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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Opakování učiva 8. ročníku  září  
- procvičuje si převody 
jednotek, značky veličin, 
vybrané vzorce a práci s 
tabulkami 

Fyzikální značky, 
jednotky, vzorce 

 OVO: 
1, 4, 6, 13, 14, 
16,1p, 3p, 8p 

Elektrický proud   
- měří stejnosměrný proud 
v elektrickém obvodu am-
pérmetrem, stejnosměrné 
napětí voltmetrem 
 
- objasní podstatu Ohmova 
zákona pro kovy a používá 
ho při řešení problémů  
a úloh 
 
- uvede hlavní jednotku 
elektrického odporu, 
některé její 
násobky, používá vztah 
R=U:I pro odpor vodiče při 
řešení problémů a úloh a  
určuje odpor ze změřeného 
napětí a proudu 
 
- uvede, že odpor vodiče se 
zvětšuje se zvětšující se 
délkou a teplotou vodiče, 
zmenšuje se se zvětšujícím 
se obsahem jeho průřezu, 
závisí na materiálu vodiče  
 
- využívá těchto poznatků 
při řešení problémů a úloh 
 
- určuje výsledné napětí, 
proud a odpor vodičů 
spojených za sebou a vedle 
sebe z odpovídajících ve- 
ličin na jednotlivých vodičích 

Měření elektrického 
napětí a proudu 
v elektrickém obvodu 
 
Ohmův zákon pro 
kovy 
 
Odpor vodiče a jeho 
jednotka 
 
Souvislost odporu 
vodiče s délkou, 
průřezem, 
materiálem a 
teplotou vodiče 
 
Výsledné napětí, 
proud a odpor vodičů 
spojených za sebou 
a vedle sebe 
 

 
 

VMS/C  (INT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
23 
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 říjen  
 
- určuje elektrickou práci a 
výkon   

 
Elektrická práce a 
výkon elektrického 
proudu 
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Zvukové jevy listopad  
- charakterizuje zdroj zvuku 
 
- charakterizuje šíření zvuku 
prostředím spojeným 
s přenosem energie 
 
- uvede, že rychlost zvuku 
závisí na druhu prostředí, 
v němž se zvuk šíří a na 
teplotě prostředí a využívá 
těchto poznatků při řešení 
problémů a úloh 
 
- charakterizuje tón jako 
zvuk vznikající pravidelným 
chvěním těles a výšku tónu 
jako jeho kmitočet 
 
- charakterizuje hlasitost 
zvuku jako energii 
zvukového rozruchu 
s ohledem na citlivost 
našeho sluchového ústrojí a 
uvede, že hlasitost zvuku 
závisí na vzdálenosti naše-
ho ucha od zdroje zvuku a 
na prostředí, v němž se 
zvuk 
šíří 
 
- charakterizuje hluk jako 
zvuk vznikající nepravidel- 
ným chvěním těles a 
možnosti potlačování nad- 
měrného hluku v našem 
životním prostředí 
 
- charakterizuje odraz zvuku 
jako odraz zvukového roz- 
ruchu od překážky a objasní 
vznik ozvěny 

Podstata vzniku 
zvuku 
 
Zdroj zvuku, šíření 
zvuku v různých 
prostředích 
 
Rychlost zvuku a její 
souvislost s druhem 
prostředí, v němž se 
zvuk šíří a teplotou 
prostředí 
 
Tón, výška tónu, 
hlasitost zvuku, hluk 
a jeho negativní vliv 
na zdraví člověka 
 
Odraz zvuku na pře-
kážce, zvuková 
ozvěna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV/C  (INT) 

OVO: 
18, 19, 12p, 
13p 
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Elektromagnetické jevy prosinec  
- uvede druhy magnetických 
pólů u magnetu a cívky 
s proudem 
 
- popíše a načrtne průběh 
indukčních čar u daného  
magnetu a cívky s proudem 
 
- popisuje stejnorodé a ne- 
stejnorodé mag. pole 
 
- objasní podstatu složení a 
funkci stejnosměrného elek- 
tromotoru 
 
- objasní podstatu elektro-
magnetické indukce 

Cívka s proudem 
v magnetickém poli 
 
Stejnosměrný elek- 
tromotor 
 
Elektromagnetická 
indukce 

 
 
 

OSV/I  (PRO) 

OVO: 
24 
 
 
Projekt 
LP-Zjistit na 
čem závisí in- 
dukovaný 
proud 
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Střídavý proud, elektrický proud v kapalinách a 
plynech 

leden  

- charakterizuje střídavý el. 
proud a princip jeho vzniku 
 
- objasňuje periodu a kmito- 
čet střídavého proudu či 
napětí 
 
- určuje kmitočet ze znalosti  
periody a naopak 
 
- v uvedeném časovém prů-
běhu střídavého proudu 
(napětí) vyznačí jeho 
periodu a libovolnou 
okamžitou hodnotu 
 
- charakterizuje a změří 
efektivní hodnotu proudu 
(napětí) 
 
- objasní podstatu stavby a 
funkci transformátoru a  
užívá vztahu mezi počtem 
závitů na jeho cívkách a 
napětí na nich při řešení 
problémů a úloh 
 
- objasňuje nepříznivé vlivy 
výroby el. energie v tepel- 
ných elektrárnách na životní 
prostředí (znečišťování 
ovzduší, vody apod.) 
 
