
 

  

6. ročník 

Jméno a příjmení: 

 

 

Třída: 

 

Školní rok: 

      

 

FYZIKA 



Organizační záležitosti 
 

Kontakty 

prochazka.p@zsvm.cz (fyzika, informatika + hesla všeho druhu:-)) 
  

Zápisy do sešitu  

1. Zadám do prohlížeče www.zsvm.cz 
2. V levém menu vyhledám odkaz Výukové materiály učitelů 
3. V spodní části stránky najdu Fyzika 6 - zápisy z hodin 

  
Na menších monitorech je menu sbaleno do tzv. sandwichového menu. Proto je třeba pro zobrazení 
obsahu kliknout "ty tři čárky". 

 
 

Řád učebny fyziky 
 

1. Každou mimořádnou událost (poškození pomůcky, úraz apod.) nahlásím svému učiteli. 
2. Jsem je povinen se při práci v učebně a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího. 
3. Je mi zakázáno 

a. manipulovat se zatemněním 
b. dotýkat se pomůcek připravených na vyučování 
c. odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky 

4. S pomůckami pracuji dle pokynu učitele. 
5. Po ukončení hodiny uklidím své pracovní místo, služba smaže tabuli, zavře okna a zhasne světla. 

 

  

http://www.zsvm.cz/
http://www.zsvm.cz/?page_id=128


Co se budu učit ve fyzice 
 

 

  
 

 
 

Co je to fyzika 
 

Fyzika je věda, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, přírodních sil, 
světla, neviditelného záření, tepla, zvuku atd. Základy dnešní fyziky položil Galio Galilei 
  
Ve fyzice budeme používat metody pozorování, experimentu. Mnohé zákonitosti jsou zapsány pomocí 
matematických vztahů. 
  

Fyzika se dělí odvětví  

-mechanika  
-molekulová fyzika 
-atomová fyzika 
-elektromagnetismus 
-akustika 
-optika 
-astronomie 
atp. 
  
Fyzika je součástí školních osnov jako povinný předmět, ale to by neměl být jediný důvod k jejímu studiu. Nabízí 
praktické využití v denním životě, pomáhá nám porozumět našemu světu.  

 
  



Těleso a látka 
 

Těleso:  osoba, zvíře, věc, která má svůj tvar rozměry a polohu. Např. sněhová koule, sklenice, voda ve 

sklenici, vzduch v místnosti 
  
Tělesa se skládají z látek. Látka nemá svůj tvar rozměry a polohu Např. voda, sníh, led, mramor atp. 
  

Látka:  tvoří tělesa 

 
 

Poznámky: 

  



Skupenství látek 
 

Skupenství látek  

Látky se mohou nacházet v různých skupenstvích pevné, kapalné a plynné.  
 

Názvy skupenství vody  

Pevné - led 
Kapalné - voda 
Plynné - vodní pára 

  
Vlastnosti skupenství  

a) plynné skupenství 
-snadno mění svůj tvar - je stlačitelné 
b) kapalné skupenství 
-snadno mění svůj tvar, není stlačitelné 
c) pevné skupenství 
-není stlačitelné a nemění snadno svůj tvar 
  
Kapaliny a plyny označujeme souhrnným jménem tekutiny-mají společnou vlastnost - jdou přelévat. 

 

Poznámky: 

  



Atomy a molekuly 
 

Atom 

slovo atom pochází z řeckého slova atomos - nedělitelný.  
Pojmem atom označujeme základní částice, které tvoří všechny látky.  
Dnes víme, že se atom může dělit na jednodušší části. 
  

Molekula 

Spojení dvou a více atomu - např. molekula vody. 
  
  
  

 
  
  

 
  

Prvek  

Látka, která je tvořena ze stejných atomů - např. zlata. 
  

Sloučenina  

Látka tvořena z různých atomů. 
 
 
 

Vlastnosti atomů a molekul 
 

Společnou vlastností částic je to, že se neustále pohybují - základní vlastností atomů a molekul je to, že jsou v 
neustálém neuspořádaném pohybu.  
Příklady pohybů: Brownův pohyb nebo difúze.  
  



