
Fyzika 
1. – 2. ročník šestiletého gymnázia (NSVG) 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Obsahové a organizační vymezení: 

 vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVPZ. Do této oblasti jsou 
zahrnuty také vzdělávací obory Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Všechny tyto oblasti mají mnoho společného jak svým zaměřením na zkoumání 
přírody, tak i v poznávacích empirických metodách; 

 vzdělávací obor Fyzika, stejně jako ostatní obory oblasti Člověk a příroda, navazují na elementární přírodovědné poznatky, které žáci získávají na 
prvním stupni základního vzdělávání, a to především v oblasti Člověk a jeho svět; 

 kromě vzájemných vazeb mezi jednotlivými obory oblasti Člověk a příroda se uplatňují vazby s Matematikou a oblastmi Člověk a svět práce, Člověk 
a zdraví, ale také s oblastí Člověk a společnost; 

 při výuce Fyziky se rozvíjejí všechny klíčové kompetence uvedené v RVPZ, ale zejména kompetence k učení, k řešení problémů a kompetence 
pracovní. Při vhodné volbě metod, např. při skupinové a projektové formě výuky, se rozvíjejí i kompetence digitální, komunikativní, sociální, 
personální i občanské; 

 fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí, rozvíjí u žáků schopnosti pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy. 
Je základem pro pochopení a využívání současných technologií; 

 talentovaným žákům nabízí zapojení do Fyzikálních olympiád a soutěží; 
 cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonů, rozvíjení přirozené touhy po poznání světa, ve kterém 

žijeme, pochopení nejobecnějších zákonů přírodovědy, které jsou základem přírodních, technických a lékařských věd.  
 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

      Žák: 

 správně používá fyzikální pojmy a rozpozná je v konkrétních situacích; 
 při řešení fyzikálních úloh využívá různé druhy studijních materiálů (učebnice, časopisy, internet, sbírky příkladů) a získané informace dokáže 

roztřídit a kriticky zhodnotit; 
 při pozorování fyzikálních objektů, demonstračních a frontálních pokusů je dokáže správně vyhodnotit; 



 nalezne společné a rozdílné vlastnosti látek, předmětů nebo jevů; 
 vysvětlí jev pomocí známých fyzikálních pojmů a zákonů; 
 při řešení příkladů si vede správný a přehledný zápis; 
 řeší motivační úlohy a reálné příklady z praxe;  
 na konkrétních příkladech ukazuje souvislost fyziky a ostatních přírodních věd. 

 

Kompetence k řešení problémů 

      Žák: 

 rozpozná problém v určité situaci, naplánuje postup řešení problému; 
 vyhledá nebo experimentem zjistí potřebné informace k řešení problému; 
 hledá různé cesty k vyřešení problému; 
 řeší problém logickými a empirickými postupy; 
 pokusem ověří správnost řešení problému; 
 provede fyzikální rozbor situace a zdůvodnění zvoleného postupu;  
 na konkrétních příkladech rozliší fyzikální model od reality a posoudí, kdy lze využitím modelu danou problémovou situaci zjednodušit; 
 účinně se zapojuje do diskuse o řešení problému, obhajuje svůj názor věcnými argumenty, s porozuměním naslouchá názorům druhých. 
 

Kompetence komunikativní, sociální a personální 

      Žák: 

 jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky v ústním i písemném projevu; 
 se nebojí zeptat a vyslovit svůj názor; 
 při řešení úloh využívá různé zdroje informací, tabulky a grafy; 
 se aktivně zapojuje do práce ve dvojicích a malých skupinách; 
 ve cvičeních respektuje názor ostatních spolužáků ve skupině; 
 dodržuje základní stanovená pravidla a zásady bezpečnosti práce. 
 

Kompetence občanské 



       Žák: 

 jedná nejen v zájmu vlastním, ale v zájmu širšího společenství; 
 zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností vyplývajících z výuky fyziky; 
 je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých; 
 hájí svá práva i práva jiných; 
 je vnímavý ke kulturním a duchovním hodnotám, které přinesly generace vědců – fyziků; 
 poskytne ostatním pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví; 
 jedná tak, aby svým chováním neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí, není lhostejný k životu ve svém okolí a k dění ve společnosti. 
  

Kompetence pracovní 

      Žák: 

 má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání ve fyzice; 
 uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; 
 má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

 

Kompetence digitální 

                  Žák:  

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či 
řešený problém použít 

 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 
konkrétní situaci a účelu  

 vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  
 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitni l 

výsledky své práce  
 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje 

rizika jejich využívání  
 předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při 

spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 



 
 

Časová dotace v hodinách týdně: 

   

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG  2 2 4 

  

 

 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná práci. 
Vypočte práci, je-li dána síla a dráha Porovná práci 
vykonanou při zvedání tělesa kladkou a jednoduchým 
kladkostrojem. Určí výkon z práce a času.  
Aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení 
jednoduchých praktických problémů. Využívá s 
porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a 
časem 

 
 
 
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 
 
 
 
 
Objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí 
s energií částic. Vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa 
s jeho teplotou. Předvede pokusy na změnu vnitřní 
energie tělesa konáním práce nebo tepelnou výměnou. 
Rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota. Určí 
teplo přijaté nebo odevzdané tělesem při tepelné výměně 
(bez změny skupenství). Na příkladech z denního života 
ukáže, jak lze účelně zvětšovat nebo zmenšovat tepelnou 
výměnu vedením a zářením, např. volbou oblečení podle 
ročního období. 
 
 
 

 
Teplo, práce, výkon 
 práce 
 práce na kladce 
 výkon 
 účinnost 

 

 

 

 

 

Pohybová a polohová energie 
 pohybová energie tělesa 
 polohová energie tělesa 
 vzájemná přeměna polohové a pohybové 

energie tělesa 
 

 

Vnitřní energie, teplo 
 látky jsou složeny z částic 
 proč se tělesa zahřívají při tření 
 změna teploty těles tepelnou výměnou 
 teplo 
 měrná tepelná kapacita látky 
 jak změříme teplo přijaté nebo odevzdané při 

tepelné výměně 

 
 
Mediální výchova   
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech    
významní světoví fyzikové 
(prolíná se všemi tématy) 
Osobnostní a sociální 
výchova  
komunikace s odbornou 
terminologií (prolíná se 
všemi tématy) 
 
 
Environmentální výchova   
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech   
 
 
 
 
 
Environmentální výchova    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D – využití jednoduchých 
strojů k usnadnění práce 
dříve a dnes. 
TV – příklady konání práce 
v různých sportech  
Bi – vysvětlí svalovou 
námahu 
M – úprava rovnic s písmeny. 
 
 
 
 
 
 
TV – příklady využití a 
přeměn energie ve sportech. 
Bi – porovnání pohybové 
energie různých živočichů. 
 
 
Z – vysvětlení klimatických 
jevů, vznik větrů. 
Bi – význam ptačího peří 
nebo srsti zvířat pro 
termoregulaci jejich těl,  
chlazení zvířat, význam 
slunečního záření pro 
fotosyntézu rostlin, význam 
sněhové pokrývky polí při 
zimních mrazech. 
 
M – úprava rovnic s písmeny. 
 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvede příklady změn skupenství (tání, tuhnutí, 
vypařování, varu, kondenzace, sublimace a desublimace) 
z praktického života. Objasní, zda se při nich teplo 
pohlcuje nebo uvolňuje. Objasní jev anomálie vody a 
uvede příklady jeho negativních důsledků (praskání 
potrubí nebo zdiva). Na konkrétních příkladech objasní, 
kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu. Vysvětlí 
vznik mlhy, jinovatky a oblaků. Popíše základní součásti 
spalovacích motorů a vysvětlí rozdíl mezi vznětovým a 
zážehovým motorem. Porovná škodlivost provozu různých 
spalovacích motorů pro životní prostředí. 
 
 
 
Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich 
vlastností. 

