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A) Procvičujeme převody jednotek

3,5 m3 = ................................. dm3 11 litrů = ................................. ml

78 000 dm3 = .......................... m3 2 hl = ........................................ l

890 dm3 = ................................. m3 560 ml = ................................... l

200 000 mm3 = .......................... dm3 0,6 hl = ...................................... l

40 dm3 = ................................. cm3 2 800 l = ....................................hl

40 cm3 = ................................. dm3 0,04 hl = ....................................ml

6 dm3 = ................................. litrů 2,8 litru = ................................. dm3

56 cm3 = ................................ ml 124 ml = .................................. cm3

16 m3 = ................................. dm3 = .................................. l

15 hl = ............................ l = ...........................  dm3 = ........................ m3

27 000 ml = .................................. cm3 = ................................................ m3

0,79 m3 = ........................... dm3 = .......................... l = ............................ ml

0,79 m3 = .......................................... cm3 = ................................ ml

3 200 hl = ................................................................................................... m3

0,89 m3 = ......................................................................................... ml

78 000 m3 = ....................................................................................  hl
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B) Zásady měření objemu

Než začneme měřit, zjistíme:
 v jakých jednotkách je stupnice odměrného válce (většinou bývá v mililitrech)

 kolik jednotek (mililitrů) odpovídá jednomu dílku stupnice,

 určíme si možnou odchylku (= chybu) měření, to je vždy polovina jednoho dílku 
stupnice

 jaký nejmenší a jaký největší objem můžeme odměrným válcem měřit = měřící rozsah
stupnice

Správné odečítání hodnot
 Vybereme odměrný válec s vhodným měřícím

rozsahem.

 Odměrný válec postavíme na vodorovnou podložku.

 Necháme kapalinu ustálit.

 Na hladinu se díváme kolmo.

 Hladina kapaliny je u stěny odměrného válce
zakřivena, proto musíme číst údaj na stupnici podle
rovné části hladiny.

Příklad: 

Měřící rozsah 10 ml až 80 ml

Jeden dílek 1 ml

Možná chyba měření 0,5 ml 

Naměřený objem kapaliny 55 ml
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C) Měření objemu kapalin

1. Jaký je objem kapaliny? Doplň údaje do tabulky.

Číslo válce 1 2 3 4

Měřící rozsah

Jeden dílek

Chyba měření 

Objem kapaliny

2. Urči hodnotu nejmenšího dílku. Potom dokresli hladinu vody a vodu podle uvedeného 
objemu:
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C) Měření objemu malých pevných těles

1. Přečti si na str. 42 v učebnici část o měření objemu pevných těles.

2. Přečti si následující věty a ve správném pořadí je očísluj:

....... Odečtu od sebe oba zjištěné objemy: V2 – V1 (o kolik ml stoupla hladina    

         vody?

....... Vezmu odměrný válec, naliji do něho vodu.

....... Pak zjistím a zapíši si objem V2 – to je objem vody a tělesa.

....... Zjistím a zapíši si hodnotu objemu V1 vody ve válci.

....... Ponořím těleso do odměrného válce s vodou.

....... Zapíši výsledný objem pevného tělesa V = … ml.

3. Podle návodu v bodu 2 urči objem v následujících příkladech. Doplň potřebné údaje do 
tabulky.

Číslo příkladu 1 2

Měřící rozsah

Jeden dílek

Chyba měření 

Objem V1

Objem V2

Objem V

Zapiš slovní odpovědi:


