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II  08     Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika (F) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Vyučovací předmět Fyzika poskytuje žákům možnosti: 
- porozumět přírodním fyzikálním zákonům 

- zkoumat různé přírodní fyzikální děje a jejich zákonitosti 

- uvědomovat si užitečnost fyzikálních poznatků a jejich aplikace v praktickém životě 
- rozvíjet dovednosti soustavně, objektivně pozorovat, experimentovat, měřit 

- vytvářet a ověřovat hypotézy  

- analyzovat výsledky pozorování a měření a vyvozovat z nich závěry 
- vysvětlovat pozorované jevy, řešit problémové úlohy z praxe 

 

Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 
- chemie: částicové složení látek, jejich vlastnosti, skupenství látek, jaderná reakce 

- přírodopis: světelná energie, optika, akustika 

- zeměpis: magnetické póly Země, Sluneční soustava, zatmění Slunce, Měsíce 
Souvisí ale i s předměty z dalších vzdělávacích oblastí, např. Člověk a zdraví – první pomoc při zasažení 

elektrickým proudem, Matematika a její aplikace – užití matematických dovedností při řešení fyzikálních výpočtů, 

Informační a komunikační technologie – využití programů pro PC, vyhledávání informací přes internet, možnost 
vypracování zápisu protokolu laboratorních prací na PC. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět: v 7. ročníku 1hodina týdně, v 8. a 9. ročníku po 2 hodinách 

týdně. Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, která je speciálně pro tuto výuku vybavena. Při výuce v učebně 

platí Pracovní řád učebny, se kterým jsou seznámeni všichni žáci a jsou povinni ho dodržovat. Výuka může být 
doplněna exkurzemi dle uvážení vyučujících. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací 

- dbáme na používání a dodržování odborné terminologie 
- motivujeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty a informacemi 

- klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úkoly či úlohy rozvíjející tvořivost 

- umožňujeme žákům řešit úlohy ze života, ověřovat si nabytých vědomostí v praktických situacích 
Kompetence k řešení problémů 

- zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, t.j. nalezení 

problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, zpracování získaných dat 
- při řešení problémových situací klademe důraz na individuální schopnosti a dovednosti žáka 

- výuka je vedena tak, aby žák hledal různá řešení problémů a svá řešení si dovedl obhájit 
Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

- při práci ve skupině si žák osvojuje dovednosti komunikovat s ostatními, prezentovat a zdůvodnit svůj vlastní 
názor, vyslechnout a respektovat názor druhého, diskutovat o možnostech řešení zadaného úkolu 

Kompetence sociální a personální 

- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáka, pocitu zodpovědnosti 
- při práci ve skupinách vedeme žáky ke spolupráci při řešení problému, k ochotě pomoci jeden druhému 

- individuálním přístupem k žákům poskytujeme všem žákům šanci zažít úspěch 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky k šetrnému zacházení se svěřenými pomůckami, k hospodárnému využívání elektrické energie 

- rozvíjíme u žáků schopnost obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor (argumentace) a zároveň poslouchat 

názor jiného 
Kompetence pracovní 

- dbáme na dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízením 

a vybavením učebny 

- vedeme žáky k dodržování a používání vhodných pracovních postupů a návyků 

- poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům  informací ( inf. centrum, internet, video, PC programy, exkurze) 

 

Začlenění průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Rozvoj schopností poznávání 
- Kooperace a kompetice 

- Kreativita 

- Mezilidské vztahy 
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Mediální výchova (MEV) 

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Výchova demokratického občana (VDO) 

- Občan, občanská společnost a stát 
Environmentální výchova (ENV) 

- Vztah člověka k prostředí 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

- Evropa a svět nás zajímá 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Hodnocení žáků ve vzdělávacím oboru Fyzika obsahuje tato kritéria: 

- znalosti – definice, věty, znění zákonů, poučky, znění vzorců, značení veličin, převádění jednotek 

