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Kontrola výsledků



Těleso a látka

1. Z čeho je to vyrobeno? Doplň věty 

Pneumatika je vyrobena z 

Okno je vyrobeno ze 

Sněhová koule je vyrobena ze  

Hrnek je vyroben z  

1. Přiřaďte slova do správných sloupců:

Těleso Látka
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3. Najdi na tomto obrázku co nejvíce těles a doplň k nim látky

Těleso Látka
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Skupenství látek

1. Svými slovy objasni pojem skupenství.

2. Do diagramu doplň názvy skupenství látek.

3. Někdy  se  jako čtvrté  skupenství  ve  fyzice  uvádí  plazma.  Vyhledej  na  internetu,  co tento

pojem znamená.

4. Do následující tabulky doplň, jaký druh látky se vyznačuje danými vlastnostmi:

Charakteristická vlastnost látky Skupenství látky
Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj 
tvar i objem.
Tělesa z těchto látek nemají svůj objem 
a ani si nezachovávají tvar. Tyto látky jsou 
dobře stlačitelné.
Tělesa z těchto látek si zachovávají svůj 
objem, ale tvar je dán nádobou. Tyto látky 
jsou téměř nestlačitelné.
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5. Benzín, džus, sklo, oxid uhličitý, olej, vzduch, kyslík, led, papír, zlato a šampón  se při obvyklé

teplotě místnosti chovají jako různé látky. Roztřiď je do tabulky na:

Látky pevné

Látky kapalné

Látky plynné

6. Na  následujících  obrázcích  jsou  znázorněny  modely  uspořádání  částic  různých  látek.

K jednotlivým obrázkům dopiš, jaké skupenství představují.

7. Uveď do tabulky tři příklady látek krystalických a tři příklady látek amorfních (beztvarých):

K r y s t a l i c k é  l á t k y A m o r f n í  l á t k y

8. Sklo známe jako pevnou látku. Může být sklo i kapalné? Pokud ano, kde se s kapalnou formou

skla setkáš?
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9. Na skleněnou misku polož kostku ledu. Pozoruj a zapiš, co vidíš.

10. Nafoukneš-li  pouťový balónek a uvolníš otvor,  vzduch z balónku začne unikat.  Proč se tak

děje?

11. Nasaj do válce injekční stříkačky vodu. Uzavři výtokový otvor stříkačky a pokus se stlačit píst

směrem k výtokovému otvoru. Podaří se to? Své tvrzení vysvětli.

Ten samý pokud zopakuj s tím, že do injekční stříkačky nasaješ místo vody vzduch. Podaří se to?

Své tvrzení vysvětli
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Atomy a molekuly

3. Doplň následující věty:

a) Atom je velmi malá  látky.

b) Molekula je částice látky složená ze dvou a více .

c) Prvek je látka složená z atomů, které mají stejné  číslo.

d) Protonové číslo vyjadřuje počet  v jádře atomu a zároveň

 počet  v obalu atomu.

f) Sloučenina je látka složená z atomů více .

g) Atom má stejný počet  v jádře a v obalu.

4. Doplň chybějící pole v tomto chemickém zápisu

5. Doplň toto schéma

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



6. Nakresli modely molekul z modelů atomů vodíku, kyslíku a uhlíku.

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu

Modely atomů:

vodík kyslík uhlík

Kreslené modely molekul:

vodíku H
2

vody H
2
O kyslíku O

2
oxidu uhličitého CO

2



Brownův pohyb a difúze

1. Co je to Brownův pohyb a uveď jeden příklad:

2. Co je to difúze a uveď jeden příklad:

3. Objasni, proč se kostka cukru rychleji rozpustí v teplé vodě než ve studené? O jaký děj jde?

4. Stříkni do rohu třídy libovolný parfém. Napiš, co pozoruješ.

5. Do kádinky nalij po okraj studenou vodu, poté na kádinku polož filtrační papír a na něj syp pár

zrnek  hypermanganu  (manganistanu  draselného).  Zakresli  v jednotlivých  intervalech,  co

pozoruješ
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Fyzikální veličiny

3. Zjednodušeně napiš, co představuje fyzikální veličina:

2. Fyzikální veličinu zapisujeme pomocí třech údajů. Jakých?

3. Vypiš pouze slova, která představují fyzikální veličiny:

Brownův pohyb, difúze, délka, atom, teplota, barva, metr, stupeň Celsia, hustota, obsah,

objem, newton, hmotnost, mráz, čas, kilogram, siloměr, váhy, chuť

Odpověď:

4. Doplň následující tabulku. Použij internet nebo MFCH tabulka pro ZŠ.

Název veličiny Délka Objem Hmotnost

Označení veličiny t

Zn. zákl. jednotky N

5. Když se narodí zdravé miminko, kolik kilogramů obvykle váží?

a) 12 kg b) 8 kg c) 3-4 kg d) 0,5 kg

Odpověď:  

6. Praha, hlavní město České republiky, je od našeho města vzdálena přibližně?

a) 5 km b) 50 km c) 10 km d) 200 km

Odpověď:  

7. S jakými fyzikálními veličinami a při jaké práci se setkáš v kuchyni?
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Délka

1. Fyzikální veličina délka se značí písmenem  a její základní jednotkou je

.

