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Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Umožňuje hlouběji porozumět zákonitostem 

přírodních procesů a uvědomit si důležitost a užitečnost přírodovědných poznatků v praxi. 
Zvláště důležité je osvojování stěžejních dovedností prostřednictvím specifických poznávacích 
metod. Umožňuje zkoumání příčin, souvislostí a vztahů přírodních procesů, kladení otázek a 
hledání odpovědí na ně. 
U žáků s PAS je náplň osnov konkretizována prostřednictvím tematických a individuálních 
plánů. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)
Integrace předmětů • Fyzika
  

Fyzika 6. ročník

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

•žák umí rozlišit na příkladech pojmy látka a těleso •těleso, látka, vlastnosti a skupenství látek

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

•žák umí uvést jedotky délky a převádt je •délka jako fyzikální veličina, základní jednotky a převody

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

•žák umí změřit danou délku délkovým měřidlem a zapsat 
výsledek s určením odchylky čtení

•měření délek, aritmetický průměr měření

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

•žák umí určit aritmetický průměr z naměřených hodnot 
dané veličiny

•měření délek, aritmetický průměr měření

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

•žák umí uvést hlavní jednotku hmotnosti, některé její díly 
a násobky a vzájemně tyto jednotky převádět

•hmotnost jako fyzikální veličina základní jednotky a 
převody

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

•žák zná, jak vyjádřit hmotnost tělesa, zapsat výsledek 
včetně jednotky

•hmotnost jako fyzikální veličina základní jednotky a 
převody

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

•žák umí změřit hmotnost tělesa na vahách a zapsat 
výsledek měření

•měření hmotnosti, aritmetický průměr měření
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F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

•žák umí uvést hlavní jednotku objemu, některé její díly a 
násobky a vyjádřit objem při dané jednotce jinou 
objemovou jednotkou

•objem jako fyzikální veličina, základní jednotky a 
převody

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

•žák umí změřit objem tělesa odměrným válcem a zapsat 
výsledek včetně jednotky a odchylky

•měření a výpočet objemu

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

•žák umí spočítat objem krychle a kvádru •měření a výpočet objemu

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

•žák umí uvést jednotky hustoty a vyjádřit hustotu při dané 
jednotce jinou jednotkou hustoty

•hustota jako fyzikální veličina, základní jednotky a 
převody

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

•žák zná, jak experimentálně určit hustotu látky ze 
změřené hmotnosti a objemu

•měření a výpočet hustoty

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

•žák umí používat vztahu pro výpočet hustoty při řešení 
problémů a úloh

•měření a výpočet hustoty

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

•žák umí vyhledávat hustoty jednotlivých látek v tabulkách •měření a výpočet hustoty

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

•žák umí uvést hlavní jednotky teploty, Kelvin a Celsiův 
stupeň, ví, jak stupnice byly vytvořeny

•Teplota jako fyzikální veličina, základní jednotky a 
převody

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

•žák umí změřit teplotu, zapsat výsledek včetně jednotky •Měření teploty

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

•žák umí usoudit, zda se objem tělesa při dané změně 
teploty zvětší či zmenší a využívat této znalosti při řešení 
problémů a úloh

•Teplota jako fyzikální veličina, základní jednotky a 
převody

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

•žák umí měřit čas měřidly času •měření času

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

•žák umí uvést jednotlivé jednotky času a vzájemně je 
převádět

•čas jako fyzikální veličina, základní jednotky a převody

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

•žák ví, jak se odvodil kalendář, s čím souvisí •kalendář

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

•žák ví, co je přestupný rok, jak se opakuje a jak se mění 
roční období

•kalendář

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

•žák ví, že fyzikální veličiny mají své fyzikální jednotky, 
dokáže k základním veličinám přiřadit jednotky

•pojem fyzikální veličina

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

•žák se umí orientovat v dělení veličin a jednotek, ví, které 
jednotky patří sou mezinárodní soustavy jednotek SI

•mezinárodní jednotky Si

F-9-2-03 změří velikost působící síly •žák dokáže uvést přibližnou charakteristiku hlavní 
jednotky síly, její násobky a díly

•síla jako fyzikální veličina

•typy a účinky silF-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

•žák zná, jaké má účinky síla na těleso, kdy a jak vyvolá 
pohyb či deformaci tělesa •skládání sil

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či •žák umí určit vodorovnost plochy libelou •směr vodorovný a svislý
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předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

•pojem gravitace a její projevyF-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

•žák dokáže charakterizovat gravitační sílu
•Newtonův gravitační zákon

•Newtonův gravitační zákonF-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

•umí vypočítat tíhu tělesa
•tíha – výpočet

•Newtonův gravitační zákonF-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

•žák umí pracovat s veličinou g jako charakteristikou 
gravitačního pole a její jednotkou •tíha – výpočet

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

•určit pomocí olovnice svislý směr •směr vodorovný a svislý

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

•žák charakteriuje třecí sílu a její typy
•typy tření

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

•žák dokáže rozlišit a uvést příklady z praxe, kdy je třeba 
velkého a kdy malého tření

•tření v praxi

•pojem těžištěF-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

•žák umí charakterizovat těžiště tělesa a určit 
experimentálně jeho polohu •určování těžiště tělesa pokusem

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

•žák umí objasnit základní polohy labilní, stabilní a 
indiferentní

•rovnovážné polohy tělesa

  

Fyzika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
stavba atomu, molekulyF-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 

částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

umí charakterizivat molekulu jako částici
tvořenou z dvou či více atomů prvek a jeho druhy

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

umí charakterizovat pojem neustálého neuspořádaného 
pohybu částic a uvést jevy, které to potvrzují

skupenství látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

chrakterizuje hlavní rozdíly mezi částicovým složením látek 
pevných, kapalných a plynných

skupenství látek

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

zná pojem krystalická mřížka a dokáže ji zakreslit a vysvětlit charakteristika pevné látky

 popíše stavbu atomu a charakterizuje elektrický náboj 
neutronů, protonů a elektronů

stavba atomu, molekuly
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 vysvětlí, co je ion, kation a anion a jak vznikají kation a anion
 vysvětlí, co je prvek a jaké druhy atomů jsou prvek a jeho druhy
 ví, kolik je ve vesmíru prvků a kterého prvek je nejvíce prvek a jeho druhy
 vysvětlí, co je skupenství a vyjmenuje pevné, kapalné a 

plynné skupenství
skupenství látek

 umí vysvětlit co je pevná látka a co mají pevné látky 
společné

charakteristika pevné látky

 zná pojem amorfní látka, uvede příklad krystalická mřížka, amorfní látka
základní vlastnosti pevných látek umí vysvětlit, čím se liší kapalné látky od pevných
základní vlastnosti kapalných látek

 umí charakterizovat pohyb molekul v kapalině a vysvětlit 
Brownův pohyb a difusi

pohyb molekul v kapalině

 zná základní vlastnosti kapalných látek a umí je zdůvodnit základní vlastnosti kapalných látek
 umí vysvětlit, co je hladina kapaliny a zná její vlastnost hladina kapaliny

pojem plynné látky dokáže charakterizovat plynné látky a pohyb molekul v nich
pohyb částic v plynné látce, volný pohyb částic

 zná základní vlastnosti plynných látek a umí je zdůvodni základní vlastnosti plynných látek
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

umí vysvětlit, co znamená pohyb a klid tělesa a jejich 
relativita

pojmy pohyb a klid

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

zná pojmy trajektorie a dráha a vysvětlí jejich souvislost pojmy trajektorie, dráha a jejich souvislost

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

umí dělit pohyby a charakterizuje jednotlivé pohyby dělení pohybů

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

charakterizuje rychlost, zná jednotky a jejich převody rychlost - jednotky, jejich převody

rychlost - jednotky, jejich převodyF-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

charakterizuje okamžitou a průměrnou rychlost, umí 
vypočítat rychlost, dráhu a čas a aplikuje tyto výpočty na 
reálné příklady

výpočet rychlosti, dráhy a času

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

umí sestrojit graf závislosti rychlosti na čase a dráhy na 
čase

grafické znázornění rychlosti a dráhy pohybu

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla 
při řešení problémů a úloh

umí charakterizovat světlo a zdroj světla a vysvětlit rozdíly 
mezi světelnými zdroji a tělesy světlo odrážejícími a 
pohlcujícími, uvede konkrétní příklady

světlo a zdroje světla

šíření světlaF-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla 
při řešení problémů a úloh

zná rychlost šíření světla a jeho závislost na prostředí, ví, co 
je vlnová délka světla, a jaké typy světla podle vlnové délky 
jsou

barva a světelné spektrum
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 charakterizuje a vyjmenuje vlastnosti ultrafialového a 
infračerveného záření, ví, z jakých barev se skládá bílé 
světlo a co je světelné spektrum, umí vysvětlit, jak vznikají 
jednotlivé barvy

vlnová délka světla

 dokáže objasnit, co je světelný paprsek ví, jak se šíří, umí 
vysvětlit, co je stín a kdy vzniká

světelný paprsek

 zná zákon odrazu světla a umí ho graficky znázornit odraz světla
 charakterizuje rovinné zrcadlo, zná jeho využití a vlastnosti 

obrazu v zrcadle,
rovinná zrcadla

 umí graficky znázornit obraz předmětu na rovinném 
zrcadle

rovinná zrcadla

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla 
při řešení problémů a úloh

vyjmenuje typy kulový zrcadel, graficky je znázorní včetně 
chodu paprsků význačných směrů, umí vyjmenovat 
vlastnosti obrazů předmětů v různých polohách vzoru, umí 
vysvětlit využití kulových zrcadel v praxi

kulová zrcadla

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici 
či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami

zná zákon lomu světla, umí uvést příklady jeho pozorování zákon lomu světla

šíření světlaF-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici 
či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami

umí popsat, co je to opticky řidší a opticky hustší prostředí 
a jak souvisí s rychlostí šíření světla zákon lomu světla

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici 
či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami

ví, co je to čočka a jaké druhy čoček existují, umí graficky 
znázornit čočky včetně jejich význačných bodů a paprsků 
význačných směrů

čočka a její druhy, praktické využití čoček

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici 
či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami

dokáže vyjmenovat vlastnosti obrazů v různých polohách 
vzoru, zná využití čoček v praxi