- aplikace znalostí – řešení početních příkladů; řešení problémových úloh z praxe, používání symbolů 
a značek, matematické vyjádření vztahů 

- praktické úlohy – frontální a laboratorní práce – provedení pokusu, plánovaní kroků, pozorování, 

zaznamenání naměřených hodnot, formulování závěrů plynoucích z měření či pozorování 
- referáty a práce s textem – vyhledávání a zpracovávání informací, aplikace získaných informací ve výuce či 

řešení úkolů, prezentace vlastní práce 

- přístup k vyučování – aktivita v hodinách, vypracování domácích úkolů, připravenost na hodinu (pomůcky) 

 

Práce s nadanými žáky: 
Pro žáky s mimořádným nadáním (zvládají osvojování učiva ve větších krocích) lze vypracovat Individuální 
vzdělávací program.  

Žák bude pracovat převážně individuálně, v hodinách bude samostatně pracovat s textem, vyhledávat informace, 

hledat odpovědi na otázky, řešit úkoly zaměřené prakticky. Bude využívat individuálních konzultací s vyučujícím 
pro ověření správnosti svých řešení, vysvětlení nejasností a ověření vědomostí a dovedností. Může navštěvovat 

i výuku ve vyšším ročníku 

Metody a formy práce:  
- samostatná práce s textem 

- vedoucí týmu (poradce pro ostatní žáky ve skupině) 

- vedení diskuze žákovských skupin při řešená praktických úkolů 

- řešení problémových úloh z praxe  

- řešení složitějších příkladů 

- zvláštní domácí úkoly, které budou vyžadovat samostatnost v získávání a zpracovávání informací 
 

Práce se žáky se speciálními potřebami: 
Při práci se žáky, u nichž byla diagnostikována porucha učení, přihlíží vyučující ke specifickým potřebám žáka 
(zpráva PPP). Pokud je v ročníku více žáků, kteří vyžadují individuální péči, lze je zařadit do kroužku doučování 

(hlavně v 7. a 8. ročníku). 

Podle potřeby poskytuje:  
- předtištěné zápisy (poznámky) učiva 

- natištěné zadání příkladů i otázek (není nutno opisovat) 

- vysvětlení nejasností individuální konzultací, popř. doučování 
- zohlednění písemného projevu (úroveň a úprava písemností, protokolů laboratorních prací..) 

- ověření pochopení písemné instrukce 

- delší čas na vypracování písemných úkolů vzhledem k ostatním žákům 
- při skupinové práci využívat spolupráce s ostatními žáky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

F - 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

LÁTKY A TĚLESA 
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 

částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

 rozliší od sebe látku a těleso 

 rozhodne, která tělesa jsou z látky pevné, kapalné nebo plynné 

 popíše alespoň jeden jev, který nepřímo přesvědčuje 

o neustálém pohybu částic 

Látka a těleso 

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných 
 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 

změně jeho teploty  
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech 

vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas 

 změří délku, objem, hmotnost, teplotu tělesa vhodně zvoleným 
měřidlem 

 změří časový interval, určí jeho délku výpočtem z údajů doby, 
kdy děj začal a skončil 

 uvede značky a jednotky délky, objemu, hmotnosti, času, 
teploty  

 převádí jednotky délky, objemu, hmotnosti, času 

 změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) s časem a zaznamená 

je tabulkou a grafem 

 uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při změně 
teploty na konkrétních situacích 

 vysvětlí princip měření teploty teploměrem 

 změří délku tělesa vhodně zvoleným délkovým měřidlem 

 změří hmotnost tělesa na digitálních vahách 

 změří časový interval pomocí stopek v jednoduché situaci 

Fyzikální veličiny 

Délka 

Objem 

Hmotnost 
Čas 

Teplota 

OSV 
Rozvoj schopnosti poznávání 

Kooperace a kompetice 

GLO 
Evropa a svět nás zajímá 

M 

Převádění násobků jednotek na základní 

jednotku dané veličiny (početní operace 

s desetinnými čísly a zlomky) 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

 zjistí hustotu látky v tabulkách 

 převádí jednotky hustoty 

 určí hustotu látky, hmotnost tělesa výpočtem ze vzorce 

Hustota M 

Převádění násobků jednotek na základní 

jednotku dané veličiny (početní operace 

s desetinnými čísly a zlomky) 

