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Fyzika 8. ročník

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 
silou a z ní určí změnu energie tělesa

dokáže objasnit účinnost, zná její značku, umí ji vypočítat a 
vyjádřit v procentech

účinnost - pojem účinnost, příkon, výkon, ztráty, 
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, zná stavbu atomu a jeho náboj, umí vysvětlit, co je 
elektrický náboj, zná jeho značku a jednotku zavedení elektrického náboje jako fyzikální veličiny, 

jednotka Coulomb
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závislot náboje na částicovém složení látky
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 
způsobuje, zná značku a jednotku odporu a její násobky

pojem elektrického odporu, veličina

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 Ohmův zákon pro kovy
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používat
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

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

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

 

 zná ionizaci, ví čím je ionizace vyvolána, vodivost plynů - pojem elektricky nabitých částic a jejich 
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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 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

dovede vysvětlit vznik magnetické pole, zakreslit je a 
popsat jeho účinky přitažlivé a odpudivé účinky magnetu,

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 dokáže popsat a lokalizovat magnetické pole Země magnetické pole Země - zemské magnetické póly a jejich 
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magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

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 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

umí vysvětlit, jak lze docílit změny magnetického pole pojem stejnosměrný proud a střídavý proud

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
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 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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