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V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

 Meraní množstva

 Medzinárodnom systéme jednotiek

 Približných výpočtoch

 Identifikácii premenných



 

 

Úvod pre laboratórne cvičenia v prírodných vedách 
 

 Praktické experimentálne práce sú veľmi dôležitou súčasťou štúdia prírodovedných 

predmetov. V laboratóriách má študent možnosť samostatne merať všetky jednotky, riešiť 

experimentálne úlohy. Experimentálne sa učí skúmať a analyzovať prírodné javy, získava 

laboratórne zručnosti. 

Pri praktickej práci hlbšie porozumie úlohe experimentu v prírodných vedách, naučí sa 

vyvodzovať pravdivé závery, môže porovnať teóriu s experimentom a naučí sa oddeľovať to, čo 

je najdôležitejšie, významné od nepodstatných, druhoradých vecí. 

 Prírodovedné praktické (laboratórne) práce je možné rozdeliť do dvoch skupín.  

Jedna skupina pozostáva z prác, ktorých účelom je zoznámiť študentov s hlavnými 

metódami presného merania a vyhodnotenia získaných výsledkov. Časť týchto prác obsahuje 

priame merania, napr. váženie, meranie dĺžky mikrometrom, meranie uhla goniometrom a pod. 

Hlavná pozornosť v týchto experimentoch je venovaná výpočtu odchýlky získaného výsledku. 

Nepriame merania sú ďalšou súčasťou prác v tejto skupine. Nemeria sa tu hľadaná jednotka, ale 

ostatné jednotky, ktoré s ňou súvisia určitými závislosťami a zákonmi. Hľadaná jednotka sa 

vypočíta zo vzorca s použitím výsledkov priamych meraní, napr. zrýchlenie pohybu tela, 

koeficient teplotného odporu, vzdialenosť zaostrenia šošovky, nastavenie vlnovej dĺžky svetla. 

Pretože počet meraní je v týchto prácach dosť veľký, väčšia pozornosť sa venuje hlavne diskusii 

o získanom výsledku. 

 Druhú skupinu tvoria experimenty, ktorých účelom je podrobnejšie sa zoznámiť s 

prírodným úkazom alebo zákonom. Demonštračné experimenty počas prednášok zvyčajne 

neposkytujú dostatok času alebo možnosti na ich realizáciu. V týchto experimentoch sa 

vykonávajú aj merania, avšak nie tie, ktoré sú najdôležitejšie, ale tie, ktoré súvisia so skúmaním a 

porozumením samotného javu. Napr. v laboratórnej práci „Intenzita svetla elektrickej žiarovky a 

nastavenie vlastného výkonu“ je dôležité preskúmať, ako intenzita svetla závisí od výkonu 

elektrického prúdu a vlastný výkon od sily elektrického prúdu, a po určení týchto závislostí, 

zovšeobecniť tento prenos. Pri týchto prácach sa menšia pozornosť venuje výpočtu napätia alebo 

sa vôbec nevyžadujú. 

 

Kvantitatívne merania 
 

 V každodennom živote, vo vede, v technológiách sa človek stretáva s rôznymi 

vlastnosťami telies, ktoré nás obklopujú. Tieto vlastnosti odrážajú procesy interakcie medzi 

telesami a ovplyvňujú zmyslové orgány človeka. Preto, aby sa opísali tieto vlastnosti, zavádzajú 

sa fyzikálne jednotky. Fyzikálna veličina je - kvalitatívna premenná, ale aj kvantitatívna 

individuálna vlastnosť fyzického objektu. Kvantitatívna veličina obvykle definuje jednu z 

vlastností látky. Práca napríklad popisuje funkciu interagujúcich telies, ktoré si navzájom 

prenášajú určité množstvo energie; indikátor lomu popisuje svetelnú funkciu na zmenu rýchlosti 

šírenia svetla, prechodu z jedného prostredia do druhého a podobne. 

 Kvantitatívne rovnaké vlastnosti rôznych hmotných predmetov sú definované číselnými 

hodnotami fyzikálnej veličiny. 

Podľa merných jednotiek a fyzikálneho významu je možné fyzikálne veličiny rozdeliť do 

troch skupín podľa typu, pomenovania a merateľnosti. 

  Veličiny jedného typu sa nazývajú také veličiny, ktoré majú rovnakú mernú jednotku a 

rovnaký fyzikálny význam, tj. líšia sa iba číselnými hodnotami. Napr. hmotnosť fotónov a 

hmotnosť Zeme, rýchlosť svetla a rýchlosť zvuku, atď. 

 Veličiny s rovnakým pomenovaním sa nazývajú veličiny, ktoré majú rovnakú mernú 

jednotku, ale líšia sa svojim fyzikálnym významom. Napr. silová práca a hybnosť sily, jas a 

osvetlenie a i. 



 

 

 Nemerateľné veličiny sa nazývajú veličiny, ktorých číselné hodnoty nezávisia od výberu 

systému meracích jednotiek. Napr. koeficient trenia, relatívna permitivita dielektrického 

materiálu, indikátor lomu svetla. 

Prakticky je možné medzi sebou porovnávať iba číselné hodnoty rovnakého typu. Takýmto 

spôsobom môže mať kvalitatívne rovnaké fyzikálne veličina rôzne kvantitatívne hodnoty. 

Napríklad rýchlosť svetla vo vákuu sa približne rovná 300 000 km/s, rýchlosť zvuku vo vzduchu 

- 330 m/s. 

  V prírodných vedách je experimentálne meranie fyzikálnych veličín veľmi dôležité. 

Meranie sa nazýva kognitívny proces, počas ktorého sa meraná fyzická veličina porovnáva 

s jej štandardnou hodnotou. 

 V súlade s definíciou môžeme napísať: A = n.B, (A - meraná veličina, n - číselná hodnota 

meranej veličiny, B - merná jednotka).      

 Toto je hlavná rovnica merania.  

 Fyzikálne veličiny sú označené gréckymi a latinskými písmenami abecedy. V tabuľke 1 je 

uvedená grécka a latinská abeceda. 