Veličiny a jejich měření 
 
Fyzikální veličiny slouží k popisu těles, vzdáleností, fyzikálních jevů a dalších vlastností.  
Každá fyzikální veličina má své písmeno, které jí nahrazuje. U většiny veličin je také jednotka, která upřesňuje 
její hodnotu.  
Písmenka jsou mezinárodně uznávaná a jsou zapsána v tabulkách. Vychází z jednotného systému SI. 
  
Příklad české věty: hmotnost je osmdesát kilogramů 

Fyzik napíše: m = 80 kg 
  
Vždy musím umět 
-zapsat veličinu písmenem dle systému SI 
-vysvětlit co veličina popisuje 
-její základní jednotku a převody mezi dalšími odvozenými jednotkami 
-změřit veličinu na zadaném měřidle 
  
  
Příklad (mohu si pomoci angličtinou) 

Výška h 

Délka l 

Hmotnost m 

Objem V 

Čas t 

Teplota t 

  
  
Je dobré znát obecné předpony pro jednotky, které se často používají (rozšiřující učivo) 
-mikro - označení  μ 
-mili - označeni m 
-deci - označeni d 
-centi - označeni c 
-kilo - označení k 
-mega - označení M 
-giga - označení G 
  
Např. milimetr, mililitr nebo kilometr, kilogram atp. 
 

Poznámky: 
  



Délka 
 

Charakteristika:  délka je fyzikální veličina, která popisuje rozměry těles a vzdálenosti mezi tělesy. 

Označení veličiny:  l (v některých knihách ale i d) 

Jednotka:  metr (m). Pochází z Francie a byla vypočtena jako jedna desetimiliontina vzdálenosti severního 

polů k rovníku. 

Další jednotky:  kilometr (km), decimetr(dm), centimetr (cm), mikrometr (rozšiřující učivo μm). 

  
  

Slovní spojení, délka je osmdesát tisíc centimetrů, zapíši: l = 80 000 cm 

 
Mezi číslem a jednotkou dělám mezeru, za tisícem nebo tisícinou také udělám mezeru. 
 

Pomůcka: 

  

 
  

 
 



 Měření délky 

  

Myšlenka:  při měření délky zjišťujeme, kolikrát je jednotka délky obsažena v měřeném úseku. 

 

Měřidla délky: 

 Skládací metr 

 Svinovací metr 

 Pásmo 

 Krejčovský metr 

 Posuvné měřítko 

 Mikrometr  

  

Posuvné měřítko :  

 
  

Posuvným měřidlem mohu měřit přesněji než pomocí pravítka. Mohu získat i hodnotu 9,82 mm. Posuvné 

měřidlo měří vnější rozměry, vnitřní rozměry a hloubky. 

 

Postup při měření vnějších rozměrů :  

 
1. Zkoumaný předmět přiložím k pevné čelisti a uvolním aretaci. 

2. Pohyblivou čelisti pevně stisknu předmět a zajisti aretaci.  

3. Na stupnici odečtu základní hodnotu např. 20 mm. 



4. Hodnotu přečteme tak, že se nejprve podíváme, na které místo ukazuje nula na noniu (ne od okraje!). Na 

stupnici odečítám hodnotu 1. 

5. Poslední krok je dohledání hodnoty na noniu, která je v zákrytu s hodnotou na stupnici. Odečítáme z 

nonia! V našem případě 45, resp. 0,45 mm. 

 

 

20+1+0,45=21,45 mm 
  

  

Přesnost měření: 

Vždy se snažím o co nejpřesnější zjištění hodnoty. Mohou vznikat různé chyby. Pokud chci změřit co 
nejpřesněji, je dobré měření opakovat a určit aritmetický průměr. Chyby vznikají i chybou měřidla.  
Ta jsou vždy konstruována s určitou přesností.  
Pro další výuku budeme určovat chybu měřidla jako polovinu velikosti nejmenšího dílku. 
 