čočka a její druhy, praktické využití čoček

stavba oka umí popsat oko, vysvětlí krátkozrakost a dalekozrakost a 
zná možnosti nápravy oční vady - krátkozrakost a dalekozrakost

 umí popsat, z čeho se skládá lupa, mikroskop a dalekohled 
a vysvětlit princip jejich fungování

lupa, mikroskop, dalekohled

 vysvětlí a charakterizuje zorný úhel a úhlové zvětšení zorný úhel
lupa, mikroskop, dalekohled má přehled o využití optických přístrojů v praxi, umí 

vysvětlit princip fotoaparátu a popsat jeho významné části fotoaparát
 dokáže objasnit pojem světelný tok, zná značení a veličinu světelný tok
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světelného toku
světelný tok umí charakterizovat osvětlení a zná jeho značení a veličinu
osvětlení
skupenství látek
charakteristika pevné látky

 charakterizuje kapaliny a pevné látky, konkretizuje 
vzájemné rozdíly

základní vlastnosti kapalných látek
 umí vysvětlit tlak a tlakovou sílu, zná značku a jednotku tlak a tlaková síla
 zná vzorec pro výpočet tlaku a aplikuje ho na příklady výpočet tlaku
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

dokáže charakterizovat hydrostatický tlak hydrostatický tlak

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

ví, jak tlak v kapalinách působí a jak ho vypočítat hydrostatický tlak

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

umí řešit příklady a úlohy na hydrostatický tlak hydrostatický tlak

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

umí vysvětlit princip spojených nádob a jeho využitelnost v 
praxi

spojené nádoby

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

zná Pascalův zákon, umí ho vysvětlit na konkrétních 
příkladech

Pascalův zákon

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

zná typy hydraulických zařízení a umí vysvětlit princip jejich 
činnosti

hydraulická zařízen

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

umí aplikovat znalosti tlaku a Pascalova zákona na různé 
typy příkladů

Pascalův zákon

 umí charakterizovat vztlakovou sílu vztlaková síla
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

umí odvodit a vysvětlit Archimédův zákon a aplikuje ho na 
příklady

Archimédův zákon

 umí vypočítat vztlakovou sílu vztlaková síla
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

umí vysvětlit, za jakých podmínek se těleso vznáší, kdy 
plave a kdy klesá ke dnu

těleso v kapalině

 zná hustoměr, umí vysvětlit na jakém principu pracuje hustoměr
 umí vysvětlit pojem atmosférický tlak atmosférický tlak
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 zná závislost atmosférického tlaku na nadmořské výšce a 
zná přibližné hodnoty atmosférického tlaku

atmosférický tlak

 zná druhy zařízení na měření tlaku vzduchu a umí vysvětlit 
na jakém principu fungují

atmosférický tlak

 umí vysvětlit, jak se chová plyn v uzavřené nádobě a jaká je 
závislost velikosti objemu plynu na jeho tlaku

Pascalův zákon pro plyny

 zná Pascalův zákon pro plyny Pascalův zákon pro plyny
 umí vysvětlit využití pružnosti stlačeného vzduchu v praxi podtlak a přetlak
 dokáže vysvětlit podtlak a přetlak, kdy k nim dochází, co 

způsobují a jak se využívají
podtlak a přetlak
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu energie tělesa

práce, závislost na pohybu tělesa a působící síle, výpočet 
práce, jednotka

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

umí vysvětlit, co je práce, jak se značí, jakou má jednotku, 
zná a umí vysvětlit závislost práce na pohybu tělesa a 
působící síle laboratorní úloha č. 3 - určení výkonu

výkon, závislost na práci, výpočet, jednotkaF-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

umí definovat výkon, zná jeho značku a jednotku a dokáže 
jej vypočítat laboratorní úloha č. 3 - určení výkonu

pojem energie, zavedení energie jako fyzikální veličiny, 
jednotka

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

umí vysvětlit, co je energie, zná její značku a jednotku, 
dokáže vyjmenovat formy energie, umí je charakterizovat, 
vypočítat a určit na čem závisí formy energie

mechanická energie - pojem, dělení na pohybovou a 
polohovou
výpočet polohové energie, závislost na poloze tělesa
závislosti pohybové energie, závislost na rychlosti pohybu 
tělesa a na hmotnosti

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

umí řešit úlohy na přeměny mechanické energie, zná zákon 
zachování mechanické energie

přeměny mechanické energie, zákon zachování 
mechanické energie
práce na páce a kladce pevné - výpočet a význam
práce na kladkostroji a nakloněné rovině - zavedení a 
výpočet

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu energie tělesa

ví, co je páka a pevná kladka a k čemu slouží, umí popsat 
kladkostroj a nakloněnou rovinu, rozumí výhodnosti jejich 
použití

úlohy na práci na páce a kladce pevné, kladkostroji a 
nakloněné rovině

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu energie tělesa

ovládá úlohy na výpočet práce, zná zlaté pravidlo a rozumí 
mu

zlaté pravidlo mechaniky

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou dokáže objasnit účinnost, zná její značku, umí ji vypočítat a účinnost - pojem účinnost, příkon, výkon, ztráty, 
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silou a z ní určí změnu energie tělesa vyjádřit v procentech perpetum mobile
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu energie tělesa

rozumí pojmům příkon a výkon, umí vysvětlit jejich vztah, 
umí vysvětlit, co znamená pojem perpetum mobile zná 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, dokáže 
navrhnout, jak energii šetřit umí prakticky ověřit správnost 
výpočtu výkonu

energie v praxi

pojem elektřiny, zelektrování tělesa,
zavedení elektrického náboje jako fyzikální veličiny, 
jednotka Coulomb
závislot náboje na částicovém složení látky

 zná stavbu atomu a jeho náboj, umí vysvětlit, co je 
elektrický náboj, zná jeho značku a jednotku

