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Předmět: F Y Z I K A
Charakteristika předmětu:
Fyzika zahrnuje 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. Umožňuje využívat poznatky a postupy získané v matematice při
řešení fyzikálních úloh. Seznamuje žáky s novými poznatky vědy a techniky a s jejich využitím v praxi.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Fyzika se učí ve všech ročnících (kvinta, sexta, septima, oktáva, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A) 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:
 učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
 učí zpracovávat informace z hlediska důležitosti
 učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeného na pojmech a modelech
 učí poznatky zobecňovat a aplikovat
 učí základům logického vyvozování a předvídání závěrů z přírodních zákonů
 vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování
 učí stručně a přehledně sdělovat postup a výsledky svých pozorování
 vede k osvojování dovednosti spolupráce a společného hledání optimálních řešení problémů
 vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití fyziky a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí
 učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům matematika, dějepis, tělesná výchova, zeměpis, chemie a biologie.
Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace
- Sociální komunikace
Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Žijeme v Evropě
- Vzdělávání v Evropě a ve světě
Environmentální výchova (EVV)
- Člověk a životní prostředí
- Životní prostředí regionu a ČR
Mediální výchova (MEV)
- Média a mediální produkce
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KVINTA, 1. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ÚVOD
Fyzikální veličiny a jednotky, soustava SI.
Měření fyzikálních veličin.
Skaláry a vektory.

Žák:
 umí základní jednotky a předpony, další M – převody jednotek
D – historie měření fyzikálních veličin
užívané jednotky
 zná nejdůležitější metody měření

KINEMATIKA
Rozdělení pohybů.
Okamžitá a průměrná rychlost.
Skládání pohybů.
Pohyb rovnoměrně zrychlený.
Volný pád.
Rovnoměrný pohyb po kružnici.





rozumí pojmům okamžitá rychlost, zrychlení
umí vypočítat v, s, t
využívá vektorový rovnoběžník pro vyjádření
fyzikálních veličin
zná pojem dostředivé zrychlení, perioda,
frekvence

M – vyjadřování ze vzorce, kombinace vzorců
M – převod jednotek rychlosti
Z – moderní doprava, rychlosti
LP1 – Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

DYNAMIKA
Vzájemné působení těles, síla.

Hmotnost a tíha tělesa.

Newtonovy pohybové zákony.

Hybnost tělesa, impuls síly, zákon zachování

hybnosti.

Smykové a valivé tření.
Dostředivá síla.

zná význam pojmu síla jako příčiny pohybu
zná pohybové zákony, jejich důsledky
rozumí souvislosti mezi pohybovými zákony
chápe základní problémy rázu těles
vysvětlí vznik třecích sil, jejich ovlivnění

OSV – bezpečnost silniční dopravy
LP2 – Měření třecí síly

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE
Mechanická práce.
Kinetická energie a potenciální energie.
Mechanická energie.
Zákon zachování energie.
Výkon a účinnost.





zná vzorce pro výpočet veličin
vysvětlí význam veličin ve vzorci
zná vztahy mezi jednotkami

D – průmyslová revoluce
CH – střelný prach





rozumí pojmu pole a látka, dvě formy hmoty
umí používat vzorec pro výpočet gravitační síly
vysvětlí rozdíl mezi gravitačním a tíhovým
MEV – aktuální stav objevování vesmíru
zrychlením
zná a používá vzorce pro výpočet veličin při LP3 – Pohyb tělesa v gravitačním poli
vrzích
umí vysvětlit Keplerovy zákony
vysvětlí tzv. kosmické rychlosti

GRAVITAČNÍ POLE
Newtonův gravitační zákon.
Intenzita gravitačního pole.
Gravitační a tíhové zrychlení.
Tíha tělesa.
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země.
Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země.
Pohyby těles v gravitačním poli Slunce.
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Základy astronomie.
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Pohyb tuhého tělesa.
Moment síly, dvojice sil.
Skládání a rozklad sil.
Těžiště tuhého tělesa.
Rovnovážná poloha tuhého tělesa.
Kinetická energie tuhého tělesa.





zná zásadní význam momentu síly v technice
zná princip jednoduchých strojů
vysvětlí pojem moment setrvačnosti

OSV – efektivní držení volantu auta, řídítek kola
LP4 – Těžiště tělesa
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ
Vlastnosti tekutin.
Tlak, hydrostatický tlak, Pascalův zákon.
Atmosférický tlak.
Archimedův zákon.
Proudění tekutin.

