
ONLINE PROCVIČOVÁNÍ DRILL & SKILL 
A POČÍTAČEM PODPOROVANÉ EXPERIMENTY VE 

VÝUCE MATEMATIKY SE SYSTÉMEM VERNIER 
 

Mgr. Pavel Böhm 
Katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze 

Edufor 
 
Abstrakt: Článek popisuje online službu pro procvičování DRILL & SKILL 
(www.drillandskill.com). Nejedná se o e-learning, ale o nástroj pro procvičování činností, 
jako je sčítání zlomků, násobilka a podobně. V druhé části článku jsou náměty na jednoduché 
a rychlé experimenty se systémem Vernier, které mohou pomoci při výuce matematiky. 
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Online application DRILL & SKILL and Computer-Assisted Experiments 

with Vernier in Math 
 

Abstract: This article introduces the web application DRILL & SKILL 
(www.drillandskill.com). This application does not serve as an e-learning. It is rather a tool 
for practice (fractions, multiplication etc.). Second part of the article offers several quick and 
easy-to-perform experiments that can help to teach Math. 
 
Key words: practice, online, math, computer-assisted experiments, graphs, functions. 
 

Část A – Online procvičování DRILL & SKILL 
Jedná se o internetovou službu provozovanou na adrese www.drillandskill.com. Služba 

umožňuje procvičování a upevňování některých dovedností či znalostí. Výhodou 
internetového přístupu je to, že uživatelé mají k dispozici vždy aktuální verzi a automaticky 
také všechny nové trenažéry, jejichž množství rychle roste. 

Proč na projektu pracujeme 
Trenažéry jsou vhodné zejména tam, kde je důležité 100% zvládnutí dovednosti, protože 

jinak by nastaly problémy s pokročilejšími navazujícími činnostmi. 
Je důležité, aby učitelé „drilovací“ složku učení nepodceňovali. Bohužel ale vymýšlení, 

zadávání a kontrolování těchto jednoduchých úloh (třeba násobilky) je pracné a časově 
náročné. Přitom nejde o intelektuálně náročné činnosti. 
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Čas a síly, které učitel ušetří tím, že nemusí vymýšlet, zadávat a kontrolovat drilovací 
úlohy (aniž by je ale vynechal!), může přesunout ke kreativnějším činnostem se žáky, při 
kterých už je role učitele nezastupitelná. 

Rozhodně varujeme před tím, aby někdo „drilování“ považoval za jediný úkol školy. 
Sami nadšeně propagujeme badatelsky orientované vyučování se systémem Vernier. Přesto 
(či právě proto) víme, že dril zkrátka má ve škole své důležité místo. 

Co potřebuje žák 
• dokonale zvládnout znalosti a dovednosti, které jsou důležité samy o sobě či nezbytné 

k provádění pokročilejších činností 
• nebýt při učení zbytečně stresován počátečními neúspěchy 
• mít zpětnou vazbu a současně vnější motivaci v podobě důsledné kontroly plnění 

zadaných úkolů 
• přizpůsobit rozsah opakování svým individuálním potřebám – neztrácet čas 

zbytečným procvičováním již zvládnutého učiva, a naopak mít dostatek času v 
oblastech, kde zaostává 

Co potřebuje učitel 
• neplýtvat časem a silami na tvorbu a kontrolu triviálních úloh 
• mít přehled o tom, jak si který žák stojí 
• mít k dispozici množství již připravených trenažérů, ale též mít možnost si nový 

trenažér vytvořit či upravit podle potřeb svých žáků 

Co umí Online procvičování DRILL & SKILL z pohledu žáka 
• zadané úkoly řeší tolikrát, kolikrát potřebuje 
• učitel vidí jeho nejlepší výsledky 

Co umí Online procvičování DRILL & SKILL z pohledu žáka 
• zadání úkolu je snadné a trvá pouze okamžik 
• výsledky jednotlivých žáků vidí v přehledné tabulce 
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Jak vidí učitel výsledky žáků 
Učitel například žákům řekne, že chce, aby měli do neděle všichni pět jedniček z 

násobilky. Každý úkol obsahuje například 20 úloh na násobení, kromě hlídání správnosti 
řešení lze nastavit i časový limit, aby byli žáci nuceni řešit nejen přesně, ale i svižně. 

