1.10 Meranie dĺžky
Úloha 1 – Rozmery učebnice (Lapitková et al., 2010, s. 54):
Odmeraj šírku, dĺžku a hrúbku učebnice fyziky pre 6. ročník. Namerané hodnoty si zapíš do zošita.
Pomôcky: pravítko, učebnica.
Postup:
a.

Odmeraj rozmery učebnice a zapíš si ich.
Šírka učebnice je _____ cm,

čo je _____ mm.

Dĺžka učebnice je _____ cm,

čo je _____ mm.

Hrúbka učebnice je _____ cm, čo je _____ mm.
b.

Porovnaj svoje výsledky merania s meraniami spolužiakov.

Odpovedz (Lapitková et al., 2010, s. 54):
1.

Namerali všetci spolužiaci v triede rovnaké hodnoty dĺžky učebnice?

2.

Ak sú výsledky rozdielne, ako si to vysvetľuješ? Kde sa mohla urobiť chyba?

3.

Vypočítaj priemernú hodnotu dĺžky učebnice z hodnôt nameraných v triede.

Úloha 2 – Dĺžka kľúča (Lapitková et al., 2010, s. 55):
Odmeraj dĺžku kľúča (ceruzky, sponky na spisy).
Pomôcky: teleso nepravidelných rozmerov - kľúč, ostro
zastrúhaná ceruzka, pravítko so stupnicou v milimetroch.
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Obr. 1.10.1 Meranie dĺžky kľúča
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Postup:
a.

Odhadni dĺžku kľúča a zapíš si: d = _____ cm.

b.

Polož kľúč na čistý papier a ostrou ceruzkou naznač čiarou jeho okraje (obr. 1.10.1).

c.

Kľúč môžeš odsunúť, urobiť rovnobežné čiary a zmerať dĺžku medzi čiarami.

d.

Urob si zápis nameranej dĺžky:

				d = _____ cm = _____ mm
Odpovedz (Lapitková et al., 2010, s. 55):
Aký je rozdiel medzi tvojím predpokladom a nameranou hodnotou?
Úloha 3 – Dĺžka stopy (Lapitková et al., 2010, s. 56):
Zisti, akú dĺžku má tvoja stopa.
Pomôcky: dlhé pravítko.
Postup:
a.

Označ si okraj päty a špičky topánky na papier.

b.

Zmeraj vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými čiarami na papieri. Zapíš si 		
zaokrúhlenú hodnotu dĺžky na celé centimetre. dstopy = _____ cm

c.

Násobením počtu stôp dĺžkou stopy doplň tabuľku 1.10.2.
Tabuľka 1.10.2 Počet stôp a ich dĺžka

d.

Z hodnôt v tabuľke 1.10.2 zostroj graf na obrázku 1.10.3.

Obr. 1.10.3 Počet stôp a ich dĺžka
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Rieš úlohy (Lapitková et al., 2010, s. 57):
1.

Odčítaj z grafu na obrázku 1.10.3 tieto údaje:
a)

Keď urobíš 6 stôp, akú vzdialenosť si prešiel? ________________

b)

Koľko stôp musíš urobiť, aby si prešiel dĺžku 1 m? _____________________

2.

Urob tieto merania:
a)

Pomocou stopy zisti šírku miestnosti.

b)

Over zistenú hodnotu meraním pomocou dĺžkového meradla.

3.

Zisti nasledujúce informácie:
a)

Aký je priemer Zeme?

b)

Aká je vzdialenosť Zeme od Slnka?

c)

Zisti, aké staršie jednotky dĺžky sa v minulosti používali.

Zdroje informácií:
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4.

Tvojou úlohou je zistiť hrúbku jedného listu papiera. Na meranie máš len pravítko so stupnicou
v mm. Navrhni spôsob, ako by si pri tom postupoval.

5.

Premeň jednotky dĺžky:

		

5 km = _____ m				

70 cm = _____ mm

		

50 m = _____ dm			

30 mm = _____ cm

		

2 000 m = _____ km			

2 m = _____ cm
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Doplňujúce úlohy:
V kvetinárstve alebo v obchode s aranžérskymi potrebami predávajú tenký drôt.
Popíš spôsob, ako by si zistil priemer drôtu, ak máš k dispozícii iba školské pravítko.

2.

Vysvetli, čo znamenajú dopravné značky na obrázku 1.10.5.
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Obr. 1.10.5 Dopravné značky

3.

V detskej skladačke sú valčeky s výškou 3 cm. Ako by si zistil priemer valčeka?

Obr. 1.10.6 Priemer valčeka
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4.

Popíš spôsob, akým by si zmeral výšku svojho spolužiaka.

5.

Úloha – Rozmery ihriska:

Zisti dĺžku a šírku školského ihriska bez dĺžkového meradla.
Pomôcky: drevené pravítko školské (1,2 m), zvinovací meter.
Postup:
a.

Odmeraj si dĺžku svojho kroku a dĺžky krokov svojich spolužiakov dreveným pravítkom.

b.

Odkrokuj dĺžku a šírku školského ihriska. Svoje zistenia si zapíš do tabuľky 1.10.3.