Poznámky: 
  



Hmotnost 
 

Charakteristika:  hmotnost je fyzikální veličina, která popisuje množství látky v tělese 

Označení veličiny:  m 

Jednotka:  kilogram (kg) 

  

Doporučené násobky a d íly kilogramu : 

1 gram (g) – 1 g = 0,001 kg; 1 kg = 1000 g 
1 centigram (cg) – 1 cg = 0,01 g; 1 g = 100 cg 
1 miligram (mg) – 1 mg = 0,001 g; 1 g = 1000 mg 
1 dekagram (dag) – 1 dag = 0,01 kg; 1 dag = 10 g 
1 metrický cent (q) – 1 q = 100 kg; 1 kg = 0,01 q 
1 tuna (t) – 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t 
 

Větu, hmotnost byla osm tisíc gramů, zapíši: m = 8 000 g 
 

Pomůcka: 

Poznámky: 
 
  



Měření hmotnosti 
 

Při měření hmotnosti často využíváme srovnávací metody, kdy porovnáváme hmotnost známého předmětu 
(závaží) s hmotností zkoumaného předmětu. Měřidla hmotnosti se nazývají váhy. 
  

Druhy vah: 

 laboratorní váhy 

 obchodní váha 

 osobní váha 

 přezmen 

 závěsné pružinové váhy 

Poznámky:  

  



Čas 
 

Čas je základní fyzikální veličina. 
  

Označení  veličiny:  t 

Jednotka:  sekunda (s) 

Další jednotky:  milisekunda, minuta, hodina. 

 

Speciální jednotky času:  den, rok.   

  1 rok je asi 365, 25 dne 
  

Různé zápisy času: 

00:25:20 znamená [25 min 20 s] 
25´ 20´´znamená [25 min 20 s] 
3,25 s představuje 3 s a 25 setin sekundy 
  
Pozor! 
3,25 hod       představuje   3 hodiny a 15 minut !!! 

 
  
 

  
Poznámky: 

  



Měření času 
 

Při měření času stroj využívá pravidelně se opakujících dějů.  
Mechanické stroje využívají pohybu kyvadla nebo nepokoje. Elektronické systémy pak tzv. Quartz.  
Moderní zařízení umí svůj čas synchronizovat pomocí radiového signálu nebo internetu. 
  

Čas můžeme měřit pomocí:  

 Stopek 

 Slunečních hodin 

 Kapesních (náramkových hodin) 

 Kyvadlových hodin 

 Rádiově řízených hodin 

 Chytrých hodinek, které se spojí s mobilem (smart watch) 
  

Další měřidla času : 

 Přesýpací hodiny 

 Metronom 
 

Poznámky: 
  



Objem 
  
Charakteristika:  Objem odvozená fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost prostoru vyplněného tělesem.  

Označení veličiny:  Ve fyzice jí zastupuje písmeno V. 

Jednotka:  metr krychlový (m3) 

   
Objem může využívat jednotky z matematiky např. metr krychlový (m3), decimetr krychlový (dm3), centimetr 
krychlový (cm3), milimetr krychlový (mm3). Dále můžeme využívat tzv. duté jednotky mililitr (ml), centilitr (cl), 
decilitr (dl), litr(l), hektolitr (hl). 
  
Objem kvádru se vypočítá jako součin jeho stran podle vzorce V=a*b*c. Všechny jednotky musí být stejné. 
  

Převody jednotek:  

 
  
 
Poznámky: 

  



Měření objemu 
 

Pro měření objemu můžeme využít:  

 Kádinku 

 Odměrný válec 

 Injekční stříkačku 

 Odměrku 
  

Měření objemu odměrným válcem:  

 Zjistíme, jaké jsou na odměrném válci jednotky  
a jaký maximální objem lze tímto válcem naměřit. 

 Určíme hodnotu nejmenšího dílku (objem kapaliny,  
který odpovídá vzdálenosti mezi sousedními ryskami).  

 Nalijeme kapalinu.  

 Na stupnici se díváme kolmo (pozor při krajích bývá hladina mírně zvednutá). 

 
  
Poznámky: 

  



Roztažnost těles a látek 
 

Při zahřátí se prodlužuje délka tyčí a drátů. Ochlazením se jejich délka zmenšuje.  
Tento jev nazýváme délková roztažnost. 
  
Objem pevných těles, kapalin i plynů se při zahřátí zvětšuje a ochlazení zmenšuje.  
Tento jev nazýváme objemová roztažnost. 
  
S tímto chováním je třeba počítat při konstrukcích dálničních mostů, silnic, motorů atp. 
 

