3 Merajú teplotu všade na svete
rovnako?

Predmet / Prostredie

Odpoveď

polievka v tanieri

ÁNO / NIE

čerstvo upečené mäso

ÁNO / NIE

vzduch v mrazničke

ÁNO / NIE

roztavené železo

ÁNO / NIE

telesná teplota

ÁNO / NIE

voda v práčke počas prania

ÁNO / NIE

Zdôvodnenie odpovede

Tab. 3.1 Úvaha o použití vlastnoručne zostrojeného teplomera

Najskôr pomenujte teplomery, ktoré máte k dispozícii na meranie. Ak neviete všetky
pomenovať, vyučujúci vám pomôže. Zamyslite sa, čo predstavuje rozsah stupnice
teplomera. Preskúmajte rôzne druhy teplomerov. Napíšte rozsah teplôt ich stupníc,
veľkosť najmenšieho dielika stupnice a jednotku, v ktorej sú hodnoty teploty na stupnici
uvedené. Údaje vpíšte do tabuľky 3.2. (Poznámka: Digitálne teplomery majú tento údaj
väčšinou uvedený na popisnom štítku meradla.)
Martin: „Mamiii, pomoc, ja sa varím! Meral som si teplotu a teplomer ukazuje stovku!!!“
Mama: „A bolo za tou stovkou písmeno C alebo F?“
Martin: „A je to písmeno také dôležité?“

Stačí nám na meranie všetkého jeden teplomer?

Pomôcky
Teplomer lekársky, vonkajší liehový (okenný), laboratórny liehový, laboratórny digitálny, bimetalový, teplomer so senzorom infračerveného žiarenia, ľad, rýchlovarná
kanvica, 3 kadičky

V akých situáciách meriame teplotu?

Rozsah stupnice

Aký to má v danej situácii význam?
Typ teplomera
Čím sa odlišujú rôzne druhy teplomerov? Nestačí mať na meranie všetkého jeden
teplomer?

Najnižšia
teplota

Najvyššia
teplota

Najmenší
dielik
stupnice
(veľkosť)

Jednotka
stupnice

lekársky
vonkajší liehový
laboratórny liehový
laboratórny digitálny
bimetalový

Uvážte, či by ste mohli odmerať svojím zostrojeným teplomerom teploty nasledujúcich predmetov a prostredí. Voľbu svojej odpovede zdôvodnite v tabuľke 3.1.
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so senzorom
infračerveného žiarenia
Tab. 3.2 Rôzne druhy teplomerov
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3. Aký má stupnica teplomera význam pre meranie teploty?

ÚLOHA PRE ZVEDAVÝCH
Ak máte mobilný telefón alebo tablet vybavený senzorom snímania teploty, zistite
a napíšte jeho rozsah merania teploty.

Pripravte si kadičky s vodou podľa tabuľky 3.3. Vriacu vodu ponechajte v kanvici. Zvoľte

4. Ktoré vlastnosti teplomera je potrebné zvážiť pri voľbe vhodného meradla?

teplomer s primeraným rozsahom merania teploty a odmerajte teplotu nasledujúcich
prostredí. Výsledky merania zapíšte do tabuľky 3.3.

UPOZORNENIE: Nevhodným teplomerom nemerajte, ale preškrtnite dané okienko
tabuľky! Zdôvodnite, prečo ste niektoré teplomery pri konkrétnych meraniach teploty

5. Ako súvisí hodnota najmenšieho dielika stupnice s chybou/odchýlkou meradla?

v tabuľke vyškrtli.
6. Vysvetlite, prečo sa liehový lekársky teplomer nesmie použiť pri meraní teploty
vriacej vody?

Typ
teplomera

Teplota (ºC)
Voda
s ľadom

Voda
z vodovodu

Vlažná
voda

Vriaca
voda

Telesná
teplota

Vzduch
v miestnosti

7. Ktoré z teplomerov uvedených vyššie v pomôckach používate v domácnosti?

lekársky
vonkajší
liehový
laboratórny
liehový
laboratórny
digitálny

Existuje len jedna stupnica na meranie teploty?
Prečítajte si nasledujúci text o tom, aké stupnice teploty používame v Európe

a v Amerike. Podčiarknite slová alebo celé vety, ktorým nerozumiete. Spýtajte sa
na nezrozumiteľné slová či vety spolužiakov alebo vyučujúceho.

