
Što su unutarnja 

energija, toplina i 

temperatura



• Na koje vrste tvari djelimo tijela oko nas?

• Od čega se sastoje tvari?

Čvrste tvari, sastoje se od čestica

koje titraju oko ravnotežnog položaja

U tekućinama se čestice gibaju nasumično i 

titraju oko nekog položaja

U plinovima se čestice 

gibaju slobodno i nasumično

se sudaraju



Pokus

• Ulijemo u jednu čašu hladnu vodu a u 

drugu toplu

• Dodamo boju u čaše i promatramo što 

se događa

• Objašnjenje: U hladnoj vodi se boja širi 

sporije nego u vrućoj, čestice vode se 

gibaju brže od čestica hladne vode

(čestice boje imaju veću kinetičku 

eneriju)



• Čestice vruće vode brže raznose 

čestice boje predajući im dio svoje 

kinetičke energije

• Zbog međudjelovanja čestice imaju i 

potencijalnu energiju



UNUTARNJA ENERGIJA

• Unutarnja energija tijela je zbroj ukupne 

kinetičke i potencijalne energije svih 

čestica tijela



Kako biste povećali unutarnju energiju 

hladne vode?

Električna energije

Unutarnja energija

Kada tijelo predaje 

energiju okolini, 

njegova se 

unutarnja energija 

smanjuje



Energija s tople peći prelazi na hladniju 

ruku pa se ruka zagrijava

Energija s toplije ruke prelazi 

na hladniji led, led se topi, 

a ruka se hladi

Na mjestu dodira, čestice 

toplijeg tijela predaju dio svoje 

energije česticama hladnijeg 

tijela



TOPLINA

• Energiju koja prelazi s toplijeg tijela na 

hladnije tijelo nazivamo toplina i 

označujemo je sa Q.

• Mjerna jedinica?

• Mjerna jedinica je džul J.



Do kada će toplina prelaziti s 

toplijeg tijela na hladnije?

• Toplina postupno prelazi s toplijeg 

tijela na hladnije tijelo dok se tijela 

jednako ne zagriju



Kako znamo da je tijelo toplije ili 

hladnije?

• Ako vam je ruka jako hladna i stavite je u 
mlaku vodu, kakav osjet imate?

• Je su li osjetila pouzdana?

• Da bismo točnije odredili koliko su 
tijela zagrijana, uvodimo novu fizičku 
veličinu, temperaturu



TEMPERATURA

• Temperatura je mjera zagrijanosti tijela

• Mjerna jedinica? 

• Mjerna jedinica je Celzijev stupanj °C

• U pokus s vodom i tintom, s čime povezujemo 

temperaturu?

• Što je veća unutarnja energija tijela, veća je i 

temperatura



• Mjerni instrument?

• Termometar

• Kako mjeri termometar?

• Ako nakon nekog vremena nema 
razmjene topline, termometar i tijelo 
imaju jednaku temperaturu