Poznámky: 
  



Teplota a teplotní stupnice 

 

Charakteristika: Teplota je fyzikální veličina, která popisuje tepelný stav látky nebo tělesa.  

Označení veličiny: Ve fyzice jí zastupuje písmeno t.  

Jednotka:  Její základní jednotkou je Kelvin, vedlejší jednotkou je stupeň Celsia (°C).  

  

Pro měření teploty se využívá několik stupnic:  

 Celsiova 

 Fahrenheitova (používaná v USA) 

 Kelvinova 
  

Významný bod Kelvinovy stupnice:  

Absolutní nula -273,16 °C  
  

Významné body Celsiovy stupnice:  

0 °C - teplota tání vody 
100 °C - teplota varu vody 
 
  

Porovnání Fahrenheitovy a Celsiovy stupnice:  

 
  

 Poznámky: 

  



Měření teploty 
 

Pro měření teploty se využívá teploměrů. 
  

Typy teploměrů:  

 lékařský 

 venkovní 

 laboratorní 

 bimetalový 

 digitální 
  
Pro zaznamenávání teploty využíváme tzv. grafu závislosti teploty na čase. Díky němu můžeme snadno 
odečítat změny teploty. 
  

Postup tvorby: 

1. Narýsuji osy.  
2. Na vodorovnou vynesu stupnici času.  
3. Na svislou pak stupnici teploty. 
4. Začnu zaznamenávat hodnoty z tabulky. 

  

t/h 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

t/°C -2 -1 0 0 2 2 3 1 0 

(tabulka dat) 
  
 

Narýsuji graf: 

 
  



Hustota 
 

Charakteristika:  Hustota je fyzikální veličina, která udává, jakou hmotnost má objem dané látky. Hustota je 

vlastností látky, která tvoří těleso.  

Označení veličiny: Hustotu zastupuje písmeno ρ (čteme ró).  

Jednotka:  Základní jednotka je kilogram na metr krychlový 
𝒌𝐠

𝒎𝟑
.   

Další jednotka je gram na centimetr krychlový 
g

𝑐𝑚3 

 

Převody jednotek:  

 
Hustotu měříme hustoměry. 
 
Hustotu můžeme vypočítat. Stačí vydělit hmotnost dané látky v kilogramech a objem látky v metrech 
krychlových. 
Popř. vydělit hmotnost dané látky v gramech a objem látky v centimetrech krychlových 
  

Jaký je postup řešení slovní úlohy ve fyzice:  

1. Napsat správný fyzikální zápis a převést jednotky, pokud je třeba. 
2. Napsat vzorec a dosadit do něj. 
3. Napsat odpověď. 
  
Pro zapamatování vzorce můžeme v některých případech využít magického trojúhelníka. 

 
Ve vzorci hledanou veličinu vždy píši vlevo před rovná se. 

𝜌 − hustota  
m - hmotnost  
V - objem 
 



 
 
 
 
Jakou hustotu má neznámá látka, pokud vím, že 5 t této látky má objem 5 m3? 
  
  
m = 5 t = 5 000 kg 
V = 5 m3 

ρ = ? 
𝑘𝑔

𝑚3 

------------------------- 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=
5000

5
= 1 000 

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

Hustota látky je 1 000 
𝑘𝑔

𝑚3. 

  
  
  



Urči objem lidského těla o hmotnosti 44 kg. Průměrná hustota lidského těla je 1 100 kg/m3. 
m = 44 kg 

ρ = 1 100 
𝑘𝑔

𝑚3 

V = ? m3 
------------------------- 

V =
𝑚

𝜌
=

44

1 100
= 0,04 𝑚3 

Objem lidského těla je 0,04 m3 
 
 

Betonový panel má objem 1,6 m3 a hustotu 2 100 
𝑘𝑔

𝑚3. Jaká je hmotnost tohoto panelu? 

V = 1,6 m3 

ρ = 2 100 
𝑘𝑔

𝑚3 

m = ? kg 
------------------------- 

m = 𝜌 .  V = 2 100 .  1,6 = 3 360 𝑘𝑔 
  
Hmotnost panelu je 3 360 kg. 

 
 

Poznámky: 

  



Síla 
 

Charakteristika:  Fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles.  

Označení veličiny:  Zastupuje jí písmeno F. 