bimetalový
so senzorom
infračerveného
žiarenia
Tab. 3.3 Meranie rôznymi druhmi teplomerov

Anders Celsius (1742), švédsky astronóm a fyzik, nebol prvý ani posledný človek, ktorý
sa snažil o zostrojenie teplomera s teplotnou stupnicou, ktorá by bola v praxi široko
využiteľná. Napríklad necelých 30 rokov pred Celsiom sa výrobou teplomera zaoberal aj
nemecký fyzik Gabriel Daniel Fahrenheit. Teplotu zmesi ľadu, vody a salmiaku označil
nulou , lebo ju považoval za najnižšie dosiahnutú teplotu v laboratórnych podmienkach.
Teplotu zdravého človeka označil číslom 96.

Zhrnutie
1. Čo je to rozsah stupnice teplomera?

Podľa jeho stupnice sa ľad topí pri 32 stupňoch a voda vrie pri 212 stupňoch Fahrenheita.
Fahrenheitova stupnica sa naďalej používa najmä v Spojených štátoch amerických.
Na niektorých digitálnych teplomeroch sa dá nastaviť jednotka, v ktorej nám teplomer
ukáže nameranú teplotu. Máte k dispozícii taký teplomer? Vyskúšajte s ním odmerať
teplotu toho istého objektu v stupňoch Celzia a následne v stupňoch Fahrenheita.

2. Majú všetky teplomery rovnaký rozsah stupnice? ÁNO / NIE
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Pre vedcov má veľký význam používať Kelvinovu stupnicu. Jeden dielik na Kelvinovej
stupnici je rovnako veľký ako jeden stupeň Celzia. Nemajú však identický nulový bod.
Ten je na Kelvinovej stupnici posunutý oveľa nižšie, do najnižšej teoreticky predpokladanej teploty – absolútnej nuly. Kelvinova stupnica nikdy nemá záporné hodnoty,
lebo nižšia teplota prakticky neexistuje.

Na

obrázku

sú

nakreslené

teplotné

stupnice

Kelvina,

Celzia,

Fahrenheita.

b/ Celsiovej stupnici?
c/ Fahrenheitovej stupnici?
2. Koľkokrát sa zmestí dielik Fahrenheita do jedného dielika Celsiovej stupnice?

3. Vypočítajte, koľko stupňov Fahrenheita by ukázal teplomer, ak by ste mali horúčku

Vyhľadajte v spoľahlivom informačnom zdroji potrebné údaje o hodnotách teploty

39 °C? (Pomôcka: Nezabudnite pri výpočte zvážiť fakt, že nula na Celziovej stupnici

v stupňoch Celzia, stupňoch Fahrenheita a Kelvinoch.

nie je totožná s nulou na Fahrenheitovej stupnici.) Správnosť výpočtu si overte

Doplňte do prázdnych obdĺžnikov hodnoty teploty varu vody, telesnej teploty

pomocou aplikácie na internete.

zdravého človeka a teploty tuhnutia vody na ľad.

373,15 K

bod varu vody

ÚLOHA PRE ZVEDAVÝCH
Pripomeň si otázku pre zvedavých na konci prvej témy tejto pracovnej učebnice. Nájdi
súvislosť s nasledujúcimi úlohami.
a/ Menia vplyvom zmeny teploty svoj objem aj pevné látky, napr. kovy? Spýtaj sa
vyučujúceho, či má pomôcky na overenie tejto výskumnej otázky. Ak áno, sleduj pokus,

telesná teplota
zdravého človeka

273,15 K

ktorý predvedie. Potom odpovedz na výskumnú otázku a svoju odpoveď vysvetli.

bod tuhnutia
vody na ľad

b/ Ak by sme k sebe pozdĺžne pritavili dva odlišné kovy, nazývame tento pásik bimetalový
(„bi“ je predpona a znamená „dva; dvojitý,“ „metalový“ znamená „kovový“). Vyslov
svoj predpoklad, ako sa bude takýto pásik kovov správať, keď ho zahrejeme na rovnakú

0K

Kelvin

- 273,15 °C

Celsius

- 459,67 °F

teplotu. (Svoj predpoklad si over prakticky, ak máš k dispozícii bimetalový pásik a zdroj

absolútna nula

Fahrenheit

tepla, alebo ho over teoreticky v úlohe c)
0K

ÚLOHA PRE ZVEDAVÝCH

c/ Vyhľadajte v literatúre alebo na internete takú schému bimetalového teplomera,

Na prevod teploty v stupňoch Celzia na stupne Fahrenheita a opačne existuje množstvo

ktorá je dostatočne zrozumiteľná. Prekreslite ju na vyznačené miesto nižšie.

aplikácií, prípadne vzorcov v literatúre alebo na internete. Vyskúšajte, či dokážete
tento prevod urobiť aj sami.