Tabuľka 1.10.3 Meranie dĺžky a šírky ihriska
meno

dľžka kroku
[cm]

dľžka ihriska
[krok]

šírka ihriska
[krok]

dľžka ihriska
[cm]

šírka ihriska
[cm]

priemerná hodnota

c.

Vypočítaj dĺžku a šírku ihriska.

d.

Vypočítaj priemernú dĺžku a priemernú šírku ihriska.

e.

Svoje zistenia porovnaj s meraním rozmerov ihriska oceľovým pásmom.

Odpovedz:
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1.

Aká je dĺžka ihriska, ktorú si zistil krokovaním?

2.

Aká je skutočná dĺžka ihriska zistená oceľovým pásmom?

3.

Aká je šírka ihriska, ktorú si zistil krokovaním?
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6.

4.

Aká je skutočná šírka ihriska zistená oceľovým pásmom?

5.

Tomáš meral dĺžku ihriska stopami. Ty si meral dĺžku ihriska krokovaním.
Kto z vás zmeral dĺžku ihriska presnejšie? Vysvetli.

6.

Vypočítaj priemernú hodnotu dĺžky ihriska z hodnôt nameraných v triede.

7.

Vypočítaj priemernú hodnotu šírky ihriska z hodnôt nameraných v triede.

Úloha - Rozmery ľudského tela:

Over mýtus o rozmeroch ľudského tela.
Pomôcky: krajčírsky meter, pravouhlý trojuholník, 30 cm pravítko - v závislosti od overovaného mýtu
Postup:
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7. Janko s Marienkou mali za úlohu zmerať
dĺžku svojho kroku. Janko meral Marienkine
kroky - vzdialenosť medzi pätou pravej
nohy a pätou ľavej nohy. Pri prvom meraní
Marienkin krok meral 65 cm, pri druhom
meraní meral 59 cm, pri treťom meraní 57
cm, pri štvrtom meraní 62 cm a pri piatom
meraní nameral 62 cm.
Pri prechádzke po chodníku v parku napočítali, že Marienka urobila 325 krokov.
a.

Vyznač na obrázku dĺžku kroku, ktorý meral Janko.

b.

Do tabuľky zapíš Jankove merania:

1.

2.

3.

4.

5.

dĺžka kroku
[cm]
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c.

Vypočítaj priemernú hodnotu dĺžky Marienkinho kroku.

d.

Aký dlhý je chodník v parku?

e.

Popremýšľaj, prečo Janko nemeral dĺžku kroku od päty na ľavej nohy po prsty
na pravej nohe.
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8.

Pomenuj meradlá dĺžky na obrázkoch (Rástocká, 2001, s. 34).

9.

Čo by si meral meradlami na obrázkoch (Rástocká, 2001, s. 34)? Uveď príklad.

10.

Premeň jednotky dĺžky:

		

700 cm = _____ m		

38 000 000 mm = _____ km

		

6 km = _____ m			

7 km = _____ dm

11.

V akých jednotkách by si odmeral:

		

trasu, po ktorej prejde lienka za 10 minút:

		

priemer futbalovej lopty:

		

vzdialenosť, ktorú preletí lietadlo za 4 hodiny:

		

dĺžku dubového listu:

12.

Doplň znamienko <, =, >. Použi pomôcku na obrázku 1.10.5.
4 000 cm		

300 000 mm

580 mm

8,5 dm

32 000 mm

0,32 km

34 m

34 000 mm

8 700 dm

87 m

12 000 000 cm

12 km

. 1000
km

. 10
m

: 1000

. 10
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: 10

. 10
mm

cm

: 10

: 10

Obr. 1.10.5 Pomôcka k premene jednotiek dĺžky
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Opakovanie:
Dokonči vety výberom správneho slova z troch ponúkaných možností:
1.

Priemer špendlíkovej hlavičky je približne 1 ...
S) milimeter		

2.

T) stopami 		

V) zvinovacím metrom

R) meter		

I) kilometer

Ak má jeden okruh na atletickom ovále 400 m, bežec, ktorý chce zabehnúť 5 km musí
ovál obehnúť...
R) 80-krát		

6.

È) krajčírsky meter

Základnou jednotkou dĺžky je ...
E) milimeter		

5.

E) pravítko		

Dĺžku triedy najpresnejšie odmeriame ...
C) krokovaním 		

4.

D) decimeter

Pri meraní obvodu krku používame ...
É) skladací meter

3.

M) centimeter 		

E) 12,5-krát		

M) 125-krát

Dĺžka ako fyzikálna veličina sa najčastejšie označuje písmenom...
S) d			

A) f			

E) t

V archíve Medzinárodného úradu pre váhy a miery v ___________________v Paríži je uložený
prototyp metra. Konečnú podobu získal prototyp metra v roku 1886. Je to platinoirídiová tyč
s prierezom v tvare H (obr. 1.10.7), na ktorej je dvoma vrypmi vyznačená vzdialenosť 1 m. Podľa
toho prototypu bolo vyrobených celkovo 40 rovnakých tyčí.
Zdroj informácií: http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/geometria/dlzka/meter-m/ [cit. 2022-03-14]

ilustračná fotka, with permission of the BIPM, so zvolením Bureau international des
poids et mesures
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http://www.jednotky.sk/metricke_
jednotky/geometria/dlzka/meter-m/
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Čo sme sa naučili:

KREATÍVNA VEDA

10