Žák:
 popíše modely chování částic v tekutinách
 vysvětlí význam fyzikální veličiny tlak, chápe
dominantní význam velikosti plochy
 popíše hydraulická zařízení, zná jejich využití
 aplikuje vztah mezi vztlakovou a gravitační silou

BI – význam anomálie vody
EVV – základy meteorologie, vliv činností člověka
na stav životního prostředí
LP1 – Určení objemu tělesa pomocí Archimedova
zákona.

ZÁKLADY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY
Molární veličiny.
Kinetická teorie látek.
Modely struktur látek.





charakterizuje jednotlivá skupenství
zná význam fyzikálních veličin
popíše modely struktury látek

CH – chemické vazby

VNITŘNÍ ENERGIE A TEPLO
Teplo, teplota, tepelná výměna
Změny vnitřní energie.
Kalorimetrická rovnice.





definuje veličinu vnitřní energie
umí vypočítat veličiny z kalorimetrické rovnice
popíše jednotlivé typy přenosu vnitřní energie

M – obecné řešení rovnic, parametrické rovnice
LP2 – Tepelná výměna.







zná pojem ideální plyn a stavové změny
umí vypočítat veličiny ze stavové rovnice
EVV – zdroje energie
popíše kruhový děj
zná jednotlivé skupiny tepelných motorů a EVV – vliv spal motorů
jejich využití
zná termodynamické zákony

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK
Látky krystalické a amorfní.
Teplotní délková a objemová roztažnost.





popíše strukturu krystalických a amorfních látek
BI – krystalové soustavy nerostů
zná různé druhy deformací, Hookův zákon
popíše změny délky a objemu těles

MECHANICKÉ KMITÁNÍ
Kinematika kmitavého pohybu.
Dynamika kmitavého pohybu.





popíše kmitavý pohyb, harmonické kmitání
vysvětlí mechanický oscilátor a nucené kmitání
vysvětlí příčiny kmitání

LP3 – Určení periody matematického kyvadla.

MECHANICKÉ VLNĚNÍ
Druhy vlnění.
Interference, odraz, lom a ohyb vlnění.
Stojaté vlnění.
Základy akustiky.






popíše různé druhy vlnění
vysvětlí jevy
objasní Huygensův princip
charakterizuje zvuk

MEV – rozhlas, televize, internet
MEV – vliv médií na společnost
EVV – ochrana sluchu
LP4 – Určení charakteristik zvuku.

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ
Děje v plynech, práce plynu.
Stavová rovnice.
Kruhový děj s ideálním plynem.
Termodynamické zákony.
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ELEKTRICKÉ POLE
Elektrický náboj, elektrometr.
Coulombův zákon.
Elektrické pole, intenzita.
Elektrický potenciál, napětí.
Kondenzátor, kapacita kondenzátoru.

Žák:
 zná stavbu atomu, pojmy volný elektron, iont,
elementární
náboj,
umí
pracovat
s elektrometrem, vysvětlí jeho chování
CH – stavba atomu
 zná a rozumí Coulombovu zákonu
OSV – pochopení analogie gravitační a elektrické
 vysvětlí pojem elektrického pole, siločára a
síly, souvislost s každodenními životními situacemi
intenzita
 rozumí vztahu elektrického potenciálu a
elektrického napětí, umí veličiny vypočítat,
popíše deskový kondenzátor

ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Vodiče, nevodiče, zdroje napětí.
Definice elektrického proudu, odpor vodiče.
Jednoduchý elektrický obvod, Ohmův zákon.
Rozvětvený elektrický obvod, Kirchhoffovy zákony.
Rezistory, spojování rezistorů.
Práce a výkon elektrického proudu, účinnost.



vysvětlí pojmy vodič, izolant, vznik elektrického
proudu, jednotka elektrického proudu, popíše
zdroje napětí
popíše a sestaví jednoduchý elektrický obvod,
změří dané veličiny, vypočítá neznámé veličiny
popíše a sestaví rozvětvený elektrický obvod,
vypočítá příklady s užitím Kirchoffových
zákonů,
umí vypočítat výsledný odpor rezistorů při
různém zapojení
odvodí vztahy pro výpočet práce a výkonu
elektrického proudu, umí je aplikovat

M – vyjadřování ze vzorce, kombinace vzorců
M – vyjadřování odvozených jednotek
M – řešení soustavy rovnic
EVV – ochrana zdraví při práci s elektrickým
proudem
LP1 – Ohmův zákon.