Podľa tejto schémy vysvetlite, ako bimetalový teplomer funguje.

1. Koľko dielikov je medzi bodom tuhnutia vody a bodom varu vody na:
a/ Kelvinovej stupnici?
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METODICKÉ POZNÁMKY

Úvod do témy – voľná práca s textom a obrázkom podľa
uváženia učiteľa.

Prvá časť témy vedie žiakov k dôkladnému porozumeniu,
prečo je dôležité poznať vlastnosti teplomera (ale aj
ostatných pomôcok na meranie).

Diskusia v triede o otázkach.

Diskusia v triede o otázkach s možnosťou zapísania
zdôvodnenia svojej odpovede.

Pre žiakov je potrebné si uvedomiť, že každé meradlo má
svoje špecifické vlastnosti (princíp merania, rozsah stupnice,
veľkosť najmenšieho dielika, chyba meradla, ...), a že
teplomer, ktorý na predchádzajúcej vyučovacej hodine
vytvorili, nemôžu použiť za každých podmienok.

METODICKÉ POZNÁMKY

Pokračovanie úlohy 1: V tejto fáze nie je potrebné realizovať
merania prakticky, ale ide o myšlienkový postup, ako by v
danej situácii realizovali meranie vlastnoručne vyrobeným
teplomerom. Žiaci tak odhadujú nedostatočné vlastnosti ich
teplomera a dôvody stručne formulujú. Takáto teoretická
úvaha je potrebná pri každej voľbe meradla, aby meranie
bolo uskutočnené s čo najväčšou možnou presnosťou.

V úlohe 2 žiaci skúmajú rôzne druhy teplomerov, určujú ich
základné vlastnosti potrebné pre spoľahlivé meranie. Počet
skupín závisí od množstva teplomerov z každého druhu pre
skupinu. Pred alebo po tejto aktivite je potrebné poukázať na
dôležitosť rozsahu stupnice meradla, ako aj hodnotu
najmenšieho dielika pri určovaní chyby meradla. Týmto žiaci
plynule nadviažu na tretiu úlohu, v ktorej žiaci využijú údaje
získané v druhej úlohe.

Ak údaj neposkytuje aplikácia v mobilnom telefóne, býva
uvedený v technických parametroch zariadenia (sprievodný
list/brožúra pri kúpe telefónu).

METODICKÉ POZNÁMKY

Kľúčová je dohoda žiakov na postupe, aby ich práca bola
efektívna. (Napr. medzitým ako čakajú kým sa ustáli stĺpec
liehu na vonkajšom teplomere, merajú inými teplomermi.
Vopred si môžu medzi sebou ujasniť a vyškrtať tie bunky
tabuľky, o ktorých sú si istí, že daným teplomerom v istom
prostredí merať nemôžu. Jeden žiak bude zodpovedný za
meranie jedným druhom teplomera, druhý žiak kontroluje
priebeh a výsledok jeho merania, a pod.).

Ak nejaký teplomer chýba vo výbave žiakov, vyškrtne sa celý
riadok.

Záverečné otázky k prvej časti témy sú smerované na
overenie porozumenia problematiky použitia teplomerov a
merania teploty rôznych prostredí.

METODICKÉ POZNÁMKY

Záverečné otázky k prvej časti témy sú smerované na
overenie porozumenia problematiky použitia teplomerov a
merania teploty rôznych prostredí.

