
Fyzika 6.A,B                                                                                                                                   Plán výuky na období  11.5. – 15.5.2020                                     

Ahoj děcka, poslala jsem výsledky k teplotě z minule a tento týden domácí laboratorní práce na teplotu. 

 

Takto bude vypadat výstup, který mi pošlete,POZMĚNĚNÝ, nic víc, nic míň. Jméno a příjmení;-) 

My si úkol upravíme, abyste nemuseli vstávat v noci a dívat se na teploměr. Vy budete měřit jen přes den. 

1) Vyberete si jeden den, kdy úkol provedete, musíte být na jednom místě, necestovat. Ten den připíšete do 

nadpisu…např ……. v průběhu dne 14.5.2020 ČT 

2) Na teploměr se podíváte každou celou hodinu od 9hod. ráno do 9hod. večer. 

Takže v horním řádku vaší tabulky nebude 0,2,4,6,8 atd…ale vy budete mít 9,10,11,12,13,14,15,16….21hod. 

Ve spodním řádku bude teplota, kterou v tu hodinu vyčtete z venkovního teploměru, který musí být umístěný celý den ve 

stínu, nesmí být na sluníčku. 



 

3) Vytvoříte graf – na spodní čáře bude 9 10 11 12 13 ………………….21 

Na svislé čáře začnete dole (jak je ta 10) nejnižší teplotou vašeho měření!!! Pokud jste nejmíň naměřili 16 stupňů, bude 

u prvního čtverečku 16, pokud 12 stupňů, bude u prvního čtverečku 12 a pak budete psát další čísla po jednom…takže 12  

13 14 15 16 17 18 až po teplotu, kterou jste naměřili ten den jako nejvyšší. Pokud by byl rozptyl moc velký (ráno 5 

stupňů a nejvíc 23, tak na tu svislou čáru pište čísla ob jedno  0,5,7,9,11,13……23, aby ten graf nebyl tak velký. 

4) Až si čísla takto nachystáte, doděláte graf – už jsme graf dělali u měření síly, není to pro vás nové a nahoře máte vzor. 

5) Vypočítáte aritmetickým průměrem, jaká byla ten den průměrná denní teplota. A slovní odpověď. Toť vše. 

 

Potřebujete čtverečkovaný papír, pokud nemáte, dá se i vytisknout z internetu. Graf rýsujete pravítkem, ale spojnice 

těch bodů by pak měla být plynulá, od ruky pěkné obloučky, ne tak kostrbaté jako nahoře, plynulé oblouky…nejdřív si to 

někde bokem natrénujte, ať si to nepokazíte. 

Těším se na vaše výsledky a krásné grafy 

 

Práci mi pošlete e-mailem pod názvem F6-laborka 

Případné dotazy na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 

 

 

 

 

 

 


