
Krystalizace soli
DAVID NOVOTNÝ



Začátek: 15.2.2021 (ČAS:22:14)



První den pokusu

• Na svůj pokus jsem použil skleničku na zavařovaní 
(0,3l)

• Podařilo se mi rozpustit 6 lžiček soli (ale nějaka sůl 
se nerozpustila a zůstala na spodu skleničky)

• Na svůj pokus jsem zvolil místnost záchod



18.2.2021 (čas:5:05)



Třetí den pokusu

• Hladina vody klesla  jen o (1mm)

• Na niti se vytvořili malinké krystaly

• Na dně skleničky se vysražela sůl



21.2.2021(čas:12:28)



Šestý den pokusu
• Hladina vody od minula o trochu klesla (2mm)

• Na sklenici se vytvořili 2 solné fleky

• Na niti se začaly pomalu zvětšovat krystalky

• Na vodě se začala vysražet sůl



24.2.2021(čas:8:50)



Devátý den pokusu
• Hladina vody od minula moc neklesla

• Vytvořil se vetši krystálek

• Flek ze soli se o trochu zvětšil

• Na vodě i na dně skleničky je pořad sůl



27.2.2021(čas:9:52)



Dvanáctý den pokusu
• Hladina vody skoro vůbec neklesla proto jsem změnil místo na 

teplejši a to do kuchyně
• Na niti se začaly dělat další krystaly 

• Flek ze soli se hodně zvetšil



2.3.2021(čas:19:03)



Patnáctý den pokusu
• Změnou na teplejši místo hladina vody klesla asi o (7mm)

• Na zavařovačce se udělal obrovský flek ze soli 

• Taky se udělaly nove krystaly

• Na vodě je pořad vysražena sůl (i na dně skleničky)



5.3.2021(čas:8:39)



Patnáctý den pokusu
• Hladina vody klesla asi o (1cm)

• Změnou na teplejši místo mě začala klesat voda

• Dole na niti se vytvářejí nové krystálky 

• Dole i na vodě se vysrážela sůl 

• Vetši krystalky pod sebou mají asi dohromady (1,4cm)



ZÁVĚR
• Voda celkem klesla o (2cm)
• Otázky:
• 1.Co jsi vytvořil/a, jak se látka nazývá.
• 2.Jak se nazývá tento proces přeměny kapaliny v pevnou látku, kde 
se s ním můžeme setkat v přírodě.

• 3.Vyjmenujte další příklady, kdy se kapalina mění na pevnou látku.



ZÁVĚR
• 1. Vytvořil jsem 3 vetši krystaly , dole na niti se tvořili další menši , 

Látka se nazýva krystal a je ze soli

• 2. Tento proces se nazýva Krystalizace, v přirodě se s ní mužeme 
setkat v moři

• 3.Dalši priklady:změna vody na led, lavy na pevnou horninu
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