dvignil ali potopil. 
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● Kako je Arhimed odkril svoj zakon? 

Legenda pravi, da je Arhimed odkril princip premika tekočine, ko je stopil v polno 

kopel. Ugotovil je, da je voda, ki je stekla čez, po prostornini enaka potopljenemu 

delu njegovega telesa. Z nadaljnjimi poskusi je izpeljal zgoraj omenjeni Arhimedov 

zakon. Legenda pripoveduje, da je bil Arhimed tako navdušen nad svojim 

odkritjem, da je skočil iz kopeli in gol planil na ulico ter zmagoslavno vpil: 

"Eureka!" "Eureka!" (grška beseda za 'našel sem!'). 

Korak 2: Teža in sila vzgona 

Teža predstavlja silo gravitacije, ki vleče predmet navzdol, medtem ko sila vzgona 

predmet potiska navzgor. Sila, ki je večja, določa, ali se bo predmet potopil ali bo 

plaval. Poglejte sliko 2. Na levi je teža predmeta enaka sili vzgona, ki deluje nanj, 

zato predmet lebdi. Na desni strani je teža predmeta večja od vzgonske sile, ki 

deluje nanj, zato predmet potone. 

 

 

 

             Slika 2: Teža (sila ki kaže navzdol)  

in Vzgon (sila, ki kaže navzgor). 

Leva krogla plava, desna pa se potopi  

vir : flexbooks.ck12.org  
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Korak 3: Arhimedov zakon 

Učitelj usmerja učence k razumevanju, da se s postavitvijo predmeta v vodo 

premakne določena količina vode. 

▪ Zakon: Na telo, ki miruje v tekočini, deluje sila, ki potiska navzgor, 

imenovana sila vzgona, ki je enaka teži tekočine, ki jo telo izpodriva. Če je 

telo popolnoma potopljeno, je prostornina izpodrinjene tekočine enaka 

prostornini telesa. Če je telo le delno potopljeno, je prostornina 

izpodrinjene tekočine enaka prostornini potopljenega dela telesa. 

 

Na sliki zgoraj je prikazan 5 kg težek predmet. Ko ga potopimo v vodo, nanj deluje 

sila vzgona, ki kaže navzgor. Teža vode, ki jo izpodrine potopljen predmet, je 

pretvorjena v maso vode in meri 2 kg. Vzgonska sila zato zmanjša navidezno težo 

predmeta za 2 kg – to je s 5 kg na 3 kg. 
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▪ Enačba Arhimedovega zakona 

Kot smo že omenili, Arhimedov zakon pravi, da je sila vzgona na predmet enaka 

teži tekočine, ki jo predmet izpodrine. Matematično to lahko zapišemo kot: 

𝐹𝑏 =  𝜌 ∗  𝑔 ∗  𝑉                        

Kjer je: 

● Fb je sila vzgona 

● ρ je gostota tekočine 

● V je prostornina potopljenega telesa 

● g je gravitacijski pospešek. 

Torej, gostejša kot je tekočina, večja je sila vzgona. 

Ocenjevanje 

 

Vprašanja so lahko postavljena s strani 

učitelja in uporabljena za ocenjevanje 

uspešnosti pri aktivnosti ali so 

uporabljena kot domača naloga: 

Naloga 1:  

● Katera od danih trditev 

predstavlja Arhimedov zakon?  

Možni odgovori (pravilen je označen): 

- Sila vzgona je teža mase vode, ki 

jo izpodrine potopljeni predmet. 
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- Sila vzgona je teža prostornine 

vode, ki jo izpodrine potopljeni 

predmet. 

- Sila vzgona je teža mase 

potopljenega predmeta. 

Naloga 2:  

Določite rezultanto sile z Arhimedovo 

formulo, če je jeklena krogla s 

polmerom 6 cm potopljena v vodo. 

Predpostavimo, da je gostota svinca 

7900 
𝑘𝑔

𝑚3. 

Rešitev: 

Polmer jeklene krogle, r = 6 cm = 0,06m. 

Izračunajmo prostornino jeklene krogle: 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 

To je enako: 

𝑉 =
4

3
𝜋(0.06)3 

torej,  

𝑉 = 9.05 ∗ 10
−4

 𝑚3 
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gostota vode:  𝜌 = 1000 𝑘𝑔

𝑚3 

𝑔 = 9.8 𝑚/𝑠2 

Formula Arhimedovega zakona je: 

Fb = ρ*g*V = 1000*9,8*(9,05*10
−4

) = 

8,87 N 

Rezultanta sile je 8,87 N. 
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