 

Tabuľka 1.  Grécka a latinská abeceda 

 

Grécka abeceda  Latinská abeceda 

A   alfa  A  a a 

B   beta  B  b bė 

   gama  C  c cė 

   delta  D  d dė 

   epsilon  E  e ė 

   dzeta  F  f ef 

   eta  G  g gė 

   teta  H  h ha 

   jota  I  i i 

     kapa  J  j jot 

   lambda  K  k ka 

   mi(miu)  L  l el 

   ni (niu)  M  m em 

   ksi  N  n en 

   omikron  O  o o 

   pi  P  p pė 

   ro  Q  q kū 

   sigma  R  r er 

   tau  S  s es 

   ipsilon  T  t tė 

   fi  U  u ū 

   chi  V  v vė 

   psi  W  w dabl-vė 

   omega  X  x  iksas 

   Y  y igrekas 

   Z  z zė 

 

 

Klasifikácia meraní 

 



 

 

 Existujú dva hlavné typy meraní: priame meranie a nepriame meranie. 

Priame meranie je proces, počas ktorého sa jednorazovým pozorovaním alebo meraním 

zo stupnice zariadenia získava číselná hodnota meranej veličiny. Do tejto skupiny sú priradené 

merania vykonávané meracím zariadením odstupňovaným v určitých jednotkách a porovnanie 

fyzikálnej meranej veličiny s jej mierami: meranie dĺžky pravítkom, posuvným meradlom, 

mikrometrom; meranie času stopkami; meranie hmotnosti pomocou pákovej váhy so závažím; 

meranie teploty teplomerom atď. Výsledky merania sú vždy nepresné z dôvodu nedokonalosti 

meracieho zariadenia, meniacich sa vonkajších podmienok, obmedzených možností nášho 

zmyslového orgánu a iné. 

 Nepriame meranie. Je zrejmé, že nie všetky veličiny je možné merať priamo. Veľmi často 

je výsledok získaný priamym meraním niekoľkých rôznych veličín, ktoré súvisia s meraním 

funkčnej závislosti na základe fyzikálnych pravidelností. Takéto merania sa nazývajú nepriame. 

Napríklad kinetická energia telesa, ktorú nemožno priamo zmerať, ale dá sa ľahko odvodiť 

pomocou vzorca: 

 

𝐸𝑘 =  
𝑚𝑣2

2
,  

 

 

po zmeraní telesnej hmotnosti m a jeho rýchlosti v. 

 

 Niektoré významné fyzikálne veličiny je možné stanoviť obomi spôsobmi. Napríklad 

objem gule je možné zmerať priamo, ponorením do odmerného valca s vodou alebo nepriamo - 

podľa vzorca d3/ 6 ( kde d je priemer). 

 

 

Jednotky 

 

 Merných jednotiek musí byť toľko, koľko je fyzikálnych veličín. Avšak veľký počet 

fyzikálnych veličín je možné znížiť, pretože mnohé z nich sú navzájom prepojené rôznymi 

závislosťami. Preto vyjadrením niektorých veličín inými veličinami môžeme znížiť ich počet. 

 

 Zo všetkých fyzikálnych veličín je možné niektoré označiť ako základné. Merné jednotky 

základných veličín sa nazývajú aj základné jednotky. Fyzikálne veličiny, ktorých jednotky sú 

určené funkčnou závislosťou od základných veličín, sa nazývajú odvodené fyzikálne veličiny. 

Merné jednotky pre odvodené veličiny sú definované pomocou rovníc. Definujúce rovnice môžu 

byť napríklad pre: 

    rýchlosť    v=  / t; 

    prácu    A = F s; 

    moment zotrvačnosti   I = m r2 . 

 Súbor základných a odvodených merných jednotiek robí z merných jednotiek systém 

fyzikálnych veličín. 

 

 

 

Medzinárodný systém jednotiek (SI) 

 

 V roku 1956 Medzinárodný výbor pre merania a hmotnosti rozhodol o zavedení 

Medzinárodného systému jednotiek (SI). Toto rozhodnutie bolo dodatočne prediskutované v roku 

1960 na 11. konferencii o všeobecných meraniach a hmotnosti. Medzinárodný systém jednotiek 

bol zavedený a prijatý v rôznych krajinách. V Maďarsku a Francúzsku bol systém SI legalizovaný 

vládnym nariadením. V Nemecku jednotky medzinárodného systému upravujú aj jednotky 



 

 

merania zavedené správnou radou pre meranie a hmotnosť. V Litve sa medzinárodný systém 

merania fyzikálnych veličín stal povinným v roku 1980. 

 Základné jednotky tohto systému sú: meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin a kandela. 

Doplnkové - radián, steradián. Skrátene je medzinárodný systém jednotiek označený latinskými 

písmenami SI. V tabuľke 2 sú uvedené základné a doplnkové jednotky SI. 

 

 

Tabuľka 2. Základné a doplnkové jednotky SI. 

 

Názov veličiny  Symbol Jednotka 

  Názov Značka 

 Základné jednotky  

Dĺžka  Meter m 

Hmotnosť m Kilogram kg 

Čas t Sekunda s 

Elektrický prúd I Ampér A 

Termodynamická teplota T Kelvin K 

Látkové množstvo n Mol mol 

Intenzita svetla I  Candela cd 

 Doplnkové jednotky  

Radián  Radián rad 

Steradián  Steradián sr 

 

 Definície základných a doplnkových jednotiek: 

Meter - sa rovná vzdialenosti, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792455 sekúnd. 

Kilogram - sa rovná medzinárodnej kilogramovej štandardnej hmotnosti. 1kg je hmotnosť 

rovnajúca sa hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platinovo-irídiový valec uložený 

v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery v Sevres neďaleko Paríža). 

Sekunda - sa rovná dobe prechodu, ktorý prebieha medzi dvoma hyperjemnými hladinami 

základného stavu cézia 133 (133Cs) počas 9 192 631 770 periód žiarenia. 

