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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- určí, kdy těleso ve fyzikálním 
významu koná práci 
 - s porozuměním používá vztah mezi 
vykonanou prací, dráhou a působící 
silou při řešení úloh 
 - využívá s porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem 
 - z vykonané práce určí v 
jednoduchých případech změnu 
polohové a pohybové energie, je 
schopen porovnat pohybové energie 
těles na základě jejich rychlosti a 
hmotnosti 
 - popíše formy energie, se kterými se 
může setkat v přírodě 
 - vysvětlí na základě zákona o 
zachování energie jednoduché 
příklady přeměny forem energií a 
jejich přenosu 
 - určí účinnost jednoduchých strojů 
z praxe 

Práce. Výkon 
 
 
 
 
 
 
Polohová a pohybová energie 
 
 
 
 
 
Zákon zachování energie 
 
 
 
 
 
Účinnost 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zjistí, zda na těleso působí 
magnetická síla 
 - dokáže popsat využití magnetické 
síly v praktických situacích 
 - ověří existenci magnetického pole 
 - u konkrétního magnetu dokáže 
pokusně určit druh pólu a graficky 
znázornit indukční čáry 
 - chápe, jak funguje kompas, a 
pomocí kompasu určí světové strany 
 - na základě znalostí druhu náboje 
rozhodne, zda se budou dvě tělesa 
elektricky přitahovat či odpuzovat 
- ověří, jestli na těleso působí 
elektrická síla a zda v jeho okolí 
existuje elektrické pole 
 - pozná zdroj napětí, rozliší zdroje 
stejnosměrného a střídavého el. napětí 
 - změří el. napětí voltmetrem na 
různých součástkách el. obvodu 

Magnetické vlastnosti látek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrické vlastnosti látek 
 
 
Elektrické pole 
 
 
Elektrické napětí 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Z - práce s buzolou, 
orientace na mapě 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- pokusně ověří, za jakých podmínek 
prochází obvodem el. proud, rozliší 
stejnosměrný proud od střídavého 
 - změří el. proud pomocí ampérmetru 
v různých částech el. obvodu 
 - objasní účinky el. proudu (tepelné, 
světelné, pohybové) 
 - rozliší vodiče, polovodiče a 
izolanty, uvede příklady el. vodičů a 
izolantů, vysvětlí význam užití 
polovodičů v praxi 
 - zapojí správně do el. obvodu 
polovodičovou diodu 
 - uvede příklady vedení el. proudu v 
pevných látkách, kapalinách a plynech 
z běžného života a přírody 
 - sestaví podle schématu jednoduchý 
popř. rozvětvený el. obvod a 
analyzuje správně schéma reálného 
obvodu 
 - identifikuje schematické značky 
součástí el. obvodu a pojmenuje 
jednotlivé součásti el. obvodu 

Elektrický proud 
 
 
 
 
 
 
Vodiče, polovodiče, izolanty 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrický obvod a jeho schéma 
Jednoduchý a rozvětvený elektrický 
obvod. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- odliší zapojení spotřebičů v obvodu 
za sebou a vedle sebe, volí k 
jednotlivým spotřebičům vhodný 
zdroj napětí a určí výsledné el. napětí, 
el. proud a výsledný odpor spotřebičů 
 - využívá Ohmův zákon pro část el. 
obvodu při řešení praktických 
problémů 
 - na základě Ohmova zákona rozumí 
vztahu mezi fyzikálními veličinami 
elektrický proud, el. napětí a el. odpor 
 - umí předpovědět změnu el. proudu 
v el. obvodu v závislosti na změně el. 
napětí při stálém odporu 
 - dodržuje pravidla bezpečné práce 
při zacházení s el. zařízeními, objasní 
nebezpečí vzniku zkratu a popíše 
možnosti ochrany před zkratem 
 - používá s porozuměním vztahy pro 
výpočet práce a výkonu el. proudu 
 - popíše tepelné účinky el. proudu a 
popíše jeho důsledky 

Zapojení spotřebičů sériově a 
paralelně 
 
 
 
Elektrický odpor. Ohmův zákon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidla bezpečné práce 
 
 
 
Příkon a práce elektrického proudu 
 
Tepelné účinky elektrického proudu 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV - úspora energie 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- popíše magnetické účinky el. proudu 
 - uvede příklady použití 
elektromagnetu v praxi 
 - využívá prakticky poznatky o 
působení magnetického pole na 
magnet a cívků s proudem a o vlivu 
změny magnetického pole v okolí 
cívky na vznik indukovaného napětí v 
ní 
 - ověří pokusem, na čem závisí 
velikost indukovaného proudu v cívce 
a objasní vznik střídavého proudu 
- popíše funkci transformátoru a jeho 
využití při přenosu el. energie 
 - dokáže popsat různé způsoby 
výroby a přenosu el. energie 
 - popíše nepříznivé vlivy výroby el. 
energie na životní prostředí 
 - zhodnotí výhody a nevýhody 
užívání různých zdrojů el. energie z 
hlediska vlivu na životní prostředí a 
zaujme k jednotlivým typům vlastní 
postoj 

Elektromagnetické děje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroba a přenos elektrické energie 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CH - uhlí, ropa, zdroje 
energie 
 
EV - problémy životního 
prostředí 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, 
pojem řetězová reakce a popíše, na 
jakém principu funguje jaderný 
reaktor 
 - porozumí, jak je zajištěn bezpečný 
provoz v jaderné elektrárně 
 - dokáže popsat vliv radioaktivního 
záření na lidský organismus 

Jaderná energie  CH – jaderná energie 

 


