
Opakování (teploty, času) a Teplota vzduchu 

Na období 4.5. – 15.5. 

 Projít si prezentace – Měření teploty a Měření času. 

 Zapsat si poznámky do sešitu (ne okopírovat), „pro fajnšmekry“ není povinné psát. 

 PS str. 47 - 48 (cvičení 48/5 je dobrovolné, pokud vám to půjde) 

 Vypracovat pracovní list = Samostatná práce a otázky z prezentací (úkol č. 2), vyfotit 

nebo naskenovat a odeslat ke kontrole svému vyučujícímu. 

 

Teplota vzduchu 

 Teplota vzduchu se v průběhu času mění (v ranních hodinách bývá teplota nižší než 

v odpoledních hodinách). 

 Přesná a pravidelná měření se provádějí na meteorologických stanicích. 

 Pro plynulé zaznamenávání teploty vzduchu se používá přístroj, který se nazývá 

termograf. 

 Dnes se používají i elektrické termografy, které díky speciálním 

čidlům převádí teplotu do digitální formy. 

Průměrná denní teplota se vypočítává jako aritmetický průměr 

naměřených hodnot (= číselné hodnoty naměřených teplot sečteme a 

součet dělíme počtem měření) 

Př.: učebnice str. 112 

12+10+11+15+18+19+20+19+16+15+14+12=181 
181 : 12 = 15,1     Průměrná denní teplota vzduchu byla přibližně 15°C 

- naměřené hodnoty i průměrná denní teplota se vyznačují do grafu 

 

 

 Pro fajnšmekry: 

To jakou teplotu má vzduch, záleží na schopnosti přijímání a odevzdávání tepelné 

energie. Hlavní důvod, proč se teplota vzduchu mění (často velmi skokově), je, že 

zemský povrch je nehomogenní (=nestejnorodý). Na mapách se teplota může 

zobrazovat pomocí izoterm (izoterma = čára, která spojuje místa se stejnou teplotou 

vzduchu – v meteorologii). Něco jiného je izoterma v izotermickém ději, ale o tom až 

později. ;-) 



Samostatná práce: 

1) V následující tabulce v horním řádku jsou uvedeny hodiny a v dolním řádku teplota 

v dané hodiny. Vypočítejte průměrnou denní teplotu (aritmetický průměr teploty). 

 

Čas /h 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Teplota/℃ 9,5 12 13,3 15 16 17 17,8 17,2 16,9 

 

2) OTÁZKY Z PREZENTACÍ  (jsou také  v prezentacích) – odpovědi piš stručné a jasné: 

Jakou značkou označujeme fyzikální veličinu čas? 

 

Uveď několik příkladů hodin. Pokus se vysvětlit, na čem je založeno měření času u 

jednotlivých hodin. 

 

Které hodiny jsou nejpřesnější? 

 

Jak se změní objem kapaliny při zahřívání a ochlazování? 

Čím měříme teplotu? 

 

Který jev využíváme při měření teploty kapalinovým teploměrem? 

 

Jak se nazývá hlavní jednotka teploty a jakou má značku? 

 

Popiš rtuťový laboratorní teploměr. 

 

Jakým dějům odpovídá v Celsiově stupnici teplota 0°C  a 100°C? 

 

Jakou značku používáme pro teplotu? 

 

Jak postupujeme při měření teploty kapaliny? 

 

Vysvětli, čím se liší lékařský rtuťový teploměr od laboratorního teploměru.  

 

 

 

 

 

 



 

3) (Dobrovolný) 

Vyberte si dva dny. Potom si vyberte v obou dvou dnech stejný dvanáctihodinový 

časový úsek. V tomto úseku změřte venkovní teplotu každé dvě hodiny. Po změření 

zakreslete hodnoty do grafu, kde na ose x bude čas a na ose y bude teplota. Vámi 

naměřené hodnoty propojte lomenou čarou. Oba dny nakreslete do jednoho grafu a 

výsledky barevně rozlište. (Graf můžete udělat i na PC v programu excel nebo klasicky 

ručně na papír). 

 

Vzor: 

Ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 20:00, tzn., že měříme v 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 18:00 a ve 20:00. 
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