2. Proč se lidé dohodli na jedné délkové jednotce? 

3. Zapiš fyzikálně správně větu: délka je 180 cm

 =  

4. Vyjádři v metrech: 

6,3 km = 7,4 dm= 611 mm= 

 0,042 km= 18,1 cm= 9 mm = 

0,000 5 km= 7 240 cm= 800 cm = 

480 dm = 6 cm= 0,48 km= 

0,7 dm =  7 200 mm= 180 cm=  

5. Doplň správnou jednotku: 

8 m = 8 000  1 260 mm = 1,26  0,3 dm = 30  

0,7 m = 70  0,5 km = 500 220 m = 0,22  

200 m = 0,2 65 mm = 6,5 4,8 cm = 0,48  

6. Převeď na uvedenou jednotku: 

42,3 m =  mm 0,023 m =  cm 26 cm =  mm 

242 m =  mm 32,1 m =  cm 12 dm =  mm

0,8 km =  m 13,01 km =  m 5 240 mm =  cm 

35 400 mm =  m 14,3 km =  m 620 dm =  cm

 230 cm =  m  2 km =  km 0,91 m =  mm 
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7. Na obrázcích jsou znázorněny dopravní značky. Co jednotlivé dopravní značky znamenají?

Jaká jednotka by pravděpodobně měla být na značkách, na kterých není vyjádřena?

8. Doplň znaménko větší, menší nebo rovná se (>, <, =):

36 400 mm  34,6 m 14,3 km  14 030 m

720 dm  7,2 cm 230 cm  2,3 m

5 km   5 000 dm 0,91 m  910 mm

0,54 dm  54 mm 9 240 mm  924 cm

75 mm  0,075 cm 3 960 m  3,96 mm
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Měření délky

1. Vyjmenuj co nejvíce příkladů délkových měřidel:

2. Doplň k měřidlům jejich názvy

3. Honza změřil délku dřevěného špalíku měřidlem se stupnicí v milimetrech (viz obrázek).

a) Zapiš délku dřevěného špalíku: 

b) Jaká délka odpovídá nejmenšímu dílku této stupnice? 

c) Zapiš odchylku měření: 
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4. Karolína dostala na památku z dovolené od babičky minci 1 Kč. Měřením na měřidle se 
stupnicí v milimetrech určila její průměr a poloměr.

a) Jaký je průměr mince? 

b) Jaký je její poloměr? 

5. Urči délku, kterou ukazuje toto měřidlo
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Odpověď:



6. Urči délku, kterou ukazuje toto měřidlo
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Odpověď:



Hmotnost

1. Fyzikální veličina hmotnost se značí písmenem  a její základní jednotkou 

je . 

2. Vyjádři ve správných jednotkách, nebo doplň číselnou hodnotu: 

5 kg 500 g =  g    253 mg = 0,253 

69 mg =  g   2 910 g =  kg

70  = 0,07 kg    4 kg 20 g =  g

17 mg =  mg    870 mg = 0,00087 

6 t = 6 000     9 000 kg =  t

 

3. Michal zjistil, že 500 hřebíků délky 60 mm má hmotnost 1 600 g a 2 000 hřebíků délky 40 mm 
má hmotnost 3 kg. Urči, jakou hmotnost má hřebík každého druhu. 

4. Žáci opakovaně měřili hmotnost jednoho tělesa. Celkem naměřili 10 hodnot, které jsou 
uvedeny v tabulce. Z naměřených hodnot vypočti aritmetický průměr. 

(Aritmetický průměr vypočítáme tak, že sečteme hodnoty všech měření, které následně 
vydělíme počtem měření.)

Č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m [g] 25,05 25,06 25,06 25,07 25,05 25,06 25,05 25,04 25,06 25,05
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5. Kuchařský předpis stanoví, že z 900 g vařených brambor, 350 g mouky a 2 vajec o hmotnosti 
50 g uvaří kuchař bramborové knedlíky pro 8 osob. Jakou hmotnost má porce knedlíků 
v syrovém stavu pro jednu osobu vyjádřeno v kilogramech a v gramech? 

Prostor pro výpočty:

Porce knedlíků má hmotnost:  kg,  g.
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Měření hmotnosti

1. Vypiš co nejvíce měřidel, kterými se měří hmotnost

 

2. Na miskách rovnoramenných vah jsou dvě tělesa A a B (viz obrázek). 

a. Které těleso má větší hmotnost? 

b. Táž tělesa zavěsíme na dvě stejné pružiny. Prodlouží se více pružina s tělesem A nebo
s tělesem B? 

