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Měření  délky a  hmotnosti
Víš, kolik měříš a jakou máš hmotnost ? Jak tyto údaje můžeme 

zjistit?

K měření používáme měřící přístroje, neboli měřidla, které        
se často nazývají podle toho, co měříme. 

Měřením určujeme nějakou velikost, mluvíme tedy o veličinách. 
Při měření porovnáváme měřenou veličinu (délku) s pevně 

stanovenou jednotkou (centimetr na pravítku).



Na celém světě se užívá Mezinárodní soustava jednotek SI, 
která stanovuje základní jednotky pro všechny veličiny a proto 
kilogram v ČR váží stejně jako kilogram jinde. Důležité je také 

vědět, co budeme měřit a podle toho zvolit odpovídající měřidlo. 
Každé měřidlo má určitý rozsah měření a jiné možnosti. 

Používat měřící pásmo o délce desítek metrů na změření tužky 
je stejně nevhodné, jako měření délky domu malým pravítkem.

Jaké jsou základní veličiny ? 

Délka  a  hmotnost.



Délka
Každý z vás rýsuje,měří pravítkem. Délkových měřidel je ale 

mnohem více. Kovové pásmo, krejčovský metr, skládací 
metr. Délka se dnes měří běžně i laserem.

Základní jednotkou (dle SI) je 1 metr, ale využíváme mnoho 
dalších jednotek, proto bude lepší vytvořit pomůcku.

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reglas.svg>       [cit. 2011-15-07].  Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plastic_tape_measure.jpg>



Přehled
1m (metr) je základní jednotka. Z ní budeme vycházet. Všechny další 

jednotky jsou odvozené a stačí si zapamatovat přípony. Kromě 
kilometru jsou všechny jednotky menší než metr.

1km (kilometr) = 1000 m (metr)   kilo =1000

1m (metr) = 10dm (decimetr)   deci = 1/10 = 0,1

1m (metr) = 100cm (centimetr)   centi = 1/100 = 0,01

1m (metr) = 1000mm (milimetr) mili = 1/1000 = 0,001

1m = 10dm = 100cm = 1000mm

Kolik milimetrů je 1dm? Kolik centimetrů jsou 2 metry?



Hmotnost
Hmotnost měříme pomocí vah. Je nutné zvolit ty správné váhy. 
Na kuchyňské váze se nezvážíte, protože není sestrojena pro 

měření hmotnosti člověka. Osobní váha zase nedosahuje takové 
přesnosti jako kuchyňská. Základní jednotkou SI je 1 kilogram 

(kg). Obvykle si vystačíte jen s:

1t (tuna) = 1000kg (kilogram) 

1kg (kilogram) = 1000g (gram)   kilo=1000

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balance_roberval_30kg.jpg >