Ampér – sa rovná konštantnému prúdu, ktorý keby bol udržiavaný v dvoch priamych 

rovnobežných vodičoch nekonečnej dĺžky so zanedbateľným kruhovým prierezom a 

umiestnených jeden meter od seba vo vákuu, vytvoril by medzi týmito vodičmi silu rovnajúcu sa 

2 × 10–7 newtonov na meter dĺžky. 

Kelvin - sa rovná 1/273,13 časti trojného bodu termodynamickej teploty vody. 

Mol - sa rovná množstvu látky, ktorý obsahuje toľko častíc, koľko je atómov v 0,012 kilogramu 

izotopu uhlíka 12. 

Candela - sa rovná intenzite svetla zdroja, ktorý vyžaruje monochromatické žiarenie s frekvenciou 

5,40.1014 Hz a ktorý má v tomto smere intenzitu žiarenia 1/683 W na steradián. 

Radián - je rovný uhlu medzi dvoma polomermi kruhu, keď sa dĺžka oblúka medzi nimi rovná 

dĺžke polomeru kruhu. 

Steradián - je plný uhol s vrcholom v strede gule, vyrezávajúci na povrchu gule plochu rovnajúcu 

sa ploche štvorca so stranou rovnajúcou sa polomeru gule. 

 

 Okrem základných a doplnkových jednotiek SI sa používajú aj odvodené jednotky. Sú 

uvedené v tabuľke 3. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka 3. Odvodené jednotky SI 

 

Názov veličiny Symbol Jednotka 

  Názov Značka 

Priestorové a časové jednotky 

Obsah S Meter štvorcový m2 

Objem V Meter kubický m3 

Rýchlosť v Meter za sekundu  m/s 

Zrýchlenie a Meter za sekundu2 m/s2 

Frekvencia  Hertz Hz 

Frekvencia otáčania  Sekunda-1 s-1 

Uhlová rýchlosť  Radián za sekundu  rad/s 

Uhlové zrýchlenie  Radián za sekundu2  rad/s2 

Mechanické jednotky 

Hustota  Kilogram na meter kubický kg/m3 

Pulz p Kilogram x meter za sekundu kgm/s 

Sila, hmotnosť F, P Newton  N 

Sila hybnosti M Newton x meter Nm 

Tlak, napätie ,  Pascal  Pa 

Práca, energia  A, E Joule J 

Výkon P Watt  W 

Plošná hustota el. prúdu I Kilogram na meter štvorcový kgm2 

Povrchové napätie  Newton na meter N/m 

Hybnosť, impulz sily L Kilogram na meter štvorcový 

za sekundu 

kg m2/ s 

Akustické jednotky 

Sila zvuku  P Watt  W 

Intenzita zvuku  I Watt na meter štvorcový  W/ m2 

Akustický tlak p Pascal  Pa 

Tepelné jednotky 

Teplo Q Joule J 

Špecifické teplo c Joule na kilogram x Kelvin J/(kg K) 

Fúzia, odparovanie, teplota varu L, , q Joule na kilogram J /kg 

Teplotný koeficient  Kelvin-1  K-1 

Elektrické a magnetické jednotky 

Hustota elektrického prúdu j Ampér na meter štvorcový A/ m2 

Elektrický náboj  q Coulomb  C 

Hustota elektrického náboja  Coulomb na meter kubický C/m3 

Povrchová hustota elektrického náboja  Coulomb na meter štvorcový C/m2 

Elektrické napätie, potenciál, rozdiel 

potenciálov, elektromotor 
U, , , 

 

Volt  V 

 

Sila elektrického poľa E Volt na meter V/ m 

Elektrická kapacita C Farad F 

Elektrická konštanta 0 Farad na meter F/ m 

Elektrický odpor R, r Ohm   

Špecifický odpor  Ohm x meter   m 

Elektrická vodivosť  Siemens  S 

Špecifická vodivosť  Siemens na meter S/m 



 

 

Magnetický tok  Weber  Wb 

Magnetická indukcia B Tesla  T 

Indukcia L Henry  H 

Magnetická konštanta 0 Henry na meter H/ m 

Elektromagnetická energia W Joule  J 

Aktívny výkon P Watt W 

Plný výkon  U,P Volt x ampér   VA 

Optické jednotky 

Svetelný tok  Lúmen  m 

Intenzita osvetlenia E Lux  x 

Svietivosť B Nit  nt 

Jas S Lúmen na meter štvorcový m/ m2 

Optická mohutnosť D Dioptria D 

Jednotky ionizujúceho žiarenia 

Dávka žiarenia  D Gray  Gy 

Absorbovaná dávka žiarenia N Gray za sekundu Gy/ s 

Nuclidová aktivita a Becquerel   Bq 

 

Opakovanie desatinných čísiel 

 

 Spolu so základnými jednotkami SI sa používajú desatinné čísla, ktoré sú definované ako 

jednotky SI vynásobené 10n. Kde n je celé číslo. V niektorých prípadoch sa multiplikátor 10n 

zmení na meraciu jednotku s konkrétnou predponou (tabuľka 4). 

 

Tabuľka 4. Predpony a multiplikátory pre tvorbu názvu jednotiek 

 

Názvoslovie Názvoslovie 

Multiplikátor Označenie Predpona Multiplikátor Označenie Predpona 

101 da deca 10-1 d deci 

102 h hecto 10-2 c centi 

103 k kilo 10-3 m mili 

106 M mega 10-6  micro 

109 G giga 10-9 n nano 

1012 T tera 10-12 p pico 

1015 P peta 10-15 f femto 

1018 E exa 10-18 a ato 

Multiprikátory a desatinne čísla nie sú jednotky SI.  

 Predpony hecto, deca, deci, centi sa používajú iba vo forme široko rozšírených a v praxi 

používaných jednotiek. Napríklad hektár, deciliter, centimeter. 

 V praxi sa nemôžu používať dve predpony naraz. Napr. 109 m = 1 Gm, ale nie 109m =106 

103m = 1 Mkm. 

  Ak sa používa komplexne odvodená jednotka, k prvej násobiacej jednotke sa pridá 

predpona, ktorá je v čitateľovi zlomku. Napríklad kPa.s/m, ale nie Pa.ks/m. V týchto prípadoch, 

keď sú jednotky v praxi veľmi rozšírené, je možné k jednotke pridať predponu, ktorá je v 

menovateli zlomku. Napríklad kV/cm, A/mm2. 