pojmy proton, elektron, neutron
elektrování těles - přenos elektronů, co se děje při 
elektrování těles

 umí vysvětlit, co je elektrování těles, umí popsat, co se děje 
při přiblížení souhlasně a nesouhlasně nabitých těles

přitažlivost a odpudivost elektrovaných těles, pojem 
elektrické pole, zavedení,
přitažlivost a odpudivost elektrovaných těles, pojem 
elektrické pole, zavedení,

 umí vysvětlit, co je elektrické pole, kdy a kde vzniká a jak se 
znázorňuje, ovládá aplikaci znalosti elektrického pole na 
řešení praktických úloh a problémů znázornění siločárami souhlasně a nesouhlasně nabitá 

tělesa
 dokáže vysvětlit, co je elektrické napětí, za jakých 

podmínek vzniká, jaká je jeho značka a jednotka a jaké je 
využití elektrického napětí v praxi

pojem elektrické napětí -význam, značení, měření 
jednotka

 zná voltmetr a umí měřit elektrické napětí pojem elektrické napětí -význam, značení, měření 
jednotka
pojem elektrického proudu, zavedení umí vysvětlit, co je elektrický proud, zná jeho značku a 

jednotku, zná dohodnutý směr proudu v obvodu proudu jako fyzikální veličiny, jednotka, směr, uzavřený 
obvod

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

zná a umí nakreslit schématické značky a obvod znázornění elektrických zapojení

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

ví, k čemu slouží ampérmetr a voltmetr a jak se zapojují do 
obvodu

měřící přístroje, elektrické zdroje, elektrické spotřebiče

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

ví, co je zkrat a k čemu při něm může dojít proudu jako fyzikální veličiny, jednotka, směr, uzavřený 
obvod
zapojení seriové - zákonitosti a znázorněníF-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 

obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
ví, co je sériové a paralelní zapojení, jak se schématicky 
znázorňuje a jaké jsou zákonitosti tohoto zapojení zapojení paralelní - zákonitosti a znázornění

pojem elektrického vodiče a nevodiče,F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

umí vysvětlit, co je elektrický vodič a nevodič, čím se 
vyznačují a čím je způsoben elektrický proud volný elektron a jeho pohyb

 umí vysvětlit elektrický odpor, ví, čím je vyvolán a co pojem elektrického odporu, veličina
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způsobuje, zná značku a jednotku odporu a její násobky
Ohmův zákon pro kovy umí vysvětlit a vyjádřit Ohmův zákon
odvození závislostí Ohmova zákona pro seriové a 
paralelní spojení rezistorů

 chápe a umí vyjádřit vzájemnou závislost odporu, proudu a 
napětí

odvození závislostí Ohmova zákona pro seriové a 
paralelní spojení rezistorů

 umí vypočítat odpor u sériového a paralelního zapojení odvození závislostí Ohmova zákona pro seriové a 
paralelní spojení rezistorů

 zná vzorec vyjadřující závislost velikosti odporu a umí ho 
používat

Ohmův zákon pro kovy

závisloti odporu - závislost na délce, průřezu, látce, 
vyjádření vztahem

 zná měrný elektrický odpor, ví, jak se značí, kde ho najít a 
jakou má jednotku umí popsat reostat, schématicky ho 
znázornit a zapojit do obvodu pojem měrného elektrického odporu, jednotka

 zná dělič napětí, vysvětlí k čemu a jak se používá reostat a dělič napětí
pojem polovodič, závislost na částicovém uspořádání 
látky

 dokáže charakterizovat polovodič a uvést konkrétní 
příklady

vlastní polovodiče a příměsové polovodiče
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

zná částicové uspořádání v polovodiči vlastní polovodiče a příměsové polovodiče

 umí vysvětlit pohyb elektronů a vznik děr a jejich závislost 
na teplotě

vodivosti polovodiče s děrovou vodivostí

termistor, diodaF-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

dokáže charakterizovat termistor, vysvětit, na jakém 
principu funguje a k čemu se používá, umí objasnit, co je 
příměrový polovodič

vodivosti polovodiče s elektronovou vodivostí

polovodič typu N - vodivost a vysvětlení
vodivosti polovodiče s elektronovou vodivostí

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

charakterizuje, co je polovodič typu N a typu P, za jakých 
podmínek je tento polovodič vodivý a jak se tato vodivost 
nazývá vodivosti polovodiče s děrovou vodivostí

polovodič typu N - vodivost a vysvětlení
vodivosti polovodiče s elektronovou vodivostí
polovodič typu P - vodivost a vysvětlení

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

umí vysvětlit, co je to díra a jaké má vlastnosti, umí 
vysvětlit, co je dioda a z čeho se skládá

vodivosti polovodiče s děrovou vodivostí
polovodič typu N - vodivost a vysvětleníF-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 

analýzy jejich vlastností
vysvětlí P-N přechod v diodě, co je to propustný a 
nepropustný (závěrný) směr, jak vzniká dioda - propustný a závěrný směr -význam a vodivost, 

jednoduchý usměrňovač,
 vysvětlí, co je pojistka a jistič, k čemu a jak slouží, z čeho se 

skládají, vysvětlí postup při přepálení pojistky
ochrana elektrických obvodů před zkratem a přetížením - 
pojem zkrat, přetížení, pojistka, jistič

 umí změřit odpor tenkých vrstev tuhy a ověřit Ohmův 
zákon

- laboratorní úloha č. 4 - ověření Ohmova zákona
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pojem vodivosti v tekutinách ví, co je chemicky čistá voda, co je roztok a kdy jsou vodivé
vodivost v různých látkách

