
1 KREATÍVNA VEDA

1.8 Meranie hmotnosti tuhých telies

Úloha 1 (Lapitková et al., 2010, s. 46):

Porovnaj rovnoramenné váhy na obr. 1.8.1A s váhami, ktoré si dokážeš zhotoviť sám (obr. 1.8.1B).

Obr. 1.8.1 Porovnanie váh

Vypíš znaky, v ktorých sa váhy podobajú.

Vypíš znaky, v ktorých sa váhy odlišujú.

0

Odpovedz (Lapitková et al., 2010, s. 46):

1. Ktoré znaky pri porovnávaní váh prevládajú – zhodné či odlišné?  

2. V čom vidíš najväčší problém pri vážení na váhach zhotovených z jednoduchých   
 pomôcok?

A B
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Úloha 2 (Lapitková et al., 2010, s. 47):

Tabuľka 1.8.1 Odhad hmotnosti

Predmety a zvieratá Hmotnosť

slon

lietadlo Boeing 747

komár

balená čokoláda

väčšia matica

bicykel

sýkorka

Urob odhady hmotností predmetov a zvierat uvedených v ľavom stĺpci tabuľky 1.8.1 (pomôž 
si zadaním v učebnici) a doplň do pravého stĺpca správne hmotnosti.

Úloha 3 – Určovanie hmotnosti (Lapitková et al., 2010, s. 48):

Odhadni hmotnosti menších predmetov a porovnaj ich s hodnotou hmotnosti zistenou vážením.

Pomôcky: 3 predmety, digitálne váhy s presnosťou na 0,1 g alebo laboratórne váhy a súprava   
závaží.

Postup:

a. Zapíš si vybrané predmety do tabuľky 1.8.2.

b. Zaznamenaj si odhady ich hmotností do tabuľky. V hlavičke tabuľky je uvedená   
 jednotka, preto k číselným hodnotám už jednotku hmotnosti netreba uvádzať.

c. Predmety odváž a výsledky zapíš do tretieho stĺpca tabuľky.

d. Porovnaj svoj odhad s odmeranou hodnotou tak, že vypočítaš rozdiel medzi   
 hodnotami v druhom a v treťom stĺpci tabuľky. Odčítaj vždy menšiu hodnotu   
 od väčšej. Výslednú hodnotu zapíš do štvrtého stĺpca tabuľky.

e. Sčítaj všetky tri hodnoty rozdielov v štvrtom stĺpci a súčet vydeľ tromi. Hodnotu   
 zapíš ako priemernú chybu odhadu.
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Tabuľka 1.8.2 Porovnanie odhadov hmotností predmetov s odmeranou hodnotou

Názov predmetu Odhad hmotnosti [g] Odmeraná hmotnosť [g] Rozdiel [g]

Priemerná chyba odhadu:  

Odpovedz (Lapitková et al., 2010, s. 48):

1. Pri ktorom predmete sa ti podaril urobiť najpresnejší odhad?

2. Kto z triedy mal najmenšiu priemernú chybu odhadu?

Doplňujúce úlohy

1. Vysvetli, prečo nie je možné na kuchynských váhach presne odvážiť zlatý prsteň.

  Čo znamenajú dopravné značky ? Vysvetli.

3,5 t
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3. Je metrický cent jednotkou hmotnosti? Ak áno, objasni, kde sa využíva. Ak potrebuješ,   
 informáciu si nájdi v literatúre alebo na internete. Nezabudni uviesť zdroj informácií.

4. Úloha – Hmotnosť euromincí: 
 
Vážením zisti hmotnosť euromincí. Správnosť svojich meraní porovnaj s oficiálnou 
hmotnosťou euromincí.

Pomôcky: euromince (obr. 1.8.2),  
digitálne váhy s presnosťou na 0,1 g.