 Opakujúce sa a parciálne jednotky sú zvolené tak, aby číselné hodnoty fyzikálnej veličiny 

boli v intervale od 0,1 do 1000. Opakujúce sa a parciálne jednotky je vhodné písať iba v konečnom 

výsledku a pri výpočtoch používať jednotky SI, pričom predpony sa menia multiplikátormi 10n. 

Okrem opakujúcich sa a parciálnych jednotiek sa používajú aj opakujúce sa a parciálne 

časové a plošné jednotky, ktoré nie sú desatinné. Napríklad časové jednotky: minúta, hodina, 24 



 

 

hodín; jednotky plochého uhla: stupeň, minúta, sekunda. Rovnakým spôsobom sa používajú aj 

jednotky, ktoré získali široké uplatnenie, napríklad týždeň, mesiac, rok, vek. Nesystémové 

jednotky, ako napríklad čas (minúta, hodina, 24 hodín), plochý uhol (stupeň, minúta, sekunda), 

dĺžka (svetelný rok), hmotnosť (jednotka atómovej hmotnosti) a ďalšie, sa s predponami 

nepoužívajú. Nesystémové jednotky a ich vzťah k jednotkám SI je uvedený v tabuľke 5. 

 

Tabuľka 5. Nesystémové jednotky a ich vzťah k jednotkám SI 

 

Názov Jednotka 

 Názov       Označenie Vzťah k jednotkách SI 

Hmotnosť Tona, 

Cent, 

jednotka atómovej 

hmotnosti, 

t  

cnt 

u (a.m.v.) 

103 kg 

100 kg 

1,6610-27kg 

Čas minúta 

hodina 

24 hodín 

min. 

h 

para 

60 s 

3600 s 

86400 s 

Uhol stupeň 

minúta 

secunda 

 

 

 

1,7410-2 rad 

2,9110-4 rad 

4,8510-6 rad 

Objem liter  10-3 m3 

Dĺžka Astronomická jednotka 

Svetelný rok 

Parsek 

Angstrom 

ua 

ly 

pc 

 

1,50 1011m 

9,461015m 

3,091016m 

10-10m 

Plocha Hektár 

Ár 

ha 

a 

104m2 

100 m2 

Energia Elektrón volt eV 1,610-19 J 

Práca watthodina Wh 3,6 103J 

Tlak atmosféra atm 105Pa 

Reakčná sila var var  

Sila Silový kilogram kG 9,8 N 

Teplota Stupeň Celsia C  

V roku 2019 boli základné jednotky SI predefinované v súlade s medzinárodným systémom 

kvantít, ktorý bol uvedený do účinnosti na 144. výročie dohovoru o meračoch, 20. mája 2019. V 

rámci redefinície boli štyri zo siedmich základných jednotiek SI - kilogram, ampér, kelvin a mol 

predefinované nastavením presných číselných hodnôt pre Planckovu konštantu (h), elementárny 

elektrický náboj (e), Boltzmannovu konštantu (kB) a Avogadrovu konštantu (NA). Sekunda, meter 

a kandela už boli definované fyzikálnymi konštantami a nepodliehali korekcii ich definícií. 

Cieľom nových definícií bolo zlepšiť SI bez zmeny hodnoty akýchkoľvek jednotiek a zaistiť 

kontinuitu s existujúcimi meraniami. V novembri 2018 26. generálna konferencia o váhach a 

mierach (CGPM) jednomyseľne schválila tieto zmeny, ktoré Medzinárodný výbor pre váhy a 

miery (CIPM) navrhol už skôr v tom roku po zistení, že boli vopred dohodnuté podmienky zmeny 

splnené. Tieto podmienky boli splnené sériou experimentov, ktoré merali konštanty s vysokou 

presnosťou v porovnaní so starými definíciami SI a boli vyvrcholením desaťročí výskumu. 

 

Ďalšie literárne zdroje: 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units 

https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units
https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23


 

 

Približné výpočty 
 

 Dosiahnuť presnejší výsledok, ako nám umožňuje zadanie, je nezmyselné. 

Pri rôznych úlohách sú číselné hodnoty analyzovaných veličín zvyčajne približné. Mnoho 

z konštánt je tiež približných. Prakticky používaná hodnota zrýchlenia voľne padajúceho predmetu 

je napríklad 9,81 m/s2, pomer obvodu kruhu k jeho priemeru 3,14, hmotnosť elektrónu 9,11×10–

31 kg. Pri presnom výpočte sú získané hodnoty týchto veličín nasledujúce: g = 9 80665 m/s2,  = 

3,1416, me = 9 106.10–31 kg. Preto pri výpočtoch je potrebné zohľadňovať také hodnoty, ktoré 

zodpovedajú požadovanej presnosti práce. 

V približných výpočtoch sa zápis 15,8 líši od 15,80. Poznámka: 15,8 znamená, že za touto 

hodnotou môže byť skutočná číselná hodnota v rozsahu od 15,75 do 15,84.  

Významnými (platnými) číslami sa nazývajú všetky číslice, okrem počiatočných núl. 

Napríklad v čísle 0,0708 - existujú tri platné číslice. Prvé dve nuly vľavo od čísla nie sú významné, 

nula medzi siedmimi a ôsmimi je významná. V čísle 6100 - existujú štyri platné číslice. Poznámka: 

6,1.103 znamená, že existujú iba dve platné číslice (šesť a jedna). Nuly, napísané na konci celého 

čísla vyjadrujú číselný riadok, nie sú významné. V týchto prípadoch je lepšie nepísať nuly na konci 

čísla, alebo zmeniť ich na 10n. 

Napríklad hodnota veličiny 4200 × 100, by sa potom mala zapísať ako 42 × 102 alebo 4,2 × 103. 

Takýto zápis poukazuje nato, že v tomto čísle sú dve platné číslice. 