Odpovědi

a.  

b.  

3. Navrhni pokus, kterým určíš hmotnost samotného oleje v nádobě (např. odměrném válci, 
kádince, skleněné či plastové lahvi apod.). 

4. Na obrázcích jsou znázorněny dopravní značky. Co znamenají? 
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5. Doplň názvy měřidel hmotnosti
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Čas

1. Fyzikální veličina čas se značí písmenem  a její základní jednotkou je .

2. Doplň tuto pomůcku

3. Zapiš fyzikálně větu: čas je 30 minut

 =  

4. Vyjádři desetinným číslem v hodinách: 

4 h 30 min =  h 105 min=  h

45 min =  h 12 min=  h

1 h 15 min =  h

5. Převeď na sekundy:

0,1 min =  s 2 min 20 s =  s 1 h 10 min =  s

0,5 min =  s 10 min =  s 2 h 4 min 52 s =  s

5 min =  s 0,5 h =  s
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6. Převeď na minuty: 

1,5 h =  min  300 s  =  min

2 h  =  min  150 s  =  min

0,4 h  =  min 1 h 24 min =  min

7. Převeď na hodiny: 

120 min  =  h  30 min  =  h

300 min  =  h  3 600 s  =  h

50 min  =  h 1 800 s =  h

8. Převeď na v minutách a sekundách:  

98 s   =  min  s  826 s  =   min  s

200 s   =    min  s  154 s  =   min  s

470 s  =   min  s 1 000 s =   min  s
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Měření času

1. Napiš co nejvíce příkladů měřidel času (minulých i současných):

2. Tři spolužáci si dali sraz před divadlem v 18 h. Zdeněk přišel o 4 min dříve, Jan 8 minut po 
něm a Bohuslav ještě o dalších 6 minut později. V kolik hodin každý z nich přišel?

Zdeněk: Jan:    Bohuslav: 

3. Mirek s Rudolfem se dohodli, že se pojedou podívat do multikina do Prahy. Mirek bydlí 
v Mladé Boleslavi a Rudolf v Poděbradech. Film jim začíná ve 14 h, takže si příjezd do Prahy 
naplánovali kolem 13 h. Z hodinek Mirka a Rudolfa urči čas odjezdu a příjezdu a dobu jízdy.

4. Doplň názvy měřidel času
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Mirkovy hodinky

Čas odjezdu: __________ Čas příjezdu: ___________ Doba jízdy: ___________

Rudolfovy hodinky

Čas odjezdu: ____________ Doba jízdy: ____________

10:38:00 12:12:00
Čas příjezdu: ____________



Objem

1. Fyzikální veličina objem se značí písmenem  a její základní jednotkou je .

2. Fyzikálně správně zapiš větu objem tělesa je 80 litrů

 =  

3. Co charakterizuje fyzikální veličina objem?

 
4. Jak vypočítáme objem kvádru? Jak postupujeme, když jsou rozměry uvedeny v různých 

jednotkách?

 

5. Doplň jednotky do následujících vět: Tato mraznička má objem 320 . Na základy domu

budeme potřebovat 30  betonu a 20  kamení. Na vyprání spotřebuje pračka 

120  vody. Cena pitné vody je 15 Kč za 1 . Řidič natankoval 40  benzínu.

6. Doplň tuto pomůcku
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7. Vyjádři v litrech:

2 457 ml=  l 14,78 m3=  l 61,9 ml=  l

356 cl=  l 80 dl=  l 3 400 ml=  l

8. Vyjádři v mililitrech:

4,8 l =  ml 3 cl =  ml 14,78 cm3 =  ml

567 dl =  ml 0,56 l =  ml

9. Doplň správnou jednotku:

4,5 m3 = 4 500 000 14,7 cm3 = 14 700  0,5 m3 = 500 000 

20 cm3 = 0,02 1 260 mm3 = 1,26  

10. Převeď na uvedenou jednotku:
 

2 000 dm3 =  m3  500 l =  dm3

24 dm3 =  m3 0,4 m3 =  l

60 cm3 =  dm3 0,14 m3 =  l

20 dm3 =  cm3 0,003 m3 =  l

10. Vypočítej objem kvádru o rozměrech 3,4 dm, 25 cm, 0,88 m. 
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Měření objemu

1. Doplň následující větu:

Objem se značí písmenem  a jeho základní jednotkou je .

2. Napiš 4 měřidla objemu:

3. Pomocí MFCH  tabulek  nebo  znalostí  z nižšího  ročníku  napiš  pod  následující  geometrická

tělesa vzorce pro výpočet jejich objemů:

4. Jakou spotřebu paliva měl automobil Škoda SuperB při jízdě mimo město, jestliže spotřeboval

54,12 l a urazil vzdálenost 660 km? Spotřebu uveď v litrech na 100 km. 
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5. Vezmi  3  různé  nádoby (kelímek,  panáka,  hrníček  nebo misku)  a  do každé  nalij  libovolné

množství vody. Poté zkus odhadnout objem vody v nádobě a následně množství vody přesně

změř. Vše zapiš do tabulky.

