
 

  

7. 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


Opakování 6. ročníku 

  



Pohyb těles 
 
Těleso je v pohybu v případě, že mění polohu vůči jinému tělesu. Pro určení pohybového stavu je třeba zvolit 
tzv. vztažnou soustavu. 
  

Vztažná soustava  je těleso, které v danou chvíli považujeme za nehybné (např. semafor na křižovatce vůči 

projíždějícímu autu). 
  

Relativnost pohybu:  pojem vyjadřující situaci, kdy těleso může být v jednu chvíli v klidu i v pohybu.  

Např. dům je v klidu vůči Zemi, ale v pohybu vůči Slunci. 
  
Pro znázornění (představení si) průběhu pohybu se využívá tzv. trajektorie.  

Trajektorie  je čára, která vzniká za pohybujícím se tělesem.   

  

Dráha  je definována jako vzdálenost, kterou urazil bod pohybujícího se tělesa. Nebo to může být  

i délka trajektorie. Ve fyzice jí zastupuje písmeno s a základní jednotkou je metr. 

  

Dělení pohybů podle tvaru trajektorie: 
 přímočarý - trajektorie má tvar přímky nebo úsečky (pád hrušky ze stromu, pohyb výtahu). 

 křivočarý - trajektorie je různě "zakroucená" (let mouchy, jízda auta po městě). 
  

Dělení pohybů podle rychlosti: 
Základní dělení:  

 Rovnoměrný - těleso urazí za stejný časový úsek stejnou vzdálenost (jízda výtahu mezi stanicemi). 

 Nerovnoměrný - zrychlený, zpomalený (rozjíždění nebo brždění auta). 
  
  

Pro popis zrychlení pohybu používáme fyzikální veličinu zrychlení .  

Značíme ji a (akcelerace). Jednotkou je m/s2
.  

 

Pro pohyb rovnoměrně zrychlený můžeme zrychlení vypočítat podle vzorce : 

  

𝐚 =
𝒗

𝒕
 

  
v … okamžitá rychlost v m/s. 

a … zrychlení, se kterým se dané těleso pohybuje. 

t … určitá doba (prostě doba jízdy, běhu, …). 

 
Výše uvedený vztah nám říká, že rychlost se každou sekundou mění o stejný díl. 
 

Poznámky: 
  



Posuvný a otáčivý pohyb 
 

Podle tvaru trajektorie nejčastěji nacházíme tzv. složité pohyby :  

 Let můry 

 Pohyb delfína 

 Běh člověka 

 Jízda automobilu 

Vždy v těchto pohybech hledáme jednodušší pohyby. 

 

Jednodušší pohyby:  

Otáčivý pohyb (rotační) 
 

Při otáčivém pohybu se všechny body tělesa pohybují po kružnicích. 

 Středy kružnic leží na jedné přímce – ose otáčení. 
 Osa otáčení prochází tělesem (vrtačka). 
 Osa otáčení leží mimo těleso (jízda na kolotoči, prádlo v pračce). 

  
Pohyb posuvný (translační) 

  

 Při posuvném pohybu se každý bod tělesa pohybuje po stejné trajektorii: trajektorie bodů mají 
stejný tvar i délku (dráhu). 

 

Poznámky: 

 

 

 

 

Průměrná rychlost 
 

Musím znát označení a převody jednotek pro veličiny dráha a čas. 

 

Průměrná rychlost se zjišťuje výpočtem . 

Běžné jednotky rychlosti jsou metr za sekundu 
𝒎

𝒔
 nebo kilomentr za hodinu 

𝒌𝒎

𝐡
 . 

 

Vzorec pro výpočet rychlosti : 

𝐯 =
𝒔

𝒕
 

v - označení veličiny rychlost - jednotka [
𝑚

𝑠
] metr za sekundu. 

s - označení veličiny dráha (jak daleko to dojelo) - jednotka [m] metr.  
t - označení veličiny čas (jak dlouho to jelo) - jednotka [s] sekunda. 



Pomůcka pro zapamatování vzorce : 

 
  
Postup použití je shodný s loňským trojúhelníkem na hustotu: 
  

a) Pokud chci vzorec pro rychlost napíši v= a doplním zbytek. Tedy v =
𝑠

𝑡
. 

b) Pokud chci vzorec pro čas napíši t = a doplním zbytek. Tedy t =
𝑠

𝑣
. 

c) Pokud chci vzorec na dráhu napíši s = a doplním zbytek. Tedy s = v × t. 

