
Žiacky pracovný list_ NASMEROVANÉ BÁDANIE 

Aký tvar má sopka?           

            

Nie každá láva tečie rovnako a preto pozorujeme rôzne tvary sopiek. Ak láva prechádza dlhšie 

vzdialenosti kým stuhne, vytvára nízky plytký tvar sopky – štítový. Ak naopak tečie pomaly 

a nedosahuje väčšie vzdialenosti, tak vytvára kužeľový tvar. Sopky na Zemi majú rôzne tvary, ale 

môžeme ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín.  

1. Štítové sopky so širokou základňou a miernym stúpaním vulkanického svahu. 

 

Veľký priemer      Plytký svah 

 

2. Kužeľové sopky ktoré sú strmé a užšie. 

 

Úzky priemer      Strmý svah 

Obrázok 1 Zakladené rozdelenie sopiek podľa ich tvaru (Chain reaction, 2017) 

Opísať tvar sopky môžeme podľa tvarového faktora (TF), ktorý môžeme vypočítať ako pomer 

priemeru (D)  a výšky sopky  (h). 
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Zloženie sopiek           

Ak láva chladne veľmi rýchlo, tak vytvára vulkanické horniny, ktoré sú charakteristické 

drobnými kryštálmi. Niektoré kužeľové sopky sú vytvorené aj z popola, ktorý vznikol pri vulkanickej 

erupcii. 

 Horniny vznikajúce tuhnutím magmy sa nazývajú vyvreté. Magma, ktorá tuhne pod zemským 

povrchom vytvára tzv. hlbinné vyvreté horniny. Ak magma tuhne tesne pod povrchom, alebo ako láva 

na zemskom povrchu, tak vytvára tzv. výlevné vyvreté horniny. Horniny, ktoré vznikli usadením 

sopečného popola, prachu a jemnozrnných sopečných vyvrelín pri sopečnej explózii sa nazývajú 

usadené vulkanická horniny.  

Vyvreté horniny sú tvorené z rôznych minerálov, ktoré sú závislé na pôvodnom zložení 

magmy/lávy a môžu tiež obsahovať už vytvorené kryštály, alebo plyny. Obsah kryštálov a plynu 

určuje tekutosť (viskozita) lávy. Láva sa rýchlo ochladzuje, keď sa dostáva na zemský povrch. Pri 

tomto procese sa začnú tvoriť kryštály.  Vzhľadom na rýchle chladnutie sa tvoria malé kryštály, ktoré 

je niekedy možné vidieť len cez lupu. Hlbinné horniny, ktoré sa neochladzujú tak rýchlo majú 

dostatok času na to, aby vytvorili väčšie kryštály.  

Tvar sopiek závisí okrem teploty chladnutia aj od typu lávy, ktorá ho tvorí. Ak je láva tekutá 

a prejde dlhšiu cestu, tak tvorí štítovú sopku. Ak je láva viacej viskózna (menej tekutá) nedosahuje 

takých vzdialeností a tvorí už spomínaný „typický“ kužeľ. Sopky, ktoré sú tvorené popolom, tiež 

vytvárajú kužeľovitý tvar.  

Sopky sú zvyčajne tvorené horninami – čadičom (bazalt), ryolitom a andezitom. Tieto horniny majú 

rôzne zmesi minerálov a to spôsobuje ich rozdielnu viskozitu. Ryolit je veľmi viskózny, tvorí len krátke 

lávové prúdy  a zvyčajne je charakteristický pre výbušné sopky. Andezit je z hľadiska viskozity medzi 

ryolitom a čadičom (bazaltom). Čadič je najmenej viskózny a preto zvykne vytvárať aj tzv. lávové 

„rieky“ (niekedy dlhé až 20km). Sopky tvorené čadičom sú pokojné a bez väčších explózií. 

Experiment 

Nebudete používať skutočnú lávu, ale použijete jednu tekutinu (sirup) a budete meniť jej  vlastnosti 

(pridávaním piesku). Meranie realizujte pre dva prípady (A, B) a opakujte ho tri až päťkrát.  

Prípad: 

A. 20 ml sirupu s 2 čajovými lyžičkami piesku 

B. 20 ml sirupu s 6 čajovými lyžičkami piesku 

Pri meraní pozorujte výšku vznikajúcej sopky (h) a priemer sopky (D).  

1. Výskumný problém: Závislosť viskozity (obsah kryštálov) od tvaru sopky. 

2. Napíš váš predpoklad (názor/hypotézu) k danému problému? 

 

 

  



3. Zostavte postup vášho merania s pomôckami, ktoré máte k dispozícii a realizujte experiment na 

základe zvoleného postupu.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Analýza výsledkov z experimentu (tabuľka, graf, výpočty ...).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aký je vzťah medzi veličinami, ktoré ste použili pri meraní?     

 

 

Aká bola presnosť vašich získaných údajov? Aké ste urobili možné chyby? Aké obmedzenia ste pri 

realizácii zažili? 

 

  

5. Ako sa získané údaje zhodovali s vašou  hypotézou (názorom)?  Viete zovšeobecniť vaše výsledky? 

 


