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Informace pro učitele: 

Vzdělávací oblast : Člověk a příroda

Vzdělávací obor : Fyzika

Ročník : 6. 

Tematická oblast: Molekulová fyzika a termodynamika
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Metodický postup:

Postupný průchod prezentací (35 min.)
Žáci si během výkladu zapisují podtržený text a rámečky.

Na konci hodiny si připraví graf pro zpracování DÚ.



Teplota

fyzikální veličina

Je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen 
vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého.

značka   t

Jak se tato vlastnost jmenuje?



Teplota
Naše pocity nejsou vždy přesné. 
Nepřesné jsou také při stanovení teploty.
Jaká je teď v učebně teplota?

Jednotky
stupeň Celsia    °C

Kelvin K

stupeň Fahrenheita  °F

Když však potřebujeme určit teplotu nezávisle na svých pocitech, 
používáme teploměr.



Měření teploty

Teplota se měří teploměrem. 
1. Uvedeme do vzájemného styku těleso, jehož teplotu 

chceme měřit, a srovnávací těleso. 
2. Počkáme, dokud nedojde k tepelné rovnováze mezi 

teplotou tělesa a teploměru.

3. Odečteme z teploměru teplotu.

t = 37,5 °C



Teploměry
Teploměry využívají závislosti vhodně zvolených fyzikálních veličin na teplotě.
To umožňuje převést měření teploty na měření jiné fyzikální veličiny.

Mezi teplotně závislé veličiny patří :
• délkové rozměry 
• objem pevných a kapalných těles
• tlak plynů (teplotní roztažnost a rozpínavost)
• elektrický odpor vodičů

Abychom mohli teplotu měřit, musíme teploměr opatřit stupnicí.
Celsiova stupnice :
0 °C – teplota tajícího ledu
100 °C – teplota vařící se vody



Změna objemu pevných těles

Zahřátím se objem kuličky zvětší.Zvětšená kulička kroužkem neprojde.
Kulička začne chladnout a tím zmenšovat svůj objem.
Nakonec projde kroužkem.



Změna objemu pevných těles

Délka kovových tyčí se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje.

Různé kovy se při zahřívání zvětšují různě.

Bimetalový pásek



Změna objemu kapalin a plynů

horká voda v kádince

Objem kapalin se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje.

Různé kapaliny při zahřívání zvětšují  svůj objem různě.

Objem plynů se při zahřívání zvětšuje, 
při ochlazování zmenšuje.



Kapalinové teploměry

Založeno na objemové roztažnosti kapalin.

• Rtuťové

použití pro oblast  -38°C až 357°C

• Lihové

Použití pro měření nižších teplot

-115°C až 78°C



Bimetalové teploměry
• Základem je pásek, zhotovený ze dvou kovů.

• Svinutí do spirály, která je na jednom konci 
upevněna.

• Na druhém konci – otáčivá ručička, umístěná nad 
teplotní stupnicí.



Teploměry s digitální stupnicí

Nejsou založeny na objemové roztažnosti.

• Převádějí změnu teploty pomocí snímačů na 
změny elektrických nebo magnetických 
vlastností těles.



Úkoly: 
• Změř si teplotu ráno před odchodem do školy a pak 

večer před usnutím, porovnej oba údaje.

• Po celý tento týden měř venkovní teplotu vzduchu 
přibližně vždy ve stejnou hodinu, hodnoty zanes do 
grafu.
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