  
Vzorová slovní úloha - jednoduchá verze :  

Jakou rychlosti se pohybuje auto, které dojede z Ivančic do Brna za 0,75 h?  
Ujede při tom 42 km. 
   
t = 0,75 h 
s = 42 km 

v = ? 
𝑘𝑚

h
 

---------------- v =
𝑠

𝑡
=

42

0,75
= 56

𝑘𝑚

h
 

  

Auto se pohybuje rychlostí 56
𝑘𝑚

h
. 

  
   
Urči rychlost autíčka, které projede učebnu 12 m dlouhou za 8 s:  
  
t = 8 s 
s = 12 m 

v = ? 
𝑚

𝑠
 

---------------- v =
𝑠

𝑡
=

12

8
= 1,5

𝑚

𝑠
 

  

Auto se pohybuje rychlostí 1,5 
𝑚

𝑠
. 

  
 

Domácí úkol: 

Jakou rychlostí se pohybuje chodec, který dráhu 1,8 km ujde za 0,45 h? 
  



Okamžitá rychlost 
 

Okamžitá rychlost  je fyzikální veličina popisující pohyb. Okamžitá rychlost má směr tečny k 
trajektorii v příslušném bodě.  
 
Okamžitou rychlost znázorňujeme orientovanou úsečkou: 
  

 
  
  
Okamžitá rychlost se měří tachometry, radary, GPS.  
  
Rychlost větru se měří anemometry, které jsou vybavené speciálními vrtulkami roztáčenými větrem.  
  
  
Převody jednotek rychlosti : 

Ve fyzice budeme nejčastěji používat jednotky: 
  

metr za sekundu 𝑚

𝑠
 

Kilometr za hodinu 𝑘𝑚

h
 

  

 
  
Vzorové řešení: 

Převáděj:  

a) 𝟒 
𝒎

𝒔
=  ?  

𝒌𝒎

𝐡
 

 

Řešení:  4 
𝑚

𝑠
= 4 ∙ 3,6 = 14,4 

𝑘𝑚

h
 

  
___________________________________________________________________________________________
  
Převáděj: 

b) 𝟓𝟎 
𝒌𝒎

𝐡
=  ?  

𝒎

𝒔
 

 
Řešení: 

 



Grafy ve fyzice 
 

Grafy ve fyzice používáme k názornému zobrazení závislosti fyzikálních veličin.  
 

Grafy můžeme  znázorňovat např.:  

 závislost teploty na čase, 

 závislost elektrického proudu na napětí, 

 závislost rychlosti na čase. 
  
Graf rýsujeme vždy z tzv. tabulky dat. Je zvykem psát ve druhém řádku (popř. sloupci) zkoumanou veličinu. 
Např. pokud zkoumáme závislost rychlosti na čase, zajímá nás rychlost. Proto je ve druhém řádku.  
V čase 10 s jelo těleso 20 km/h. 

 
 
Grafy vynášíme do soustavy os. V 7. ročníku budeme u obou veličin využívat hodnoty kladné, proto stačí takto 
sestavené osy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je zvykem na svislou osu vynášet veličinu (v matematice se často označuje osa y). 

 

Poznámky: 
  



Dráha rovnoměrného pohybu 
 

Dráha je jednou z veličin popisujících pohyb.  

Charakteristika:  dráha udává vzdálenost, kterou urazil bod pohybujícího se tělesa za určitý čas. 

Označení  veličiny:  s 

Jednotka:  metr (m) 

  

Výpočet:  s = v × t 

 

Pomůcka pro zapamatování vzorce : 

 
 

Poznámky: 
 

 

 

Doba pohybu 
 

Doba pohybu je jednou ze základní vlastností, kterou zjišťujeme. 

Charakteristika:  doba pohybu označuje časový úsek, ve kterém pohyb probíhá, nebo ve kterém ho 

zkoumáme. 

Označení  veličiny:  t 

Jednotka:  sekunda (s) 

Vzorec:  t=s : v, popř. 𝐭 =
𝒔

𝒗
 

 

Pomůcka pro zapamatování vzorce:  

 
 

Poznámky: 

 



Vzájemné působení těles 
 

Tělesa na sebe působí při dotyku i na dálku. Vzájemné působení těles popisuje fyzikální veličina síla.  

Na dálku na sebe tělesa působí prostřednictvím tzv. silového pole .  

 

Příklady silových polí : 

 Gravitační  

 Magnetické  

 Elektrické 

 

Statické a dynamické působení těles :  

Ke statickémů působení těles dochází v případě, že se tělesa vůči sobě nepohybují. Např. váza na stole. 
 