 

Pravidlá zaokrúhľovania čísel 

 

 Po zaokrúhlení zostanú iba skutočne významné čísla a všetky ostatné sa vypustia.  

 

Prvé pravidlo: Zaokrúhľovanie, vypúšťanie číslic, ak je prvá z vynechaných číslic menšia 

ako 5 (zaokrúhľujeme nadol, t.z. nemeníme číslicu zaokrúhľovania). 

 Napr.  73,42  73; 

   806,03  806;   

   442  440. 

 Druhé pravidlo: Zaokrúhľovanie, vypúšťanie číslic, ak je prvá z vynechaných číslic väčšia 

alebo rovné 5 (zaokrúhľujeme nahor). To znamená, že číslicu zaokrúhľovania navýšime o +1. 

  

 Napr.  35,852  35,85, 

   35,852  35,9, 

   35,852  36. 

 

 Tretie pravidlo: Ak je prvá vynechaná číslica 5 a nie sú za ňou žiadne číslice alebo 

nasledujú nuly,  predchádzajúcu číslicu (číslicu zaokrúhľovania) urobíme párnou (tj zaokrúhlime 

ju na najbližšiu párnu číslicu). Odôvodnenie tretieho pravidla je, že približne v polovici prípadov 

sa číslo zaokrúhli nahor a v druhej polovici prípadov sa zaokrúhli nadol. 

 Napr.   0,435  0,44; 

   0,465  0,46. 

  

 Štvrté pravidlo: Ak je potrebné zaokrúhliť niekoľko čísel, nezaokrúhľujeme postupne 

po etapách, ale v jednom kroku, t.z. všetky nepotrebné čísla vynecháme naraz. V opačnom prípade 

môže byť zaokrúhľovanie nesprávne. 

 Napr.   Číslo 565,46 zaokrúhlime na tri významné čísla nasledovne: 

   Správny postup: 565,46  565;  

   Nesprávny postup: prvý krok 565,46  565,5;  

           Druhý krok 565,5  566. 

 



 

 

 Pravidlá zaokrúhľovania v matematických výpočtoch 

 

  Ak nie sú všetky čísla uvedené s rovnakým počtom desatinných miest, aby sa uľahčil 

výpočet, zaokrúhlime ich. Robíme to podľa pravidiel 1, 2, 3 a 4, pričom po zaokrúhlení ponecháme 

počet desatinných miest o jedno miesto väčší, ako je v najmenej presnom čísle. 

 Napr.  
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  Sčítaním alebo odčítaním približných čísiel zostane vo výsledku za čiarkou toľko 

desatinných miest, koľko ich je v sčítavanom čísle s najmenším počtom desatinných miest. 

 Napr.  

    23,2 + 0,442 + 7,247  23,2 + 0,44 + 7,25  30,89  30,9. 

 

  Pri násobení a delení zostane vo výsledku toľko významných čísel, koľko ich je v čísle 

násobenia/delenia s najmenším počtom desatinných miest. 

              Napr.  

   30,9  1,8364  30,9 1,84 = 56,856  56,9. 

   56,9  2,412  56,9  2,41 = 23,609  23,6. 

 

 V prípade násobenia a delenia platí jedno výnimočné pravidlo: 

  Ak jeden z multiplikátorov začína jednotkou a druhý inou číslicou ako jedna, potom 

vo výsledku zostane o jednu číslicu (desatinné miesto) viac, ako bolo v čísle násobenia/delenia 

s najmenším počtom desatinných miest. 

  

Napr. 

   13,27  0,84  13,3  0,84  11,2 (nie 11). 

  Pri umocňovaní zostane vo výsledku toľko významných číslic, koľko ich je v základnom 

čísle. 

 Napr. 

   (11,38)2 = 129,5044  129,5; 

   2163  101105 . 

  Extrahovaním koreňa zostane vo výsledku toľko platných číslic, koľko ich je pod 

koreňom. Napr. 

   5,12 = 1,724  1,72. 

  Pri zaokrúhľovaní logaritmov platí pravidlo, že počet desatinných miest logaritmu sa 

rovná počtu platných číslic jeho argumentu. 

 Napr. 

   lg 77,23  2,8878  2,888. 

 

  Pri výpočtoch v ich medzikrokoch ponecháme pri jednotlivých číslach počet desatinných 

miest o jedno miesto väčší, ako je v najmenej presnom čísle. Konečný výsledok sa následne 

zaokrúhli a tým sa reverzné desatinné miesto zmaže. 

 Napr.  
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Chyby pri meraniach 
 

Klasifikácia chýb 

 

 Chyby meraní klasifikujeme na tri typy: chyby s vysokou mierou, systémové chyby a 

minimálne chyby. 

  O chybe s vysokou mierou uvažujeme v prípadoch poruchy zariadenia, okamžitých zmien 

podmienok merania, nízkej kvalifikácie experimentátora, či nedostatku jeho pozornosti. Napr. keď 

sa nesprávne vypočíta hodnota jednej položky stupnice prístroja, získajú sa nesprávne údaje; 

nepozorný experimentátor napíše 64 namiesto 54 atď. Vysoká miera chyby sa nehodnotí. Chyby 

sa odstránia vykonávaním opakovaných meraní a výpočtov s pomocou experimentátora s vyššou 

kvalifikáciou. 

 Dôvodom systémových chýb je nedokonalosť meracieho zariadenia a nedostatky 

v metodike merania. Tieto chyby sa objavujú v dôsledku nedokonalej konštrukcie meracieho 

zariadenia a nepresnosti ich výroby, napríklad v dôsledku malého rozdielu vo veľkosti ramena na 

váhe. V prípade systémových chýb, ktoré vznikajú pri opakovaných meraniach, sa údaje 

odchyľujú od presnej hodnoty na jednu a rovnakú stranu. Systémové chyby sa znižujú kontrolou 

prístrojov, zdokonaľovaním teórií a experimentálnych metód a porovnávaním meraní rovnakých 

množstiev rôznymi metódami. 