- charakterizuje proud 
v kapalinách jako proud 
iontů 
 
- vysvětlí, co jsou elektrolyty 
 
- vysvětlí podstatu ionizace 
vzduchu a jiskrového výboje 
 
- vysvětlí podstatu 
elektrického oblouku 

Střídavý proud 
 
Transformátor 
 
Výroba elektrické 
energie, elektrárna 
 
Přenosová soustava 
elektrické energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrický proud 
v kapalinách 
 
 
 
 
Elektrický proud 
v plynech 
 
 

 
 

EV/B  (INT) 

OVO: 
21, 24 
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Vedení elektrického proudu v polovodičích únor  
- objasní podstatu PN pře- 
chodu, podstatu stavby a  
funkci polovodičové diody 
 
- zapojí diodu v závěrném a 
propustném směru do obvo- 
du 
 
- pracuje s voltampérovou  
charakteristikou polovodi- 
čové diody 
 
- objasní a dodržuje pravidla  
bezpečné práce s el. 
Zařízeními 
 
 
 

Podstata vedení 
elektrického proudu 
v polovodičích 
 
Polovodičová dioda 
 
Pozorování 
usměrňovacího 
účinku polovodičové 
diody 
 
Pravidla bezpečné 
práce s elektrickými 
zařízeními 

 
 
 
 
 
 
 
 

MdV/E  (INT) 

OVO: 
25 

Jaderná energie březen  
- charakterizuje jadernou 
energii 
 
- charakterizuje 
radionuklidy, 
uvede jejich rozdělení na 
přirozené a umělé 
 
- vysvětluje jaderné záření a 
způsoby ochrany před ním 
 
- popisuje štěpení jádra 
atomu jako jeho rozpad na 
více částí 
 
- popisuje řetězovou reakci 
a uvede hlavní části jaderné 
elektrárny 

Jaderná energie 
 
Jaderné záření, 
radionuklidy 
 
Štěpení jader uranu 
 

 
 

EV/C  (INT) 
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 duben  
- charakterizuje řetězovou 
reakci a uvede hlavní části 
jaderné elektrárny 

Řetězová reakce 
 
Jaderný reaktor 
 
Jaderná elektrárna 
      
Využití radionuklidů 
v praxi 
 
Termonukleární  
reakce 
[ru] 

   
 
 

Vesmír květen  
- uvede, že sluneční sousta- 
va je tvořena sluncem, pla-
netami, které kolem něj 
obíhají pod vlivem jeho gra- 
vitačního pole po uzavře- 
ných křivkách, měsíci 
planet, dalšími malými 
planetkami, meteoroidy a  
kometami 
 
- vyhledává základní 
charakteristiky o Slunci a 
jeho planetách v tabulkách 
- orientuje se v mapě 
hvězdné oblohy a využívá ji 
k orientaci na obloze 
 
- charakterizuje hvězdy jako 
vesmírná plynná tělesa, v 
nichž je vysoký tlak a 
teplota, a která vysílají 
záření 
  
- charakterizuje Slunce jako 
hvězdu 
 

Sluneční soustava a 
její složení 
 
Charakteristika 
pohybu 
planet ve sluneční 
soustavě, oběžná 
doba planety 
 
Orientace na obloze 
podle vyznačených 
nebeských objektů 
(planet, hvězd, 
souhvězdí) 
 
 
 
Hvězdy, podstata 
jejich 
složení a vyzařování 
 
 

 OVO: 
28, 29, 18p, 
19p 
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Systematizace aktualizace učiva 6. - 9. ročníku červen  
- opakuje si znalosti 
z různých oblastí fyziky, 
lépe si uvědomuje 
souvislost 
poznatků od 6. do 9. roč., 
doplňuje a aktualizuje učivo 
 
- uspořádává znalosti a 
dovednosti z učiva fyziky 

Síla 
 
Mechanické 
vlastnosti tekutin 
 
Energie  
 
Elektromagnetické a 
světelné jevy 
 

  
 
 

 
 