Vysvětlí elektrování těles vzájemným třením a princip 
uzemnění nabitého tělesa. Pokusem prokáže existenci 
elektrického pole v okolí nabitého tělesa, znázorní siločáry 
elektrického pole. Uvede příklady z praxe, jak se z hlediska 
bezpečnosti zabraňuje vzájemnému elektrostatickému 
přitahování těles (volba materiálu na oblečení, odlučovače 
popílku). 
 
 
Objasní podstatu elektrického proudu v kovových vodičích 
a elektrolytech. Změří elektrický proud ampérmetrem a 
elektrické napětí voltmetrem. Určí výsledné napětí zdroje 
při zapojení několika článků za sebou. Využívá Ohmův 
zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 

Porovná odpor dvou kovových drátů. Popíše, jak se změní 
odpor kovového vodiče s teplotou. Rozpozná zapojení 

 tepelná výměna prouděním 
 tepelné záření 
 využití energie slunečního záření 
 

 
Změny skupenství látek 

 změny skupenství látky 
 tání a tuhnutí 
 vypařování 
 var 
 kapalnění 
 pístové spalovací motory 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektrický náboj, elektrické pole 

 co už víme o elektrických vlastnostech látek 
 elektroskop, jednotka elektrického náboje 
 vodič a izolant v elektrickém poli 
 siločáry elektrického pole 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Environmentální výchova  

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

 

 

 

Z – vysvětlí některé 
klimatické a meteorologické 
jevy související se změnami 
skupenství vody. 
Bi – vysvětlí význam 
anomálie vody pro přežití 
vodních živočichů v zimě,  
M – čte údaje z grafu, sestrojí 
graf závislosti teploty na čase 
při změnách skupenství. 
CH –tavení železné rudy. 
. 
 
 
 
 
 
ČZV – údržba oblečení 
z umělých vláken 
antistatickými avivážemi. 
CH – předcházení nebezpečí 
výbuchu při manipulaci 
s hořlavými látkami. 
Bi – vyhledá údaje o 
elektrických úhořích 
v encyklopediích nebo na 
internetu. 
 
. 
M – zpracuje data získaná 
měřením s využitím tabulky, 
čte údaje z grafu. 
ČZV – dodržuje pravidla 
bezpečného zacházení  
s elektrickými zařízeními při 
pokusech i v denním životě. 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvou spotřebičů za sebou a vedle sebe, určí výsledné 
napětí, výsledný elektrický proud a výsledný odpor 
spotřebičů. Použije rezistor s plynule proměnným 
odporem k regulaci proudu, nebo jako děliče napětí 
v obvodu. Určí elektrickou práci vykonanou za určitou 
dobu pro daný proud a napětí. Určí výkon elektrického 
proudu I ve vodiči, mezi jehož konci je napětí U. Z údajů o 
příkonech na štítcích elektrických spotřebičů určí, jaký je 
odpor spotřebičů po jejich připojení ke zdroji o uvedeném 
napětí. Porovná elektrickou energii spotřebovanou 
různými domácími spotřebiči za určitou dobu a odhadne 
cenu, kterou za tuto elektrickou energii zaplatí. Navrhne 
možné úspory elektrické energie v bytě nebo v domě, 
popř. ve škole. 
 
 
 

 

 

 

 

Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku. 

Na příkladu vnímání blesku a hromu porovná rychlost 
šíření zvuku ve vzduchu s rychlostí šíření světla ve 
vzduchu. Pokusem dokáže, že výška tónu je tím větší, čím 
větší je jeho frekvence. Popíše, jak přijímáme zvuk uchem. 
Pokusem ukáže význam rezonančních skříněk u hudebních 
nástrojů. Uvede příklad využití poznatků z akustiky při 

 
Elektrický proud 

 co už víme o elektrickém proudu 
 co je elektrický proud 
 měříme elektrický proud 
 měříme elektrické napětí 
 zdroj elektrického napětí 
 Ohmův zákon, elektrický odpor 
 závislost elektrického odporu na vlastnostech 

vodiče 
 výsledný odpor rezistorů spojených 

v elektrickém obvodu za sebou 
 výsledný odpor rezistorů spojených 

v elektrickém obvodu vedle sebe 
 reostat, dělič napětí (potenciometr) 
 elektrická práce, elektrická energie 
 výkon elektrického proudu 

 
 
 
 
 
Zvukové jevy 
 zvukový rozruch 
 šíření zvukového rozruchu prostředím 
 tón, výška tónu 
 ucho jako přijímač zvuku 
 nucené chvění, rezonance 
 odraz zvuku 
 ochrana před nadměrným hlukem 

 

Environmentální výchova 

 Osobnostní a sociální 
výchova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova 

 Osobnostní a sociální 
výchova  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bi – lidské ucho, sluchová 
ústrojí u různých živočichů, 
porovnání mezí  
slyšitelnosti, využití 
ultrazvukových píšťalek pro 
psy, orientace netopýrů 
pomocí ultrazvukových 
signálů. 
ČZV – ochrana sluchu před 
nadměrným hlukem 
HV – využití poznatků o šíření 
zvuku při zařizování 
koncertních síní. 
 
 
 
D – objasní historický význam 
Faradayova objevu 
elektromagnetické indukce. 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

2.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zařizování divadel nebo přednáškových sálů. Navrhne 
možnosti, jak zmenšit škodlivý vliv nadměrně hlasitého 
zvuku na člověka (v hlučných provozech, v blízkosti dálnic, 
v bytě). 
 
 
Prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem 
cívky s elektrickým proudem, na příkladech z praxe 
objasní jeho využití v elektromagnetech. Vysvětlí princip 
činnosti stejnosměrného elektromotoru. Vvužívá prakticky 
poznatky o působení magnetického pole na magnet a 
cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v 
okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní. 

 
 
 
 
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma reálného obvodu, rozliší 
stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický 
proud a napětí. 
Objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu 
v blízkosti cívky nebo otáčením cívky v magnetickém poli. 
Objasní princip činnosti alternátoru a popíše, jaké v něm 
probíhají přeměny energie. Určí transformační poměr 
transformátoru, uvede příklady praktického využití 
transformace dolů a transformace nahoru. Popíše a 
zdůvodní využití transformátoru v rozvodné el. síti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elektromagnetické jevy 

 co už víme o magnetickém poli 
 magnetické pole cívky s proudem 
 elektromagnet a jeho užití 
 působení magnetického pole na cívku 

s proudem 
 elektromotor 
 elektromagnetická indukce 

 
 
 
Střídavý proud 

 vznik střídavého proudu 
 měření střídavého proudu a střídavého napětí 
 transformátory 
 rozvodná elektrická síť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Environmentální výchova 

 Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

 

 

 

 

 

 

M – vyjádří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí a grafem, 
vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data. 
 
 
 
Z –na vybraných příkladech 
uvádí závažné důsledky a 
rizika různých elektráren na 
životní prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CH – galvanické články a 
elektrolýza, akumulátory. 
INF – ověřuje věrohodnost 
informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich 
závažnost a vzájemnou 
návaznost. LP: Praktické 
provedení elektrolýzy, užití 
při pokovování. 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
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Uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a 
v plynu. Objasní mechanismus vedení elektrického proudu 
v kovech (usměrněný pohyb volných elektronů), 
v elektrolytech (usměrněný pohyb volných iontů), 
v plynech (usměrněný pohyb volných iontů a elektronů) a 
v polovodičích (usměrněný pohyb volných elektronů a 
děr). Pokusem prokáže, že lidské tělo vede elektrický 
proud a objasní důsledek této skutečnosti pro pravidla 
bezpečnosti při zacházení s elektrickými zařízeními.  
 