V pondělí ráno si pak může prohlédnout výsledky (jedná se o fiktivní žáky): 

 
 
Každý žák mohl řešit úkoly tolikrát, kolikrát chtěl. Učiteli se zobrazuje v tabulce 5 

nejlepších výsledků. Obvykle žáci udělají mnohem více úkolů než těch zadaných 5. Ze 
začátku jim to totiž nejde tak dobře, takže chvíli trvá, než začnou získávat jedničky. 

V ukázkové tabulce vidíme typickou množinu výsledků. Většina žáků se danou 
dovednost dokonale naučila (samozřejmě pokud nepodváděli, to se ale ve škole okamžitě 
projeví), mají tam pět jedniček. 

Jansta David má samé otazníky, vůbec tedy úkoly neřešil. To může mít řadu příčin, třeba 
je to lempl a je potřeba ho „vytahat za uši“, nebo je vážně nemocný, nebo vůbec látku 
nepochopil a ani to proto nezkoušel. 

Nováková Pavla to třikrát zkusila, ale zjistila, že jí to vůbec nejde, tak dalších pokusů 
zanechala. 

Randa David se spokojil s výrazně horšími známkami, než bychom si asi přáli. Učitel si u 
něj může zobrazit výpis všech získaných známek, ne pouze těch nejlepších. Z toho snadno 
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zjistí, zda David dlouho dřel, aby se dostal aspoň na ty trojky, nebo to třeba zkusil pouze 
pětkrát a vlastně tomu tedy moc nedal. 

Někteří žáci jsou svým založením jako Vychodilová Tereza, která po získání první 
jedničky usoudila, že už to umí a dál se jí nechtělo v cvičení pokračovat. Doporučujeme tyto 
žáky přeci jenom nutit, aby těch jedniček získali víc a danou dovednost si tím upevnili + 
prokázali, že to opravdu dobře zvládají. Nicméně ne každému žákovi tento styl bude 
vyhovovat, učitel by na to měl brát citlivě ohledy. 

Čeho tedy učitel dosáhl? 
    Žáci byli jemně nuceni zabývat se procvičováním. Učitel přitom vynaložil minimální 

úsilí, protože nemusel úkoly ani vymýšlet ani zadávat a kontrolovat. 
    Většina žáků dokonale zvládla požadovanou dovednost. Přitom každý svým vlastním 

tempem a přesně za ten čas, který odpovídá jeho rychlosti a schopnostem. Někdo možná 
získal pět jedniček hned při prvních pěti pokusech, jinému se to třeba podařilo až po 
několikadenní práci a desítkách pokusů. 

    Žáci i učitel mají zpětnou vazbu. Vědí, že procvičovanou dovednost dokonale ovládají, 
nebo naopak že s ní mají problémy a potřebují například doučování, individuální přístup a 
podobně. Učitel by se měl zaměřit speciálně na Davida Janstu, Pavlu Novákovou, Davida 
Randu a Terezu Vychodilovou. 

Na co si dát pozor 
Je nutná dobrovolná spolupráce žáků. Cvičení žáky nemusí pokaždé vysloveně bavit, ale 

měli by v něm spatřovat smysl. 
Nepoužívejte trenažéry jako trest, například za vyrušování. Ono to může svádět, protože 

zadávání je pro učitele téměř bezpracné. 
Není to e-learning ani zkoušení. Pomocí trenažérů se žáci mohou naučit sami (bez učitele) 

jen ty nejjednodušší věci, jako jsou třeba značky chemických prvků. Složitější věci (třeba 
převody jednotek) je nejprve musí naučit učitel, pomocí trenažérů si to mohou procvičit, 
upevnit a poskytnout učiteli i sobě zpětnou vazbu, zda už to dokonale zvládají. 

