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Měření teploty
Každá látka, každý předmět má určitou teplotu. Obvykle nás 
nejvíce zajímá teplota vzduchu, tedy plynu, při onemocnění 
si měříme tělesnou teplotu. Využíváme teploměry, které se 

liší  podle svého účelu. Ve světě se používá několik různých 
stupnic, u nás je to Celsiova stupnice. Základní jednotkou je

stupeň celsia (1°C). Tato stupnice má  2 základní body:

0°C – teplota při níž mrzne voda – bod mrazu

100°C – teplota při níž voda vře – bod varu



Teploměry využívají měřící kapalinu, nejčastěji se používá rtuť nebo 
líh - užíváme rtuťové a lihové teploměry. Látka se teplem roztahuje a 
stoupá v trubici teploměru,na stupnici čteme výslednou hodnotu. 
Digitální teploměry jsou přesné,jednoduše čteme na displeji. Jaký je 
rozdíl mezi lékařským teploměrem a obyčejným

venkovním určeným pro měření teploty vzduchu?

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clinical_thermometer_38.7.JPG>              [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermometer.JPG>



Měření času
Čas nás provází na každém kroku. Téměř v každé místnosti najdeme 

hodiny a mnoho z vás má hodinky nebo aspoň mobil. Základní 
jednotkou je sekunda  1s. Zatímco většina veličin je v desítkové 

soustavě (jednotky jsou násobky 10), čas je složitější. Je 
přizpůsobený našemu životu. Vyjadřujeme jej v týdnech, měsících, 

letech, ale měříme v přesných jednotkách:

1 hodina = 60 minut        1 minuta = 60s      1 hodina = 3600s
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