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MĚŘENÍ TEPLOTY
• stejnou teplotu mohou vnímat různí lidé
různě
• teplotu vždy měříme ve stínu
• před použitím teploměru se musí
odhadnout, zda teplota, kterou
chceme měřit, není mimo rozsah
stupnice

Laboratorní teploměr
• využívá objemové roztažnosti kapalin
• úzká uzavřená trubička zčásti vyplněná
rtutí nebo obarveným lihem
• trubička spojena s baňkou, kde je většina
kapaliny
• má stupnici
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Rtuťový teploměr

Lékařský teploměr

• od -38,8 oC do 357 oC
• použití doma v místnosti

•
•
•
•

Lihový teploměr

měření teploty lidského těla
zkrácená stupnice
od 35,1 oC do 42 oC
1 dílek 0,1 oC

• od -115 oC do 78,3 oC
• použití venku
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Bimetalový teploměr

Teploměry s digitální stupnicí

• bimetal = dvojkov
• pásek ze dvou kovů o různé roztažnosti

• převod změny teploty pomocí speciálních
snímačů na změny elektrických,
magnetických a optických vlastností těles

stupnice

upevnění

ručička

bimetalový pásek
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Citace:
RAUNER, Karel. Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň:
Nakladatelství Fraus, 2004. ISBN 8072382101.

KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 6. ročník základní školy. Praha:
Nakladatelství Prometheus spol. s r. o., 2003. ISBN 8071962465.
Laboratorní teploměr (list 4 a 9  test)
Http://www.spotrebnielektro.cz/hama/fotoavideo/studioalaborator/laboratorni
pomucky. Spotrebnielektro.cz [online]. 2012 [cit. 20120802]. Dostupné z:
http://www.spotrebnielektro.cz/obr/8501.jpg

Lihový teploměr (list 5 a 9  test)
Http://www.stepsystems.de/plasticthermometer.html. Stepsystems.de [online]. 2012
[cit. 20120802]. Dostupné z:
http://www.stepsystems.de/tl_files/stepsystems/images/produktbilder/37230%
20Thermo%20Kunststoff.jpg

Lékařský teploměr (list 6 a 9  test)
Http://www.regiony24.cz/7358032klasickyteplomerzakazalilekaritonechapou.
Regiony24.cz [online]. 2012 [cit. 20120802]. Dostupné z:
http://data.regiony24.cz/foto/clanky/200901/200973858406676.jpg?width=500
&bgcolor=black
Bimetalový teploměr (list 7)
Http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/elearning/teplotavyklad.htm.
Bucovice711.cz [online]. 2009 [cit. 20120802]. Dostupné z:
http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/e
learning/teplotavyklad_files/bimetalovy%2520teplomer2.jpg
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Digitální lékařský teploměr (list 8 a 9  test)
Http://www.hisupplier.com/adigitalcandythermometer/. Hisupplier.com [online].
2012 [cit. 20120802]. Dostupné z:
http://img.hisupplier.com/var/userImages/old/estarelectronic/estarelectronic
$21894844.jpg

Digitální teploměr k měření teploty v bytě a venku (list 8 a 9  test)
Http://www.epristroje.cz/teplomerydigitalni.html. Epristroje.cz [online]. 2012
[cit.
20120802]. Dostupné z: http://www.epristroje.cz/pictures/teplomery/t350.jpg

Bimetalový teploměr (list 9  test)
Http://www.meteostanice.cz/zbozi/4426/Bimetalovyteplomernalepovaci.htm.
Meteostanice.cz [online]. 2012 [cit. 20120803]. Dostupné z:
http://www.meteostanice.cz/Fotografie/Zbozi/Original/t325.jpg
Dotykový digitální teploměr (list 9  test)
Http://www.meteostanice.cz/zbozi/3391/Levnydotykovydigitalniteplomer.htm.
Meteostanice.cz [online]. 2012 [cit. 20120803]. Dostupné z:
http://www.meteostanice.cz/Fotografie/Zbozi/250px/t210.jpg

Infračervený čelní teploměr (list 9  test)
Http://www.meteostanice.cz/zbozi/3356/Infracervenycelniteplomerlekarsky.htm.
Meteostanice.cz [online]. 2012 [cit. 20120803]. Dostupné z:
http://www.meteostanice.cz/Fotografie/Zbozi/250px/t00310.jpg

Materiál byl vytvořen v programu SMART Notebook
verze 10.8.864.0 z roku 2011
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Metodický list
Téma: Měření teploty
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 teploměrů
Poznámky:
list č.3 až č.8  výklad
list č. 9  test Lesson Activity Toolkit  hra  losovač, žáci vybírají správný pojem k obrázku, obrázky se
zastaví ťuknutím, po zvolení odpovědi losovač běží dál sám
list č.10  test Lesson Activity Toolkit  žáci přiřazují pojmy, procvičení a opakování probraného učiva
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