 
Pokusem ukáže, jak se mění odpor termistoru při jeho 
zahřívání a odpor fotorezistoru při osvětlení, uvede 
příklady využití těchto jevů. Zapojí polovodičovou diodu 
v propustném a závěrném směru. Uvede příklad využití 
usměrňujícího účinku polovodičové diody. Objasní 
přeměny energie ve slunečním článku a  
uvede příklady jeho využití jako alternativního zdroje 
energie. 
 
 
Vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů, např. u 
pračky. Popíše konkrétní důvody nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem v konkrétních situacích. Ukáže 
v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je spojen s ochranným 
uzemněným nulovacím vodičem. Vysvětlí, proč je životu 
nebezpečné dotknout se vodivých částí zdířek zásuvky. 
Řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení 
s elektrickými zařízeními. 
 
 
 

 
Vedení elektrického proudu v kapalinách  
a plynech 

 co už vím o vedení elektrického proudu 
 vedení elektrického proudu v kapalinách 
 vedení elektrického proudu v plynech 

 
 
 
 
 
Vedení elektrického proudu v polovodičích 

 jak lze měnit odpor polovodičů 
 polovodiče typu N a P 
 polovodičová dioda 
 dioda jako usměrňovač 
 další součástky s jedním přechodem PN 

 
 
 
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními 

 elektrické spotřebiče v domácnosti 
 ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 první pomoc při úrazu elektrickým proudem 

 
 
 
 
 
 

Environmentální výchova 

 Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova   

 

 

 

 
 
 
 
 
ČZV – uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle, 
projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví, dodržuje zásady 
bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své  ani 
zdraví jiných. 
Bi -využití 
elektromagnetických vln pro 
orientaci živočichů (netopýři, 
delfíni, hadi). 
D – společensky významné 
objevy týkající se 
elektromagnetických vln 
(např. bezdrátové telegrafie 
– G. M. Masoni, Morseova 
abeceda, šifrování zpráv – 
kryptologie). 
Z – navigační technologie. 
ČZV – vliv životních 
podmínek na zdraví člověka 
(nebezpečí nadměrného 
opalování, častá rentgenová 
vyšetření lidského těla). 
 
M – rozezná a modeluje 
jednoduché souměrné útvary 
v rovině. 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 
 
Popíše základní druhy elektromagnetických vln podle 
vlnové délky a uvede příklady jejich využití. Uvede velikost 
rychlosti šíření světla ve vakuu a porovná ji s rychlostí 
světla např. ve vodě. Vysvětlí, proč televizní vlny pronikají 
špatně přes překážky a dlouhovlnné rádiové vlny snadno. 
Uvede příklady využití mikrovln v denním životě. 
Zdůvodní, proč je nebezpečné přílišné opalování na slunci 
i v soláriu. Objasní význam objevu rentgenového záření 
pro lékařství a další obory. Zná zásady bezpečného 
zacházení s laserem. 
 
 
 
Ukáže na pokusu a uvede příklad ze své zkušenosti 
s odrazem a lomem světla. V konkrétních příkladech 
předpoví, zda nastane lom od kolmice nebo ke kolmici. 
Uvede příklad úplného odrazu světla a objasní, kdy může 
nastat. Vysvětlí, jak fungují světlovody a uvede příklad 
jejich využití. Rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku. 
Najde pokusem ohnisko spojky. Zobrazí předmět (plamen 
svíčky) spojkou. Určí, jaký obraz vznikne při použití 
rozptylky. Vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy. 
Vysvětlí funkci čočky v lidském oku. Popíše zraku 
krátkozrakého a dalekozrakého oka a vysvětlí jejich 
korekci brýlemi. Sestaví z vhodných čoček model 
mikroskopu a dalekohledu. Znázorní vznik obrazu 
v mikroskopu a dalekohledu. Uvede příklady využití 
mikroskopu a dalekohledu. 
 
 
 

 
Elektromagnetické záření 

 elektromagnetické vlny a záření 
 zdroje záření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Světelné jevy a jejich využití 
 co už víme o světle 
 lom světla 
 čočky 
 optické vlastnosti oka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

Osobnostní a sociální 
výchova  

Environmentální výchova 

 

 

 

 

 

 

D – význam optických 
přístrojů pro vývoj poznání 
v historii lidstva. 
CH – částicové složení látek,. 
Z – na mapě ČR a světa ukáže 
místa, kde se nacházejí 
jaderné elektrárny 
D – historie objevu přirozené 
a umělé radioaktivity, 
zneužití řetězové reakce v 2. 
světové válce (Hirošima). 
ČZV – vliv životních 
podmínek na zdraví člověka 
(nebezpečí jaderných 
havárií). 
 
 
Z – Země jako vesmírné 
těleso, tvar, velikost a 
pohyby Země, střídání dne a 
noci, střídání ročních období, 
světový čas, časová pásma, 
pásmový čas, datová hranice, 
smluvený čas. 
D – vývoj kosmologických 
představ, historie dobývání 
vesmíru. 
 
 
 
Bi, Ch, Z – osvojí si společné 
poznávací metody, dodržuje 
základní pravidla bezpečnosti 
práce, orientuje se 
v tabulkách a atlasech. 
Bi – zkoumá lidské tělo 
z různých pohledů (např. 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 
Popíše základní stavební částice atomu, složení jádra a 
elektronového obalu. Uvede tři základní druhy 
radioaktivního záření, objasní jejich podstatu a porovná 
jejich vlastnosti. Uvede a objasní příklady využití 
radionuklidů. Popíše řetězovou jadernou reakci a objasní 
nebezpečí jejího zneužití v jaderných zbraních i možnosti 
využití v jaderných reaktorech a v jaderných elektrárnách. 
Vysvětlí, k jakým přeměnám energie dochází v jaderné 
elektrárně a porovná je s přeměnami v tepelné a vodní 
elektrárně. Porovná výhody a nevýhody uvedených tří 
typů elektráren. Uvede současné možnosti likvidace 
vyhořelého jaderného paliva. Popíše, jak je v současné 
době zajišťována u nás bezpečnost provozu jaderných 
elektráren. Popíše možnosti ochrany před jaderným 
zářením. 
 
 
Objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb 
Měsíce kolem Země, odliší hvězdu od planety na základě 
jejich vlastností, zná planety sluneční soustavy a jejich 
postavení vzhledem ke Slunci. 

Osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese 
a jejím postavení ve vesmíru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaderná energie 
 co už víme o atomech 
 atomová jádra 
 radioaktivita 
 využití jaderného záření 
 jaderné reakce 
 uvolňování jaderné energie 
 jaderný reaktor 
 jaderná energetika 
 ochrana před zářením 
 

 
 
 
Země a vesmír 

 Sluneční soustava 
 naše Galaxie 
 kosmonautika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lidské oko, ucho, krevní tlak, 
krevní oběh, funkce plic) 
Z – vysvětlí meteorologické a 
klimatické jevy s využitím 
fyzikálních poznatků, 
lokalizuje hlavní světové 
zdroje energie na mapách 
ČZV – ochrana zdraví při 
živelných pohromách  
INF – samostatně získává 
informace. 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 
 
Pozoruje a popisuje jevy kolem sebe, hledá jejich 
vzájemné souvislosti a odhaluje jejich příčiny. Provádí 
fyzikální pokusy, navrhuje pokusy jako cestu k řešení 
konkrétních problémů nebo k ověření správnosti 
navrženého řešení. Umí měřit délku, hmotnost, objem,  
teplotu, čas, sílu, elektrický proud a elektrické napětí. 
Z naměřených hodnot výpočtem určí další veličiny. 
Výsledky měření zaznamená do tabulky, popř. je vyjádří 
graficky. Z výsledků měření objeví závislost dvou veličin, 
např. dráhy na čase, proudu na napětí, odporu na délce 
vodiče. Utřídí si poznatky za celou výuku fyziky do širších 
celků a najde v nich nové souvislosti. V Tabulkách nalezne 
informace o jednotkám Mezinárodní soustavy SI. Na 
internetových stránkách nebo v encyklopediích umí nalézt 
další používané jednotky a jejich vztahy k jednotkám SI. 
V konkrétních příkladech rozhodne, jaký druh energie má 
těleso. Vysloví zákon zachování mechanické energie pro 
konkrétní příklady. Na konkrétním příkladu ukáže platnost 
obecného zákona zachování energie. Rozhodne, zda 
přeměna energie je užitečná nebo představuje ztrátu, a 
jak takou ztrátu můžeme omezit. S využitím fyzikálních 
poznatků umí nalézt cesty k hospodárnějšímu využívání 
energie v denním životě. Uvede příklady obnovitelných a 
neobnovitelných zdrojů energie. Ukáže výhody a 
nevýhody různých zdrojů energie z hlediska jejich vlivu na 
životní prostředí. Uvede výhody a nevýhody použití 
různých druhů elektráren u nás i ve světě. 

