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FYZIKA: 
 

G1 Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek 
Vzájemné silové působení těles, gravitační síla, měření síly 
Uspořádání částic v látkách, difuze, Brownův pohyb 
Atomy a molekuly, model atomu 
Elektrování těles, vznik kationtů a aniontů 
Magnetické vlastnosti látek, magnety, magnetické pole 

 

G2 Trajektorie a dráha tělesa, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 
Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu 
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa 
Gravitační síla a hmotnost tělesa 
Skládání sil, Těžiště tělesa, Rovnovážná poloha tělesa 
Newtonovy pohybové zákony 

 

G3 Práce, výkon, práce počítaná z výkonu a času, účinnost 
Práce při zvedání tělesa kladkami, Pohybová a polohová energie  
Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie 
Částicová stavba látek, difuze, Brownův pohyb 
Vnitřní energie tělesa, Teplo, měrná tepelná kapacita, kalorimetr 
Tepelná výměna vedením, prouděním, zářením 

 

G4A Elektrický náboj, elektrování těles, elektrické pole, siločáry 
Vodič a izolant v elektrickém poli 
Elektrický proud, elektrické obvody, schematické značky 
Měření elektrického proudu a napětí 
Chemické zdroje elektrického napětí 
Ohmův zákon, elektrický odpor, závislost elektrického odporu na 
vlastnostech vodiče 

 

G5 Fyzikální veličiny a jejich jednotky 
Kinematika hmotného bodu, trajektorie a dráha 
Dráha a rychlost rovnoměrného pohybu hmotného bodu 
Dráha, rychlost a zrychlení u nerovnoměrného pohybu (grafy), 
průměrná rychlost, Volný pád (dráha, rychlost, doba) 
Skládání pohybů, princip nezávislosti pohybů 
Pohyb hmotného bodu po kružnici, dostředivé zrychlení 

 



G6 Mechanika tuhého tělesa, Moment síly vzhledem k ose otáčení 
Skládání a rozkládání sil 
Dvojice sil a její otáčivý účinek na těleso 
Těžiště tuhého tělesa, Rovnovážné polohy tělesa, Stabilita tělesa 
Jednoduché stroje (páka, kladky, kladkostroje, kolo na hřídeli, 
nakloněná rovina, klín, šroub) 
Mechanika tekutin, Vlastnosti kapalina a plynů 
Tlak, Měření tlaku, jednotky tlaku 
Pascalův zákon, Hydraulické zařízení 
Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak, spojené nádoby 

 

G7A, G7B Mechanické kmitání a vlnění 
Rovnice harmonického kmitání, graf 
Perioda a frekvence kmitání mechanického oscilátoru 
Nucené kmitání oscilátoru, rezonance 
Vlnění v řadě bodů, vlnová délka, postupné vlnění 
Stojaté vlnění, interference vlnění 
Akustika, zvuk (vlastnosti a šíření v látkovém prostředí) 
Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole 
Elektrický potenciál a elektrické napětí 

 

G8 Střídavý proud, vznik střídavého proudu 
Obvod střídavého proudu s rezistorem 
Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí 
Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem 
Obvod střídavého proudu s RLC, impedance, fázový posun 
Výkon střídavého proudu, účiník 
Polovodiče, Vlastní a příměsová vodivost, Voltampérová 
charakteristika polovodičové diody, Usměrňovač, Tranzistory 

 
ZEMĚPIS 

 

G7A Asie, regionální přehled (slepá mapa) 
Fyzicko-geografická charakteristika světadílu 
Jihozápadní Asie, Izrael, Turecko 
Jižní Asie, Indie 

 

G8 Střední Evropa 
Fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika států 
Německo, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko 
Polsko, Slovensko, Maďarsko 

 
 


