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Měření délky, 
určení polohy

Předmět: Fyzika
Ročník: 6. ročník
Tematický okruh: Těleso a látka, veličiny a jejich 
měření 
Anotace:

1. měřidla a měřící přístroje
2. přesnost a chyby měření
3. trojrozměrnost prostoru
4. souřadnice
5. způsoby určení polohy

VII 1510:25

MĚŘENÍ DÉLKY, 
URČENÍ POLOHY

Měření délky

• zjištění počtu jednotek

• měřidlo nebo měřící přístroj
• mají stupnici nebo digitální ukazatel 

(displej)
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Druhy měřidel:

• pravítko (v cm, mm)
• pásmo (delší vzdálenosti v m)
• posuvné měřidlo ("šupléra")
• mikrometr (malé rozměry)
• skládací metr (dřevěný)
• pásové měřidlo (kovové, zasouvací)
• krejčovský metr
• vodováha
• libela
• olovnice
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Vybírej správný název měřidla

VII 1510:25

Přesnost a chyby měření

• správné měření:
• díváme se na měřidlo kolmo
• počátek měřidla musí být 

správně nastaven
•  to, co měříme, musí být rovné
• měřidlo musí být rovné
• při měření ohebných těles 

dáváme pozor, aby nebyla ohnutá
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• přesnost měření je podle velikosti 
nejmenšího dílku na měřidle

• přesnost měření poznáme podle 
číselného řádu číslice, která je 
v zápisu poslední

• když se měří s přesností na některou 
jednotku, nemá být chyba větší než 
1/2 této jednotky
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Chyby měření:

1/ způsobené měřeným tělesem

2/ způsobené měřidlem

3/ způsobené člověkem

• hrubá chyba = zjevná chyba, větší omyl

• abychom zmenšili vliv chyb, měříme 
vícekrát a potom počítáme aritmetický 
průměr
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Aritmetický průměr

• hodnoty měření sečteme
• součet vydělíme počtem měření

• označuje se čárkou nad označením 
veličiny

l
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Měření velmi malých těles

• měření několikanásobného údaje

• např. drát omotaný kolem tužky

• změříme a pak vydělíme počtem 
omotání
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Určení polohy

• prostor je trojrozměrný

VII 1510:42

• musíme znát 3 hodnoty fyzikálních 
veličin, které jsou nezávislé

• nejčastěji: 

• 3 navzájem kolmé směry (3 délky)  

• nebo 

• 1 délka a 2 úhly (nadmořská výška + 
zemská šířka + délka ve stupních)
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Souřadnice

• určují polohu
• volíme je podle soustavy, ve které 

polohu zadáváme
• vztažná soustava je nejčastěji 

místnost, povrch Země,  sluneční 
soustava

• souřadnice měříme od místa, kterému 
říkáme počátek soustavy

VII 1511:46
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Satelitní systém GPS

• Global Positioning System
• přijímá signály z 24 satelitů
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Metodický list

Téma: Měření délky, určení polohy

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 6. ročník
Učebnice: Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: různé druhy měřidel

Poznámky:
list č.3, 4 a č.6 až č.15  výklad
list č. 5  test  losovač, žáci přiřazují pojmy k obrázkům (druhy měřidel), losovač běží dál sám, pohyb obrázků se 
zastaví ťuknutím na obrázky
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