 
Čemu jste se ve fyzice naučili  

 vlastnosti látek a jejich částicové složení 
 měření fyzikálních veličin 
 pohyb 
 síla 
 mechanické vlastnosti kapalina plynů 
 tepelné jevy 
 elektrické a magnetické jevy 
 elektromagnetické záření, světelné jevy 
 zvukové jevy 
 energie a její přeměny 
 Země a vesmír 
 opakování a systematizace učiva 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

Environmentální výchova 

  

 

 

 

 

 

 



 

Fyzika 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia, 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Obsahové a organizační vymezení: 

 vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVPG. Předmět navazuje na 
základní vzdělání, které žák získal na základní škole nebo na nižším stupni víceletého gymnázia. Vyučuje se v prvních třech ročnících čtyřletého 
studia a odpovídajících ročnících šestiletého studia. Na povinnou výuku může v případě zájmu navazovat v posledních dvou ročnících studia 
volitelný předmět Seminář fyziky, zaměřený na témata přesahující rámec gymnaziálního učiva a na systematizaci a prohloubení učiva stanoveného 
RVPG; 

 integruje průřezové téma Environmentální výchova a také části vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie z RVPG; 
 fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí, rozvíjí u žáků schopnosti pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy. 

Je základem pro pochopení a využívání současných technologií. Talentovaným žákům nabízí zapojení do Fyzikální olympiády, Korespondenčních 
seminářů a účast na akcích pořádaných v rámci spolupráce s různými institucemi; 

 součástí výuky fyziky jsou v každém ročníku laboratorní práce; 
 cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonů, rozvíjení přirozené touhy po poznání světa, ve kterém 

žijeme, pochopení nejobecnějších zákonů přírodovědy, které jsou základem přírodních, technických a lékařských věd.  
 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

Žák: 

 správně používá fyzikální pojmy a rozpozná je v konkrétních situacích; 
 při řešení fyzikálních úloh využívá různé druhy studijních materiálů (učebnice, časopisy, internet, sbírky příkladů) a získané informace dokáže 

roztřídit a kriticky zhodnotit; 
 při pozorování fyzikálních objektů, demonstračních a frontálních pokusů je dokáže správně vyhodnotit; 



 nalezne společné a rozdílné vlastnosti látek, předmětů nebo jevů; 
 vysvětlí jev pomocí známých fyzikálních pojmů a zákonů; 
 při řešení příkladů si vede správný a přehledný zápis; 
 řeší motivační úlohy a reálné příklady z praxe;  
 na konkrétních příkladech ukazuje souvislost fyziky a ostatních přírodních věd. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 rozpozná problém v určité situaci, naplánuje postup řešení problému; 
 vyhledá anebo experimentem zjistí potřebné informace k řešení problému; 
 hledá různé cesty k vyřešení problému; 
 řeší problém logickými a empirickými postupy; 
 pokusem ověří správnost řešení problému; 
 provede fyzikální rozbor situace a zdůvodnění zvoleného postupu;  
 na konkrétních příkladech žák rozliší fyzikální model od reality a posoudí, kdy lze využitím modelu danou problémovou situaci zjednodušit; 
 účinně se zapojuje do diskuse o řešení problému, obhajuje svůj názor věcnými argumenty, s porozuměním naslouchá názorům druhých. 

 

Kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská 

Žák: 

 jasně a  srozumitelně formuluje své myšlenky v ústním i písemném projevu; 
 umí položit otázku a vyslovit svůj názor; 
 při řešení úloh využívá různé zdroje informací, tabulky a grafy; 
 aktivně se zapojuje do práce ve dvojicích a malých skupinách; 
 ve cvičeních respektuje názor ostatních spolužáků ve skupině; 
 dodržuje základní stanovená pravidla a zásady bezpečnosti práce. 

 

Kompetence k podnikavosti 



Žák: 

 má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání ve fyzice; 
 uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; 
 má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

 ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a 
způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;  

 získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, 
které odpovídají konkrétní situaci a účelu;  

 vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;  
 navrhuje prostřednictvím digitálních technologií taková řešení, která mu pomohou vylepšit postupy či technologie; dokáže poradit s technickými 

problémy;  
 vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní 

prostředí, zvažuje rizika a přínosy;  
 předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jeho tělesné a duševní zdraví; při spolupráci, komunikaci a sdílení 

informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým.  
 

Časová dotace v hodinách týdně: 

  ročník 1. (3.) 2 .(4.) 3. (5.) 4 .(6.) celkem 

1. – 4. ročník čtyřletého 
gymnázia  4G 

2,5 2 2,5 0 7 

3. – 6. ročník šestiletého 
gymnázia  6G 

2,5 2 2,5 0 7 

   



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G 

1.4G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Používá s porozuměním fyzikální veličiny zavedené 
učivem. Změří vhodnou přímou nebo nepřímou metodou 
a s přiměřenou přesností délku, hmotnost a hustotu látky. 
Zpracuje protokol o měření podle vzoru, určí správně 
absolutní a relativní chybu měření. Rozlišuje skalární 
veličiny od vektorových, provádí operace s oběma druhy 
veličin. Dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 
praktických činnostech. 
 
 
 
 
Využívá představy hmotného bodu při řešení úloh. 
Rozhodne, o jaký druh pohybu se jedná. Používá základní 
kinematické vztahy pro jednotlivé druhy pohybu pro 
řešení úloh včetně problémových. Sestrojí grafy závislosti 
dráhy a rychlosti na čase a využívá tyto grafy k řešení 
úloh. 
 
 
 
 
Uvede příklady pohybových a deformačních účinků sil na 
těleso. Určí graficky i početně výslednici dvou sil 
působících v jednom bodě. Používá Newtonovy pohybové 
zákony pro předvídání nebo vysvětlení pohybu tělesa a při 
řešení úloh. Využívá zákon zachování hybnosti při řešení 
úloh a problémů včetně úloh z praxe. Účelně rozloží 
graficky sílu na dvě složky. Využívá rozkladu sil k řešení 
úloh a problémů. Vysvětlí jednoduché případy působení 
setrvačných sil. Vypočítá zrychlení tělesa na nakloněné 

 
Fyzikální veličiny a jednotky 
 soustava základních a odvozených veličin 
 mezinárodní soustava jednotek SI a jednotky 

užívané spolu s jednotkami SI 
 převody jednotek 
 metody měření fyzikálních veličin, zpracování 

výsledků měření 
 skalární a vektorové veličiny, operace s vektory 

 
 Mechanika 
Kinematika hmotného bodu 
 poloha a změna polohy hmotného bodu (tělesa) 
 trajektorie, dráha, pohyby přímočaré a křivočaré 
 průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení 
 rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně 

zrychlený a rovnoměrně zpomalený pohyb 
 volný pád, tíhové zrychlení 
 skládání rychlostí 
 rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici 
 

Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných 
      bodů 
 síla jako fyzikální veličina, skládání a rozklad sil 
 První Newtonův gravitační zákon 
 inerciální vztažná soustava, Galileiho princip 
 druhý Newtonův pohybový zákon 
 tíhová síla, tíha tělesa 
 hybnost a její změna, impuls síly 
 Třetí Newtonův pohybový zákon 

 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
   
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova  
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vhodné úvodní 
motivační pokusy. 
Návaznost na učivo ZŠ, 
NSVG. 
Vazba na vektorový 
počet 
v matematice. 
Postupné 
zdokonalování 
v měření. 
 