Každého motivuje jiná náročnost. Pokud budete žákům dávat příliš snadné, nebo naopak 
příliš obtížné úkoly, nebude je to bavit a brzy je otrávíte. 

Trenažéry nejsou primárně určeny jako nástroj zkoušení a známkování. Hodnocení v 
trenažérech hraje jen motivační a zpětnovazební roli, může být i ústní nebo třeba 
„smajlíkové“, nemusíte se omezovat na čísla. 

Nepřehánějte to s rozsahem toho, co žáky nutíte drilovat. Vždy se zamyslete, zda to 
opravdu nezbytně každý jeden z nich potřebuje. Při řízení motorového vozidla je například 
nezbytně nutné umět dokonale dopravní značky. Loga všech možných výrobců automobilů už 
ale žák asi znát nepotřebuje… 

Zvažte, zda není lepší chtít po žácích raději pět známek, každou za 10 úloh, než jednu 
známku za 50 úloh. Pro žáky může být značně frustrující a demotivační, že než dostanou 
známku, musejí vyřešit obrovské množství úloh. 

Některé žáky trenažéry vyloženě baví, klidně jim umožněte trénovat i věci nad rámec 
základů, ať se třeba učí ta loga výrobců automobilů, nalézají-li v tom zalíbení. Ostatně mnohé 
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z našich trenažérů mají právě takovýto charakter. Zvažte ale, zda je například vhodné dávat za 
to „bonusové jedničky“, jestli tím vlastně skrytě nenutíte k takové činnosti i ostatní žáky. 

Přemýšlejte nad tím, zda to jenom nevypadá, že žáci umějí to, co potřebují umět. 
Například schopnost přiřadit k obrázku dopravní značky její přesný název ještě nutně 
neznamená, že žák také ví, jaká je role dané značky v silničním provozu. Je zkrátka potřeba 
neustále hlídat, aby znalosti nebyly povrchní a formální. 

Bezplatné vyzkoušení a cena 
Pokud si chcete Online procvičování DRILL & SKILL bezplatně a nezávazně několik 

měsíců zkoušet, napište na bohm@edufor.cz (Pavel Böhm, administrátor projektu). 
V době psaní příspěvku byla roční cena 2000 Kč + 10 Kč × počet žáků. Tedy při 200 

žácích škola ročně zaplatí 4000 Kč, což je 20 Kč na žáka. To snadno ušetří tím, že několikrát 
zadá online úkol místo kopírování pracovních listů. 

Mnohem důležitější než úspora peněz jsou ale čas a síly, které ušetří učitel – a zvýšení 
efektivity procvičování žáků. 

Poděkování  
Děkujeme všem, kteří nám konstruktivními připomínkami pomáhají projekt vylepšovat. 

Mnohé trenažéry také vznikají přímo na zapojených školách, případně na jejich popud. 
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Část B – Počítačem podporované experimenty ve výuce 
matematiky se systémem Vernier 
 Následující kapitoly jsou pro přehlednost číslované a rozdělené tematicky. 

1 Práce s daty a grafy 
Některé části výuky matematiky můžeme pohodlně a rychle ilustrovat, procvičovat a 

upevňovat pomocí přírodních zákonů, které najdeme ve světě kolem nás doslova na každém 
kroku. Může jít například o práci s grafy a tabulkami, přímou a nepřímou úměrnost, 
goniometrické funkce a podobně.  

Školní experimentální systém Vernier [1] nabízí desítky vhodných senzorů, které lze 
připojit buď k počítači s dataprojektorem, nebo k přenosnému rozhraní Vernier LabQuest [2]. 
Spolu s promyšleným softwarem, který je v češtině, dovoluje Vernier výrazně oživit a 
zefektivnit výuku nejen v biologii, chemii či fyzice, ale také v  matematice nebo ICT. 

