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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

 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 zná pojmy trajektorie a dráha a vysvětlí jejich souvislost pojmy trajektorie, dráha a jejich souvislost
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vzhledem k jinému tělesu
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

 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 

umí popsat, co je to opticky řidší a opticky hustší prostředí 
a jak souvisí s rychlostí šíření světla zákon lomu světla
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či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami
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 

světelného toku
světelný tok

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
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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
 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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