 
 
Návaznost na učivo ZŠ, 
NSVG a na matematiku 
(funkce, řešení rovnic). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG. 
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rovině. Uvede příklady užitečného a škodlivého tření 
v praxi. 
 
 
 
 
Uvede příklady, kdy těleso koná a kdy nekoná práci. Určí 
práci stálé síly výpočtem. Zná souvislost změny kinetické a 
potenciální energie s mechanickou prací. Využívá zákona 
zachování mechanické energie při řešení úloh a problémů 
včetně úloh z praxe. Řeší úlohy z praxe s použitím vztahů 
pro výkon. 
 
 
Řeší konkrétní úkoly na výpočet gravitační síly. Zakreslí síly 
vzájemného gravitačního působení. Vysvětlí fyzikální 
význam gravitační konstanty. Rozlišuje gravitační zrychlení 
od tíhového zrychlení. Rozlišuje pojmy gravitační síla, 
tíhová síla, tíha. Vysvětlí závislost tíhové síly na zeměpisné 
šířce. Řeší úlohy na vrhy těles. Diskutuje trajektorie tělesa 
při pohybu v centrálním poli Země. Řeší úlohy použitím 
druhého a třetího Keplerova zákona. 
 
 
 
 
 
Popíše posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa. Řeší 
praktické úlohy na moment síly a momentovou větu. 
Experimentálně ověří platnost momentové věty. 
Zkonstruuje výslednici dvou souhlasně i nesouhlasně 
orientovaných sil. Řeší úlohy na dvojici sil, rozklad sil a 

 zákon zachování hybnosti 
 dostředivá síla 
 neinerciální vztažná soustava, setrvačné síly 
 smykové tření, valivý odpor 
 

Mechanická práce a mechanická energie    
 mechanická práce stálé síly 
 kinetická energie a její změna 
 potenciální energie a její změna 
 zákon zachování mechanické energie 
 výkon, příkon, účinnost 
 

Gravitační pole 
 gravitační síla, Newtonův gravitační zákon 
 gravitační pole, gravitační zrychlení 
 tíhová síla, tíhové zrychlení, tíha 
 pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země 
 pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země 
 pohyby těles v gravitačním poli Slunce 
 Keplerovy zákony 
 
 
 

 
Mechanika tuhého tělesa 
 tuhé těleso, jeho posuvný a otáčivý pohyb 

kolem pevné osy 
 moment síly vzhledem k ose otáčení, výsledníce 

momentů sil, momentová věta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návaznost na geografii 
(závislost tíhové síly na  
zeměpisné šířce). 
Vazba na gravitační sílu 
v kapitole Gravitační 
pole. 
 
 
 
 
 
Zákon zachování 
mechanické energie 
jako součást principu 
zachování energie. 
 
Gravitační síla jako 
jeden druh vzájemného 
působení (gravitační 
interakce) a její 
vyjádření gravitačním 
zákonem. 
Možnost zadání 
projektové práce na 
téma umělé družice 
Země, orbitální stanice, 
kosmické sondy a lodi, 
raketoplány. 
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stabilitu tělesa. Experimentálně určí těžiště tenké desky 
rovnoběžných sil. 
 
 
 
 
 
Uvede a vysvětlí základní rozdíl mezi reálnou a skutečnou 
tekutinou. Používá vztahu pro výpočet tlaku a tlakové síly. 
Řeší úlohy užitím Pascalova a Archimedova zákona. 
Vysvětlí funkci hydraulického lisu, barometru, závislost 
atmosférického tlaku na vzdálenosti od povrchu Země. 
Experimentálně určí hustotu pevné látky užitím 
Archimedova zákona. Řeší úlohy z praxe použitím rovnice 
kontinuity a Bernoulliho rovnice. Popíše obtékání těles 
ideální a reálnou tekutinou. 
 
 
 
 
 
 
Uvede příklad potvrzující kinetickou teorii stavby látek. 
Nakreslí graf závislosti výsledné síly mezi dvěma částicemi 
na vzdálenosti těchto částic. Vysvětlí rozdíly mezi 
skupenstvími z hlediska vzájemného vztahu vnitřní 
kinetické a vnitřní potenciální energie částic. Uvede 
příklady stavových změn a rovnovážných stavů. Převádí 
teplotu z Celsiovy stupnice do Kelvinovy stupnice a 
naopak. Řeší úlohy na výpočet látkového množství, počtu 
částic v homogenním tělese, molární hmotnosti a 
molárního objemu. Interpretuje fyzikální význam 
Avogadrovy konstanty. 

 skládání sil působících v různých bodech tuhého 
tělesa, dvojice sil, rozklad síly na dvě složky 

 těžiště tělesa, rovnovážná poloha tělesa 
 kinetická energie tuhého tělesa, moment 

setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení 
 
Mechanika tekutin 
 shodné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů 
 tlak v kapalinách a plynech 
 tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou, Pascalův 

zákon 
 tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou 
 vztlaková síla, Archimédův zákon 
 proudění kapalin a plynů, proudnice 
 objemový průtok, rovnice kontinuity 
 Bernoulliho rovnice 
 proudění reálné tekutiny, obtékání 
 opakování a systematizace učiva 
 
 

Molekulová fyzika a termika 
Základní poznatky molekulové fyziky a termiky 
 kinetická teorie látek a její experimentální 

ověření 
 potenciální energie částic, model struktury látek 
 stavové veličiny, rovnovážný stav, rovnovážný 

děj 
 teplota a její měření 
 termodynamická teplota 

 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
Environmentální výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekapitulace vztahů 
z kinematiky posuvného 
pohybu hmotného 
bodu a rovnoměrného 
pohybu hmotného 
bodu po kružnici. 
Správné používání 
pojmů hmotný bod a 
tuhé těleso při řešení 
úloh. 
 
Rovnice kontinuity jako 
příklad zákona 
zachování hmotnosti. 
Bernoulliho rovnice 
jako projev zákona 
zachování mechanické 
energie. 
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4.6G 
2.4G 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zná složky vnitřní energie a uvede příklad její změny. Řeší 
úlohy na změnu vnitřní energie konáním práce a tepelnou 
výměnou. Interpretuje fyzikální význam tepelné kapacity. 
Sestaví kalorimetrickou rovnici a řeší úlohy na její použití. 
Řeší úlohy z praxe na použití prvního termodynamického 
zákona. Uvede příklady na vedení tepla, proudění tepla a 
na tepelné záření. Experimentálně určí měrnou tepelnou 
kapacitu pevné látky. 
 
 
 
Popíše postup, kterým se zjistí, zda plyn je, nebo není 
ideální. Řeší úlohy na střední kvadratickou rychlost. 
Využívá stavovou rovnici ideálního plynu o stálé 
hmotnosti při řešení problémů spojených s jeho 
stavovými změnami. Vyjádří graficky vzájemnou závislost 
stavových 
 veličin u jednotlivých tepelných dějů. Vysvětlí princip 
sněhového hasicího přístroje. 
 
