
 

 

 

 

 

FYZIKÁLNÍ VELIČINY  

2. TEPLOTA A JEJÍ MĚŘENÍ 



 
Pracovní list č. 1 

 

TEPLOTA, JEDNOTKY TEPLOTY 

1. Nejprve si proveď jednoduchý pokus. Máš před sebou 3 skleněné nádoby.  

Do 1. nádoby nalij teplou vodu. Do 2. nádoby nalij  vlažnou vodu  a do 3. 

nádoby studenou vodu. 

Postup:     1. Pravou ruku ponoř do teplé vody(nádoba č. 1) a levou ruku    

současně do studené vody(nádoba č. 3). 

 2. Po chvíli ponoř obě ruce současně do vlažné vody(nádoba  č. 2). 

Výsledek pokusu: Zhodnoť, jak si pociťoval(-a) teplotu vody v nádobě č. 2 levou 

a pravou rukou. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Pomocí našich pocitů nedokážeme přesně stanovit teplotu těles. Jestliže 

potřebujeme stanovit správnou teplotu, využijeme k měření ___________ 

2. Pracuj s učebnicí str. 106/107  (127/129) 

Jaké druhy zařízení můžeš využít k měření teploty? 

a) _________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________ 

3. V jakých jednotkách měříme teplotu těles? 

___________________________________________________________ 

4. Vypracuj úlohu č. 2/ 109 (5/129) 



 

DÚ 3/ 108 (6/ 130) 

Pracovní list č. 2 

   MĚŘENÍ TEPLOTY TĚLESA 

Dříve než začnete měřit, musíte zjistit (učebnice žlutá str. 109, fialová str.131): 

 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

 

Proveďte následující měření teploty kapalného tělesa: 

a) Upevněte do stojanu laboratorní teploměr (podívejte se, jakou ukazuje teplotu) 
b) Zjistěte, jakou hodnotu má nejmenší dílek stupnice a zapište     1 dílek =   
c) Ponořte teploměr do kádinky s vodou tak, aby nádobka teploměru byla ponořená ve vodě a 

teploměr se nedotýkal stěn kádinky ani dna.  
d) Vodu v kádince promíchejte tyčinkou. 
e) Pozorujte pohyb hladiny rtuti v trubici teploměru tak dlouho, dokud se neustálí na určité 

hodnotě. 
f) Odečtěte hodnotu teploty a zapište   t =  
g) Určete odchylku měření     odchylka měření je  

 

 

 

Teplotu lidského těla měříme lékařským teploměrem. Vysvětli, proč po změření teploty rtuť v trubici 
neklesá (žlutá učebnice str. 110, fialová učebnice str. 132): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Za domácí úkol zjisti, jaký je měřicí rozsah lékařského teploměru a jakou hodnotu má nejmenší 

dílek  



Dále vypracuj cvičení 2, 3/ 111,    (cv. 3na str. 133) 

 



pracovní list č. 3 

ZMĚNA TEPLOTY VZDUCHU 

Dobře si prohlédni následující tabulku a zkus odpovědět na následující otázky (poraď se se 
spolužáky): 

 

1. Co můžeme z tabulky vyčíst? 

______________________________________________________________________ 

2. V kolik hodin byla naměřena  nejvyšší teplota? 

______________________________________________________________________ 

3. Kolik  °C byla nejnižší teplota? 

______________________________________________________________________ 

4. Dokázal(a) bys vypočítat průměrnou denní teplotu? Vzpomeň si na výpočet průměrné délky 

tělesa. 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

        Průběh teploty vzduchu během dne lze vyjádřit zřetelněji pomocí grafu. Na milimetrový papír jej 
sestroj podle učebnice na str. 112 – 113 5 (134 – 13). Pokud něčemu nebudeš rozumět, zeptej se.  

Průměrnou denní teploty vyznač přímkou rovnoběžnou s časovou osou. 

 

 



 
Pracovní list č. 4 

Změna teploty vzduchu – procvičování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečti z grafu teplotu naměřenou termografem v každé celé hodině.  

Hodnoty zapiš do narýsované tabulky (jako příklad použij tabulku z minulého 
pracovního listu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku jsou dva záznamy průběhu změn teploty vzduchu během dne, 
pořízené termografem. Rozhodni, který záznam je pořízený v zimě a který 
v létě. 

 



 

Procvičování 

U obou cvičení správně odečtěte naměřenou teplotu.  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

1) 2) 3) 4) 

 



 
Procvičování – Určování nejmenšího dílku 

Které změně teploty ve °C odpovídá nejmenší dílek na stupnicích teploměrů? 
Přečti teplotu a zapiš: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nejmenší dílek °C      teplota ve °C 

a)_______________________________________________________ 

b)_______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 

d) _______________________________________________________ 

e) _______________________________________________________ 

f) ________________________________________________________ 

g) ________________________________________________________ 

i) _________________________________________________________ 

j) __________________________________________________________ 

k) __________________________________________________________ 



l) ___________________________________________________________ 

 