  

Díky silovému působení dochází k :  

 Pohybu objektů 

 Zastavení pohybu 

 Změně směru 

 Změně rychlosti  

 Změně tvaru 
  

Jednotka: Jednotka síly je Newton (N).  

 
Sílu měříme siloměrem nebo jí určíme výpočtem. 
  
Sílu zakreslujeme pomocí šípky. Musíme zvolit měřítko: např. 1 N = 1 cm.  
Síla může působit při dotyku nebo na dálku pomocí pole (magnetická, elektrická, gravitační). 
 

Poznámky: 

  



Elektrování třením a elektrický náboj 
 

Tělesa se mohou třením dostat do stavu, ve kterém silou působí na jiná tělesa. Tělesa se v tomto stavu nazývají 
tělesa elektrovaná. Při elektrování dochází k přesunu elektrického náboje z jednoho tělesa na druhé.   
Zelektrovaná tělesa se přitahují nebo odpuzují.Tělesa na sebe působí elektrickou silou, a to buď odpudivou 
nebo přitažlivou. 
  
Příčinou elektrického stavu těles je elektrický náboj.  Tohoto jevu se využívá např. v laserové tiskárně. To jestli 
je těleso zelektrované zjišťujeme elektrickým kyvadélkem. Pro popis elektrického stavu tělesa se vyžívá 
elektrický náboj.  

Elektrický náboj značíme písmem Q a jednotkou je Coulomb. 

  

Při zakreslování elektrického náboje používáme : 

+ pro kladný náboj a  

- pro záporný náboj. 

  

Tělesa nabita souhlasně se odpuzují :  

 
Tělesa nabita nesouhlasně se přitahují : 

 

 Poznámky: 
  



Model atomu 
  
Učivo navazuje na kapitolu atomy a molekuly. 
  
Slovo atom pochází z řeckého atomos - nedělitelný.  Dnes víme, že atom se může dělit na jednodušší části.  
  
Pomocí modelů atomu si můžeme představit vnitřní stavbu atomu. Nejběžnější je v současnosti planetární 
model atomu 

  
Planetární model atomu  

 Textový zápis jeho částí:  

 
  
  
Jaké jsou dva nejjednodušší atomy?  

vodík a hélium 

  

 
  
Za určitých okolnosti může dojít k přesunům elektronů z obalu atomu. Vzniká tak částice, které říkáme iont. 
Iont = atom, který získal nebo ztratil jeden nebo více elektronů.  
  

Kladný iont  - má více protonu než elektronů. Označuje se kationt. 

Záporný iont  - má více elektronů než protonů. Označuje se aniont. 



  
Nakresli kladný iont a záporný iont?  

 

  
Rozšíření učiva prvek  

  
Z dřívějška víme, že prvek je látka tvořená stejnými atomy. Jiná definice prvku - látka, jejíchž atomy mají 
stejné protonové číslo. 
Protonové číslo najdeme v tabulkách. Píše se vždy v levém dolním indexu. 

  
Např. kyslík má chemickou značku O 
V tabulkách vidíme protonové číslo 8. Protonové číslo určuje počet protonů v jádře a současně počet elektronů 
v obalu.  
  
Pokud budeme kreslit kyslík, je třeba mu nakresli 8 protonů v jádru a 8 elektronů v obalu. 
 

Poznámky:  



Elektroskop a elektrometr a generátory el. náboje 

 
Přítomnost elektrického náboje můžeme určit pomocí elektrostatického kyvadélka, elektroskopu a 
elektrometru.  
  

Elektroskop 

Je to kovová tyč upevněná v hrdle skleněné baňky, na horním konci je kulička nebo destička, na dolním 1 nebo 
2 proužky vodivé fólie. Jestliže se dotkneme elektroskopu elektricky nabitým předmětem, přejde část náboje i 
na proužky, které se nabijí stejným nábojem a odpuzují se – přístroj ukáže výchylku. 

 
  
Elektrometr 

Funguje podobně jako elektroskop, je ale opatřen stupnicí. Fólie bývá obvykle nahrazena pevnější vodivou 
ručičkou. 