 
 
 
Řeší úlohy na výpočet práce plynu při stálém tlaku. 
Graficky určí práci plynu pro jednoduché tepelné děje. 
Graficky znázorní kruhový děj složený z jednoduchých 

 veličiny popisující soustavu částic z hlediska 
molekulové fyziky (relativní atomová a 
molekulová hmotnost, hmotnostní konstanta, 
látkové množství, Avogadrova konstanta, 
molární hmotnost, molární objem) 

 
Vnitřní energie, práce a teplo 
 vnitřní energie tělesa a soustav těles a její 

změna konáním práce a tepelnou výměnou 
 teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita 
 kalorimetrická rovnice bez změny skupenství 
 první termodynamický zákon 
 přenos vnitřní energie vedením, prouděním a 

tepelným zářením 
 
 

Struktura a vlastnosti plynů 
 ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle 

rychlosti, střední kvadratická rychlost 
 teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyzik 
 stavová rovnice ideálního plynu pro konstantní  

        hmotnost plynu, speciální případy této rovnice 
 jednoduché děje s ideálním plynem 
 stavové změn ideálního plnu z energetického 

hlediska, adiabatický děj 
 

Kruhový děj s ideálním plynem 
 práce plynu při stálém a proměnném tlaku 
 kruhový děj 
 druhý termodynamický zákon 

 
 
Environmentální výchova 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG a na 
učivo chemie. 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG.  
Práce s tabulkami 
(vyhledávání měrné 
tepelné kapacity látek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využití jednoduchých 
tepelných dějů u 
kruhového děje. 
Opakování poznatků 
z mechaniky a 
matematiky. 
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tepelných dějů a určí horní mez účinnosti kruhového děje. 
Aplikuje poznatky o kruhovém ději k objasnění funkce 
tepelných motorů. 
 
 
Rozlišuje krystalické a amorfní látky na základě znalosti 
jejich struktury. Uvede příklady jednoduchých typů 
deformací. Řeší úlohy s použitím Hookova zákona. 
Vyhledává v tabulkách meze pevnosti různých látek a 
porovnává je z hlediska jejich pevnosti. Řeší úlohy na 
teplotní délkovou a objemovou roztažnost pevných těles. 
Uvede příklady praktické aplikace teplotní roztažnosti. 
 
 
 
Vysvětlí vlastnosti molekul povrchové vrstvy. Objasní 
fyzikální význam povrchového napětí. Vysvětlí vznik 
kapilární elevace a deprese a uvede příklady z praxe. Řeší 
příklady na objemovou roztažnost kapalin a změnu 
hustoty kapaliny s teplotou. Uvede příklady z praxe, kdy je 
třeba počítat s teplotní roztažností kapalin a kdy se tohoto 
jevu využívá. 
 
 
 
Vysvětlí jednotlivé změny skupenství z hlediska kinetické 
teorie stavby látek. Řeší úlohy s použitím vztahů pro 
skupenské teplo. Interpretuje fyzikální význam měrného 
skupenského tepla. Sestaví a řeší kalorimetrickou rovnici 
zahrnující změnu skupenství. Určuje hodnoty z křivky syté 
páry a umí je interpretovat (včetně trojného a kritického 
bodu). Popíše, jak určit, zda pára je sytá nebo přehřátá. 
Vysvětlí princip tlakového hrnce.  

 tepelné motory (parní turbína, spalovací 
motory, proudový a raketový motor) 

 
 

Struktura a vlastnosti pevných látek 
 krystalické a amorfní látky 
 deformace pevného tělesa, síla pružnosti, 

normálové napětí, relativní prodloužení, 
jednoduché deformace 

 Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem, 
mez pružnosti a mez pevnosti 

 teplotní roztažnost pevných látek 
 

 
Struktura a vlastnosti kapalin 
 povrchová vrstva kapalin a její energie 
 povrchová síla, povrchové napětí 
 jevy na rozhraní pevného tělesa a kapalin, 

kapilární tlak, kapilarita 
 teplotní objemová roztažnost 
 
 

Změny skupenství látek 
 tání a tuhnutí 
 sublimace a desublimace 
 vypařování, var, kapalnění 
 sytá a přehřátá pára, kritický stav látky 
 kalorimetrická rovnice pro změnu skupenství 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Návaznost na učivo 
dějepisu a zeměpisu. 
Referáty. 
 
 
Práce s tabulkami 
(vyhledávání hodnot 
meze pevnosti 
materiálů, modulu 
pružnosti E, součinitele 
teplotní délkové 
roztažnosti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG.  
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Uvede příklady kmitavých pohybů z praxe. Popíše 
souvislost harmonického pohybu s rovnoměrným 
pohybem hmotného bodu po kružnici. Řeší úlohy 
s použitím vztahu pro okamžitou výchylku kmitavého 
pohybu bodu (tělesa). Sestrojí graf závislosti okamžité 
výchylky na čase a dovede v tomto grafu číst. Aplikuje 
zákon zachování mechanické energie na mechanický 
oscilátor. Řeší úlohy s použitím vztahu pro dobu kmitu 
pružiny a matematického kyvadla. Experimentálně určí 
tuhost pružiny a tíhové zrychlení.  
 
 
 
Popíše vznik vlnění v pružném látkovém prostředí. 
Ilustruje na příkladech druhy vlnění. Využívá vztahu mezi 
vlnovou délkou, frekvencí a rychlostí vlnění při řešení 
konkrétních problémů včetně úloh z praxe. Řeší úlohy na 
použití rovnice postupné vlny. Vysvětlí vznik interference 
dvou koherentních vlnění. Objasní vznik stojatého vlnění. 
Objasní na příkladu využití Huygensova principu. Řeší 
úlohy na Snellův zákon. Uvede a popíše příklady, kdy lze 
pozorovat interferenci a ohyb vlnění. 
 
 
 
Rozliší, kdy jde o zvuk, ultrazvuk, infrazvuk. Řeší úlohy, ve 
kterých se vyskytuje veličina rychlost zvuku. Zná základní 
charakteristiky tónu, umí rozhodnout, který ze dvou tónů 
má větší výšku, předvede změnu výšky tónu struny. 
Vysvětlí vznik ozvěny. Uvede příklady využití ultrazvuku. 
Dovede se chránit před nadměrným hlukem. 

 
 Mechanické kmitání a vlnění 
Kmitání mechanického oscilátoru 
 kmitavý pohyb, harmonické kmitání 
 veličiny popisující harmonický kmitavý pohyb 
 složené kmitání, rázy 
 dynamika kmitavého pohybu, síla pružnosti 
 kyvadlo 
 přeměny energie v mechanickém oscilátoru, 

tlumené kmitání 
 
 
 
Mechanické vlnění 
 vznik a druhy vlnění, vlna, vlnová délka, 

frekvence, fázová rychlost 
 rovnice postupného vlnění v řadě hmotných 

bodů 
 interference vlnění 
 odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění, chvění 
 vlnění v izotropním prostředí, Huygensův princip 
 odraz a lom vlnění, Snellův zákon 
 ohyb mechanického vlnění 

 
 
Zvukové vlnění 
 zdroje, šíření a rychlost zvuku 
 vlastnosti zvuku (výška, barva, hlasitost, 

akustická intenzita, pohlcování zvuku) 
 ultrazvuk a infrazvuk 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce s grafy (křivka 
syté páry, fázový 
diagram) 
Práce s tabulkami 
(vyhledávání měrného 
skupenského tepla 
dané látky). 
 
 
Vazba na kinematiku a 
dynamiku hmotného 
bodu. 
Vazba na matematiku 
(goniometrické funkce). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG.  
Vazba na učivo biologie 
o uchu a na učivo 
hudební výchovy. 
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Popíše vlastnosti a chování elektricky nabitých těles. 
Chápe elektrické pole jako zprostředkovatele interakce. 
Řeší úlohy užitím Coulombova zákona. Popíše elektrické 
pole pomocí veličin E, U a φ, znázorní vektorový model 
radiálního a homogenního pole. Elektruje těleso 
elektrostatickou indukcí a vysvětlí princip tohoto jevu. 
Předvídá chování vodičů a izolantů v elektrickém poli za 
různých podmínek. Řeší úlohy na výpočet kapacity 
deskového kondenzátoru a na jednoduchá zapojení 
s kondenzátory. Popíše základní druhy kondenzátorů. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlí mechanismus vedení elektrického proudu. Rozliší 
elektromotorické napětí od svorkového napětí. Dodržuje 
zásady pro práci v laboratoři.  
 