 umí vysvětlit elektrolytickou disociaci, vodivost v kapalinách - chemicky čistá kapalina, roztoky
pojem elektrolýza, disociace dokáže objasnit pojmy elektrolýza a disociace
pojem ionty a jejich vznik
vodivost plynů - pojem elektricky nabitých částic a jejich 
počet
příčiny vodivosti v plynech,

 umí popsat elektricky nabité částice v plynech a jejich 
závislost na teplotě

vodivost v různých látkách
 zná ionizaci, ví čím je ionizace vyvolána, vodivost plynů - pojem elektricky nabitých částic a jejich 

počet
vodivost plynů - pojem elektricky nabitých částic a jejich 
počet
příčiny vodivosti v plynech,

 ysvětlí, čím je způsobena vodivost v plynech

vodivost v různých látkách
 popíše a vysvětlí, co je elektroda a elektrolyt chemické zdroje stejnosměrného elektrického napětí - 

pojmy elektroda, elektrolyt, galvanický článek, baterie
 ví, co je galvanický článek, z čeho je složen, popíše baterii a 

její složení
chemické zdroje stejnosměrného elektrického napětí - 
pojmy elektroda, elektrolyt, galvanický článek, baterie

 ví, jak získat zdroj o vyšším napětí a jak vypočítat celkové 
napětí

chemické zdroje stejnosměrného elektrického napětí - 
pojmy elektroda, elektrolyt, galvanický článek, baterie

 ví, jaké ionty se v atmosféře nejčastěji vyskytují a proč je ve 
vyšších výškách vzduch více vodivý

elektřina v atmosféře - ionosféra, blesk, výboje, typy 
výbojů

 umí popsat ionosféru, určit, v jaké výšce je a co způsobuje, 
umí vysvětlit hrotový výboj a blesk a jejich vznik, ví, jaké 
může mít blesk na Zemi účinky

elektřina v atmosféře - ionosféra, blesk, výboje, typy 
výbojů

 dokáže popsat účinky elektrického proudu a jejich využití, 
vysvětlí příčinu tepelných účinků elektrického proudu

účinky elektrického proudu, tepelné účinky

 vysvětlí, co je příkon, jakou má značku a jednotku, zná 
jednotku wattsekundu, kilowatthodinu a jejich násobky

pojem příkon a práce elektrického proudu, jednotky

 umí vypočítat práci elektrického proudu, řeší příklady a 
úlohy na příkon, výkon a práci elektrického proudu

pojem příkon a práce elektrického proudu, jednotky

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

popíše magnetismus, vysvětlí, co je trvalý a dočasný 
magnet , popíše a vysvětlí přitažlivé a odpudiví účinky 
magnetu, uvede konkrétní příklady

pojem magnetismu, trvalý magnet

pojem magnetismu, trvalý magnetF-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 

dovede vysvětlit vznik magnetické pole, zakreslit je a 
popsat jeho účinky přitažlivé a odpudivé účinky magnetu,
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní
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

umí vysvětit, co jsou feromagnetické látky a ferity a uvést 
příklady

pojem magnetismu, trvalý magnet

pojem magnetického pole, magnet a jeho části - póly a 
netečné pásmo

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

umí popsat magnet, vyjmenovat jeho části a určit jejich 
vlastnosti

magnetická síla, účinky, ferromagnetické látky a ferity

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

dokáže popsat a lokalizovat magnetické pole Země magnetické pole Země - zemské magnetické póly a jejich 
poloha vzhledem k zeměpisným pólům

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

zná kompas a buzolu, umí je popsat a vysvětlit, na jakém 
principu fungují a jak se používají

pojem magnetického pole, magnet a jeho části - póly a 
netečné pásmo

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

umí vysvětlit vznik magnetického pole kolem vodiče s 
elektrickým proudem

znázornění magnetického pole - magnetické indukční 
čáry a jejich vlastnosti

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

dokáže popsat cívku a vysvětlit, jak kolem ní vzniká 
magnetického pole, umí popsat magnetické pole vně i 
uvnitř cívky a vyznačit směr indukčních čar

elektromagnet - magnetické pole kolem vodičů s 
proudem, cívka a její pole, jádro cívky

elektromagnet - magnetické pole kolem vodičů s 
proudem, cívka a její pole, jádro cívky

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

umí vysvětlit princip elektromagnetu a uvést příklady jeho 
využití, vysvětlí elektromagnetickou indukci

elektromagnetická indukce

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

vysvětlí, na čem závisí směr proudu a velikost 
indukovaného napětí

pojem stejnosměrný proud a střídavý proud

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

dokáže rozlišit primární a sekundární obvod pojem stejnosměrný proud a střídavý proud

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 

umí vysvětlit, jak lze docílit změny magnetického pole pojem stejnosměrný proud a střídavý proud
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

pojem stejnosměrný proud a střídavý proudF-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí

charakterizuje stejnosměrný a střídavý proud, umí popsat, 
co je perioda, co je frekvence, jak se značí a jakou má 
jednotku a vyjádřit jejich vztah

pojem frekvence, kmit, perioda, jednotka Hertz a její 
násobky
zavedení periody, elektromagnetické pole
zdroje střídavého napětí