 

 
Obr. 1: Jednoduché počítačem podporované experimenty mohou oživit hodiny matematiky 

dodáním reálných čísel, grafů a závislostí. Na obrázku výše je záznam průběhu teploty 
v hrnku s čajem. Žákům lze názorně demonstrovat pojmy asymptota a exponenciála. 

Software už ve své Lite verzi, která je zdarma, obsahuje mnoho nástrojů pro 
znázorňování a analýzu naměřených hodnot. Data lze také exportovat do tabulkového editoru 
(Excel, Calc apod.) a tím dále posilovat matematické dovednosti a matematické myšlení 
s přesahy do ICT. 
 
2 Práce s daty a grafy 

Kdykoliv učitel používá ve výuce počítačem podporovaný experiment, nevyhne se 
práci s čísly, grafy a tabulkami. Žáci tak zcela přirozeným způsobem trénují důležité 
matematické dovednosti. Je ovšem potřeba, aby učitel k naměřeným datům opravdu 
přistupoval s úmyslem žáky učit a cvičit. 

Nelze pouze něco změřit a spokojit se s tím, že průměrná hodnota vyšla 5 a úloha se 
nám líbila. Je třeba s žáky studovat průběhy grafů, nechat je formulovat hypotézy, na základě 
naměřených hodnot hypotézy potvrzovat či zamítat, odhadovat, jak se změní průběh grafu při 
změně některých parametrů experimentů a podobně. Při tom všem žáci musejí správně 
používat pojmy jako rostoucí, klesající, asymptota, perioda, přímá a nepřímá úměrnost atd. 
 Za velmi důležité považuji také to, že při reálných měřeních nejsou data nikdy 
dokonale hladká tak, jak žáci znají z učebnic. Je užitečné žáky včas konfrontovat s tím, že 
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ideální matematický svět se od toho reálného sice může v některých ohledech lišit, přesto ale 
má velmi dobrý smysl pro popis reálných dějů matematiku používat. 
 
3 Aktivita „napodobování grafu“ 

K této aktivitě je zapotřebí ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) [3]. 
Videonávod je v [4]. 

Po připojení sonaru můžete nechat softwarem Vernier náhodně vygenerovat graf 
(předlohu) závislosti polohy na čase. Úkolem žáků potom je pohybovat se (nebo v některých 
časových úsecích naopak stát) před sonarem tak, aby co nejvěrněji graf napodobili. Tato 
aktivita obvykle žáky hodně baví, přitom nenásilně buduje a posiluje propojení mezi reálným 
dějem a jeho abstraktním vyjádřením pomocí grafu. 
 
4 Vyplňování tabulek, dohledávání informací, výpočty 

Počítačem podporovaná měření jsou často také výchozím bodem pro další práci, na 
které se žáci mohou mnohému naučit. Například při studiu spotřeby chladničky pomocí 
wattmetru [5], jak je popsáno v pracovním listu [6] se žáci nejen poučí o reálné spotřebě a 
ceně provozu chladničky, ale také musejí vyhledávat informace na internetu, provádět 
jednoduché výpočty, pracovat s tabulkami a grafy apod. 
 
5 Přímá úměrnost, lineární funkce 
 Přímou úměru či lineární závislost můžeme pozorovat u mnohých dějů kolem nás. Navíc 
řada dějů, které jsou ve skutečnosti složitější (například exponenciální), se na malém měřítku 
chová přibližně lineárně (jako v příkladu 5.2). 

5.1 Ohřívání vody v rychlovarné konvici  
Potřebujeme teploměr [7] a rychlovarnou konvici. Příkon rychlovarné konvice je 

veliký (obvykle 1,5 kW až 2,5 kW), míra ochlazování je při takto rychlém ohřevu 
zanedbatelná. Za jednotku času se proto do vody dostane vždy zhruba stejné množství 
energie, voda je tak ohřívána konstantní rychlostí. 
 