 
  
Van de Graafův generátor  

Pomocí něj můžeme získat elektrický náboj. 
Pohybem nabitého pásu se náboj přenese do dutiny velké koule a hrotem je odveden na kouli. 
Náboj se usadí na vnějším povrchu koule. 

  
  



Elektrické vodiče a izolanty 
 

Elektrický vodič  je látka (těleso), které je schopné přenášet elektrický náboj (proud). Vodiče obsahují 

dostatek volných elektronů, popř. iontů (u kapalin a plynů).  
Příklady - zlato, stříbro, měď, hliník. 
  

Elektrický izolant  neobsahuje dostatek volných elektronů nebo iontů. Neumí přenášet elektrický náboj 

(proud).  
Příklady - sklo, plast, porcelán, suché dřevo. 
  

Izolátor  - předmět z izolantu (často porcelán), který drží neizolované vodiče na sloupu. 

  
Pojem "něco uzemnit" ve fyzice znamená vodivě spojit se zemí. Využívá se často jako ochrana života při poruše 
elektrického zařízení. 
 

Poznámky: 

 

  



Elektrické pole 

  
Kolem každého elektricky nabitého tělesa se vytvoří elektrické (1)_____________.  
Toto pole se projevuje (2)_____________ působením na nabitá i nenabitá tělesa.  
Elektrické pole se zobrazuje pomocí elektrických (3)_____________.  
Jsou to (4)_____________ čáry, které v každém bodu elektrického pole ukazují (5)_____________ silového  
působení na (6)_____________ náboj.  
V (7)_____________ elektrické poli mají elektrické siločáry tvar (8)_____________.  
Vzniká mezi nabitými deskami. 
  

1. Elektrické pole kolem (9)_____________ náboje : 

 
2. Elektrické pole kolem dvou (10)_____________ nábojů :  

 
 



 

3.Elektrické pole kolem dvou (11)_____________ nábojů :  

 
4. Elektrické pole mezi (12)_____________ deskami : 

 
  
 
 
 

Vybírej a doplňuj tato slova na správná místa:  

 

homogenním   kladný   myšlené   nabitými   nesouhlasných   pole   rovnoběžek   
samostatného   siločar   silovým   směr   souhlasných 
  
  



Elektrický výboj a blesk 
 

Přítomnost elektrického (1)___________ se často projevuje i jinak, než jen (2)___________ působením na jiné 
těleso. Můžeme pozorovat jiskřičku a slyšet jemné praskání. (např. při vysvlékání svetru, při nabíjení plastové 
(3)___________…) 
Tyto jevy označujeme jako elektrické (4)___________.  
Vzduch nebo plyn se stane (5)___________.  
Při průchodu elektrického výboje dochází i ke vzniku (6)___________ jevů. 
  
  

Blesk  -  i několik kilometrů dlouhý elektrický výboj. Dosahuje teploty asi (7)___________ stupňů Celsia.  

  
Před bouřkou vzniká mezi (8)___________ a zemí velmi silné elektrické pole, jehož působením jsou kladné 
ionty (9)___________.  
  
Ochrana před bleskem = (10)___________ . 
  

Hrom  je (11)___________ projev blesku.  

Jiskra  - krátký elektrický výboj. 

Elektrický výboj  se využívá ve (12)___________ nebo v zapalovači. 

  
  
    
Vybírej a doplňuj tato slova na správná místa:  

 

20 000   bleskosvod   mrakem   náboje   silovým   svářečce   tyče   urychlovány   
vodivý   výboje   zvukový   zvukových 
  
 

Poznámky: 

  



Magnety a jejich vlastnosti 
 

Protokol - praktického měření  

Datum:  
Cíl: Zjistit, jestli voda ruší magnetickou sílu. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Postup 

1. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  
Závěr: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
  
  

Magnety: 
 přírodní - nachází se v přírodě – magnetovec 

 umělé - vyrobené v továrně z oceli a různých slitin 
 
Magnet - těleso, které je schopno přitahovat jiná feromagnetická tělesa. 
 

Feromagnetická tělesa  - taková tělesa, na která působí magnetické síly - železo, ocel, kobalt, nikl 
  

Magnetická síla  - vzniká kolem magnetů a působí na jiné feromagnetické látky 

  

Dělení magnetů podle tvaru:  

 tyčový 

 podkovový 
  

 Tyčový magnet:  

 
  

Póly magnetu - místa, kde jsou magnetické síly největší.  

 severní (N-north) 

 jižní (S-south) - anglické názvy. 