Č. měření Použitá nádoba Odhad objemu Změřený objem

1.

2.

3.

6. Urči množství kapaliny v odměrných válcích. Hodnoty zapiš pod odměrné válce.

7. Na obrázku je dvojice odměrných válců A) a B). Jaký je objem tělesa ve válci?
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Délková a objemová roztažnost

1. Doplň následující větu:

Zahříváme-li železný drát jeho teplota se , tím se   jeho délka.

Zahříváme-li určité těleso jeho teplota se , tím se  jeho objem.

2. Proč se dříve kolejnicemi nechávají mezery?

3. Na obrázku jsou dvě dvojice stožárů vysokého napětí. Mezi každou dvojici nakresli, jak bude 

vypadat vedení (dráty) mezi danou dvojicí v zimě a v létě.

4. Na jakém principu jsou založeny kapalinové teploměry?
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v zimě v létě



Teplota a teplotní stupnice

1. Fyzikální veličina teplota se značí písmenem   a její základní jednotkou je

.

2. Do následující tabulky doplň, zda se v daných případech teplota snižuje, či zvyšuje a jaký je

rozdíl teplot (velikost změny teploty).

Změna teploty Zvýšení  / snížení  teploty Rozdíl  teplot
7 °C  26 °C

19 °C  3 °C

–25 °C  –11 °C

–9 °C  9 °C

–1 °C  –5 °C

–11 °C  4 °C

3. Doplň následující větu:

Za normálních podmínek mrzne voda při  a vře při .

4. Bimetalový  pásek  (viz  obrázek)  je  vyroben  z mědi  a  oceli.  Měď  se  zahříváním  roztahuje

mnohem  více  než  ocel.  Je  možné,  aby  se  tento  proužek  „sám“  ohnul  směrem  k bodu  B?

Odpověď zdůvodni.
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Měření teploty

1. Napiš 4 měřidla teploty:

2. Na následujícím obrázku jsou znázorněny stupnice teploměrů. Vyznač do nich teploty, které

jsou pod nimi napsány:

37,5 °C -2 °C 84 °C

3. Z následujících teploměrů, jejichž stupnice je ve °C, odečti teplotu:

4. Proč nemůžeme lihový teploměr využít ke kontrole varu vody
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5. Vysvětli, čím se liší lékařský teploměr rtuťový od laboratorního teploměru:

6. Na meteorologické stanici zaznamenávali teplotu vzduchu během celého dne. Z následující 

tabulky nakresli na milimetrový papír graf závislosti teploty na čase.

Čas
[h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Teplota
[°C] 7 3 1 -2 0 2 5 6 7 5 4 2 0

7. Pojmenuj tyto obrázky
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Hustota

1. Doplň následující větu:

Hustota se značí písmenem  a její základní jednotkou je .

2. Objasni pojem hustota:

3. Na obrázku je 5 těles ze stejné látky, ale různého objemu. Co platí o jejich hmotnostech?

4. V MFCH tabulkách vyhledej hustotu v kg/m3:

korku: vody: olova: 

hliníku: stříbra: etanolu: 

5. Převeď následující jednotky:

28 g/cm3 =   kg/m3 6 210 kg/m3 =  g/cm3

0,7 g/cm3 =  kg/m3 800 kg/m3 =  g/cm3
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6. Z trojúhelníku odvoď vzorec (vztah) pro výpočet hustoty, objemu a hmotnosti:

Hustota: 

Hmotnost: 

Objem: 

7. Doplň následující tabulku:

Materiál tělesa Hmotnost [kg] Hustota [kg/m3] Objem [m3]

Korek 0,2

Voda 150

Olovo 0,5

Hliník 29

8. Urči hmotnost vzduchu v místnosti, která má délku 7 m, šířku 5 m a výšku 250 cm.

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu



9. Voda v nádrži má hmotnost 2,5 t. Urči její objem.

10. Neznámá látka má hmotnost 800 kg při objemu 60 m3. Urči hustotu této látky
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Síla

1. Doplň následující větu:

Síla se značí písmenem  a její základní jednotkou je .

 

2. Jakým měřidlem měříme sílu? 

 
3. Objasni pojem síla: 

 
4. Jak graficky znázorňujeme sílu? 

 
5. Převeď následující jednotky: 

150 kN =  N   20 mN =  N    30 N =  mN

  
6. Napiš 5 sportů, ve kterých se především využívá síly: 

7. Silové působení síly může být na dálku a dotykem. Uveď u každého typu 3 příklady: 

dotykem: 

na dálku: 

8. Uveď 3 příklady, kdy síla způsobí změnu tvaru tělesa: 
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9. Jak se nazývá síla, kterou jsou všechna tělesa v blízkosti Země přitahována? 

