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Předmět: FYZIKA
Charakteristika předmětu:
Fyzika studuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si
uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků jejich aplikací v praktickém životě. Rozvíjí dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat,
vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Fyzika se učí v primě, sekundě, tercii a kvartě s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci se nedělí do skupin.

Předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 seznamuje s termíny, znaky a symboly; podněcuje k hledání společných a rozdílných vlastností objektů a jevů
 pověřuje žáka prováděním pozorování a experimentů, formulacemi výsledků a zhodnocením
 vede žáky k vyhledávání údajů a orientaci v MFChT, literatuře a na internetu
 předvádí i vyžaduje různé varianty řešení téhož problému
 nastoluje otázky praktického ověření i využití teoretických řešení problémů
 dbá na dodržování formálních pravidel zápisu a na přesné vyjadřování své i žáků
 při výkladu využívá grafických, obrazových a dalších multimediálních informačních prostředků
 klade problémové otázky, vede diskuzi, organizuje skupinové vyučování
 důsledně dbá na dodržování bezpečnostních pravidel při experimentech, demonstracích a laboratorních pracích
 hodnotí a odhaduje dopady objevů a technologií na životní prostředí, životní styl, objasňuje historické souvislosti
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
Ve Fyzice se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Matematika, Chemie, Biologie a Zeměpis.
Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- rozvoj schopností poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
- kreativita
- komunikace
- kooperace a kompetice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Jsme Evropané
Environmentální výchova (EVV)
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova (MEV)
- Fungování a vliv médií ve společnosti
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PRIMA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

STAVBA LÁTEK
látka a těleso
vlastnosti látek
síla, gravitační síla, měření síly
částicové složení látek,
atomy a molekuly

Žák:
 uvede příklady látek, těles
Z – gravitace
 rozdělí látky podle skupenství
 zná a správně používá pojem síla, jednotky OSV – skupinová práce
síly, zdroj gravitační síly
 vysvětlí rozdíl mezi atomem, molekulou

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
elektrování těles, elektrické pole
model atomu






MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
magnety, póly magnetu,

magnetické pole, indukční čáry magnetického pole 
magnetizace látky, magnetické pole Země
MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN
délka
objem tělesa
hmotnost tělesa
hustota
čas
teplota
ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH
elektrický proud a elektrické napětí
sestavení jednoduchého a rozvětveného
elektrického obvodu
vodiče a izolanty
tepelné účinky elektrického proudu, pojistka
bezpečnost při práci s elektrickým proudem
MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO
PROUDU
magnetické pole kolem vodiče s proudem
měřicí přístroje
elektromagnet a jeho využití, zvonek

uvede elementární částice, části atomu
vysvětlí elektrování těles
popíše tyčový magnet, zakreslit indukční čáry
vysvětlí trvalou a dočasnou magnetizaci látek,
Z – orientace
vysvětlí vznik a působení magnetického pole
Země









zná značky a jednotky základních veličin
vyjádří hodnotu veličiny a přiřadit jednotku
zná násobky a díly jednotek
Ch – hustota látek
změří délku tělesa, objem tělesa, hmotnost
M – převádění jednotek
vypočítá hustotu tělesa, používá hustoměr
změří čas a teplou
zapíše výsledek a vyjádří v různých jednotkách






sestaví správně podle schématu el. obvod
rozliší vodič a izolant
použije ve správných souvislostech pojmy Bi – ochrana zdraví, první pomoc
proud a napětí
zná zásady bezpečné práce, první pomoc




vysvětlí vznik magnetického pole kolem vodiče
popíše galvanometr, elektromagnet, zvonek

EVV – platnost přírodních zákonů
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SEKUNDA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

POHYB TĚLESA
posuvný a otáčivý pohyb
rovnoměrný a nerovnoměrný pohybu
rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
průměrná rychlost

Žák:
 rozliší posuvný a otáčivý pohyb
M – úprava vzorců
 rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
VDO – dodržování zákonů
 vypočítá rychlost a dráhu rovnoměrného
pohybu, průměrnou rychlost

SÍLA
znázornění síly, gravitační síla
skládání sil
rovnováha dvou sil
těžiště tělesa




POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY
zákon síly
zákon setrvačnosti
zákon akce a rekce
brzdné síly
OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY
páka
rovnovážná poloha páky
užití páky, kladky, rovnoramenných vah
DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY
taková síla, tlak
tlak v praxi
MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN
Pascalův zákon
hydraulická zařízení
hydrostatický tlak
vztlaková síla, Archimédův zákon
stejnorodé a nestejnorodé těleso v kapalině
MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ
atmosféra Země
atmosférický tlak a jeho změny a měření



změří velikost působící síly
určí v konkrétních situacích druhy sil působící n Z – gravitace
M – grafické znázornění síly
těleso
určí těžiště ploché desky



využije Newtonovy zákony pro objasňování a
předvídání změn pohybu těles při působení síly OSV – eliminace vzniku nehod
v jednoduchých situacích




rozliší jednozvratnou a dvojzvratnou páku
aplikuje poznatky při řešení praktických
problémů