 
 
 
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu i pro uzavřený 
obvod při řešení úloh a praktických problémů. Změří 
odpor rezistoru, spotřebiče. Vysvětlí pokles 
elektromotoruckého napětí zdroje při jeho zatížení. Řeší 
úlohy na vztah pro odpor, práci a výkon. Řeší jednoduché 
úlohy s použitím Kirchhoffových zákonů. Zapojí rezistory 

 
 

 
Elektřina a magnetismus 
Elektrický náboj a elektrické pole 
 elektrický náboj, elektrostatické silové působení, 

Coulombův zákon 
 elektrické pole, intenzita elektrického pole 
 práce v elektrickém poli, elektrické napětí, 

potenciální energie, elektrický potenciál 
 elektrické pole nabitého tělesa ve vakuu, 

rozložení náboje na vodiči 
 vodič a izolant v elektrickém poli, elektrostatická 

indukce 
 kapacita vodiče, kondenzátor, spojování 

kondenzátorů, energie kondenzátorů 
 
Vznik elektrického proudu 
 elektrický proud jako děj a jako veličina 
 elektromotorické napětí zdroje (napětí 

naprázdno) 
 

 
Elektrický proud v kovech 
 Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor, 

rezistivita 
 odpor kovu jako funkce teploty, supravodivost 
 spojování rezistorů 
 Ohmův zákon pro uzavřený obvod 
 regulace proudu a napětí 

 
 
 
Environmentální výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 

Přesah do vzdělávací 
oblasti Člověk a zdraví 
(Péče o zdraví). 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG.  
Práce s tabulkami 
(vyhledávání hodnot 
relativní permitivity 
látek). 
  
 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ (VG).  
Vazba na vzdělávací 
oblast Člověk a svět 
práce – zásady 
bezpečnosti práce 
s elektrickým proudem. 
   
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ,  NSVG.  
Práce s tabulkami 
(vyhledávání hodnot 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6G 
3.4G 

sériově a paralelně. Používá reostat a potenciometr 
k regulaci U, I. Vysvětlí zkrat a funkci jističe a pojistek. 
 
 
 
 
Vysvětlí, jak se liší elektrické vlastnosti kovů, polovodičů a 
izolantů. Objasní vznik hradlové vrstvy. Nakreslí schéma 
zapojení diody a provede zapojení. Změří voltampérovou 
charakteristiku diody. Rozezná termistor, diodu, 
fotodiodu, fotorezistor a uvede jejich využití v praxi. 
 
 
 
Vysvětlí rozdíl mezi vedením proudu v kovech a 
kapalinách. Řeší úlohy s použitím Faradayových zákonů. 
Zná princip galvanického článku a akumulátoru. Vysvětlí 
praktické použití elektrolýzy i její negativní projevy 
 
 
 
Vysvětlí pojem ionizace. Umí převést eV na J. 
Popíše jednotlivé druhy výboje. Uvede příklady 
praktického použití výbojů v plynech. Uvede příklady 
použití vlastností elektronového svazku v praxi. 
 
 
Chápe magnetické pole jako zprostředkovatele interakce. 
Popíše, popř. nakreslí chování magnetky v magnetickém 
poli permanentního magnetu, vodiče s proudem a 
v magnetickém poli Země. Znázorní indukčními čarami 
magnetické pole permanentního magnetu, přímého 
vodiče s proudem a cívky s proudem. Určí směr a velikost 

 Kirchhoffovy zákony 
 elektrická práce a elektrický výkon v obvodu 

stejnosměrného proudu 
 
Elektricky proud v polovodičích 
 pojem polovodiče, termistoru, fotorezistoru 
 vlastní a příměsové polovodiče 
 přechod PN, polovodičová dioda, diodový jev 
 luminiscenční diody, fotodiody 
 

 
 
Elektrický proud v kapalinách 
 elektrolyt, elektrolytická disociace, elektrolýza 
 Faradayovy zákony pro elektrolýzu, použití 
 galvanické články, akumulátory 

 
 
Elektrický proud v plynech a ve vakuu 
 nesamostatný a samostatný výboj v plynu 
 samostatný výboj v plynu za atmosférického a 

sníženého tlaku 
 katodové a kanálové záření, emise elektronů 

 
Stacionární magnetické pole 
 magnetické pole vodiče s proudem 
 magnetická síla, magnetická indukce 
 magnetické pole rovnoběžných vodičů 

s proudem 
 magnetické pole cívky 

 
 
 
 
 
 
Environmentální výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 

rezistivity daného kovu 
a teplotního součinitele 
odporu). 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG.  
 
  
 
 
 
Návaznost na učivo 
chemie o elektrolýze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

magnetické síly působící na vodič s proudem a na částici 
s nábojem. Vypočítá magnetickou indukci v okolí přímého 
vodiče a uvnitř dlouhého solenoidu. 
 
 
 
Vypočítá magnetický indukční tok plochou cívky. 
Demonstruje vznik indukovaného napětí jednoduchými 
pomůckami. Vysvětlí podstatu jevu elektromagnetická 
indukce. Vysvětlí směr indukovaného proudu užitím 
Lenzova zákona. Řeší jednoduché úlohy užitím Faradayova 
zákona a vztahu pro indukčnost cívky. Uvede příklady užití 
elektromagnetické indukce. 
 
 
    
 
Nakreslí grafy závislosti napětí a proudu na čase pro 
všechny jednoduché obvody střídavého proudu s R, L, C. 
Řeší jednoduché úlohy na výpočet impedance sériového 
obvodu RLC a na určení rezonanční frekvence. Rozlišuje 
okamžitou, maximální a efektivní hodnotu napětí a 
proudu. Řeší úlohy na výpočet střední hodnotu výkonu 
střídavého proudu. 
 
 
 
 
Popíše a objasní činnost alternátoru, trojfázového 
generátoru, elektromotoru, transformátoru a jednotlivých 
typů elektráren. Rozlišuje fázové a sdružené napětí, zná 
tyto hodnoty u spotřebitelské sítě. Uvede příklady 
elektromotorů v domácnosti, praxi. Řeší úlohy na použití  

 částice s nábojem v magnetickém poli 
 magnetické vlastnosti látek, magnetické 

materiály v praxi 
 
 
Nestacionární magnetické pole 
 elektromagnetická indukce 
 magnetický indukční tok 
 Faradayův zákon elektromagnetické indukce 
 indukovaný proud 
 vlastní indukce, indukčnost 
 energie cívky s proudem 
 

 
 
Střídavý proud 
 obvod střídavého proudu s rezistorem 
 výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem 
 obvod střídavého proudu s cívkou, induktance 
 obvod střídavého proudu s kondenzátorem, 

kapacitance 
 složený obvod střídavého proudu (RLC v sérii) 
 výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí, 

efektivní hodnoty napětí a proud 
 
Střídavý proud v energetice 
 generátor střídavého napětí (alternátor) 
 trojfázový generátor a trojfázová soustava 

střídavého napětí 

 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG.  
Práce s tabulkami 
(vyhledávání hodnot 
relativní permeability 
magnetických látek).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo 
fyziky ZŠ, NSVG. 
Práce s grafu u = f(t) ,  
i = f(t). 
 
 
 
 
 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

rovnice transformátoru. Uvede příklady transformace 
nahoru a dolů. Zdůvodní transformaci napětí nahoru při 
dálkovém přenosu elektrické energie. Porovná jednotlivé 
typy elektráren podle účinnosti a vlivu na životní 
prostředí. 
 
 
 
Objasní funkci polovodičové diody jako usměrňovače. 
Vysvětlí podstatu tranzistorového jevu zjednodušeným 
modelem. Má informace o dalších polovodičových 
součástkách. 
 