 
10. Graficky znázorni sílu, která má velikost 25 N a směřuje vodorovně zleva doprava. 

11. Na siloměr zavěs různá tělesa a odečti hodnotu na siloměru. Vše zapiš do tabulky. 

Č. měř Měřené těleso Odečtená hodnota

1)  

2)

3)

 
12. Odečti jejich hodnoty a zapiš je k příslušnému obrázku. 
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Elektrování třením+el. náboj

1. Na obrázku A) je skleněná tyč, kterou jsme třeli kůží obrázek B) Vysvětli podle obrázků, co se 
stalo.

1. Na stojánku máme záporně zelektrovanou kouli 1, k ní přiblížíme na provázku kladně 
zelektrovanou kouli 2. Co se stane s koulí 2 po přiblížení. 

Odpověď:
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3. Které z tvrzení je pravdivé? (Do pole napiš P pro pravdivé výroky a N pro nepravdivé výroky)

Tělesa zelektrováváme tak, že mezi nimi přenášíme elektrický náboj.

Záporně zelektrované těleso je takové, které má převahu protonů nad elektrony.

Kladně zelektrované těleso je takové, které má převahu elektronů nad neutrony.

Kationt má více protonů v jádře než elektronů v obalu.

4. Vysvětli, proč se na uchovávání benzínu používají speciální kanystry nebo proč se při 
přečerpávání benzínu používají speciální hadice? 

5. Vysvětli, proč se na pověšené záclony přichytává prach? 

6. Fyzikální veličina  elektrický náboj se značí písmenem  a základní jednotkou je

.

7. Svými slovy objasni, co znamená elektrický náboj:

6. Na obrázcích jsou dvojice nabitých těles. Mezi jednotlivými dvojicemi zapiš, zda se daná 

dvojice těles bude přitahovat, nebo odpuzovat.

7.
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Model atomu

1. Doplň následující věty: 

Atom je velmi malá  látky. 

Molekula je částice látky složená ze dvou a více . 

Prvek je látka složená z atomů, které mají stejné  číslo. 

Protonové číslo vyjadřuje počet  v jádře atomu a zároveň 

počet  v obalu atomu. 

Sloučenina je látka složená z atomů více  atomů. 

Atom má stejný počet  v jádře a 

v obalu. 

2. Na obrázku je nakreslen model atomu chemického prvku. Urči, o jaký chemický prvek se 
jedná, a do políček vepiš názvy částí modelu atomu. 
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1. Urči název prvku, který má v atomovém jádře 14 protonů. Kolik je elektronů v atomovém 
obalu tohoto prvku? 

Hledaný prvek je: .

Počet elektronů v atomovém obalu je: .

3. S použitím periodické soustavy prvků nebo MFCH tabulek vyhledej následující chemické 
prvky H, Cu, F, Cl, Au, Na, N, Li a doplň tabulku: 

Protonové číslo Značka prvku Název prvku Počet protonů v jádře Počet elektronů v obalu

 

4. Nakresli modely molekul z modelů atomů vodíku, kyslíku a uhlíku. 
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5. Které z následujících tvrzení je pravdivé?  (Do pole napiš P pro pravdivé výroky a N pro 
nepravdivé výroky)

Molekuly látek se skládají z atomů.

Atomy látek jsou složeny z molekul.

Molekula určité látky má menší hmotnost než atom stejné látky.

Sloučenina je látka tvořená stejnými atomy.

6. Do následujícího schématu napiš příslušné pojmy:

7. Pod obrázky atomových částic napiš jejich názvy:
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Elektroskop a elektrometr

1. K čemu slouží elektroskop a elektrometr? Jaký je mezi nimi rozdíl?

2. Nenabitého elektroskopu obr. A) se dotkneme záporně zelektrovanou plastovou tyčí obr. B).

Dokresli do obr. B), co se stane s lístky elektroskopu, a rozložení náboje.

Odpověď:

3. Jak se jmenuje toto měřidlo?
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Elektrické vodiče a nevodiče

1. Vezmi dva elektroskopy (elektrometry) a postav je vedle sebe. Jeden z nich nabij elektrickým 
nábojem (např. záporně zelektrovanou plastovou tyčí, či kladně zelektrovanou skleněnou tyčí), druhý 
elektroskop zůstane nenabitý. Poté propoj kloboučky obou elektroskopů nenabitou plastovou tyčí 
(viz obrázek). Do elektroskopu vpravo zakresli lístky elektroskopu a napiš, co jsi pozoroval. 