určí velikost tlaku
vysvětlí závislost mezi veličinami



využívá poznatky o zákonitostech tlaku pro
řešení praktických problémů
předpoví chování těles v kapalině





využívá
poznatky
konkrétních situací

při

odhadu

OSV – ochrana zdraví

řešení
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vztlaková síla
tlak v uzavřené nádobě, měřící přístroje
SVĚTELNÉ JEVY
vlastnosti světla, zdroje světla
rychlost světla
stín, zatmění Slunce a Měsíce
zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
zobrazení tenkou spojkou a rozptylkou
rozklad světla hranolem





popíše a vysvětlit zatmění Slunce a Měsíce
využívá zákona o přímočarém šíření světla,
Z – planety, střídání dne a noci
zákona odrazu a lomu při řešení úloh
Inf – barevné spektrum při zobrazení na monitoru
popíše chování světla po jeho průchodu
čočkami
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TERCIE
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

PRÁCE A VÝKON
Práce
Práce při zvedání tělesa kladkami
Výkon
Výkon práce z výkonu a času. Účinnost
Pohybová energie tělesa
Polohová energie tělesa
Vzájemná přeměna pohybové a polohové energie

Žák:
 rozliší situace, při nichž se práce koná
 objasní výhody využití kladek v praxi
 porovná výkony konkrétních strojů a zařízení
OSV – bezpečnost práce
 vysvětlí význam poměrné veličiny
 odliší pohybové stavy tělesa, zná jednotku
 uvede příklady těles s vyšší a nižší potenc.en.
 popíše situace z praxe, stav obou typů energie
tělesa v každé fázi přeměny

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO
Změny vnitřní energie tělesa
Změna teploty tepelnou výměnou
Teplo
Měrná tepelná kapacita látky
Množství tepla při tepelné výměně
Tepelná výměna prouděním
Tepelné záření
Využití energie slunečního záření
Změny skupenství látek
Tání a tuhnutí
Vypařování, var







Kapalnění
Pístové spalovací motory

ELEKTRICKÉ JEVY
Základní pojmy
Elektroskop, jednotka náboje
Vodič a izolant v elektrickém poli
Siločáry elektrického pole
Elektrický proud
Měření elektrického proudu





odliší skupenství podle poměru Ep a Ek částic
popíše teplotu jako pohybový stav částic látky
zdůvodní rozdílnou tepelnou vodivost látek
uvede, na čem závisí změna teploty tělesa
určí množství energie pro danou změnu teploty
tělesa
sestaví a použije kalorimetr
uvede příklady uplatnění proudění v praxi
zná faktory ovlivňující pohltivost tělesa
jmenuje využití energie dřívějšího i současného
záření
uvede příklady všech skupen.přeměn z praxe
vysvětlí graf závislosti teploty látky na dodaném
teple
uvede vlivy na množství páry, specifika varu
pojem sytá pára použije pro příklady z praxe
rozdělí motory podle média, fází, účinnosti










jmenuje nositele el.náboje, izolanty a vodiče
navrhne pokus k důkazu existence el.náboje
vysvětlí změny při polarizac a elstat.indukci
Ch – stavba atomu
sestrojí nákres el. pole mezi nabitými tělesy
OSV – práce s laboratorní technikou
zakreslí schematické značky základ. součástek ENV – efektivní využívání energie
vysvětlí vznik proudu, zařazení ampérmetru
změří napětí voltmetry různých typů
rozdělí typy zdrojů podle různých hledisek








EVV – fosilní paliva, globální oteplování
Bi – fotosyntéza
Ch – struktura látek
EVV – exhalace
EGS – mezinárodní limity
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Měření elektrického napětí
Zdroje elektrického napětí
Ohmův zákon, elektrický odpor
Závislost odporu na vlastnostech vodiče
Spojování rezistorů
Reostat, dělič napětí
Elektrické práce a energie
Výkon elektrického proudu








navrhne provedení důkazu Ohmova zákona
s MFChT porovná odpory dvou vodičů
určí celkový odpor 2 rezistorů v růz.zapojení
porovná klady a zápory obou zapojení
vypočítá z naměřených veličin spotřebu el. en.
porovná spotřebiče podle výkonu a účinnosti

ZVUKOVÉ JEVY
Zdroje zvuku
Šíření zvuku prostředím
Výška tónu, frekvence
Lidské ucho
Nucené kmitání, rezonance
Odraz zvuku
Ochrana před nadměrným hlukem









dělí zvuky podle různých parametrů a zdrojů
uvede rozdíly mezi zvukem a světlem
zdůvodní různé výškové rozsahy hud.nástrojů
navrhne pokusy na zjištění parametrů sluchu
zdůvodní tvary nástrojů, vysvětlí barvu tónu
uvede příklady využití a potlačení odrazu
porovná hlasitost různých zdrojů zvuku s úrovní
zdravého slyšení

Hv – parametry tónu
Bi – lidské ucho
MKV – hudební nástroje různých národů
MEV – studio, sál
EVV – hlukový smog
Člověk a zdraví – ochrana sluchu