5.2 Závislost tlaku na výšce (ve vzduchu) nebo na hloubce (ve vodě) 

Potřebujeme citlivé tlakové čidlo [8]. Hydrostatický tlak roste lineárně s hloubkou, 
každý centimetr zhruba o 100 Pa. Pro malé výšky můžeme považovat za lineární rovněž 
pokles tlaku vzduchu s rostoucí výškou (ve skutečnosti je pokles exponenciální). V ČR 
odpovídá každému metru pokles zhruba o 10 Pa. 
 
5.3 Závislost tlaku plynu na teplotě 

Potřebujeme tlakový senzor s příslušenstvím [9]. Videonávod je v [10]. Stavová 
rovnice ideálního plynu popisuje souvislost mezi tlakem p, objemem V a termodynamickou 

teplotou T: .k o n s
T
p V

=  

Při konstantním objemu (je-li plyn uzavřen například v pevné skleněné nádobce) tak získáme 
lineární závislost tlaku na teplotě: ( ) Tk o n sTp ⋅= . 
 Pokud naměříme tlak při teplotách například 0 °C, 20 °C, 40 °C, 60 °C a 80 °C, 
můžeme pak lineární extrapolací (protažením přímky) získat odhad takzvané absolutní nuly. 

39



Tato hodnota je -273,15 °C, pomocí tohoto experimentu ji žáci běžně odhadují okolo -300 °C 
až -350 °C, což je pro tak jednoduchý experiment vynikající výsledek. Ilustrační graf níže 
pochází z návodu Vojtěcha Beneše [11]. 

 
Obr. 2: Extrapolace naměřených dat – odhad absolutní nuly 

6 Změna koncentrace oxidu uhličitého v místnosti 
Potřebujeme senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu [12].  
 
Velice zajímavé je dlouhodobé (několik hodin) měření koncentrace oxidu uhličitého 

v místnosti. Na grafu níže je záznam měření koncentrace CO2 během přednášky (červeně). 
Současně jsme měřili také teplotu (modře). 

Teplota v místnosti byla velice nízká (cca 16 °C), místnost byla špatně vytopená. Na 
začátku lze pozorovat praktiky lineární nárůst koncentrace CO2 (prvních 2000 sekund). 
Následně došlo k prudkému poklesu a poté opět koncentrace roste, ovšem úplně jiným 
způsobem, než na začátku. To vše můžeme nechat žáky z grafu vyčíst a popsat vhodnými 
matematickými termíny (lineární závislost, rostoucí, klesající, asymptota, korelace, ...). 

Následně se můžeme snažit také pochopit jednotlivé části grafu. V první části 
docházelo vlivem dýchání přítomných lidí k zvyšování koncentrace CO2. Po 2000 sekundách 
byla přestávka, při které jsme otevřeli okno. To se projevilo poklesem teploty a rychlým 
odvětráním oxidu uhličitého pryč z místnosti. 

Po přestávce lze pozorovat opět nárůst teploty (každý z přítomných lidí „topí“ svým 
tělem s výkonem přibližně 100 wattů), také koncentrace oxidu uhličitého roste. Nyní ovšem 
nikoliv lineárně, ale asymptoticky se blíží jisté hodnotě. To bylo způsobeno tím, že poslední 
člověk, který se po přestávce vracel do místnosti, nedbale zavřel dveře – nechal tam úzkou 
škvíru. Tou difundoval oxid uhličitý ven z místnosti a po čase se utvořila dynamická 
rovnováha mezi rychlostí výroby CO2 našimi těly a rychlostí, s jakou CO2 škvírou ve dveřích 
unikal z místnosti. 
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Pojem dynamická rovnováha je velice důležitý ve statistice, v chemii a ve fyzice. 
Pokud žáci dobře celému ději rozumí, měli by správně odhadnout, co se stane, když bude 
škvíra ve dveřích větší, nebo menší (posune se asymptota). Nemusíme navíc zůstat u 
prohlášení – hypotézu o posunutí asymptoty lze ověřit dalším experimentem. 