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A
PLYNECH
Vedení elektrického proudu elektrolytem, ionty.
Elektrolýza, Faradayovy zákony.
Galvanické články.
Výboje v plynech a jejich využití.

 vysvětlí vedení proudu v elektrolytech
 popíše elektrolýzu a její využití při výrobě kovů,
čištění kovů a pokovování, zná Faradayovy
zákony elektrolýzy
 rozumí principu galvanického článku, sestaví
jednoduchý článek, umí vypočítat napětí článku,
zná různé typy článků
 zná různé elektrické výboje, jejich vznik a využití

D – historie objevu galvanického článku
EVV – ochrana zdraví při práci s elektrickým
proudem
CH – rozklad látek, výroba kovů
LP2 – Galvanické články.

MAGNETICKÉ POLE
Magnetické pole elektrického proudu, magnetická
síla.

 popíše a vysvětlí Oerstedův pokus
Z – těžba surovin
 aplikuje pravidlo pravé ruky
EGS – orientace v polárních oblastech Země
 osvojí si pojem magnetická indukce, zná
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Elektromagnetická indukce.
Indukčnost vodičů.

Flemingovo pravidlo levá ruky
 rozumí vzniku indukovaného napětí, popíše
vzájemnou přeměnu mechanické a elektrické
energie

STŘÍDAVÝ PROUD
Vznik střídavého proudu.
Alternátory, dynama.
RCL obvody.
Výkon střídavého proudu.
Třífázová soustava střídavého proudu.
Asynchronní motor, transformátor.





POLOVODIČE
Vlastnosti polovodičů.
Příměrová vodivost polovodičů, přechod PN.
Polovodičové součástky.

 zná vlastnosti polovodičů
 rozumí pojmům elektronová a děrová vodivost
 popíše přechod PN a vlastnosti diody a D – historie vývoje elektroniky
CH – stavba atomů polovodičů
usměrňovače
LP3 – Charakteristika tranzistoru.
 zakreslí schéma zapojení a sestaví obvod
 popíše
tranzistorový
jev,
jeho
využití
v tranzistoru a zesilovači

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
Oscilační obvod, vznik a vlastnosti
elektromagnetických kmitů.
Elektromagnetický dipól.
Rozhlas, televize.

 vysvětlí princip vzniku elektromagnetických
kmitů
MEV – mediální produkty, vliv ve společnosti
 popíše elektromagnetický dipól
MEV – analogové a digitální vysílání
 zná rozdělení kmitů podle frekvence
LP4 – Měření frekvence oscilačního obvodu.
 rozumí vzniku, přenosu a zachycení signálu
rozhlasu a televize




popíše vznik střídavého proudu, veličiny
zná různé zdroje střídavého napětí
zná vztahy v RCL obvodech, umí je použít při
EGS – elektrárny, globální souvislosti
řešení úloh
EVV – výhody a nevýhody jednotlivých
popíše trojfázovou soustavu, její praktické zdrojů elektrické energie
využití
popíše asynchronní motor a transformátor, zná
rovnici transformátoru

druhů
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OKTÁVA, 4. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ (EMZ)
Elektromagnetická vlna, vlastnosti, rychlost, vlnová
délka, energie
Spektrum EMZ
Záření černého tělesa

Žák:
 popíše elektromagnetickou vlnu, uvede zdroje
EMZ, určí energii fotonu EMZ
 porovná vlastnosti EMZ různých vlnových délek
 využívá vztahy mezi frekvencí, vlnovou délkou
a rychlostí EMZ při řešení praktických
problémů

EVV – vliv EMZ na zdraví člověka, UV záření,
ozónová vrstva a její ohrožení lidskou činností
MEV – rozhlas a televize, satelitní vysílání, role
médií v moderních dějinách
Bi – využití různých druhů EMZ v medicíně
LP1 – Využití spektroskopu.