SÍLA 

F-9-2-03 změří velikost působící síly 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí 

síla 

 pomocí siloměru změří tíhu tělesa a třecí sílu v jednoduchých 

případech 

 změří i vypočítá tíhu tělesa z jeho hmotnosti 

 v konkrétní situaci rozhodne, která dvě tělesa na sebe vzájemně 
působí a  jaký bude účinek jejich vzájemného působení 

 navrhne jakým způsobem zvětšit nebo zmenšit tření 

 znázorní sílu graficky 

 určí výslednici sil působících v přímce 

 v konkrétní situaci rozhodne, zda na těleso působí síla 

Síla 

Měření síly 

Gravitace 
Účinky síly na těleso 

Třecí síla 

Skládání a rozkládání sil 

M 

Převádění násobků jednotek na základní 

jednotku dané veličiny (početní operace 
s desetinnými čísly a zlomky) 
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F - 8. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

SÍLA 

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 

předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly 

v jednoduchých situacích 
F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení síly  

 uvede příklady z praxe, na nichž vysvětlí působení setrvačnosti 

 v jednoduchých případech předpoví, jaký bude pohyb tělesa nebo 

jeho změna, když zná velikost a směr síly, která na těleso působí 

 na příkladech ukáže, že silové působeni těles je vzájemné 

 rozliší síly – akci a reakci – od rovnováhy sil 

 v jednoduchých případech předpoví, jaký bude pohyb tělesa nebo 

jeho změna, když zná sílu, která na těleso působí 

Newtonovy pohybové zákony 

Zákon setrvačnosti 

Zákon síly 

Zákon akce a reakce 

 

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení 
praktických problémů 

F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení 

jednoduchých praktických problémů  

 odhadne polohu těžiště 

 řeší praktické úlohy na rovnováhu na páce a kladce 

 uvede příklady použití páky a kladky 

 určí výpočtem tlak vyvolaný silou kolmo na plochu 

 řeší jednoduché praktické úlohy na rovnováhu na páce a kladce 

 uvede příklady použití páky a kladky v praxi 

Síla 

Těžiště 

Otáčivé účinky síly 

Tlaková síla, tlak 

M 

Trojúhelník (těžnice, těžiště) 

Úprava rovnic, vyjádření neznámé ze vzorce 

POHYB TĚLES 
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem 

k jinému tělesu 
F-9-2-01p pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému 

tělesu 

 rozhodne, zda je těleso vzhledem k jinému tělesu v klidu nebo 

pohybu 

 určí trajektorii konkrétního pohybu, rozhodne, zda jde o pohyb 

přímočarý či křivočarý 

 rozhodne, zda je těleso vzhledem k jinému tělesu v klidu nebo 
pohybu 

Pohyb těles 

Pohyb přímočarý a křivočarý 
OSV  
Rozvoj schopnosti poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kreativita 

Kooperace a kompetice 

 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh 

vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu 
těles 

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých 
problémů 

 rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

 určí rychlost rovnoměrného pohybu výpočtem 

 převádí jednotky rychlosti 

 vypočte dráhu rovnoměrného pohybu ze vztahu s = v.t 

 určí rychlost rovnoměrného pohybu výpočtem v jednoduchých 
případech 

Rovnoměrný pohyb 

Nerovnoměrný pohyb 
OSV  
Rozvoj schopnosti poznávání 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Kreativita 