POČASÍ KOLEM NÁS
Meteorologie
Atmosféra Země
Základní meteorologické jevy a jejich měření
Problémy znečištění atmosféry



vyjmenuje meteorologické prvky nutné k určení
počasí a podnebí
porovná teplotní vývoj v různých vrstvách
vysvětlí funkci několika přístrojů
uvede příklady metod snižování znečištění

EGS – sledování atmosféry
MEV – zpravodajství
Bi – dopady meteorol. jevů na biosféru
Ch – změny složení atmosféry
EVV – dopady znečištění OSV - kreativita
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KVARTA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
Magnetické pole cívky s proudem
Elektromagnet
Působení mg.pole na cívku s proudem
Elektromotor
Elektromagnetická indukce

Žák:
 určí orientaci mg.pole podle směru proudu
 popíše činnost elektromagnetu v konkrétních
MEV – záznamová technika
zařízeních
ČSP – laboratorní technika
 objasní fungování deprézského měřidla
EVV, EGS – elektromobil
 vysvětlí funkci komutátoru v elektromotoru
 uvede,
jak
ovlivnit
směr
a
velikost
indukovaného proudu

STŘÍDAVÝ PROUD
Vznik střídavého proudu
Měření střídavého proudu a napětí
Transformátory





navrhne různé zdroje sinusového stříd. proudu
vypočítá amplitudu z naměřené efekt. hodnoty
navrhne počty závitů pro požadovaná napětí

VEDENÍ EL.PROUDU V KAPALINÁCH A
PLYNECH
Elektrický proud v kapalinách
Elektrický proud v plynech




uvede příklady elektrolytů a nevodivých kap.
navrhne, jak dosáhnout podmínek pro výboj

Ch, Bi – vlastnosti roztoků
EVV – nebezpečné odpady

POLOVODIČE
Polovodiče a kovové vodiče
Příměrová vodivost
Dioda
Tranzistor







vysvětlí odlišnosti odporu polovodiče a kovu
objasní, které prvky se hodí jako příměsi
zakreslí obvod s diodou v propustném směru
porovná využití různých typů zapojení
jmenuje konkrétní aplikace dalších součástek

Ch – prvky, chemická vazba
Inf – stavba PC
EGS – styl života
EVV – problém odpadů




zná barevné označení vodičů v síti 220V
jmenuje
způsoby ochrany podle typů
spotřebičů
popíše a předvede záchranné činnosti při úrazu
elektrickým proudem

Člověk a zdraví – ochrana před úrazem el.
proudem, prví pomoc
OSV – seberegulace a sebeovládání, stresové
situace

BEZPEČNOST PRÁCE
Spotřebiče v domácnosti
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
První pomoc při úrazu



ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY A ZÁŘENÍ
Přehled elmag. vln podle vlnové délky
Zdroje záření




seřadí vlnové rozsahy podle frekvence či λ
pro každý rozsah vln žák uvede zdroj i využití

MEV – přenos informací
Bi – působení elmg. záření na člověka

SVĚTELNÉ JEVY



uvede příklady využití lomů i úplného odrazu

MEV – přenos informací
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Lom světla
Čočky
Lupa a mikroskop
Lidské oko



JADERNÁ ENERGIE
Stavba atomu
Radioaktivita
Jaderné reakce
Uvolňování jaderné energie
Jaderný reaktor
Jaderná energetika
Ochrana před zářením



ZEMĚ A VESMÍR
Sluneční soustava
Naše galaxie
Kosmonautika




OPAKOVÁNÍ
Vlastnosti a stavba látek
Měření veličin
Pohyb
Síla a její účinky
Práce a výkon



















sestrojí
danému
vzoru
obraz,
vzniklý ČSP, Bi – laboratorní technika
OSV – sebepoznání, Bi – lidské oko
průchodem světla spojkou či rozptylkou
popíše konstrukci a typ obrazu v mikroskopu
vysvětlí princip korekce zrakových vad
podle místa v period. tabulce uvede počet
jednotlivých částic daného atomu
rozliší způs.ochrany před různými typy záření
posoudí energetický zisk zákl. typů reakcí
porovná současné možnosti využití j. reakcí
popíše koloběh látek v jaderné elektrárně
srovná jadernou elektrárnu s tepelnou
uvede způsoby řešení negat. vlivů j. energetiky

Ch – nuklidy, stavba atomu, jaderné reakce
Člověk a zdraví – diagnostika, ochrana
EGS – mezinárodní organizace pro jadernou
energii
EVV – ochrana obyvatelstva, přirozená radioaktivita

odliší typy těles sluneč. soustavy podle vzniku
vhodnými délkovými jednotkami poměří objekty
EGS – spolupráce v kosmu
vzdáleného vesmíru
historicky srovná mezníky dobývání kosmu
odliší skupenství pomocí vhodných veličin
definuje některé základní veličiny a navrhne
EGS – soustava jednotek SI
způsoby jejich měření
navrhne praktickou demonstraci vlastností síly EVV – spotřeba energie
použije údajů na spotřebičích k porovnání
práce a výkonů

