
Úkoly z matematiky a fyziky
na týden od 25.5.2020 do 31.5.2020

Matematika

1. Osová soum¥rnost - p°ipomenutí

2. Trojúhelníky a osová soum¥rnost

3. Trojúhelníky - opakování

Fyzika

1. Teplota - úvod

Matematika

1.

1. Osov¥ soum¥rné útvary jsou útvary, které mají n¥jakou (aspo¬ jednu, ale
m·ºe jich být více) osu soum¥rnosti. Co je osa soum¥rnosti? Je to taková
p°ímka p, podle které kdyº útvar p°eklopíme, p°ejde jedna £ást útvaru
p°esn¥ na druhou. Tomuto p°eklopení °íkáme zobrazení v osové soum¥r-
nosti s osou p
Osov¥ soum¥rné útvary a jejich osy soum¥rnosti:

2.

1. Vypl¬te PDF "Soum¥rnost trojúhelník·".

3.

1. Ve "sciodat.cz" vypl¬te test "Trojúhelník � 3. úrove¬ - 01".



Fyzika

1.

1. Teplota je dal²í fyzikální veli£ina, kterou se ve fyzice budume zabývat. M¥-
°idlo, kterým teplotu m¥°íme se nazývá teplom¥r. Kaºdý zná nap°íklad rtu-
´ový teplom¥r na m¥°ení teploty lidského t¥la. Zna£ka teploty je velké "T"(
anglicky temperature, neplést s £asem - malé "t") a hlavní jednotkou teploty
je kelvin (K). U nás (v �eské republice) ale v¥t²inou k ur£ování teploty
pouºíváme jednotku stupe¬ Celsia (C◦). Teplota 0 C◦ je taková teplota,
kdy voda za£íná m¥nit skupenství z kapalného na pevné (z kapalné vody se
stává led). Této teplot¥ °íkáme bod mrazu. Teplot¥, kdy voda za£íná m¥-
nit skupenství z kapalného na plynné (voda se vypa°uje), zase °íkáme bod
varu. Bod varu je 100 C◦. Teplotu vy²²í neº 0 C◦ zapisujeme pomocí £ísel,
která uº dob°e známe - kladných £ísel. Teplotu men²í neº 0 C◦ zapisujeme
pomocí záporných £ísel. Tato £ísla se podrobn¥ probírají aº v 7. ro£níku,
ale kaºdý z vás uº s nimi jist¥ má n¥jaké zku²enosti. Kaºdý nap°íklad ur£it¥
v zim¥ vid¥l na teplom¥ru nebo sly²el v p°edpov¥di po£así, ºe teplota má
hodnotu nap°íklad 3 stupn¥ (Celsia) pod nulou. Záporná £ísla zapisujeme
stejn¥ jako kladná, jen p°ed n¥ dáváme znaménko "-". K popisu venkovní
teploty (ale i pokojové teploty, teploty lidského t¥la atd.) se nám Celsiova
stupnice hodí, protoºe teplota u nás se po celý rok drºí blízko nuly na této
stupnici - v zim¥ nebývá mén¥ neº -10 C◦ a v lét¥ zase nebývá více neº 40
C◦. V²echny tyto teploty tedy m·ºeme vyjád°it malým £íslem.
Pro zajímavost se trochu zmi¬me i o Kelvinov¥ stupnici. Tato stupnice je
²ikovná v tom, ºe kdyº pomocí ní vyjad°ujeme teplotu, nepot°ebujeme ºádná
záporná £ísla. Jak to? Teplota totiº nem·ºe být libovoln¥ nízká. Nikde ve
vesmíru teplota není (a nem·ºe být) niº²í neº -273,15 stup¬· Celsia. A na
této hodnot¥ práv¥ za£íná Kelvinova stupnice. Platí tedy:

0K = −273, 15C◦.

Této teplot¥ se °íká absolutní nula. (Pozor: £teme "nula kelvin·"a ne
"nula stup¬· kelvina") Pro£ nem·ºeme nikde nam¥°it niº²í hodnotu teploty?
Teplota totiº souvisí s pohybem £ástic a p°i této teplot¥ (0 K) by se tepelný
pohyb £ástic úpln¥ zastavil.

2. Vypl¬te PDF "Teplota".