 
Popíše jevy v oscilačním obvodu LC. Zakreslí časový 
průběh kmitů, napětí a proudu. Vypočítá vlastní frekvenci. 
Uvede způsob, jak dochází k přenosu energie v oscilačním 
obvodu napojeném na zdroj napětí. Nakreslí zářivý dipól 
na konci dvouvodičového vedení se stojatými kmity 
napětí a proudu na dipólu. Chápe elektromagnetické pole 
jako zprostředkovatele interakce. 
 
 
 
 
 
Vypočítá rychlost světla v optickém prostředí. Nakreslí 
odražený a lomený paprsek. Aplikuje úplný odraz v praxi. 
Řeší úlohy na odraz a lom světla, vypočítá mezní úhel. 
Změří index lomu skla. 
 
 

 elektromotor (stejnosměrný, střídavý, 
trojfázový) 

 transformátor 
 přenos elektrické energie, elektrárny, 

spotřebitelská síť 
 bezpečnost při práci s elektrickým proudem 

 
 
Fyzikální základy elektroniky 
 usměrňovač 
 tranzistor, tranzistorový jev 

 
 
Elektromagnetické kmitání a vlnění 
 elektromagnetický oscilátor, jeho perioda 
 nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru 
 vznik elektromagnetického vlnění, postupná a 

stojatá elektromagnetická stojatá vlna 
 elektromagnetický dipól 
 vlastnosti elektromagnetického vlnění, přenos 

energie elektromagnetickým vlněním 
 
Optika 
Základní pojmy 
 světlo jako elektromagnetické vlnění, frekvence, 

vlnová délka, index lomu 
 odraz a lom světla, úplný odraz, mezní úhel 
 rozklad světla hranolem, disperze světla 
 

 

Environmentální výchova 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Návaznost na biologii – 
účinky elektrického 
proudu na lidské tělo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návaznost na učivo F  
o polovodičích  
 
 
 
 
Návaznost na Analogie 
s mechanickým 
kmitáním a vlněním. 
 
 
 
 
 
.  



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

Stanoví podmínky pro zesílení a zeslabení světla. Vysvětlí 
vznik interferenčních maxim a minim. Pozná jevy 
způsobené interferencí světla. Popíše výsledek ohybu 
světla na hraně a na mřížce v bílém a v monofrekvenčním 
světle. Rozliší spektrum vytvořené hranolem a mřížkou. 
Vysvětlí způsob polarizace světla a podstatu i použití 
polarizačního filtru. 
 
 
Rozliší skutečný a zdánlivý odkaz vytvořený zobrazováním. 
Sestrojí obraz předmětu pomocí rovinného a kulového 
zrcadla a pomocí tenké čočky a uvede jeho vlastnosti. Řeší 
úlohy použitím zobrazovací rovnice pro kulové zrcadlo a 
pro tenkou čočku. Vypočítá měřítko optického zobrazení 
(příčné zvětšení). Popíše oko jako optickou soustavu. 
Experimentálně určí ohniskovou vzdálenost čočky. Zná 
podstatu lupy, mikroskopu a dalekohledu. Zná podstatu 
vad oka a způsoby korekce těchto vad. 
 
 
Uvede příklady praktického využití různých druhů 
elektromagnetického záření. Uvede příklady užití 
rentgenového záření. 
 
 
 
 
 
Uvede příklady platnosti principu relativity. Interpretuje 
princip stálé rychlosti světla. Vysvětlí pojem relativnost 
současnosti. Vysvětlí pojmy dilatace času a kontrakce 
délek. Řeší úlohy na aplikaci vztahů pro hmotnost tělesa, 

Vlnová optika 
 koherentní záření, interference světla, 

interferenční maxima a minima 
 interference světla na tenké vrstvě 
 ohyb světla na hraně a na štěrbině 
 ohyb světla na optické mřížce 
 polarizace světla, použití jevu v praxi 
 

Optické zobrazování 
 zobrazování rovinným a kulovým zrcadlem, 

zobrazovací rovnice zrcadla 
 zobrazování tenkými čočkami, zobrazovací 

rovnice tenké čočky 
 oko, konvenční zraková vzdálenost 
 objektivní optické přístroje 
 opakování a systematizace učiva 
 
 

Elektromagnetické záření a jeho energie 
 přehled elektromagnetického záření, spektra 
 rentgenové záření a jeho praktické využití 
  opakování a systematizace učiva 

 
 
Speciální teorie relativity 
 základní principy speciální teorie relativity 
 dilatace času, kontrakce délek 
 skládání rychlostí ve speciální teorii relativity 
 základní pojmy relativistické dynamiky 
 vztah mezi energií a hmotností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environmentální výchova 
 
 
 

 
 
 
Velmi obtížné učivo 
navazující na poznatky 
o mechanickém vlnění. 
 
 
 
 
 
 
  
Návaznost na biologii – 
oko. 
Vazba na vzdělávací 
oblast Člověk a zdraví – 
vzdělávací oblast Péče o 
zdraví (ochrana očí). 
 
 
Vazba na vzdělávací 
oblast Člověk a zdraví – 
vzdělávací oblast Péče o 
zdraví (záření). 
 
 
 
 
 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

hmotnostní úbytek, energii, změnu celkové energie a 
klidovou energii. 
 
Vypočítá energii kvanta pomocí frekvence a Planckovy 
konstanty. Popíše vnější fotoelektrický jev a zná jeho 
základní vlastnosti. Řeší úlohy na Einsteinovu rovnici pro 
fotoefekt. Zná vlastnosti fotonu, určí jeho energii a 
hybnost. Řeší úlohy použitím de Broglieho vztahu. Objasní 
pojmy kvantování energie, stacionární stav, kvantové 
číslo, energetická hladina. 
 
 
 
Uvede vztahy mezi spektrálními zákonitostmi a stavbou 
atomu. Popíše kvantově mechanický model atomu. Zná 
význam kvantových čísel a jejich souvislost s fyzikálními 
veličinami popisujícími atom. Vysvětlí pojmy spontánní a 
stimulovaná emise. Uvede příklady využití laserového 
záření. 
 
 
Uvede základní charakteristiky atomového jádra. Řeší 
úlohy na vazbovou energii jader. Uvede typy 
radioaktivních přeměn a příklady praktického využití 
radioaktivity. Zná způsoby ochrany člověka před 
radioaktivním zářením. Řeší úlohy s využitím zákona 
radioaktivní přeměny. Objasní získávání energie štěpením 
těžkých jader. Popíše princip činnosti jaderných reaktorů a 
elektráren. Porovná energie získané spalováním uhlí a 
štěpením uranu. 
 
 

 
 
Fyzika mikrosvěta 
Základní poznatky kvantové fyziky 
 kvantová hypotéza, Planckova konstanta 
 fotoelektrický jev (vnější, vnitřní), Einsteinova 

rovnice pro fotoefekt 
 foton, vlnové vlastnosti částic, de Broglieho 

vztah 
 kvantová mechanika 

 
 
Atomová fyzika 

 kvantování energie elektronů v atomu 
 atom vodíku 
 lasery 

 
Jaderná fyzika 
 vlastnosti atomových jader, vazebná energie 

jádra 
 radioaktivita 
 zákony radioaktivních přeměn 
 jaderné reakce 
 jaderné štěpení 
 jaderná energetika 
 jaderné elektrárny 
 využití radionuklidů a ochrana před zářením 
 opakování a systematizace učiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návaznost na chemii – 
Zákon zachování 
hmotnosti a zákon 
zachování energie při 
chemických dějích. 
 
 
 
 
Návaznost na téma o 
polovodičích (vnitřní 
fotoefekt, fotorezistor, 
fotodioda, fotočlánek). 
 
 
 
Návaznost na 
vzdělávací oblast Člověk 
a příroda – vzdělávací 
obor chemie. 
 
 
Návaznost na 
vzdělávací oblast Člověk 
a zdraví – vzdělávací 
oblast Péče o zdraví. 
Vazba na matematiku – 
exponenciální a 
logaritmická funkce a 
rovnice. 