Kooperace a kompetice 

M 

Úprava rovnic, vyjádření neznámé ze vzorce 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 

tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 

F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů  

 popíše změny hydrostatického, resp. atmosférického tlaku 
v závislosti na hloubce, resp. nadmořské výšce  

 použije vztah pro velikost hydrostatického tlaku při řešení 
konkrétních úloh 

 popíše příklady využití principu spojených nádob v běžném životě 

 popíše a vysvětlí princip konkrétního jednoduchého zařízení, které 

využívá Pascalův zákon 

 objasní pojmy přetlak, resp. podtlak a využití těchto jevů 

v technické praxi 

 uvede příklady z praxe, kdy se vyskytují stlačené kapaliny a plyny 

Kapaliny, plyny 

Hydrostatický tlak a jeho výpočet 

Spojené nádoby 

Pascalův zákon, hydraulická zařízení 
Atmosférický tlak a jeho měření 

Tlak plynu v uzavřené nádobě 

 

OSV 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Kooperace a kompetice 

MEV 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

M 

Úprava rovnic, vyjádření neznámé ze vzorce 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících v klidné tekutině 

chování tělesa v ní 
 určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly působící na těleso 

zcela ponořené do kapaliny 

 na základě znalosti hustoty tělesa a tekutiny předpoví chování tělesa 

v této tekutině 

 uvede příklady využití Archimédova zákona v praxi 

Vztlaková síla 

Archimédův zákon 
M 

Úprava rovnic, vyjádření neznámé ze vzorce 

ENERGIE 
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou 

a z ní určí změnu energie tělesa 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací 

a časem (bez vzorců)  

 rozhodne, zda těleso koná práci 

 používá vzorec pro mechanickou práci pro výpočet práce, působící 

síly i velikosti dráhy, po které síla působí 

 vysvětlí pojem výkon, užívá vztah mezi výkonem a prací pro řešení 

úloh 

 vysvětlí pojem výkon na příkladu z praxe 

Energie, práce, výkon 

Mechanická práce 

Výkon 

Energie 

VDO 
Občan, občanská společnost a stát  

M 

Úprava rovnic, vyjádření neznámé ze vzorce 
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F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých 

forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a 

úloh 

F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, 

jejich přenosu a využití 

 

 rozliší formy mechanické energie (pohybová, polohová, pružnosti) 

 popíše změnu polohové energie při pohybu tělesa v gravitačním poli 
Země  

 uvede příklady vzájemné přeměny jedné formy energie na druhou, 
přeměny energie na práci a naopak 

 uvede příklady vzájemné přeměny jedné formy energie na druhou 

Mechanická energie 

Přeměny mechanické energie 

Zákon zachování energie 

ENV 

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí  

MEV 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení  

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem 

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem  

 vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou 

 vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu vybraných látek a 
vysvětlí její význam v praxi 

 určí velikost tepla přijatého či odevzdaného tělesem v konkrétním 
příkladu, výpočtem ze vzorce vyjádří hmotnost daného tělesa 

 uvede příklady změn skupenství z praktického života, objasní, za 
jakých podmínek probíhají 

 orientuje se v tabulkách, vyhledává a využívá při řešení úloh teplotu 

tání a varu, měrné skupenské teplo tání a varu, vysvětlí význam 

jednotlivých údajů 

 výpočtem ze vzorce určí velikost tepla, které těleso spotřebuje na 
přeměnu svého skupenství  

 pozná, zda v konkrétním jednoduchém případě těleso teplo přijímá 
nebo odevzdává 

Teplo 
Teplo a vnitřní energie 

Měrná tepelná kapacita látky 
Šíření tepla 

Změny skupenství 

 

M 

Úprava a řešení rovnic, vyjádření neznámé 

ze vzorce 

ENV 
Vztah člověka k prostředí   

  