 Príčiny minimálnej chýb sú nevedomé a nekontrolované poruchy, ktorých vplyv 

na výsledky merania nie je možné priamo vyhodnotiť. Existujú rôzne druhy porúch, ich charakter 

a vplyv na výsledok merania sú rôzne. Napríklad počítanie položiek v mriežke závisí od toho, kde 

sa nachádza oko pozorovateľa (obr. 1). V prípade B sa hodnota merania zníži a v prípade C sa 

zvýši. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Minimálna chyba pri počítania položiek v mriežke v závislosti od polohy oka 

 

 Pri veľmi citlivých indikáciách stupnice pákovej váhy môžu mať na správnosť merania 

vplyv nečistoty usadené na váhach, blízkosť experimentátora pri jednom z predĺžených ramien 

váhy a podobne. 

Pri minimálnej chybe platia zákony pravdepodobnosti a existuje rovnaká 

pravdepodobnosť, že sa na skutočnej nameranej veličine prejaví odchýlka merania na oboch 

stranách. 

 V tomto prípade je hlavným rozdielom medzi minimálnou a systémovou chybou to, že pri 

opakovaných meraniach sa výsledok líši od skutočnej hodnoty na oboch stranách. Vplyv 

minimálnej chyby sa určitým spôsobom vyhodnocuje spracovaním údajov z merania. Je možné sa 

pokúsiť odstrániť vplyvy pôsobiace na meranie, ale nie je možné ich úplne odstrániť. 

 Minimálnu chybu je možné znížiť opakovaním meraní.  

Pripomíname, že chyby podľa formy vyjadrenia sa delia na absolútne a relatívne. 

 

 Povedzme, že po niekoľkých meraniach dĺžky bolo zistené: 

 = (2,000  0,001) m. 

   

 

 
 

A 

B 

C 

 



 

 

 

 V tomto prípade je odchýlka 1 mm uspokojivá, ale ak by sme zmerali priemer gule 3 mm 

s rovnakou odchýlkou, potom by získaný výsledok bol neuspokojivý. Z tohto príkladu je zrejmé, 

že absolútna odchýlka úplne nevystihuje kvalitu merania. Relatívna odchýlka  definuje presnosť 

merania a ukazuje, ktorá časť meranej veličiny predstavuje absolútnu odchýlku. 

 

 Pri predchádzajúcom príklade, v prvom prípade môžeme relatívnu odchýlku vypočítať: 

1 = 0,001: 2 100% = 0,05%, 

V druhom prípade: 

2 = 1: 3  100% = 33%,  

nadobudnuté hodnoty relatívnej odchýlky sú výrazne odlišné aj keď absolútne hodnoty odchýlky 

boli rovnaké. 

 

Chyby priameho merania 

 

Rozdiel nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny x od jej skutočnej hodnoty x0 definuje odchýlku 

merania, ktorá je vyjadrená jednotkami meranej veličiny: 

 x = x - x0.    

 Toto je absolútna odchýlka. 

 Pretože nepoznáme skutočnú hodnotu x0, nepoznáme ani odchýlku merania x, avšak 

môžeme ju vyhodnotiť. Chybovosť sa vyhodnocujú dvoma spôsobmi: buď s uvedením najväčšej 

možnej absolútnej hodnoty odchýlky x, pre ktorú platí: 

x x,    

alebo pomocou hodnoty odchýlky xp a pravdepodobnosti P: 

     x xp .                  

Veličina P sa nazýva pravdepodobnosť spoľahlivosti a xp - interval spoľahlivosti. 

 

 V tomto prípade je zapísaná hodnota X meranej veličiny definujúca interval spoľahlivosti 

a koeficient spoľahlivosti: 

X = x  xp, P. 

    

Pri fyzikálnom meraní je potrebné zabezpečiť dve hlavné požiadavky: 

1) určiť hodnotový interval xp, v ktorom je skutočná hodnota meranej veličiny. 

2) označiť interval spoľahlivosti, t. j. pravdepodobnosti P, že sa v tomto intervale nachádza 

skutočná nameraná hodnota. 

 Meranie relatívnej odchýlky 

 =
 x

x0


    

vyjadruje odchýlku merania podľa častí meraného množstva alebo percenta. 

  

Zariadenie na priame meranie charakterizuje znížená odchýlka , ktorá vyjadruje najväčšiu 

odchýlku merania x podľa horného limitu merania Nm: 

 

 = x / Nm .  

      

Znížená odchýlka, vyjadrená v percentách, sa nazýva vysoká presnosť. Vysoká presnosť 

0,5 znamená, že relatívna odchýlka merania je 0,5%. 

 

 Ďalšou charakteristikou prístroja je citlivosť S, ktorej číselná hodnota sa rovná počtu 

položiek, nad ktorými sa ukazovateľ uvoľňuje, pričom sa meraná veličina zmenila o jednu: 

 



 

 

S = N / y ,      

y - zmena meranej veličiny, N - počet položiek. 

 

 Opačná veličina k citlivosti sa nazýva stupnica hodnôt položky prístroja. Ukazuje, ako 

veľmi sa meraná veličina mení, ak sa ukazovateľ prístroja pohyboval po jednej položke. 

 

y0=
1

S

 y

N



. 

 

Chyby nepriameho merania 

 

 V prípadoch, keď nie je možné merať fyzikálne veličiny priamo, sa používajú nepriame 

merania.  

 Povedzme, že fyzikálna veličina z je priamo merané veličina a, b .... definovaná funkciou: 

  z= f (a,b, ...) .   

   

Odchýlka nepriamo meranej veličiny z závisí od odchýlok priamo meranej veličiny (a, b, 

...). Každý odchýlka priamo meranej veličiny z závisí od ich funkčného vzťahu. 

Napríklad, ak sa vo vzorci objemu valca V = .R2.H množstvo R na druhú a H stupeň rovná 

jednej, potom presnosť merania je rovnaká, vplyv množstva H na odchýlku objemu V bude menší 

ako množstvo R. 

 

Absolútne odchýlky nepriameho merania sa získajú nasledovne: 

• daný výraz z = f (a, b, ...) je diferencovaný (premenné - priamo merané veličiny a, b, ...); 

• diferenciálny znak sa zmení na znak rozdielu ; 

• prvky a, b, ... sú zoskupené a sú zapísané ich absolútne hodnoty. 

