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Předmět : Přírodověda

Ročník: čtvrtý

Tematický okruh: 

Měření vlastností látek - teplota

Anotace: Anotace: 

Prezentace obsahuje základní informace o fyzikální veličině – teplotě.

Historie vzniku jednotky teploty, měření teploty.



Co je to teplota?

• Představme si různá tělesa. Dokážeme rozlišit, 
zda jsou teplá či studená.

• Ale porovnání teplot na základě našich pocitů 
je nedostačující.je nedostačující.

• Máme také tělesa, která jsou tak studená 
nebo naopak tak horká, že se jich nemůžeme 
dotknout. 

• Proto bylo tedy nutné najít nějaké zařízení, 
které by dokázalo tyto pocity - teplotu - měřit. 



Měření teploty
• Porovnávat – měřit - teplotu se pokoušeli lidé odedávna.

• První zmíňka o přístroji na měření teploty je už v  1. století n.l. –
vzduchový termoskop

• Až do začátku 17. století  se teplota určovala podle tělesných pocitů, 
• při výrobě kovů a keramiky se lidé řídili barvou rozžhavených • při výrobě kovů a keramiky se lidé řídili barvou rozžhavených 

předmětů nebo roztavením kovů.

• V roce 1631 byl sestrojen první „současný“ přístroj na měření 
teploty – teploměr.



Jednotky teploty
• V následujících letech  se různí lidé pokoušeli vytvořit 

různé teploměry s různou stupnicí

• První člověk , který sestrojil teploměr se stupnicí, která 
přežila až do dnešní doby byl Gabriel Fahrenheit

• Až po něm byl Anders Celsius

• V 18 století lord Kelvin navrhl stupnici, která se dodnes 
používá ve vědě



Jednotky teploty

• Stupeň Celsia °C používáme u nás          
a ve většině světa

• Stupeň Fahrenheita °F používá se v USA• Stupeň Fahrenheita °F používá se v USA

• Kelvin K používá se ve vědě, 
především ve fyzice 



Co víš?

0 °C =  273,15 K50000 °C = ? K5000

100 °C = 211,97 °F5000100 °C = ? °F5000

0 °C = 32 °F0 °C = ? °F

-273,15 °C5000Nejnižší teplota těles 
a látek kolem nás?

0 K = - 273,15 °C50000 K = ? °C5000

0 °C =  273,15 K50000 °C = ? K5000



Čím měříme teplotu dnes?

• Teploměry



Citace
• Snímek 8:

Autor prezentace

Materiál byl vytvořen v programu PowerPoint 2007