Netečné pásmo  - místo se slabým působením magnetické síly. 

  



Podkovový magnet: 

 
 

Využití magnetické síly a magnetů :  

 Reproduktory 

 Platební karty 

 Kazety (víš, co to je?:-)) 

 Diskety (víš, co to je?:-)) 

 Zabezpečení obchodů proti zlodějům 

 Elektrické motory 

 Elektromagnetické brzdy (budeme probírat v 9. ročníku) 
  

Magnetka 

 Otočný magnet, můžeme pomocí ní určit přítomnost magnetického pole.  
 
 
 

Působení magnetů na tělesa z různých látek 
 

Tělesa, která jsou magnetem přitahována, jsou tvořena látkami s feromagnetickými vlastnostmi.  
Látky, na které magnet nepůsobí, jsou nemagnetické. 
  

Co je to magnetická indukce?  

Je to činnost, při které dochází ke zmagnetování předmětů.  
Při přiblížení trvalého magnetu se i z jinak nemagnetického tělesa stává dočasný magnet.  
 

  

Mimo to může pojem magnetická 

indukce znamenat i fyzikální 

veličinu, která popisuje vlastnosti 

magnetického pole. 



Magnetické pole 
 

Magnetické pole je prostor, kde působí magnetická síla. Magnetické pole kreslíme do sešitu 
pomocí magnetických indukčních čar.  
  
Prakticky můžeme pole spatřit i tak, že nasypeme železné pily do blízkosti magnetu. 
 

1. Magnetické pole kolem samostatného tyčového magnetu : 

  

 
2. Magnetické pole kolem dvou magnetů, které jsou k sobě přiloženy souhlasným 

pólem: 

  

 
  



3. Magnetické pole kolem dvou magnetů,  které jsou k sobě přiloženy nesouhlasným 

pólem: 

  

 
  

 

Poznámky: 

  



Magnetické pole Země, kompas 
 

Magnetické pole Země nás chrání před zářením ze Slunce. Vzniká pravděpodobně rozdílnou rotací vnitřního 
jádra Země.  
Magnetické póly Země leží poblíž zeměpisných pólů.  
 

POZOR: 

Jižní magnetický pól je poblíž Grónska. 
Severní magnetický pól je poblíž jižního zeměpisného pólu. 
 

 
  
  
Nakresli a popiš kompas : 

  

 
 

 

Kompas  - je tvořen úhloměrnou stupnicí a střelkou. 

  
Příčinou toho, že kompas ukazuje na sever, je zemské magnetické pole. 
 

 

  



Elektrický proud a elektrické napětí 
 

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic.  

V kovech jsou to elektrony. V kapalinách a plynech ionty.  
 
Elektrický proud je také fyzikální veličina. Charakteristiku se budu učit v 8. ročníku.  

Označení veličiny:  písmeno I (velké tiskací I).  

Jednotka:  ampér (A) 

  

Další jednotky : m ikroamprér (µA), miliampér (mA), ki loampér(kA)  

  
  

Elektrické napětí je příčinou elektrického proudu.  

Označení veličiny:  Ve fyzice ho zastupuje písmeno U.  

Jednotka:  volt (V) 

  

Další jednotky : m ikrovolt (µV), mV (milivolt), kV (kilovolt)  

Poznámky: 

 

 

 

Zdroje elektrického napětí 
 

Zdroje elektrického napětí jsou:  elektrárny, galvanické články a akumulátory. 

V České republice jsou elektrárny :  vodní, tepelné, jaderné, větrné a sluneční. 

 
V domácnosti se k elektrárnám připojujeme prostřednictvím zásuvek s napětím 230 V a 400 V. 
  

Typy baterií:  

 Mikrotužková (AAA) 1,5 V 

 Tužková (AA) 1,5 V 

 Plochá 4,5V 

 9V 

 Monočlánek 1,5 V 

 Autobaterie 12 V 

 Baterie do notebooků a mobilů cca 17 V 

 

Poznámky: 

  



Účinky elektrického proudu a elektrické spotřebiče 
 

Elektrický proud se může přeměnit:  

 Ve světlo 

 V teplo 

 V pohyb 

 Elektřina může mít i chemické účinky - nanášení kovů na jiné kovy,  
chemický rozklad kapalin elektrolýza. 
  