 

  

     z
  f(a, b,  ...)

 a
  a  +  

  f(a,  b,  ...)

  b
  b  +  ...  .max 








 

 Príklad: 

 1. V = a  b  c;    

    dV = (b c)da + (ac)db + (ab)dc; 

    V = b ca + a cb +a bc. 

 2. V = R2 H;   

    dV = 2R H  dR + R2 dH; 

    V = 2R H  R + R2 H. 

 

 Na odhad odchýlky nepriamo meranej veličiny z je často pohodlnejšie najskôr vypočítať 

relatívnu odchýlku  tejto veličiny a potom absolútnu z. 

 

 Podľa definície sa relatívna odchýlka rovná: 

     = z / z. 

 

  Relatívnu odchýlku výsledku je možné určiť nasledovne: 

• funkcia z = f (a, b, ...) je vypočítaná logaritmicky na prirodzenom základe; 

• daný výraz je diferencovaný (premenné - priamo merané veličiny a, b, ...); 

• diferenciálny znak sa zmení na znak rozdielu ; 

• prvky a, b, ... sú zoskupené a sú zapísané ich absolútne hodnoty. 

 



 

 

  







max

max=
 z

z f(a,  b,  ...)

 f(a,b,  ...)

 a
   a +

f(a,b,  ...)

 f(a,  b,  ...)

 b
   b+...  .


 

1 1
 

  zmax = max z.       

 Príklad: 

   1. Q =  
U

R
 t

2

; 

    ln Q = 2ln U + ln t - ln R; 

    
   Q

Q
 = 2 

U

U
 +

R

R
 +  

 t

t
. 

   2. g =  
4 

T

2

2

 l
; 

    ln g = ln 4 + 2 ln  + ln  - 2 ln T; 

    
   g

g
 =  2  +

 
 + 2

 T

T








 . 

     

 Takýmto spôsobom sme získali relatívne maximum max a absolútne maximum zmax 

odchýlky. Je to najväčšia možná odchýlka nepriamo meranej veličiny z, ktorá by bola, ak by všetky 

priamo namerané odchýlky veličín zmenili hodnotu z na rovnakú stranu. Takto je vypočítaná 

odchýlka z väčšia ako skutočná, pretože pravdepodobnosť, že všetky odchýlky meraných veličín 

budú mať rovnaké znamienko je malá. 

 

Niektoré vzorce na vypočítanie odchýlky meraní sú uvedené v tabuľkách 6 a 7. 
 

Tabuľka 6. Nepriame odchýlky merania. Jedna variabilná funkcia 

 

Č. Funkcia Absolútna odchýlka Relatívna odchýlka 
 

1. 

nA nA A

A
 

 

2. 

An nAn-1A n A

A


 

 

3. 
An  

1
1

n
 A An

 - 1










   

1

n
 

A

A


 

4. sin A (cos A) A (ctg A) A 

5. cos A (sin A) A (tg A) A 

 

6. 

tg A A

cos A2
 

2A

sin 2A
 

 

7. 

ctg A A

sin A2
 

2A

sin 2A
 

 

8. 

ln A A

A
 

A

A ln A
 

9. eA eAA A 

 

 

Tabuľka 7. Nepriame odchýlky merania. Niekoľko variabilných funkcií 

 



 

 

  Maximálna hodnota 

odchýlky 

Stredná hodnota odchýlky 
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Identifikácia premenných 

 
Premenná je akýkoľvek faktor, ktorý môže ovplyvniť správanie experimentálneho nastavenia. 

Faktor, ktorý je počas merania manipulovaný, je nezávislá premenná. Faktor, ktorý závisí od 

nezávislej premennej, je závislá premenná. 

 
 

Lineárny graf ukazuje, ako sa závislá premenná mení v závislosti od nezávislej premennej.  

 

Postupy na zakreslenie lineárnych grafov z údajových tabuliek: 

1. Vo svojich údajoch identifikujte nezávislú premennú a závislú premennú. 

2. Určte rozsah nezávislej premennej, ktorá sa má zakresliť. 



 

 

3. Rozhodnite, či je pôvod (0,0) platným dátovým bodom. 

4. Rozložte údaje čo najviac. Nechajte každú bunku na milimetrovom papieri predstavovať 

práve jednu jednotku (násobky 2, 5, 10). 

5. Očíslujte a označte vodorovnú os. 

6. Zopakujte kroky 2-5 pre závislú premennú. 

7. Zakreslite údajové body do grafu. 

8. Nakreslite najlepšie vyhovujúcu priamku alebo hladkú krivku, ktorá prechádza čo 

najväčším počtom údajových bodov. Nepoužívajte sériu úsečiek, ktoré spájajú body. 

9. Dajte grafu názov, ktorý jasne hovorí, čo graf predstavuje. 

 

Úloha 1: 

Hmotnostné hodnoty uvedených objemov nugetiek z čistého zlata sú uvedené v tabuľke 1: 

 

Objem (cm3) Hmotnosť (g) 

1,0 19,4 

2,0 38,6 

3,0 58,1 

4,0 77,4 

5,0 96,5 

 

a) Nakreslite graf závislosti objemu od hmotnosti z hodnôt uvedených v tabuľke a nakreslite 

krivku, ktorá najlepšie vyhovuje všetkým bodom. 

b) Popíšte výslednú krivku. 

c) Aký typ vzťahu existuje podľa grafu medzi hmotnosťou zlatých nugetov a ich objemom? 

d) Akú hodnotu má sklon tohto grafu? Zahrňte správne jednotky. 

e) Napíšte rovnicu znázorňujúcu hmotnosť ako funkciu objemu. 

f) Výsledný graf slovne popíšte. 

