
Učební osnovy vyučovacího předmětu fyzika se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 

231 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozhodne, zda je dané těleso v 
pohybu či v klidu vzhledem k jinému 
tělesu 
 - rozhodne, jaký druh pohybu těleso 
koná vzhledem k jinému tělesu 
(pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, 
přímočarý a křivočarý, posuvný a 
otáčivý) 
 - změří dráhu uraženou tělesem a 
odpovídající čas 
 - určí průměrnou rychlost z dráhy 
uražené tělesem za určitý čas 
 - dokáže vysvětlit rozdíl mezi 
rychlostí rovnoměrného pohybu a 
průměrnou rychlostí nerovnoměrného 
pohybu 
 - používá s porozuměním vztah pro 
rychlost, dráhu a čas pro rovnoměrný 
pohyb tělesa při řešení úloh 
 - znázorní graficky závislost dráhy 
rovnoměrného pohybu na čase a určí z 
něj k danému času dráhu a naopak, 
vyčte z grafu klid tělesa 
 - převádí jednotky rychlosti (km/h, 
m/s) 

Pohyb a klid těles 
 
 
Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný 
 
 
 
 
Dráha, čas 
 
Rychlost okamžitá a průměrná 

  
 
 
 
 
 
 
 
TV - lehká atletika 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozpozná ve svém okolí různé zdroje 
světla 
 - rozliší mezi zdrojem světla a 
tělesem, které světlo pouze odráží 
 - využívá poznatku, že se světlo šíří 
přímočaře ve stejnorodém optickém 
prostředí, objasní vznik stínu 
- uvede příklady průhledných, 
průsvitných a neprůhledných 
optických prostředí 
 - pokusně objasní rozklad bílého 
světla optickým hranolem, vysvětli 
vznik duhy v přírodě 
 - vyhledá hodnotu v tabulkách pro 
základní školu rychlosti šíření světla 
pro různá optická prostředí 
 - vysvětlí zákon odrazu světla při 
použití pojmu kolmice dopadu 
 - využívá zákona o odrazu světla při 
řešení úloh 
 

Světelné jevy. Světlo. Zdroj světla 
 
 
 
Šíření světla, vznik stínu 
 
 
 
 
 
Rozklad světla 
 
 
Rychlost světla 
 
 
Odraz světelného paprsku 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- nalezne zdánlivý odraz v rovinném 
zrcadle 
 - pokusně určí rozdíl mezi dutým a 
vypuklým zrcadlem a dokáže uvést 
příklad jejich využití v praxi 
 - najde pokusně ohnisko zrcadla 
 - rozhodne na základě znalostí o 
rychlostech světla v dvou optických 
prostředí, zda se světlo při přechodu z 
jednoho prostředí do druhého bude 
lámat ke kolmici nebo od kolmice 
 - podle optických vlastností rozliší 
spojku a rozptylku, najde ohnisko 
tenké spojky a určí její ohniskovou 
vzdálenost 
 - dokáže popsat, z čeho jsou složeny 
jednoduché optické přístroje a jak se 
využívají v běžném životě 
 - porozumí pojmům krátkozrakost, 
dalekozrakost a způsobu nápravy 
těchto očních vad brýlemi 

Zrcadla 
 
 
 
 
 
Lom světla 
 
 
 
 
Optické čočky 
 
 
 
Optické přístroje 
 
 
Oko 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘ - stavba oka 
 



Učební osnovy vyučovacího předmětu fyzika se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 

234 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- správně používá pojem molekula, 
atom, jádro, obal, elektron, proton, 
neutron 
 - vysvětlí na základě porozumění 
částicovému složení látek, že se 
částice látek neustále pohybují a 
vzájemně na sebe působí 
 - podle počtu protonů a elektronů v 
částici pozná, zda jde o kladný či 
záporný iont 
 - rozliší látku pevnou, kapalnou a 
plynnou 
 - uvede vlastnosti jednotlivých druhů 
látek v souvislosti s jejich částicovým 
složením 
 - v jednoduchých případech určí 
velikost a směr působící tlakové síly 
 - užívá s porozuměním vztah mezi 
tlakem, tlakovou silou a obsahem 
plochy, na níž síla působí 

Atom a jeho složení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupenství látek a těles 
 
 
 
 
Tlak. Tlaková síla 
 
 

 CH - atom, molekula 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- užívá Pascalův zákon k vysvětlení 
funkce hydraulického zařízení 
 - objasní užití principu spojených 
nádob, uvede příklady jejich využití v 
praxi 
 - formuluje a vysvětlí Archimédův 
zákon 
 - vysvětlí vznik hydrostatického tlaku 
a s porozuměním používá vztah 
p=h·ρ·g k řešení problémů, popíše 
změnu tlaku v závislosti na hloubce 
 - objasní vznik vztlakové síly, určí 
její velikost působící na těleso zcela 
ponořené do kapaliny 
- na základě znalosti hustoty tělesa a 
tekutiny předpoví chování tělesa v 
této tekutině 
 - využívá poznatky o zákonitostech 
tlaku v klidných tekutinách pro řešení 
konkrétních praktických problémů 

Tlak v kapalinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vztlaková síla 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vysvětlí vznik atmosférického tlaku, 
změří ho, a určí tlak plynu v uzavřené 
nádobě 
 - popíše změny atmosférického tlaku 
v závislosti na nadmořské výšce 
 - objasní princip některých činností z 
praxe založených na vytvoření 
podtlaku a přetlaku 

Tlak v plynech 
 

  

 


