
Opakování fyzikálních veličin 

Na období 18. 5. až 29. 5. 

 

• Projít si prezentaci – fyzikální veličiny. 

• Vypracovat pracovní list, vyfotit nebo naskenovat a odeslat ke kontrole svému 

vyučujícímu. 

Samostatná práce 

1) Proveďte měření délky vhodným délkovým měřidlem. Vyberte si doma nějaký 

předmět např. okenní parapet, stůl, atd. Výsledek měření správně zapište a uveďte 

v základních jednotkách. Uveďte také měřidlo, které jste používali. 

 

2) Proveďte měření vhodným měřidlem. Pokuste se změřit obvod svého pasu nebo 

hlavy nebo krku. Kdo by nechtěl tyto rozměry odesílat, může změřit obvod nějaké 

lahve.  Výsledek měření správně zapište a uveďte v základních jednotkách. Uveďte 

také měřidlo, které jste používali. 

 

3) Určete hmotnost mince 10 Kč. Měření proveďte třikrát: 

a) s použitím jedné mince, 

b) s použitím dvou mincí, 

c) s použitím pěti mincí. 

Uveďte výsledky a postup, kterým jste postupovali, popište, jestli se vám výsledky 

měření liší, pokud ano, tak proč? Zapište, jaké měřidlo jste používal.  

 

 

 

4) Cyklista, který vyhrál závod dlouhý 120 km, měl výsledný čas 3 h 5 min 6 s. Závodník, 

který dojel druhý, měl čas 3 h 12 min 44 s. Jak veliký náskok měl závodník, který 

vyhrál?  

 



5) Doplňte chybějící údaje do tabulky. 

veličina jednotka měřidlo 

název značka název  jednotka   

délka         

  V       

      kg   

    sekunda     

      °C   

 

6) Převeďte jednotky v tabulce. 

1,2 m cm 0,03 km m 0,11 m3 l 12000 g t 

1300 m3 dm3 1400 mm dm 6700 mm3 cm3 98 dag kg 

15 min s 0,78 kg g 0,5 h min 3m 56 cm cm 

1,2 t kg 5,2 kg  dag 3600 s h 45 s min 

12 cm m 1,9 hl dl 156 g dag 0,045 dm3 cm3 

1,8 min s 45 dm  mm 12 ml cm3 4 h 53 min s 

2 dny min 67056 cm km 486 cl dm3 6783 g kg 

 

(Pozn.: dag je nové značení pro zastaralé dkg) 