Při dynamickém působení těles se tělesa vůči sobě pohybují. Např. kopnutí do míče. 
 
  

Důsledky vzájemného působení  těles:  

Důsledkem vzájemného působení těles může být změna rychlosti, směru pohybu nebo tvaru. 
  
Změna rychlosti a směru pohybu bude probrána při v kapitole Newtonovy zákony. 
 
  

Změna tvaru tělesa = deformace  

 Dočasná deformace - po ukončení vzájemného působení se těleso vrací do původního tvaru. 

 Trvalá deformace - po ukončení vzájemného působení se těleso nevrací do původního tvaru. 

 

Poznámky: 
 

  



Síla 
 

Charakteristika: Síla je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles. 

Označení  veličiny: F 

Jednotka: N (Newton) 

 
Převody jednotek síly : 

  
Sílu měříme siloměrem. 
Síla je tzv. vektorová veličina. Zajímá nás tedy její velikost, ale i směr a působiště. Proto jí zakreslujeme pomocí 
šípky. Její velikost určujeme pomocí vhodného měřítka. 
Např. 

Měřítko: 1 cm  1 N 
 

 
 
 
 
Např. Zakresli sílu o velikosti 500 N, která působí vpravo. 
  

Měřítko:  100 N = 1 cm                       pozn: šipka bude mít 5 cm 

  
  
P                                  F 

 
 
 

 
  



Skládání sil 
 

V případě, že působí na těleso více než jedna síla, využíváme metody skládání sil, pro nalezení tzv. výslednice. 

Výslednice  je jedna smyšlená síla, která má stejné účinky jako všechny skutečné síly. 

Při řešení úloh se používá grafické a početní řešení. 
  

Skládání sil v přímce 
  

Skládání sil stejného směru  

 Pokud určujeme výslednou sílu (výslednici) početně, sečteme velikosti sil a směr je shodný se směrem 
jednotlivých sil.  

 Pokud síly sčítáme graficky, postupujeme následovně:  
o Nejprve si narýsujeme přímku a zvolíme si počátek.  
o Na přímku naneseme velikost první síly.  
o Tam, kde končí velikost první síly, naneseme velikost druhé síly.  
o Velikosti sil nanášíme pomocí kružítka – vezmeme si do kružítka velikost síly a přeneseme. 

  

Skládání sil opačného směru  

 Pokud určujeme výslednou sílu (výslednici) početně, velikost získáme tak, že odečteme menší sílu od 
větší. Směr síly je stejný jako směr větší síly z dvojice.  

 Pokud síly odčítáme graficky, postupujeme následovně:  
o Nejprve si narýsujeme přímku a zvolíme si počátek.  
o Na přímku naneseme velikost větší síly.  
o Tam, kde končí velikost první síly, naneseme velikost druhé síly směrem zpět.  
o Vznikne nám zbytek úsečky, na které vyznačíme směr, který je stejný jako směr větší síly.  
o Velikosti sil nanášíme pomocí kružítka – vezmeme si do kružítka velikost síly a přeneseme.  

  
Síly jsou v rovnováze, pokud je výslednice nulová. 

 

Skládání různoběžných sil 

Při skládání dvou sil, které působí různým směrem, použiji tzv. rovnoběžník sil. 
Síly F1 a F2, které skládáme, tvoří dvě strany tohoto rovnoběžníku.  
Výslednice tvoří jeho úhlopříčku. 

 
Řešíme tedy pouze graficky.   Při řešení:  

1) Přerýsuji zadání znovu.  
2) Doplníme obrazec na rovnoběžník.  
3) Narýsujeme úhlopříčku.  
4) Úhlopříčku zakončíme šipkou, abychom určili směr síly. 

 

  



Gravitační, tíhová síla a těžiště 
 

Gravitační síla : 

 Je vždy přitažlivá. 

 Její velikost závisí na hmotnosti a na vzdálenosti. 

 Působí do středu tělesa. 

 Pomocí olovnice lze určit svislý směr. 

 Označuje se Fg. 

 Jednotka je Newton (N). 

 Pro gravitační sílu Země platí, že Fg = m ∙ g  

g - gravitační konstanta na Zemi g = 10 N/kg 
m - hmotnost tělesa v kilogramech. 

  

Pro výpočty můžeš využít kouzelný trojúhelník : 

 

Tíhová síla: 

 Síla, která zohledňuje otáčení Země (popř. jiné planety) - odstředivou sílu. 

 Nesměřuje vždy do středu. 