Postup:

a. Zapíš si nominálne hodnoty všetkých euromincí do tabuľky 1.8.3.

b. Euromince odváž a výsledky zapíš do tabuľky 1.8.3.

c. Na stránkach Národnej banky Slovenska nájdi informácie o hmotnosti jednotlivých  
 euromincí a zapíš ich do tabuľky 1.8.3.

d. Porovnaj svoje výsledky s hodnotou hmotnosti uvedenou na stránkach NBS tak, že  
 vypočítaš rozdiel medzi hodnotami v druhom a v treťom stĺpci tabuľky. Odčítaj vždy  
 menšiu hodnotu od väčšej. Výslednú hodnotu zapíš do štvrtého stĺpca tabuľky.

Tabuľka 1.8.3 Hmotnosť euromincí

Nominálna hodnota mince odmeraná hmotnosť [g] vyhľadaná hmotnosť [g] rozdiel [g]
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Zdroj informácií:

Odpovedz:

5. Hmotnosť telies určujeme rôznymi typmi váh. Pod obrázky napíš ich pomenovanie:

6. Úloha – Výber meradla hmotnosti: Meraním zisti, aká je hmotnosť telies uvedených  
 v tabuľke a doplň aj názov meradla, ktorým si hmotnosť meral.

1. Sú digitálne váhy s presnosťou na 0,1 g vhodné na uskutočnenie merania?

2. Pri vážení ktorej mince bol rozdiel medzi nameranou hodnotou a oficiálne platnou   
 hodnotou hmotnosti najväčší? Pokús sa vysvetliť túto skutočnosť.

3. Zisti, ako v banke určia hodnotu financií, ak prinesieš do banky väčšie množstvo   
 mincí s rovnakou nominálnou hodnotou.

hmotnosť váhy

jedno balenie soli

korková zátka

školská aktovka

otec

obľúbená čokoláda
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7. Odhadni hmotnosť telies:

8. Doplň vhodné jednotky hmotnosti:

zlatý prsteň 

rožok futbalová lopta

[g]

[g] [g] [g]

[g]

kombajn

kozmonaut

Oficiálne najľahší cestný bicykel na svete má hmotnosť 4 167 _____.

Najsilnejší muž na svete Paul Andersen „Wonder Boy“ mal na vrchole svojej formy 
hmotnosť až 172 _____ pri výške 176 cm, v roku 1957 zodvihol chrbtom 2 846 _____.

Multimediálny prehrávač má hmotnosť 115 _____.

Tatranský nosič Martin absolvoval známu trasu z Hrebienka na Téryho chatu dlhú 
približne 6 kilometrov s prevýšením 730 metrov ročne aj 200-krát. Trasu, ktorú bežný 
turista zvládne za 2,5 hodiny, dokázal na pretekoch so 60 _____ nákladom zvládnuť  
za 1,5 hodiny.

V roku 1771 sa bratia Montgolfierovci snažili zostrojiť balón. Podarilo sa im to v roku 
1783, kedy bez posádky vypustili balón s hmotnosťou 225 _____ vyrobený z vrecoviny 
a papiera.

Dráhové autíčko v mierke 1:32 na autodráhu má hmotnosť 72 _____.













9. Čo je viac? Doplň znamienka  >,  < , =.

    12 t           0,12 kg             89 g         89 000 kg             7 000 g           0,007 t

 460 g           4,6 kg     31 000 g         310 kg        4 000 t           4 kg
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Opakovanie

      Doplň do krížovky:

1.8 Meranie hmotnosti tuhých telies

1. 6 000 000 g je _______ ton.

2. Váha, ktorú by si použil na zistenie svojej hmotnosti, nazývame  _________.

3. 1000 kilogramov je jedna _________.

4. Suchozemský cicavec s najväčšou hmotnosťou.

5. Váhy, ktorými sa váži v lekárňach.

6. Základná jednotka hmotnosti.

7. Tisícina kilogramu.

8. Zariadenia určujúce hmotnosť telies.

5

6

2

1

3

4

7

8
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Čo sme sa naučili:

pracovný list – 1.8 Meranie hmotnosti tuhých telies


