
 

 

 

 

 

          FYZIKÁLNÍ VELIČINY 

5. OBJEM  A JEHO MĚŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 1 
MĚŘENÍ OBJEMU – Jednotky objemu 

 

Pokud pomáháš mamince někdy při vaření nebo pečení, víš, že se v některých receptech 

objevují tyto údaje: např. do těsta přidej ¼ litru mléka; ¼ litru oleje; maso podlij 2 dcl (deci) 

červeného vína; atd.  

Aby ses naučil(-a) správně tyto veličiny používat, musíš se seznámit s další fyzikální 

veličinou – objemem. 

Pokus se nejprve vlastními slovy vyjádřit, co si pod pojmem objem tělesa představíš?  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Objem tělesa se značí ______, hlavní jednotkou objemu je ___________________ a značka 

hlavní jednotky je _______________ .  

Ve fyzice, ale i matematice, chemii se často používají menší jednotky, které jsou díly hlavní 

jednotky, proto se musíš naučit jednotky mezi sebou převádět. Zakresli si žlutou tabulku ze 

str. 74 a první žlutý rámeček ze str. 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máš před sebou dvě odměrné nádoby – kádinku a odměrný válec.  Prohlédni si stupnici 

vyznačenou na odměrných nádobách. Pokud budeš chtít změřit objem pomocí těchto nádob, 

v jakých jednotkách budeš měřit? 

___________________________________________________________________ 

 

Jak si právě zjistil(-a), objem kapalin se měří pomocí dalších jednotek objemu – litrů, mililitrů.  

Doplň si žlutý rámeček z učebnice, str. 75. 

 

 

 

 

 

 

Převody jednotek: 

1) Vyjádři v litrech: 

  a) 14 ml =   ____________                                    

  b) 3200 ml =  ____________                                      

  c) 6000 ml =  ____________     

2) Vyjádři v mililitrech: 

  a) 3,2 l = 

  b) 0,25 l = 

 c) 0, 008 l =                                     

2) Vypracuj z učebnice úkol č. 2/ str. 77 



Pracovní list č. 2 

MĚŘENÍ OBJEMU KAPALNÉHO TĚLESA 

1. K měření objemu kapalného tělesa se používají odměrné válce. Na základě znalosti 

z měření délky odvoď, co musíš zjistit, než začneš měřit objem pomocí odměrného válce 

(své odpovědi si zkontroluj a oprav podle učebnice ne str. 76: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

2. Prohlédni si odměrný válec, který máš před sebou na lavici a zjisti, jaký objem odpovídá 1 

dílku na stupnici. Zapiš podle vzoru v učebnici na str. 76: 

                      1 dílek     ml 

3. Zapiš, jaký je měřicí rozsah tvého odměrného válce (opět využij vzoru z učebnice): 

Měřicí rozsah odměrného válce je: _____________________________________ 

4. I pro měření objemu odměrným válcem platí podobná pravidla, jako v případě měření 

délky. Postup měření si stručně zapiš podle učebnice na str. 76: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Stanovte pro svůj odměrný válec odchylku měření: ________________________ 

5. Nyní si zkus změřit objem kapalného tělesa: 

Kádinku naplň do poloviny vodou. Odhadem zjisti, jaký bude přibližný objem tělesa a 

podle toho si zvol vhodný odměrný válec.  Postupuj podle bodů v pracovním listu. 

Výsledek měření zapiš (včetně odchylky měření). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Procvičujeme převody jednotek objemu: 

12 cm3  =                                mm3 

0,5 l   =        cm3 

6 125 ml =        cm3 

0, 005 m3 =         l 



Pracovní list č. 3 

MĚŘENÍ OBJEMU PEVNÉHO TĚLESA 

Objem kapalného tělesa už změřit umíte. Jak byste ale postupovali, kdybyste měli změřit objem 
pevného tělesa? Zkuste navrhnout různá řešení. 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

Nyní si vyzkoušíme jeden z možných postupů: 

1. Vypočítejte nejprve objem tělesa pomocí matematického vzorce pro objem kvádru. Budete 

potřebovat pravítko. 

strana a  =  _____________________ 

strana b  =  _____________________ 

strana c  =   _____________________ 

V =  a. b. c 

V = __________________________________ 

Výsledek převeď na cm3     V = _________________________ 

2. Podle výsledku si zvol vhodný odměrný válec. Nalej do něj vodu a  co nejpřesněji odečti její 

objem na odměrném válci.  Hodnotu zaokrouhli a zapiš její výsledek jako V1. 

                                       V1  =   _________________________ 

       odchylka měření = ________________________ 

3. Uvaž kvádr na nit a ponoř ho do vody tak, aby se nedotýkal stěn ani dna a byl zcela ponořený.  

Voda stoupne. Hodnotu objemu vody nyní označ jako V2. 

                                  V2   =  ________________________ 

           Odchylka měření =  _________________________ 

4. Objem kvádru vypočítáme jako rozdíl objemů V2 a V1. 

                                V =  V2  -  V1   

                                                V  =   _________________________ 

Celková odchylka měření ( součet odchylek obou měření) =  ___________________ 



Srovnej výsledky matematického výpočtu podle vzorce a výsledek měření pomocí odměrného válce. 
Zdůvodni vzniklé rozdíly. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Odpověz na otázku, proč jsme při výpočtu matematickým vzorcem převáděli výsledek na cm3. 



Pracovní list č. 4 

Objem – shrnutí 

1. Stručně charakterizuj objem: 
Objem vyjadřuje - 
___________________________________________________________ 

 

2. Značka objemu: ________________ 
3. Jednotky objemu (značka jednotky) 
a) ________________________ 

b) ________________________ 

4. Převody jednotek objemu: 

  Pamatuj si, že 

1 l   =  __________  dm3 

1 ml  =  __________  cm3 

 

Převeď: učebnice str. 77, cv. 3., 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