 Její velikost závisí na zeměpisné šířce. 

 Označuje se  FG. 

 Jednotka je Newton (N). 

  

Těžiště: 

Je působiště tíhové síly. Obvykle ho označujeme písmenem T. Těžiště se naučíš v geometrii (trojúhelník, 

obdélník).  
 

 
Vlastnosti těžiště : 

 Každé těleso má jediné těžiště.  

 Pokud se nemění rozložení hmotnosti tělesa, nemění se ani poloha jeho těžiště.  

 Poloha těžiště je daná rozložením látky v tělese. 



 Pokud těleso podepřu pod těžištěm nebo zavěsím nad těžištěm, bude těleso v tzv. rovnovážné poloze. 
  

Vratká rovnovážná poloha : 

Těleso se není schopno vrátit do původní polohy poté, co bylo z této polohy vychýleno vnější silou. 

 
 

Stabilní rovnovážná poloha: 

Těleso se je schopno vrátit do původní polohy i v případě, že bylo z této polohy vychýleno vnější silou. 

 
 

Poznámky: 
  



Zákon setrvačnosti 
 

Newtonovy pohybové zákony: 
1) Zákon setrvačnosti 
2) Zákon síly 
3) Zákon akce a reakce 

  
Zákon setrvačnosti: 

Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, dokud není nuceno tento stav změnit 
působením jiných sil. 
  
Setrvačnost = stav kdy se těleso pohybuje, dokud na něj nezačne působit jiná síla. 
  
Proč tělesa na zemi zastavují?  
Protože na ně působí brzdné síly (např. tření nebo odpor vzduchu, či vody). 
  
!!! Varování: airbag bez použití bezpečnostního pásů může zabít… 
!!! Varování 2: nikdy nedávej dětskou sedačku pro malá miminka na přední sedadlo spolujezdce, pokud je 
aktivní airbag spolujezdce. 
 

Poznámky: 
 
 
 
 

Zákon síly 
 
Zákon síly:  

Síla, která působí ve směru pohybu, těleso urychluje. 
Síla, která působí proti směru pohybu, těleso zpomaluje. 
Síla, která působí kolmo ke směru pohybu, mění směr (zakřivuje trajektorii) pohybu. 
Sílu, která působí jiným směrem, musíme rozložit na dvě složky. Složka kolmá ke směru pohybu zakřivuje 
trajektorii, druhá složka mění velikost rychlosti. 
  

Poznatky z 2. NPZ: 

Když na těleso působí síla, jeho pohyb se mění. Mění se buď jeho rychlost, nebo jeho směr, nebo obojí.  
 
Pohybové účinky síly na těleso závisí na:  
1) velikosti síly – čím větší síla na těleso po určitou dobu působí, tím větší je jeho rychlost.  
2) hmotnosti – čím je hmotnost tělesa větší, tím je změna rychlosti působením určité síly menší.  
  
Stejná závislost platí i pro změnu směru. 
Závisí na:  
1) velikosti síly – čím větší síla na těleso po určitou dobu působí, tím větší je jeho změna směru.  
2) hmotnosti – čím je hmotnost tělesa větší, tím je změna směru působením určité síly menší. 
 
 

Poznámky: 

  



Zákon akce a reakce 
 

Zákon akce a reakce:  

Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto síly označujeme akce a reakce. 
Obě síly mají stejnou nositelku, působí současně. Vždy působí na různá tělesa, 
proto se neruší 
  
Zákon akce a reakce využívá startující raketa, zbraň pro vystřelení projektilu z komory, chobotnice pro únik 
z nebezpečí. 

 

Poznámky: 
 
 
 
 

Otáčivý účinek sil 
 

Síla může mít otáčivé účinky. Působící síla může měnit otáčivý pohyb tělesa, můžeme těleso roztočit, zbrzdit 
nebo zastavit. 
 

Otáčivý účinek sil popisuje fyzikální veličina moment síly. 

 

Označení veličiny:  M 

Jednotka:  Newtonmetr (N m) 

Vzorec:  M = F × r (některé učebnice mají M =  F × a). 

M - moment síly 
r, a - rameno síly (vzdálenost od osy otáčení).  
  

Pomůcka: 

 

Poznámky: 
  



Tlak a tlaková síla 
 

Tlaková síla  [F] - síla, která působí kolmo na plochu.  

Označení veličiny:  F 
Jednotka: Newton (N) 
 
Tlak [p]- fyzikální veličina, která popisuje účinky tlakové síly. 