 

 
Obr. 3: Časový průběh koncentrace oxidu uhličitého (červeně) a teploty (modře) v místnosti 

během přednášky. 
 
7 Nepřímá úměrnost 
 
7.1 Změna tlaku plynu při změně objemu 
Potřebujeme tlakové čidlo [9]. Podobně jako v 5.3 ze stavové rovnice ideálního plynu 

získáme při konstantní teplotě tento vztah: ( )
V

k o nVp .
= . Pro získání grafu nepřímé úměry 

stačí tedy k tlakovému čidlu přišroubovat speciální injekční stříkačku se závitem a proměřit 
tlak při různě stlačeném pístu. Videonávod je v [15]. Ilustrační obrázek je na další stránce. 
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Obr. 4: Závislost tlaku na objemu změřená snadno a rychle pomocí tlakového senzoru. 

 
Data pak můžeme snadno exportovat do tabulkového editoru (Excel, Calc) a pomocí 
jednoduchého vzorce nechat dopočítat sloupec součinů tlaku a objemu. Tento postup má pro 
žáky několik výhod: 

1. Nenásilnou formou se seznámí s možností používání vzorců v tabulkových editorech. 
2. Uvidí, že s vysokou přesností opravdu tlak závisí na objemu nepřímo úměrně (součin 

vychází vždy velmi blízko dané konstantě, v tomto případě číslu 1000). 
3. Uvidí, že to nevychází úplně přesně – jak už bylo řečeno v kapitole 2, je důležité 

konfrontovat žáky s neurčitostí a rozptylem. 
 

objem 
(ml) 

tlak 
(kPa) p ∙ V 

5 202,32 1011,61 
6 162,75 976,51 
7 143,20 1002,40 
8 125,02 1000,14 
9 109,53 985,77 

10 98,33 983,29 
11 90,78 998,56 
12 82,92 995,04 
13 76,91 999,88 
14 71,25 997,50 
15 67,32 1009,83 
16 61,94 991,01 
17 59,01 1003,20 
18 54,81 986,58 
19 52,32 994,02 
20 50,21 1004,20 
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7.2 Závislost intenzity světla na vzdálenosti od zářivky 
 Potřebujeme dlouhou válcovou zářivku a senzor osvětlení [13]. Následující úvahy 
přesně platí pro nekonečně dlouhou svítící trubici, pro konečně dlouho ovšem platí dostatečně 
přesně také. 

Pro zdroj světla ve tvaru válce platí, že intenzita osvětlení klesá nepřímo úměrně 
vzdálenosti. Vysvětlit to lze pomocí geometrické představy. 

Zdroj světla za jednotku času vysílá do prostoru daný světelný výkon, například 
10 wattů. Pokud bychom zářivku dokonale obklopili detektory osvětlení (luxmetry) ve tvaru 
pláště válce, zachytily by všechno světlo. 

Představme si, že zářící trubice má délku v = 50 cm a detektory osvětlení jsou 
umístěny souvisle ve vzdálenosti 10 cm, takže tvoří okolo trubice plášť válce o poloměru 10 
cm, přičemž jeden detektor má záchytnou plochu 1 cm2. Celková plocha detektorů je pak 

vr ⋅⋅⋅π2  = 3140 cm2. K obklopení zářiče ve vzdálenosti 10 cm je tedy potřeba přibližně 
3140 detektorů a každý detektor přijímá průměrně 1/3140 z celkového množství vyzářeného 
světla. 

Pokud vzdálenost zdvojnásobíme, počet detektorů musí narůst také dvojnásobně, 
protože plocha pláště válce roste dle vztahu vr ⋅⋅⋅π2  přímo úměrně poloměru. Množství 
světla (světelný výkon) je ale stále stejné. Intenzita osvětlení měřená jedním detektorem proto 
závisí nepřímo úměrně na vzdálenosti od zářící trubice. 
 