   5 

F - 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

SVĚTELNÉ DĚJE 

F-9-6-07  využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 

stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při 

řešení problémů a úloh 

F-9-6-08  rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou 

prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice 

a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla 
čočkami 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém 

prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich 
využití 

 rozliší zdroj světla a osvětlené těleso 

 uvede příklady využití přímočarého šíření světla 

 objasní fáze Měsíce, vysvětlí vznik stínu, zatmění Slunce, 
Měsíce 

 popíše a vysvětlí příklady využití rovinného a kulových zrcadel 
v praxi 

 na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla od kolmice či 
ke kolmici 

 uvede příklad užití optických čoček v praxi 

 uvede, čím se liší průchod paprsku spojkou od rozptylky 

 uvede příklady využití některých optických přístrojů 

 pozná zdroj světla 

 uvede příklady využití rovinného a kulových zrcadel v praxi  

 uvede příklad užití optických čoček v praxi 

 

Světelné jevy 
Zdroje světla, rychlost světla 

Přímočaré šíření světla, stín, zatmění Slunce a Měsíce, 

fáze Měsíce 
Zákon odrazu světla, zrcadla 

Zákon lomu světla, optické čočky 

Optické vlastnosti oka 
Optické přístroje 

ENV  
Vztah člověka k prostředí 

Z 

Důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

Zd 

Lidské oko 

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE 
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy 

jejich vlastností  
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu 

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 

vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 
přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické 

využití; rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla  

 pokusem prokáže existenci elektrického pole v okolí nabitého 

tělesa 

 rozliší a pojmenuje částice elektricky nabité od částic elektricky 
neutrálních 

 na základě experimentu (zapojením do elektrického obvodu) 
nebo osobních zkušeností uvede příklady látek, které jsou vodiči, 

izolanty, resp. polovodiči  

 vysvětlí rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem 

 uvede příklady použití vodičů a izolantů v technické praxi 

 vysvětlí význam užití polovodičů v technické praxi 

 na základě experimentu (zapojením do elektrického obvodu) 
nebo osobních zkušeností uvede příklady látek, které jsou vodiči 

a které izolanty 

Elektromagnetické děje 
Elektrické pole, elektrické síly, el. náboj 

Vodiče a nevodiče elektrického proudu 
Vodivost polovodičů 

 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod 
a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 

elektrický proud a napětí 
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický 

obvod 

F-9-6-02p zná zdroje elektrického proudu 

 identifikuje některé schematické značky součástí elektrického 
obvodu a pojmenuje jednotlivé součásti elektrického obvodu 

  zapojí podle schématu jednoduchý elektrický obvod 

 objasní podstatu el. proudu v kovových vodičích, elektrolytech 

a plynech 

 rozliší zdroje stejnosměrného a střídavého elektrického napětí 

 změří elektrické napětí a elektrický proud v různých částech 
jednoduchého elektrického obvodu  

 uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelných účinků el. 
proudu 

 objasní nebezpečí vzniku zkratu a možnosti ochrany před ním 
pomocí tavné pojistky  

 určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro daný 

proud a napětí 

 vyjádří velikost elektrické práce v kWh nebo v Joulech 

 aplikuje poznatky o el. práci a příkonu k řešení úloh z praxe 
(výpočty) 

 sestaví jednoduchý elektrický obvod 

 vyjmenuje zdroje elektrického proudu 

Elektrický obvod 

Zdroj napětí, spotřebič, spínač 

Tepelné účinky el. proudu 

 

Elektrický proud 

Vedení el. proudu 

Měření proudu a napětí  

 

Elektrická energie 
Elektrická energie 

Výkon elektrického proudu 

 

M 

Úprava rovnic, vyjádření neznámé ze 

vzorce 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů 

 vysvětlí vztah mezi proudem, napětím a odporem v elektrickém 
obvodu 

 užívá vzorec pro Ohmův zákon při výpočtech velikosti U, I, R 

 rozpozná podle schématu způsob zapojení dvou spotřebičů 

 