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

ví, jak lze získat střídavé napětí, umí znázornit a zná časový 
průběh střídavého napětí, zná termín sinusoida

pojem frekvence, kmit, perioda, jednotka Hertz a její 
násobky

 umí popsat alternátor, ví, k čemu slouží a z jakých částí se 
skládá

alternátor - stator, rotor

 umí vysvětlit efektivní hodnotu napětí a zná jeho hodnotu 
v domácím rozvodu

efektivní hodnoty napětí

 umí popsat jednoduchý elektromotor na stejnosměrný 
proud a vysvětlit jeho princip, ví, co je komutátor a z čeho 
se skládá

elektromotor - jednoduchý na stejnosměrný proud, 
komutátor

 umí objasnit pojem transformace, popsat, z čeho se skládá 
a jak funguje transformátor

transformátor - změny velikosti elektrického napětí, 
transformace nahoru a dolů, závislost na počtu závitů 
cívky, transformační poměr

 dokáže popsat funkci primární a sekundární cívky a jejich 
vztah, umí vyjádřit poměr napětí ku poměru počtu závitů 
cívek

transformátor - změny velikosti elektrického napětí, 
transformace nahoru a dolů, závislost na počtu závitů 
cívky, transformační poměr

 vysvětlí, co je transformace nahoru a transformace dolů a 
jak jich dosáhnout, umí objasnit a vyjádřit transformační 
poměr

transformátor - změny velikosti elektrického napětí, 
transformace nahoru a dolů, závislost na počtu závitů 
cívky, transformační poměr

 zná způsoby získávání elektrické energie a ví, jakého 
principu se využívá

výroba a přenos elektrické energie - elektrický rozvod, 
elektrárna, generátory, ztráty při přenosu

 dokáže objasnit závislost velikosti ztrát elektrické energie 
při přenosu, ví, jak se přenos uskutečňuje, a jak je možno 
ztrátám předejít

výroba a přenos elektrické energie - elektrický rozvod, 
elektrárna, generátory, ztráty při přenosu

 zná pravidla bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními 
a postupy při úrazu elektrickým proudem

bezpečnost při práci s elektrickými zařízením
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pojem energie, celková energie, zákon zachování, vnitřní 
energie, souvislosti s částicovým uspořádáním látky

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

umí charakterizovat energii a zná její druhy,

změna vnitřní energie, projevy této změny, teplota tělesa 
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a pojem tepla
pojem energie, celková energie, zákon zachování, vnitřní 
energie, souvislosti s částicovým uspořádáním látky

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

umí energii vypočítat, zná zákon zachování energie a umí 
ho aplikovat na příklady a úlohy

změna vnitřní energie, projevy této změny, teplota tělesa 
a pojem tepla

 umí charakterizovat vnitřní energii, ví, z čeho se skládá, zná 
její souvislost s částicovým uspořádáním látky, umí uvést 
způsoby změny vnitřní energie tělesa

změna vnitřní energie, projevy této změny, teplota tělesa 
a pojem tepla

teplo, tepelná výměna, přeměny různých forem energie 
na teplo, značení tepla, jednotka tepla

 umí vysvětlit a charakterizovat teplo, ví, jak dochází jeho 
výměně, zná rozdíl mezi teplotou a teplem, umí vysvětlit 
jejich vztah, zná jejich značky a jednotky závislosti tepla - teplotní rozdíl, hmotnost, pojem měrné 

tepelné kapacity a odvození její jednotky,
 umí charakterizovat měrnou tepelnou kapacitu, odvodit její 

jednotku, zná vzorec pro výpočet tepla
výpočet tepla, zákon zachování energie,

 umí charakterizovat proudění tepla, tepelné záření a sálání šíření tepla - vedením, prouděním, záření a sáláním, 
určení podmínek přenosu tepla konkrétním typem
pojem skupenství a vnitřní energie
změna struktury látky při změně skupenství
skupenství a závislost na částicové stavbě látek

 charakterizuje a vyjmenuje skupenství a jeho vztah s vnitřní 
energií

skupenství a vzájemné změny skupenství, tání, tuhnutí, 
vypařování, var, kapalnění, sublimace, desublimace

 charakterizuje tání a tuhnutí, umí uvést kdy k nim dochází, 
za jakých podmínek a na čem závisí

teplota tání a tuhnutí, tepelná výměna při tání a tuhnutí,

 zná teplotu tání a tuhnutí teplota tání a tuhnutí, tepelná výměna při tání a tuhnutí,
 umí charakterizovat kapalnění, ví, co je dynamická 

rovnováha, kdy k ní dochází a co způsobuje
vypařování a var - rozdíly, teplota varu, kondenzace - 
vlastnosti

 charakterizuje var a vypařování, ví na čem závisí, co mají 
společné a co rozdílné,

vypařování a var - rozdíly, teplota varu, kondenzace - 
vlastnosti

 zná závislost varu na látce, teplotě a tlaku, ví, za jaké 
teploty dochází k vypařování a varu vody a jak můžou tyto 
procesy urychlit

vypařování a var - rozdíly, teplota varu, kondenzace - 
vlastnosti

 umí charakterizovat sublimaci a desublimaci a ví, kdy k nim 
dochází

sublimace a desublimace

 umí charakterizovat trojný bod trojný bod
 zná tepelné jevy, které působí na člověka, umí vysvětlit 

pojem meteorologie
tepelné jevy, působení tepla na člověka

 zná základní meteorologické prvky, umí je vysvětlit, uvést 
na čem závisí a jak se měří