VLNOVÉ VLASTNOSTI SVĚTLA
Světlo jako elektromagnetické vlnění, paprsek,
vlnoplocha
Šíření a rychlost světla v různých prostředích,
rozklad světla, disperze světla
Odraz a lom světla, index lomu, odrazné hranoly,
optická vlákna
Koherentní záření, interference, ohyb, polarizace
světla



ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI
Optická soustava a optické zobrazení, vlastnosti
obrazu
Zorný úhel, příčné zvětšení
Zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem,
zobrazovací rovnice pro zrcadla
Zobrazení tenkými čočkami, optická mohutnost,
zobrazovací rovnice
Lupa, mikroskop, dalekohled, fotografický přístroj
Oko jako optický systém - stavba, oční vady,
spektrální citlivost oka
FOTOMETRIE
Základní fotometrické veličiny - světelný tok,
svítivost, osvětlení a jejich jednotky veličin

KVANTOVÁ FYZIKA












rozlišuje
optická
prostředí
-průhledné,
průsvitné, barevné, čiré
popíše jevy při šíření světla rozhraním dvou
prostředí
charakterizuje podmínky interference a ohybu
řeší základní příklady na odraz, lom a ohyb,
orientuje se v tabulkách při vyhledávání
potřebných údajů pro výpočty

EGS – optická vlákna, prostředky komunikace a
spolupráce, rychlá výměna informaci a dat,
globalizace
LP2 – Index lomu látek.

rozliší skutečný a zdánlivý obraz
pomocí geometrické konstrukce určí vlastnosti
obrazu vytvořeného zrcadlem a čočkou
Bi – stavba a funkce oka
využívá zobrazovací rovnice pro určení LP3 – Určení parametrů zobrazovacích soustav.
vlastností obrazu
popíše princip lupy, dalekohledu, mikroskopu,
stavbu a fungování lidského oka



vysvětlí význam základních fotometrických
veličin
orientuje se v požadavcích na osvětlení v Bi – vliv špatného osvětlení na zrak člověka
různých prostorách a při práci
řeší základní příklady z fotometrie



využívá poznatků o kvantování energie EMZ, EGS – mezinárodní spolupráce fyziků, CERN
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Pojmy kvantum a kvantování ve fyzice
Fotoelektrický jev
Dualismus vln a částic




ATOMY A ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE
Modely atomů, stavba atomu
Kvantování energie atomů, emisní a absorpční
spektra
Spontánní a stimulovaná emise, laser
Vlastnosti atomových jader, jaderné síly
Radioaktivita, jaderné reakce, poločas přeměny
Jaderná energetika, bezpečnost
Využití radionuklidů, ochrana před škodlivými
účinky jaderného záření









ASTRONOMIE A ASTROFYZIKA
Země a její okolí, roční období, zatmění Měsíce a
Slunce, příliv a odliv, skleníkový jev, družice
Sluneční soustava, planety, planetky, komety,
meteoroidy
Hvězdy a Galaxie



SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY (STR)
Základní principy STR, relativnost současnosti,
dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí
Relativistická hmotnost, vztah energie a hmotnosti,
hybnost, celková a klidová energie tělesa











k objasnění jevů při interakci s látkou
vysvětlí podstatné rozdíly mezi klasickou a
kvantovou fyzikou
vysvětlí, za jakých okolností se projeví
částicová a vlnová povaha EMZ a částic
mikrosvěta
uvede současné představy o stavbě atomu
objasní podstatu vzniku a pohlcování záření
v atomech
vysvětlí funkci laseru a uvede jeho využití
v praxi
sestavuje rovnice jaderných reakcí
porovná účinky různých druhů jaderného
záření
objasní základní pravidla ochrany člověka před
jaderným
zářením,
využití
radionuklidů
v medicíně
diskutuje o kladech a záporech jaderné
energetiky, bezpečnosti

M – exponenciální rovnice a funkce
EVV – ekologie a jaderná energetika
Ch – periodická soustava prvků, jaderné reakce
OSV – formulování myšlenek, argumentace,
diskuse k problematice jaderné energetiky a
bezpečnosti
LP4 – Radioaktivní záření.

vysvětlí střídání ročních období, příliv a odliv,
polární záři, skleníkový jev, ozónovou díru,
EGS – mezinárodní spolupráce při výzkumu
zatmění Slunce a Měsíce
vesmíru
popíše představy o vzniku a stavbě vesmíru
charakterizuje a rozlišuje jednotlivé typy hvězd
uvede základní principy STR, objasní
relativnost některých fyzikálních pojmů a veličin
určí podmínky, při kterých se relativnost projeví
rozlišuje, kdy lze použít zákonů Newtonovy MKV – spolupráce vědců z různého multikulturního
prostředí
nebo relativistické mechaniky
vysvětlí rozdíl mezi klidovou a celkovou energií
řeší příklady na výpočet klidové a relativistické
hmotnost