2. Vezmi dva elektroskopy (elektrometry) a postav je vedle sebe. Jeden z nich nabij elektrickým 
nábojem (např. záporně zelektrovanou plastovou tyčí, či kladně zelektrovanou skleněnou 
tyčí), druhý elektroskop zůstane nenabitý. Poté propoj kloboučky obou elektroskopů vodičem
(kabelem) s odizolovanými konci (viz obrázek). Do elektroskopu vpravo zakresli lístky 
elektroskopu a napiš, co jsi pozoroval. 

3. Doplň následující věty: 

Vodiče jsou látky, které nám  vést umožňují  elektrický náboj (proud).

Nevodiče jsou látky, které nám  vést elektrický náboj (proud).

Vodiče vedou elektrický náboj, protože mají dostatek .
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4. Z následujících látek vypiš pouze ty, které představují vodiče. 

tuha, sklo, hliník, suché dřevo, měď, zlato, papír, plast, železo, stříbro

Odpověď:  

5. Objasni rozdíl mezi izolantem a izolátorem: 

izolant: 

izolátor: 

  
6. Vzduch je dobrým izolantem. Je možné, aby se vzduch stal vodivým? Pokud ano, napiš, kde 

se s vodivým vzduchem můžeš setkat. 

 
7. Na všechna tělesa působí gravitační síla Země. Může se stát, že elektrická přitažlivá elektrická

síla bude větší než gravitační síla Země? Pokud ano, navrhni a demonstruj daný experiment. 

 
8. V domácnostech se v elektrických rozvodech používá především měď a hliník. Objasni, proč 

se volí zrovna tyto materiály? 
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Elektrické pole

1.  Pomocí čeho znázorňujeme elektrické pole? 

2. Kde vzniká elektrické pole? 

 
3. Působí elektrické pole i na nenabitá tělesa? Pokud ano, uveď příklad, případně proveď důkaz 

experimentem. 

4. Znázorni elektrické pole kolem samostatného kladného a samostatného záporného 
bodového náboje. 
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5. Na obrázcích jsou dvojice nabitých těles. Mezi jednotlivými dvojicemi znázorni elektrické pole
a zapiš, zda se daná dvojice těles bude přitahovat, nebo odpuzovat. 
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Elektrický výboj, blesk

1. Co je to blesk? 

2. Co je to hrom?

3. Jak  se chráníme před bleskem

4. Jak daleko je muž od domu na tomto obrázku?

5. Co je to jiskra?
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Magnet a jeho vlastnosti

1. Co je to magnet?

2. Co je přírodní a umělý magnet?
přírodní m.: 

umělý m.: 

3. Uveď příklad tří látek s magnetickými vlastnostmi:

4. Jakým souhrnným odborným názvem se označují látky, které jsou přitahovány k magnetu?

5. Popiš jednotlivé části tyčového magnetu:

6. V jedné nádobě jsou smíchány železné sponky a dřevěná dřívka. Navrhni, jakým experimentem
je od sebe oddělíš. Pokud je to možné, experiment ověř prakticky.

7. Vyber nemagnetické látky:
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dřevo, papír, korek, ocel, měď, voda, hliník, sklo, plast, železo

8. K následujícímu pokusu použij  dva  tyčové magnety.  Poté  k sobě přikládej  různé konce obou
magnetů. Zapiš, co pozoruješ.

9. Doplň křížovku a zjisti tajenku:

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Tajenka: 

1. Zvíře, které spí zimním spánkem

2. Exotický had (škrtič)

3. Pryž

4. Jednotka síly

5. Ovoce a …....

6. Zemědělský dopravní prostředek

7. Původní obyvatel Ameriky

8. Zásobárna obilí

9. Dotěrný hmyz

10. Orgán sluchu

11. Název sušické firmy, která 

vyráběla zápalky
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10. Jak se nazývá síla, která působí mezi dvěma magnety nebo magnetem a železnými
předměty?

11. Napiš co nejvíce zařízení v domácnosti, ve kterých se používají magnety:

12. Máš malý magnet uprostřed podepřený nebo zavěšený. Může se otáčet kolem svislé
osy. Jak se tento magnet nazývá?
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Magnetické pole

1. Na obrázku je tyčový magnet. Kolem něj jsou nakresleny prázdné kroužky. Dokresli do

nich polohu magnetické střelky. 

2. Máme dlouhý tyčový magnet, který budeme postupně rozřezávat. K jednotlivým 

rozřezaným částem magnetu napiš příslušné magnetické póly. 

Lze oddělit severní a jižní magnetický pól? 

