
Fyzika 6.A,B                                                                         Plán výuky na období  20.4. – 24.4.2020                                      

Ahoj děcka, posílám výsledky k pracovnímu sešitu z minulého týdne. Druhou část úkolu, jak jste 

měřili a provedli správný výpočet délky vaší televize, mi pošlete na e-mail – měření a výpočet 

vyfocený nebo naskenovaný, je to jedno. Připomínám, že vzorový příklad jste měli k dispozici a 

očekávám stejnou formu, rozdíl jen v číslech. E-mail nazvěte F6 televize a do e-mailu se podepište. 

Tento týden kapitola Měření objemu. Kapitola velmi jednoduchá, jediný zádrhel, správně určit, po 

kolika jdou dílky na stupnici, jinak bychom měřili nesmysly ;-) Opsat kapitolu do sešitu, pochopit 

zejména určování 1 dílku! 

A na konci zápisu máte pokus na tento týden. 

..a podívat se můžete i na tento pokus, který je dělaný jiným způsobem. 

https://www.youtube.com/watch?v=rYpZplW-ZUI 

Ať se vám daří 

https://www.youtube.com/watch?v=rYpZplW-ZUI


 
Vaším úkolem bylo překreslit si do sešitu odměrné válce z PS a nevyplňovat nic. K vašim válcům si 

nyní opište následující správné řešení. Níže máte vysvětlení, jak na to. 

 

Než se do takovéhoto cvičení pustíte, musíte si jako první říci, kolik je jeden dílek!! Jinak s tím 

nehnete. – následující postup si do sešitu opište 



Jeden dílek spočítám takto:  

1)podívám se, po kolika jdou velká čísla na válci (př 1. válec 10,20,30 = jdou po deseti) 

2)spočítám dílky(mezery) mezi dvěma čísly (př. mezi 10 a 20 jsou 4 dílky(mezery)…mezi 20 a 30 jsou 

také 4 dílky..) 

3)1.válec - jdou po 10 a jsou tam vždy 4 dílky – provedu výpočet, kolik je tedy 1 dílek = 10:4=2,5ml 

   2.válec – jdou po 50 (50,100,150,200…) a je tam vždy 5 dílků - 1 dílek = 50:5 =10 ml 

   3.válec – jdou po 1 (1,2,3..) a mezi čísly je vždy 10 dílků -1 dílek= 1:10=0,1 litru 

  

Kolik kapaliny je v každém válci? (toto si můžete dopsat do vašich obrázků..) 

1.válec (1 dílek = 2,5ml)            2.válec(1 dílek=10ml)                 3.válec (1dílek 0,1 l) 

30     250     1 
27,5     240     0,9 
25     230     0,8   
22,5     220     0,7  
20     210     0,6 
     200     0,5 

0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0 

 Odchylka, neboli možná chyba, která může nastat při každém měření a musí se s ní počítat, je   

vždy polovina jednoho dílku. 

1.válec 2,5 :2 =1,25 ml    

2.válec 10:2 =5 ml    

3.válec 0,1:2 (můžu si napsat 0,10 :2, to už známe) = 0,05 litru. 



  

 

 



DÚ – půjč si od mamky nějakou odměrku, zjisti, kolik je jeden dílek na stupnici, to je nezbytné a 

přesně podle postupu výše zjisti objem vajíčka Vzor je v učebnici na straně 78. Až měření 

provedeš, nakresli svůj pokus do sešitu (obrázek bude podobný jako na str.78 – 2 odměrky vedle 

sebe, 1.výchozí voda, 2.ponořené vejce a k oběma odměrkám číslo ml). K obrázku napiš tvůj 

výpočet (viz.níže) a slovní odpověď. 

V1=                      Vvajíčka= V2 – V1 

V2=                      Vvajíčka= 

                            Vvajíčka=  x x x ml 

 

Při nejasnostech mi napište na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