V druhej časti témy spoznávajú žiaci najbežnejšie používané
teplotné stupnice.
V úlohe 4 je prístup najmä teoretický, ale ak máme k
dispozícii teplomer, ktorým je možné merať aj v stupňoch
Fahrenheita, tak by bolo vhodné pristúpiť aj k meraniu v
skupinách alebo ukážke merania pred celou triedou.
Salmiak (doplňujúca informácia pre učiteľa):
Salmiak je chloridová soľ NH4Cl (chlorid amónny). Je
rozpustný vo vode, často sa v prírode nachádza v podobe
náterov, povlakov a kvapľov. Je to priehľadný minerál bielej
farby so skleným leskom. Salmiak sa často vyskytuje v
blízkosti aktívnych sopiek, kde sa zráža zo sopečných plynov.
Iný, pomerne častý výskyt salmiaku je v uhoľných slojoch a
haldách. (zdroj: Salmiak – Wikipédia (wikipedia.org) )
Fahrenheit považoval zmes ľadu, vody a salmiaku za najnižšie
dosiahnuteľnú teplotu v laboratórnych podmienkach, preto ju
použil na stanovenie nulovej hodnoty na stupnici teplomera.
V teplomeri pravdepodobne používal ortuť, keďže s ortuťou
pracoval už skôr.

METODICKÉ POZNÁMKY

Pri porovnávaní teplotných stupníc žiaci individuálne pracujú
s textom a obrázkom v úlohe 5. Je dôležité priebežne si
overiť, či rozumejú znázorneniu stupníc na obrázku, aby
mohli správne doplniť chýbajúce hodnoty. Žiaci určite budú
mať množstvo otázok. Ťažkosti môžu mať pri porozumení
pojmu "absolútna nula," keďže predstava o časticovej stavbe
látok v spojitosti rýchlosti pohybu častíc s pojmom teplota sa
buduje vo vyšších ročníkoch. Preto sa v tejto úlohe s
Kelvinovou stupnicou zľahka oboznamujeme a viac
pracujeme s ďalšími dvomi bežne používanými stupnicami, a
to najmä v predposlednej špeciálnej úlohe pre zvedavých.
Absolútna nula (doplňujúca informácia pre učiteľa):
Je dôležité žiakom zdôrazniť, že najnižšia predpokladaná
teplota vo vesmíre je zatiaľ len teoretická hodnota. Vedecky
je dokázateľná experimentálne, napr. meraním závislosti
tlaku plynu od teploty (v pevnej uzatvorenej nádobe), kedy
môžeme graf tejto závislosti predĺžiť aj do veľmi nízkych
hodnôt teploty, v ktorých reálne nemeriame – takto vieme
predpovedať, pri akej teplote, bude mať plyn nulový tlak (viď.
nasledujúcu stranu).
Toto môžeme spomenúť len v prípade, ak sa žiaci zo
zvedavosti spýtajú, ako vedci prišli k hodnote absolútnej nuly.
Pojem tlak žiaci ešte na fyzike nepreberali, ale poznajú ho
aspoň intuitívne. Nech už si to nateraz predstavia ako sa len u
nich dá, treba ich uistiť, že potrebné pojmy budú objavovať
postupne.
Jednotlivé logické kroky majú pomôcť žiakovi nasmerovať
jeho myšlienky k úspešnému vyriešeniu úlohy, najlepšie ešte
počas vyučovacej hodiny, aby mohli žiaci výsledky
interpretovať pred spolužiakmi.

Hodnoty reálne namerané v
školských podmienkach
(žiakmi 1. roč. gymnázia)
Extrapoláciou grafu do záporných hodnôt
teploty zistíme, že pri absolútnej nule je
nulová nielen teplota, ale aj tlak plynu.

METODICKÉ POZNÁMKY

Uvedené kroky a), b) c) by mali žiakov logicky doviesť k
formovaniu ich predstáv o tom, ako bimetalový teplomer
funguje, na akom princípe pracuje. Úloha je dobrovoľná,
pretože vyžaduje čas naviac a špeciálne pomôcky.

Tu je výhodou, keď má učiteľ k dispozícii pomôcku kovovú
guľôčku a prstenec, ktorým studená guľôčka prejde a zahriata
neprejde. Avšak je možné použiť na dôkaz teplotnej
rozťažnosti pevných látok aj iné pomôcky.

Tu je potrebný bimetalový pásik, sviečku a zápalky (alebo iný
zdroj tepla).

Úloha c) sa rieši v rámci domácej prípravy.

Priestor pre nákres a stručný popis bimetalového teplomera.

METODICKÉ POZNÁMKY

Stačí stručne vystihnúť princípy, na ktorých uvedené
teplomery pracujú a následne ich aj porovnať – nájsť
spoločný jav (zovšeobecnene) – že vplyvom zmeny teploty sa
menia rozmery látky (tuhej, kvapalnej aj plynnej látky). Pre
zaujímavosť tu teda môžeme spomenúť aj plynový teplomer.