3. Obrázek ukazuje umístění pomůcek. Železný hřebík (1) pověšený na provázku, položený

tyčový  magnet  (2)  a  za  ním  magnetická  střelka  (3).  Z polohy  magnetické  střelky  urči

magnetické póly tyčového magnetu.
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Magnetické pole Země, kompas

1. Navrhni pokus, který dokazuje, že kolem magnetu je silové magnetické pole: 

2. Vysvětli, proč se magnetka (magnetická střelka) na každém místě na Zemi ustálí 
v určitém směru. 

3. Z jakého materiálu (látky) nesmí být obal buzoly či kompasu? 

4. Urči ve třídě pomocí buzoly či kompasu světové strany: 

Stěna u okna: Stěna u dveří: 

Stěna u tabule: Zadní stěna: 

5. Doplň do obrázku názvy zeměpisných a magnetických pólů: 
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6. Jak se nazývá předmět na obrázku?

7. Do prázdných polí doplň vhodná slova

Magnetické pole Země nás chrání před zářením ze . Vzniká 

pravděpodobně rozdílnou rotací vnitřního  Země. 

Magnetické póly Země leží poblíž  pólů. 
 

Jižní mag. pól je poblíž .
Severní mag. pól poblíž jižního zeměpisného pólu. 
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Elektrický proud a elektrické napětí

1. Doplň následující věty:

Fyzikální veličina el. napětí se značí písmenem  a jeho základní jednotkou je

.

Elektrické napětí vzniká mezi  nabitými tělesy.
Elektrické napětí však může také vzniknout mezi souhlasně nabitými tělesy, pokud jejich 

náboje jsou .

2. Převeď jednotky nebo doplň správnou jednotku:

45 MV =   kV 0,5 V = 500              96 kV =  MV

7,4 kV =  V 3,9 mV = 0,0039     6,1 mV =  V

3. Doplň následující větu:

Fyzikální veličina el. proud se značí písmenem  a jeho základní jednotkou je

.

4. Jak je definován elektrický proud v kovech?

5. Převeď jednotky nebo doplň správnou jednotku:

71 kA =  A 0,1 A = 100         590 A =   A

840 A =  kA 0,62 mA =  A
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Zdroje elektrického napětí

1. Na obrázcích jsou zobrazeny různé typy zdrojů elektrického napětí – galvanické 
články a akumulátory aj. Doplň název a napětí těchto zdrojů.
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2. Doplň do volných polí vhodné typy (názvy) elektráren
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Účinky el. proudu a elektrické spotřebiče

5. Jaké účinky má elektrický proud?

6. Co je to elektrický spotřebič?

7. Napiš co nejvíce elektrických spotřebičů používaných v kuchyni:

4. Napiš co nejvíce elektrických spotřebičů používaných ve škole:

5. K následujícím obrázkům napiš, jakých účinků elektrického proudu se u daného 
elektrospotřebiče převážně využívá:
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Elektrický obvod

1. Nakresli, jak vypadá baterie a žárovka. 

2. Nakresli, jak si myslíš, že se to musí udělat, aby žárovka svítila (máš jenom žárovku 
a baterii, avšak nic jiného). 

3. Nakresli schematickou značku vypínače a tlačítka

4. Co je to elektrické schéma?

 

5. Co je to elektrický obvod?

6. Do mezer doplň vhodná slova

Při kreslení schémat elektrických  používám 

, vodiče se snažím se kreslit  nebo

. Pro elektrotechnické součástky používám schematické

 

  obvodů   pravítka   svisle   vodorovně   značky
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7. Najdi chybu v tomto obvodu

Odpověď

Odpověď

Odpověď
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Odpověď
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Zapojování el. obvodů

1. Z jakých obecných částí je obvykle sestaven elektrický obvod?

3. Do tabulky nakresli schematické značky uvedených elektrických součástek:

vodič křížení vodičů uzel tlačítko

monočlánek 1,5 V plochá baterie žárovka spínač

ampérmetr voltmetr zdroj el. napětí tlačítko
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3. Na  obrázku  je  znázorněno  schéma  elektrického  obvodu,  který  Honza  sestavil.

Avšak po sepnutí spínače se žárovka nerozsvítila. Uveď možné příčiny nerozsvícení

žárovky.

4. Sestav  podle  obrázku  elektrický  obvod  a  doplň  pravdivostní  tabulku:  (1  –  svítí

(sepnuto); 0- nesvítí (rozepnuto))

5. Sestav  podle  obrázku  elektrický  obvod  a  doplň  pravdivostní  tabulku:  (1  –  svítí

(sepnuto); 0- nesvítí (rozepnuto))
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Kreslení el. schémat

1. Narýsuj el. obvod baterie, žárovky a spínače

2. Narýsuj el. obvod baterie, dvou žárovek zapojených sériově a spínače

3. Narýsuj el. obvod baterie, dvou žárovek zapojených paralelně  a spínače

4. Máš za úkol udělat zabezpečení proti poranění obsluhy lisu.

5. Narýsuj obvod dvou vypínačů, baterie a žárovky tak, aby žárovka svítila 
pouze v případě, že jsou zapnuty oba vypínače
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6. Narýsuj schéma zapojení dle tohoto obrázku

 

7. Narýsuj obvod dle tohoto obrázku
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8. Najdi chybu na tomto obrázku. Nakresli schéma a vysvětli následky této 
chyby. Nalezená chyba: 

9. Tímto měřidlem měříme veličinu 

(rozšiřující učivo 6. ročníku) Toto zapojení se nazývá
Nakresli  schéma tohoto obvodu

10. Tímto měřidlem měříme veličinu 

(rozšiřující učivo 6. ročníku) Toto zapojení se nazývá
Nakresli  schéma tohoto obvodu
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Bezpečnost při práci s elektřinou

1. Doplň tísňová telefonní čísla:

Záchranná služba - 

Hasiči - 

Policie - 
 

Sdružené číslo -  
 

Při úrazu je lepší volat -  !

