
KLASIFIKAČNÍ TÝDEN 10. 6. - 14. 6. 2019 

TÉMATA KE ZKOUŠENÍ 

zkoušející: Vlastimil Zelinka učebna: Sekunda (č. 35) 

FYZIKA 

Prima Měření fyzikálních veličin: 

Měření délky, jednotky délky, délková měřidla, odchylka měření 

Měření objemu kapaliny a pevného tělesa, jednotky objemu 

Měření hmotnosti pevných těles a kapalin, jednotky hmotnosti 

Hustota látky, výpočet hustoty, hmotnosti a objemu tělesa 

Měření času, různá zařízení pro měření času, jednotky času 

Měření teploty, kapalinový a bimetalový teploměr, jednotky teploty 

Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání nebo 

ochlazování 

Změna teploty vzduchu v průběhu času, termograf 

Elektrický obvod: 

Schematické značky, schéma a sestavení elektrického obvodu 

Elektrický proud a elektrické napětí, vodič a izolant 

 

Sekunda Mechanické vlastnosti kapalin a plynů: 

Vlastnosti kapalin a plynů 

Tlak v kapalině, Pascalův zákon, hydraulické zařízení 

Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak 

Spojené nádoby, určení hustoty neznámé kapaliny 

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině, Archimedův zákon 

Chování stejnorodého tělesa v kapalině 

Plování nestejnorodých těles 

Atmosféra Země, atmosférický tlak a jeho změny 

Měření atmosférického tlaku, Torricelliho pokus, měřicí přístroje 

Archimedův zákon pro plyny, tlak plynu v uzavřené nádobě 

 



Kvarta Světlo jako elektromagnetické záření, jeho vlastnosti 

Zobrazení kulovým zrcadlem (duté, vypuklé) 

Lom světla na rozhraní dvou prostředí, Snellův zákon 

Čočky, zobrazení spojkou a rozptylkou 

Optické vlastnosti lidského oka, optická mohutnost 

Lupa, mikroskop, dalekohled 

 

Sexta A/B Stavové změny ideálního plynu (jednoduché děje) 

Stavová rovnice pro ideální plyn 

Práce ideálního plynu, kruhový děj 

Tepelné motory 

Struktura pevných látek, deformace pevného tělesa 

Hookeův zákon, normálové napětí, mez pevnosti 

 

Septima Magnetické pole elektrického proudu (APPR pro vodič a cívku) 

Magnetická síla, magnetická indukce (FPLR) 

Částice s nábojem v magnetickém poli 

Silové působení magnetické pole na vodič s proudem 

Vzájemné silové působení vodičů s proudem 

Magnetické látky, permeabilita magnetické látky 

Elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok 

Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon 

Indukčnost vodičů, Energie magnetického pole 

 

ZEMĚPIS 

Sexta A Fyzicko-geografická charakteristika Severní a střední Ameriky 

Regionální přehled (místopis) 

Kanada (FG a SG charakteristika) 

USA (FG a SG charakteristika) 

Mexiko (FG a SG charakteristika) 

Střední Amerika a Karibik (FG a SG charakteristika) 

 



Septima Fyzicko-geografická charakteristika Evropy 

Regionální přehled (místopis) 

Evropská unie (vznik a vývoj) 

Regiony a státy Evropy 

Severní Evropa (FG a SG charakteristika regionu) 

Západní Evropa (FG a SG charakteristika regionu) 

Jižní Evropa (FG a SG charakteristika regionu) 

 

BIOLOGIE 

Kvarta Petrologie (vyvřelé, usazené a přeměněné horniny) 

Geologické děje, pohyby litosférických desek 

Poruchy zemské kůry (vrásy, zlomy), vznik pohoří vrásněním 

Sopečná činnost, zemětřesení 

Vnější geologické děje 

 

 

 