meteorologie - předpověďo počasí, sluneční záření, tlak 
vzduchu, tlaková níže, tlaková výše, proudění vzduchu, 
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vlhkost vzduchu, oblačnost, srážky, rosa,
 ví, co jsou termografy, izobary, izotermy a izochory teplotní fronta, izobara, izoterma, izochora

meteorologie - předpověďo počasí, sluneční záření, tlak 
vzduchu, tlaková níže, tlaková výše, proudění vzduchu, 
vlhkost vzduchu, oblačnost, srážky, rosa,

 umí vysvětlit co je relativní vlhkost vzduchu, vysvětlí co je 
rosa, mlha, jinovatka a námraza a kdy k nim dochází

jinovatka, námraza mlha
 vysvětlí, co je studená a teplá fronta meteorologie - předpověďo počasí, sluneční záření, tlak 

vzduchu, tlaková níže, tlaková výše, proudění vzduchu, 
vlhkost vzduchu, oblačnost, srážky, rosa,

 umí vysvětlit princip konání práce plynem, odvodit vzorec a 
zná jednotku

práce plynu - závislost změny práce plynu na tlaku plynu 
a na změně objemu plynu

 umí charakterizovat princip tepelného motoru, vyjmenuje 
paliva, která tepelné motory využívají, vyjmenuje typy 
tepelných motorů

tepelné motory - dvoudobý, čtyřdobý, popis motorů, 
zážehový a vznětový motor,

 umí popsat čtyřdobý zážehový motor, zná jeho jednotlivé 
části a jejich význam pro činnost motoru a popíše čtyři 
doby

tepelné motory - dvoudobý, čtyřdobý, popis motorů, 
zážehový a vznětový motor,

 zná dvoudobý zážehový motor a jeho princip tepelné motory - dvoudobý, čtyřdobý, popis motorů, 
zážehový a vznětový motor,

 umí popsat, z čeho se skládá čtyřdobý vznětový motor, a 
popsat jeho čtyři doby a odlišnosti od zážehového motoru

tepelné motory - dvoudobý, čtyřdobý, popis motorů, 
zážehový a vznětový motor,

 ví, k čemu slouží katalyzátor a karburátor, umí vyjmenovat 
výhody a nevýhody jednotlivých motorů a jejich využití v 
praxi

tepelné motory - dvoudobý, čtyřdobý, popis motorů, 
zážehový a vznětový motor,

pojem kmitu, kmitavý pohyb na pružině, matematické 
kyvadlo

 vysvětlí, co je kmitavý pohyb, popíše matematické kyvadlo, 
vysvětlí, co je okamžitá výchylka, amplituda, rovnovážná 
poloha a doba kmitu, vysvětlí, co je perioda, zná její 
značku, umí graficky znázornit a popsat periodické děje, 
zná název sinusoida

výchylka, rovnovážná poloha, amplituda výchylky, doba 
kmitu - perioda

 ví, co je frekvence, zná její značku, jednotku a umí ji 
vyjádřit pomoci periody,

periodické děje a jejich grafické znázornění a popis, 
frekvence, sinusoida

 charakterizuje a popíše rozdíly mezi tlumenými a 
netlumenými kmity, uvede příklady, vysvětlí, co je vlnění a 
kdy vzniká, vyjmenuje typy vlnění a vysvětlí je

kmity netlumené a tlumené,

pojem vlnění, jeho vznik, typy vlnění - příčné vlnění a 
podélné vlnění

 vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé body vlny a vlnovou 
délku, umí vypočítat rychlost vlnění a ví, na čem závisí

popis a vlastnosti vlnění - vlnová délka, vrchy a doly 
vlnění, šíření vlnění

 vysvětlí, co znamená akustika, co je a jak vzniká zvuk, ví, jak pojem zvuku, vznika a šíření zvuku, zvnik zvuku jako 
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nazýváme tělesa, která vydávají zvuk kmitání pružných těles, vlnění
 vyjmenuje jak dělíme zvuky a charakterizuje co je 

jednoduchý tón, ví, v kterých látkách se zvuk šíří lépe a 
proč

pojem zvuku, vznika a šíření zvuku, zvnik zvuku jako 
kmitání pružných těles, vlnění

 zná přibližnou rychlost zvuku ve vzduchu rychlost šíření zvuku, odraz zvuku, dozvuk
 vysvětlí, co je ozvěna (echo) a kdy k ní dochází, vysvětlí, co 

je dozvuk a kdy k němu dochází, popíše, kde se využívá 
dozvuku a ozvěny vysvětlí, jak je možno dosáhnout dobré 
akustiky

rychlost šíření zvuku, odraz zvuku, dozvuk

 ví, o jaké frekvenci člověk vnímá zvuk, hlasitost zvuku, hluk, ochrana před hlukem,
 charakterizuje, co je hlasitost zvuku, zná hladinu intenzity 

zvuku a její jednotku,
intenzita zvuku a jeho jednotka decibel

 vysvětlí, co je hluk a jak se před ním chránit intenzita zvuku a jeho jednotka decibel
 vysvětlí, jak vzniká lidský hlas a čím je ovlivněna výška 

lidského hlasu
intenzita zvuku a jeho jednotka decibel

 vysvětlí, na jakém principu fungují hudební nástroje, zvuk a hudba, hudební nástroje
 rozdělí zařízení na přenos zvuku, vysvětlí, co je stereo zvuk, 

vyjmenuje hudební nosiče a princip, na kterém jsou 
založeny,

přenos zvuku pomocí elektronických zařízení - 
reproduktor, mikrofon, a/d a d/a převodník, digitalizace 
zvuku

 vysvětlí, k čemu slouží a/d a d/a převodník a co je 
digitalizace zvuku

přenos zvuku pomocí elektronických zařízení - 
reproduktor, mikrofon, a/d a d/a převodník, digitalizace 
zvuku