2. Vymyslí příběh na téma bezpečnosti při práci s elektřinou, který bude mít 
nejméně 45 slov a bude začínat větou
 

Když se nám rozbila lampa...
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Elektrický proud v kapalinách a plynech

1. Vypiš podmínky vedení elektrického proudu v látkách.

2. Proč izolant nevede elektrický proud?

3. Z následujících látek vypiš jen vodivé a nevodivé:

 Sklo, plast, cín, písek, tuha, porcelán, zlato, papír, ocel, hliník, vzduch, 
roztok soli ve vodě, zionizovaný vzduch, sůl, silon, měď, chemicky čistá 
voda, mořská voda, beton. 

4. Doplň přehled:

Elektrický proud v kovech je usměrněný pohyb 

Elektrický proud v kapalinách je tvořen pohybem

Elektrický proud v plynech je tvořen pohybem 

5. a) Jaký pohyb konají ionty uvolněné při rozpouštění kuchyňské soli ve vodě 
na tomto obrázku?

 

Jaký pohyb konají ionty při vytvoření elektrického pole v roztoku na tomto 
obrázku?

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu
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Návod

Do ruky se ti dostal pracovní sešit do fyziky. Tento sešit můžeš využívat v klasické i v 
elektronické podobě.  Sešit lze vyplnit i bez připojení k internetu. Elektronické vyplňování 
má jednu výhodu – okamžitou kontrolu výsledků (zde je připojení k internetu nutné). Sešit 
lze otevřít na systémech podporujících Acorbat Reader (Windows, Android, iOS).

Technické požadavky elektronické verze sešitu:

• Adobe Acrobat Reader DC – indeálně poslední verze (bezplatný program)
https://get.adobe.com/cz/reader/ (verze pro PC)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=cs (verze 
pro Andoid)
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-acrobat-reader-view/id469337564?mt=8 
(verze iOS)

• Místo na úložišti cca 10 MB

• Volitelné: internetové připojení pro kontrolu výsledků

Sešit se vyplňuje přímo na počítači, tabletu nebo mobilu. Nezapomeň své řešení ukládat!

Doporučený postup práce na jednom zařízení

Pokud víš, že budeš sešit vyplňovat jen na jednom zařízení, ulož si sešit do něj (třeba do 
dokumentů). Sešit pak jen otevřeš dvojklikem a můžeš pracovat

Doporučený postup práce na více zařízeních

Pokud víš, že budeš sešit vyplňovat více zařízeních, je dobré soubor uložit do tvého cloudu 
(OneDrive, GoogleDrive, atp.). Díky tomu budeš mít svůj soubor stále k dispozici

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu
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Jak využít funkce kontrola výsledků

V elektronické verzi můžeš využít funkce Kontrola výsledků. Pokud jsi připojený k internetu, 
je možné ověřit si správnost vyplnění úloh s řešením ostatních. Případně si pak své řešení 
upravit. Je dobré říct, že pracovní sešit vyplňuješ pro sebe, proto nepodváděj. Všechny 
pokusy jsou evidovány a při podezření z podvádění ti může být funkce zablokována. 

Jak využít funkce Kontrola výsledků. 

1. Vyplň zadaný pracovní list.

2. Klikni na tlačítko kontrola výsledků, které najdeš na první straně sešitu (Přejdi k: 
tlačítku „Kontrola výsledků“ ) 

3. Povol případná bezpečnostní upozornění

4. V případě, že jsi vyplnil správně ověřovací klič, dojde k odeslání dat a zpřístupnění 
výsledků. 

Výsledky jsou k dispozici na adrese http://procvicuj.zsvm.cz 

V případě pochyb si nechej otázku do školy. Rád ti jí zodpovím.

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu
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Kreslení v elektrickém pracovním sešitu

Adobe Reader podporuje přidávání poznámek a kreslených tvarů. Toho můžeš využít i při 
vyplňování pracovního sešitu. 

Funkci poznámek najdeš  v pravé liště

Více informací si můžeš přečíst zde: 
https://helpx.adobe.com/cz/acrobat/using/commenting-pdfs.html

Přejdi k: tlačítku „Kontrola výsledků“   obsahu návodu
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