
1. část

Na úvod si udělej následující pokus:

Budeš pracovat s horkou a studenou vodou, abys předešel zranění, domluv se s maminkou: 

1. Příprava pokusu
1.1. Připrav si dvě nádoby, do kterých se ti vejde ruka, např. sklenice a jednu nádobu, do 

které se ti vejdou najednou obě ruce.
1.2. Do první sklenice dej tolik studené vody, aby voda nepřetekla, když do ní ponoříš 

svou ruku. Tuto sklenici dej na asi tak 30 minut do ledničky.
1.3. Po půl hodině pokračuj v pokusu:
1.4. Do druhé sklenice nalej horkou vodu. Zkus co nejvíce horkou, abys tam mohl ponořit

ruku. Pozor, teplota nesmí být zas moc vysoká, aby ses neopařil!
1.5. Do nádoby pro obě ruce si připrav vodu vlažnou (do studené vody přilej trochu vody 

horké).
2. Provedení pokusu

2.1. Do 1. a 3. sklenice ponoř najednou obě ruce a chvíli je tam nech.
2.2. Pak současně ponoř obě ruce do nádoby s vlažnou vodou a vnímej teplotu na obou 

rukou.
3. Závěry – vypracuj do sešitu fyziky

3.1. Je pocitově voda v nádobě horká nebo studená? Zapiš do sešitu, co jsi zjistil.
3.2. Nakresli obrázek nebo připoj fotografii pokusu.

Zápis do sešitu

Teplota a její měření

Teplota je fyzikální veličina, pomocí které popisujeme stav tělesa (horké, studené). 

Souvisí s rychlostí pohybu atomů a molekul v tělese. Čím rychleji se atomy a molekuly 
pohybují, tím větší teplotu těleso má.

Značka teploty - t (od anglického slova temperature)

Jednotky teploty: 

- stupeň Celsia (značka °C) – používá se skoro v celém světě

- Kelvin (značka K) – používá se ve fyzice a v přírodních vědách

- stupeň Fahrenheita (značka °F) – používá se hlavně v USA (v Kanadě a ve Velké Británii se 
používají °C i °F)

Teplota se měří teploměrem.

Rozdělení teploměrů podle toho

A) jak měří teplotu: například kapalinové (lihové, rtuťové), bimetalové, digitální, 
bezkontaktní infračervený teploměr (obdoba termokamery)

B) kde měří teplotu: například laboratorní, lékařský, pokojový, venkovní