Ohmův zákon 

Elektrický odpor 

Sériové a paralelní zapojení 

Řešení jednoduchých obvodů 

M 

Úprava a řešení rovnic, vyjádření 

neznámé ze vzorce 
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F-9-6-05 využívá 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 

 

 
 

 

 
 

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 

vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 
přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické 

využití; rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla 

 na příkladech uvede vlastnosti magnetu 

 experimentem určí póly tyčového magnetu 

 prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky 

s elektrickým proudem 

 objasní princip elektromagnetu a jeho užití v praxi 

 popíše jev elektromagnetické indukce  

 uvede příklady elektrických spotřebičů, které pro svoji činnost 

využívají elektromagnetickou indukci  

 vysvětlí rozdíl mezi proudem stejnosměrným a střídavým  

 určí transformační poměr transformátoru 

 popíše a zdůvodní využití transformátoru v rozvodné elektrické 

síti 

 uvede příklad použití magnetu v praxi 

 zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními 

Magnet 

Magnetické pole, magnetické siločáry 

Magnetické vlastnosti látek 

Magnetické pole cívky s proudem 

Souvislost elektřiny a magnetismu 

Elektromagnet 
Elektromagnetická indukce 

Vznik a  časový průběh střídavého proudu 

Transformátor 
Rozvodná elektrická síť 

Bezpečné chování při práci s el. přístroji a zařízeními 

Z, TV 

Kompas, určování světových stran  

Zd 

Základy první pomoci 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

ZVUKOVÉ JEVY 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 

analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného 

hluku na životní prostředí 

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz  
F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí 

a zdraví člověka 

 uvede příklady zdrojů zvuku z prostředí, ve kterém žije 

 na konkrétním příkladu předvede a vysvětlí vznik zvuku  

 vyhledá v tabulkách a vzájemně porovná rychlost šíření zvuku 

v různých prostředích 

 ukáže na praktických situacích rozdíl mezi hlukem a tónem 

 posoudí, na čem závisí hlasitost zvuku a jak lze těchto faktorů 
využít pro ochranu sluchu 

 vysvětlí na konkrétním příkladu, jak zvuk vzniká a jak se šíří 

 uvede konkrétní příklad, kdy se zvuk odráží 

 v konkrétním případě rozhodne, jak chránit svůj sluch před 
hlukem 

Zvukové jevy 
Zdroje zvuku 

Šíření zvuku prostředím, rychlost šíření zvuku 
Odraz zvukové vlny 

Tón a jeho vlastnosti 

Ucho jako přijímač zvuku 
Ochrana před nadměrným hlukem 

ENV 

Vztah člověka k prostředí  

OSV 
Mezilidské vztahy 

Zd 

Lidské ucho 

VESMÍR 
F-9-7-01  objasní (kvalitativně) pomocí poznatků 
o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců 

planet kolem planet 

F-9-7-02  odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 
F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb 

Měsíce kolem Země 

F-9-7-02 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  

 popíše, z čeho se skládá sluneční soustava 

 vysvětlí, která síla udržuje planety na oběžné dráze kolem 
Slunce; obdobně vysvětlí pohyb měsíců kolem planet 

 na základě poznatků o Zemi a pomocí informací získaných 
z dalších zdrojů (literatura, internet, tabulky) připraví sám nebo ve 

skupině přehlednou informaci o postavení Země ve vesmíru, 
pohybech Země 

 vysvětlí hlavní rozdíly mezi hvězdou a planetou (princip 

uvolňování energie ve Slunci) 

 píše pohyb Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země 

 vyjmenuje planety sluneční soustavy 

 vysvětlí hlavní rozdíly mezi hvězdou a planetou 

Země a vesmír 
Sluneční soustava 
Postavení Země ve vesmíru 

Naše Galaxie 

Z 

Země - vesmírné těleso, postavení Země 
ve sluneční soustavě a ve vesmíru 

D 

Vývoj kosmologických představ, 
historie dobývání vesmíru 

OSV 

Rozvoj schopnosti poznávání 

 