  

Úloha 2: 

Presuňte údajové body a ich chybové úsečky a sledujte okamžitú aktualizáciu najvhodnejšej 

polynómovej krivky. Vyberte si typ: lineárny, kvadratický alebo kubický. Štatistika znížených chí-

kvadrátov vám ukáže, kedy je riešenie dobré. Alebo sa môžete pokúsiť nájsť najvhodnejšie 

prispôsobenie manuálne, úpravou parametrov vhodnosti. 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/curve-fitting 

 

Chybová úsečka sa používa na označenie odchýlky v správnosti údajov v grafe (polovičná dĺžka 

chybovej úsečky sa rovná jednej štandardnej odchýlke). 

 

Riešenie úlohy 1: 

a)  

https://phet.colorado.edu/en/simulation/curve-fitting


 

 

b) priamka,  

c) lineárny,  

d) sklon ma hodnotu  
∆𝑦

∆𝑥
=  

96.5  g−19.4 g

5.0 cm3−1.0 cm3
= 19 g/cm3,  

e) m = (19 g/cm3) V,  

f) Hmotnosť zodpovedajúca 1 cm3 čistého zlata je 19 g. 

 

Pohybové diagramy 

 

Vzdialenosť - je celá dĺžka dráhy objektu, aj keď sa objekt pohybuje v mnohých smeroch. 

Vektor - veličina, ktorá má veľkosť a smer. 

Časový interval je skalárny (množstvo je iba číslo). 

Magnitúda - miera veľkosti (pri kreslení vektorov je veľkosť vektora úmerná dĺžke tohto vektora). 

Posun - zmena polohy, má smer, je to vektor. 

Pohyb je možné popísať pomocou dátovej tabuľky, pohybového diagramu a grafu.  
 

 

 

 

Graf popisujúci, ako sa v priebehu času mení rýchlosť objektu 

 Ak je čiara vodorovná, rýchlosť je konštantná (žiadne zrýchlenie) 

 Ak sa čiara zvažuje nahor, predmet sa zrýchľuje 

 Ak čiara klesá, predmet spomaľuje  

Vzdialenosť, ktorú objekt prejde, sa dá určiť pomocou oblasti pod čiarou 



 

 

 

Vzdialenosť znázornená pomocou grafu (Engineeringtoolbox com) 

 

Graf prejdenej vzdialenosti - plocha uzavretá vo vnútri priamky v diagrame v-t (t na osi x a  v na osy 

y) zodpovedá prejdenej vzdialenosti. Táto vlastnosť platí pre všetky druhy pohybov. 

Výška obdĺžnika predstavuje priemernú rýchlosť. 

 

Výpočet: ∆𝑥 = 𝑣𝑎 ∙ 𝑡 =  
𝑣+ 𝑣𝑜

2
t 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑎𝑡 



 

 

∆𝑥 =  𝑣0 ∙ 𝑡 + 
1

2
𝑎𝑡 

 

 Zrýchlenie objektu je dané gradientom grafu 

 Zrýchlenie (m/s2) = zmena rýchlosti (m/s) : čas (s) 

 

 Gradient čiar je úmerný zrýchleniu - čím je gradient strmší, tým je zmena rýchlosti väčšia 

 Rovné čiary znamenajú konštantnú rýchlosť 

 Plocha pod grafom (čiarou) nám hovorí o prejdenej vzdialenosti 

 Čiary, ktoré majú sklon nadol, majú negatívny gradient, a dá sa teda povedať, že majú 

negatívne zrýchlenie: Je to to isté ako spomalenie 

 Ak sa zmení gradient priamky, potom sa musí zmeniť zrýchlenie telesa: 

o Čiara s konštantným gradientom predstavuje konštantné zrýchlenie (lineárny 

pohyb) 

o Zakrivená čiara predstavuje meniace sa zrýchlenie - buď klesajúce (ak je gradient 

menší) alebo rastúce (ak je gradient väčší)  

Ďalšie literárne zdroje: 

https://sciencing.com/analyze-graphs-8482849.html 

 

Graf rýchlosti a času v geogebre : https://www.geogebra.org/m/jsvPpNxT 

 

Úloha: 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-

man.html?simulation=moving-man 

https://sciencing.com/analyze-graphs-8482849.html
https://www.geogebra.org/m/jsvPpNxT
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man


 

 

Derivácie vo fyzike 

Mnoho fyzikálnych procesov je popísaných rovnicami obsahujúcimi derivácie, nazývanými 

diferenciálne rovnice. Fyzika sa zaoberá predovšetkým tým, ako sa veličiny v priebehu času menia 

a vyvíjajú, a pojem „časová derivácia“ - rýchlosť zmeny v čase - je zásadný pre presnú definíciu 

niekoľkých dôležitých pojmov. V newtonovskej fyzike sú významné najmä časové derivácie 

polohy objektu: 

 rýchlosť je derivácia (vzhľadom na čas) posunu objektu (vzdialenosť od pôvodnej 

polohy) 

 zrýchlenie je derivácia (vzhľadom na čas) rýchlosti objektu, to znamená druhá derivácia 

(vzhľadom na čas) polohy objektu. 

Napr. Ak je poloha objektu definovaná ako: 

x(t) = 16t2 + 16t + 5 (m) 

potom je rýchlosť objektu 

v (t) = 32 t + 16                 (m/s) 

a zrýchlenie objektu: 

a (t) = 32  (je konštanta)                (m/s2) 

Vo všeobecnosti 

 

Diferenciálna rovnica je vzťah medzi súborom funkcií a ich deriváciami. Bežná diferenciálna 

rovnica je diferenciálna rovnica, ktorá vzhľadom na premennú dáva do súvislosti funkcie jednej 

premennej s ich deriváciami. Parciálna diferenciálna rovnica je diferenciálna rovnica, ktorá spája 

funkcie viac ako jednej premennej s ich parciálnymi deriváciami. Diferenciálne rovnice vznikajú 

prirodzene vo fyzikálnych vedách, v matematickom modelovaní a v samotnej matematike. 

Napríklad Newtonov druhý zákon, ktorý popisuje vzťah medzi zrýchlením a silou, možno uviesť 

ako obyčajnú diferenciálnu rovníc.  

 

Napríklad: 

𝐹𝑥 = 𝑚 𝑎𝑥 = 𝑚 
d𝑣𝑥

d𝑡
 = 𝑚

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2  
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