8 Pokles s druhou mocninou 

Potřebujeme bodový zdroj světla (žárovku) a senzor osvětlení [13]. Jedná se o 
podobnou situaci jako v 7.2, pouze zdroj světla obklopíme detektory ve tvaru pláště koule. 
Povrch koule roste s druhou mocninou vzdálenosti, proto osvětlení měřené jedním detektorem 
s druhou mocninou vzdálenosti klesá. 
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9 Periodické děje 
 
9.1 Kmitání závaží na pružině 

Potřebujeme ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) [3]. Necháme závaží kmitat 
na pružině a pohyb zaznamenáme sonarem. Na obrázcích níže je zaznamenán pohyb závaží 
v časovém úseku cca 10 minut s jasně patrným exponenciálním poklesem amplitudy 
(tlumení). Šedivě označená část je na dalším obrázku zvětšena. Je vidět, že na malém 
časovém úseku se pokles amplitudy prakticky neprojevuje, pohyb má sinusový charakter. 
 

 
 
 

 
Obr. 5: Průběh kmitání závaží zaznamenaný sonarem (na horním obrázku lez pozorovat 
exponenciální pokles amplitudy, na spodním obrázku je zvětšená šedivě vyznačená část 

horního obrázku). 
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9.2 Kolísání jasu žárovky 
Potřebujeme luxmetr [13] a rozhraní schopné měřit s velkou frekvencí (aspoň 10 kHz), 

například [2] nebo [14]. Ačkoli to lidské oko nevnímá, světlo žárovky i zářivky ve skutečnosti 
kolísá s frekvencí 100 Hz, protože napětí v síti se harmonicky mění s frekvencí 50 Hz a 
během jedné periody nastane dvakrát maximum velikosti proudu (jedním a druhým směrem, 
jedná se o střídavý proud). 

 Pokud proměříme s frekvencí 10 000 Hz průběh osvětlení, spatříme v grafu 
ono kolísání. Můžeme navíc proměřit i náběh žárovky těsně po sepnutí spínače (žárovka se 
postupně žhaví), jak je znázorněno na grafu níže. 

 

 
Obr. 6: Pomocí rychlého měření (10 kHz) s luxmetrem byl zaznamenán průběh žhavení 

vlákna žárovky. Kromě postupného zvyšování jasu lze pozorovat periodické kolísání 
způsobené střídavým proudem. 

 
9.3 Vzájemné posunutí napětí a proudu na cívce 

Potřebujeme voltmetr [16], ampérmetr [17] a rozhraní schopné měřit s velkou 
frekvencí (aspoň 10 kHz), například [2] nebo [14]. 

Je-li v obvodu se střídavým napětím/proudem zařazena cívka, způsobuje vzájemné 
posunutí napětí oproti proudu. Maximum napětí pak na cívce nenastává ve stejnou chvíli, jako 
maximum proudu. Pro malé frekvence je tento jev malý, pro velké frekvence se blíží rozdíl 
fází polovině periody. 

V matematice můžeme tento zajímavý jev využít k procvičování goniometrických 
funkcí sinus a kosinus. A samozřejmě také k trénování čtení z grafu a práce s periodickými 
funkcemi. 

K dispozici je videonávod na tento experiment [18]. 
Ilustrační obrázek je na následující straně. 
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Obr. 7: Vzájemné posunutí proudu a napětí na cívce v elektrickém obvodu. 

 
10 Závěr 
 Přírodní vědy poskytují mnoho názorných ukázek a experimentů použitelných ve výuce 
matematiky, jejichž užitím můžeme žákům pomoci nejen k lepšímu pochopení matematiky 
samotné, ale také k vytváření mezipředmětových vazeb do biologie, chemie, fyziky či ICT. 
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