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

vysvětlí, co je vesmír a čím je tvořen, popíše, co je slunce, 
měsíc, planeta,

pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den

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

planetka, kometa, meteroid, meteorit a meteorický roj pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den

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

ví, které planeta je nejmenší a která největší, umí srovnat 
velikost a hmotnost Slunce se Zemí

pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den

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

vyjmenuje a popíše pohyby Země a vysvětlí, jaké důsledky 
tyto pohyby Země mají

pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den

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

vysvětlí, co je sluneční den a hvězdný den a srovná je pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den

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

vysvětlí, co je ekliptika a co je tropický rok a jak dlouho trvá pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den
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planet kolem planet
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců 
planet kolem planet

vysvětlí, co je perihélium a afélium, kdy k nim dochází, jaká 
je při nich přibližná vzdálenost od Slunce a rychlost pohybu 
Země kolem Slunce

pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den

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

ví, jaký úhel svírá zemská osa s rovinou ekliptiky a jaké to 
má důsledky

pohyby Země - ekliptika, perihélium, afélium tropický rok 
hvězdný den

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

vyjmenuje, jaké pohyby vykonává Měsíc a jeho fáze a 
příčiny, vysvětlí, kdy dochází k zatmění Měsíce a Slunce a 
jaké typy zatmění mohou být, vysvětlí, čím je

Měsíc a jeho pohyb - Měsíc jako přirozená družice Země, 
měsíční fáze, zatmění Měsíce a Slunce, příliv a odliv

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

způsoben příliv a odliv, na čem závisí jeho velikost Měsíc a jeho pohyb - Měsíc jako přirozená družice Země, 
měsíční fáze, zatmění Měsíce a Slunce, příliv a odliv

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

ví, jak se pohybují planety a na čem závisí délka oběžné 
doby, popíše, na čem závisí velikost gravitačního pole 
planet a na co to má vliv, vysvětlí, co je prstenec a které 
planety ho mají

pohyby planet, jejich gravitační pole

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

yjmenuje základní vlastnosti a účinky RTG, ultrafialového, 
viditelného, infračerveného, mikrovlnného světla a 
rádiových vln

viditelný a neviditelný vesmír - dělení vlnění do kategorií, 
RTG, ultrafialové, viditelné, infračervené, mikrovlnné, 
rádiové vlnění

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

vysvětlí jakým způsobem se měří vzdálenosti ve vesmíru a 
umí jej vypočítat,

měření vzdálenstí ve vesmíru - astronomická jednotka, 
závislot na úhlu

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

ví, co je astronomická jednotka a zná její vyjádření v 
kilometrech, zná a charakterizuje jednotku světelný rok, 
umí vypočítat dráhu světla

změny ve vesmíru, astronomická technika

atom a jeho stavba - opakování proton, neutron popíše, z čeho se skládá atom, ví co jsou nukleony, vysvětlí, 
co udává protonové a nukleonové číslo základní částice jádra, nukleon, protonové a nukleonové 

číslo
 vysvětlí, co je izotop, co je radioaktivita a co jsou 

radioaktivní prvky
přeměna izotopu a závislost na čase

 vysvětlí, co je přirozená radioaktivita a co umělá 
radioaktivita

radioaktivita - přirozená, druhy záření, alfa, beta, gama

 charakterizuje záření alfa a beta, jejich účinky a využití, 
vysvětlí, co je radionuklid,

radioaktivita - přirozená, druhy záření, alfa, beta, gama

radioaktivita - přirozená, druhy záření, alfa, beta, gama ví, co vznikne radioaktivní přeměnou
přeměna izotopu a závislost na čase

 vysvětlí, co je poločas přeměny a uvede příklady, vysvětlí 
princip poločasu rozpadu na metodě datování

přeměna izotopu a závislost na čase
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 charakterizuje závislost přeměny izotopu na čase, ví, kým a 
kdy byla objevena přirozená radioaktivita

přeměna izotopu a závislost na čase

 vysvětlí, co je a jak se využívá štěpení jádra a na příkladu 
tento proces popíše, vysvětlí,

jaderná energie a její uvolnění, štěpení jader atomů

 co je a kdy dochází k řetězové reakci, řetězová a řízená reakce štěpení
 vysvětlí, co je jaderná elektrárna a jak pracuje, zná výhody 

a nevýhody jaderné energie a její využití
jaderná elektrárna -princip její činnosti, využití jaderné 
energie

 vyjmenuje astronomickou techniku - dalekohled, 
spektroskop a popíše způsob jejich používání,

dalekohledy, spektroskop, kosmické sondy, družice

 vysvětlí, k čemu slouží kosmické sondy a uvede příklad 
kosmické sondy

dalekohledy, spektroskop, kosmické sondy, družice

 vysvětlí geocentrický a heliocentrický model uspořádaní 
vesmíru, ví, kdo ho sestrojil, kdy a jak, vysvětlí, jak a kým 
byl poprvé určen obvod Země

vývoj názorů na tvar a polohu Země ve vesmíru

  

Nepřiřazené RVP výstupy
F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
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-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
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