Elektrický spotřebič  je elektrotechnická součástka, která přeměňuje dodanou elektrickou energii na jinou 

formu energie. 
  
Elektrické spotřebiče dělíme do různých skupin podle toho, jaké účinky u nich převažují. 
 

Poznámky: 

 
 

  



Elektrický obvod 
 

Elektrický obvod  je vodivé spojení zdroje a spotřebiče. Elektrický obvod zakreslujeme pomocí 
zjednodušeného obrázku - schématu elektrického obvodu.  

 
Při kreslení schémat elektrických obvodů používám pravítka, vodiče se snažím se kreslit vodorovně 
nebo svisle. Pro elektrotechnické součástky používám schématické značky. 

Schématické značky:  

 

 
MONOČLÁNEK (1,5 V suchý článek / nabíjecí 1,2 V. 

 

 

 
TŘI ČLÁNKY – PLOCHÁ BATERIE. 

 

 
OBECNÝ ZDROJ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ. 

 

OBECNÝ ZDROJ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ  
(vysvětlíme si v 9. ročníku). 

 

ŽÁROVKA 

 
SPÍNAČ 

 
TLAČÍTKO 

 
AMPÉRMETR – měří elektrický proud 

 
VOLTMETR – měří elektrické napětí 

 
__________________ 

 
 

VODIČ 

 

 
 

UZEL - vodivé spojení dvou a více vodičů. 

 

Poznámky: 

 

 

  



Zapojování obvodů 
 

V elektrických obvodech se často setkáváme se situací, kdy spojujeme více součástek do celků. Např. dvě 
baterie nebo dvě žárovky. Při tomto spojení se součástky chovají dle určitých pravidel. 
  

Rozeznáváme dva základní typy spojení :  

a. Sériové 
Příklad sériového zapojení dvou žárovek: 

 
V případě, že jsou žárovky zapojeny sériově a jedna má poruchu, nebude svítit ani druhá. 
  

b. Paralelní: 
Příklad paralelního zapojení dvou žárovek: 

 

  
V případě, že jsou žárovky zapojeny paralelně a jedna má poruchu, bude svítit druhá dál. 

  



Kreslení schémat 
 

Poznámky: 

  



Bezpečnost při práci s elektřinou 
 

Nerozebírám elektrické spotřebiče!!! 
  

Záchranná služba:  155 

Hasiči:  150 

Policie:  158 

  

Sdružené číslo:  112 

  
Při úrazu je lepší volat 155! 
  

 Nikdy nedávám do zásuvky kovové předměty. 

 Nikdy se nedotýkám drátů elektrického vedení. 

 Při úrazu elektrickým proudem se snažím vždy odpojit elektrický přívod. 
 
 

Poznámky: 

 

 

Elektrický proud v kapalinách a plynech 
 

Podmínkou vodivosti kapalin a plynů je přítomnost iontů. 
  
Elektrický proud se v plynech přesouvá pomocí elektrického výboje. 
  
V kapalinách vznikají ionty nejčastěji rozpouštěním solí a kyselin. 
V plynech mohou vznikat zahříváním na vysokou teplotu nebo silným elektrickým polem. 
Kapaliny, které obsahují volné ionty a vedou elektrický proud, se nazývají elektrolyty. 
 
 

Zkrat 
 

Zkrat  je vodivé spojení svorek zdroje. 

Dojde k odpojení spotřebiče a poškození zdroje nebo vodiče. Při zkratu vznikají požáry. 
  
Před zkratem se chráníme pomocí pojistky a jističe. 
  

Schématická značka pojistky:  

 
 

Poznámky: 



Magnetické vlastnosti elektrického proudu 
 
Prochází-li vodičem elektrický proud, vzniká kolem vodiče magnetické pole. 
 

Magnetické indukční čáry  mají tvar kružnic. Kružnice leží v rovinách kolmých na vodič a středy mají ve 

vodiči. 
  

Použití:  reproduktor, kovošrot .  

Poznámky: 

  



Opakování 

  



 