Označení veličiny:  p 

Jednotka: pascal (Pa) 
 
Odvozené jednotky:  

 hektopascal (hPa, 1 hPa = 100 Pa) 

 kilopascal (kPa, 1 kPa = 1 000 Pa)  

 megapascal (MPa, 1 MPa = 1 000 kPa = 1 000 000 Pa) 

 

 
Pomůcka pro zapamatování vzorců:  

 

p=
𝑭

𝑺
    F=𝐩 ∙ 𝑺   S=

𝑭

𝒑
 

  
Pro měření tlaku pevného tělesa můžeme využít různé snímače tlaku, později se budeme učit o tlaku v 
kapalinách a plynech. Zde se tlak měří měřidly zvanými manometry. 

 



Tření a třecí síla 
 

Tření je jev, který vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s jiným tělesem. Při tření vzniká třecí síla . 

Třecí síla nám umožňuje pohyb. Vzniká vždy spolu s pohybem a působí proti němu. 
 

Druhy tření? 
 Smykové - např. táhnutí sání po sněhu. 

 Valivé - kutálení sudu z kopce. 
 

Na čem závisí velikost tření?  

 Na velikosti tlakové síly (čím větší tlaková síla, tím větší tření). 

 Na vlastnostech styčných ploch. Po hladkém povrchu klouže předmět snadněji = třecí síla je menší. 
 

Poznámky: 
 

 

 

Odpor prostředí 
 

Odpor prostředí  je fyzikální jev, ke kterému dochází při pohybu pevných látek v kapalinách a plynech. 

Co je to aerodynamický tvar? 
Je to takový tvar, který dovoluje průchod vzduchem s co nejmenším odporem vzduchu. Např. Formule 1 
 

Poznámky: 
 
 
 
 

Vlastnosti kapalin a povrchové napětí 
 

Kapaliny spolu s plyny řadíme mezi tekutiny. Dají se přelévat. 
Kapaliny tvoří hladinu, dělí se na menší části - kapky. Mají tvar podle tvaru nádoby. Jsou nestlačitelné. 
  
Na povrchu kapalin můžeme pozorovat tzv. povrchové napětí. Je to jev, díky kterému se hladina chová jako 
pružná fólie. Kapaliny s velkým povrchovým napětím tvoří kulatější kapky. Díky povrchovému napětí se na 
hladině mohou pohybovat drobní živočichové. Voda udrží dokonce i kancelářskou svorku. 
 
 

Poznámky: 
  



Závislost hustoty kapaliny na teplotě 
 

Hustota kapaliny je závislá na teplotě. Obecně platí, že s rostoucí teplotou klesá hustota. 
  

Teplotní anomálie vody : 

Je to zvláštní stav, který nacházíme u vody při teplotách mezi 0 až +4 °C. Hustota vody v tomto teplotním 
intervalu roste. Voda má totiž nejvyšší hustotu při +4°C. Je dokonce vyšší než hustota ledu. 
Proto mohou ryby přežít i tuhé zimy. Led pluje na hladině, u dna hluboké nádrže se drží voda s teplotou +4 °C. 

 

    

zima       léto 

 

Kapilární jevy 
 

Kapilární jevy můžeme pozorovat kolem sebe v tenkých trubičkách, kterým říkáme kapiláry.  
 

Rozlišujeme dva typy :  

1) Kapilární elevace - kapalina stoupá trubičkou. Najdeme jí u kapalin, které smáčí steny nádoby (voda). 
 

 

2) Kapilární deprese - kapalina klesá. Pozorujeme jí u kapalin, které nesmáčí stěny nádoby (rtuť). 

 

 

 

Díky kapilárním jevům se dostává voda z kořenů do vrcholových částí rostlin,  

pomocí knotu tak stoupá parafín ze svíčky, houbička tak saje vodu atp. 

  



Hydrostatický tlak 
 

Hydrostatický tlak vzniká v kapalinách jejich tíhou. Jeho velikost je rovna součinu hustoty kapaliny, hloubky a 
tíhové konstanty. 

Označení veličiny :  ph 

Jednotka:  pascal (Pa) 

Vzorec:  𝒑𝐡 = 𝐡 ∙ 𝝆 ∙ 𝒈 

h-hloubka v metrech 
ρ-hustota v kg/m3 
g-na ZŠ vždy 10 N/kg  
  

Úprava vzorce pro výpočet hloubky : 

𝐡 =
𝒑𝐡
𝝆 ∙ 𝒈

 

  

Odvozené jednotky :  

... hektopascal (hPa, 1 hPa = 100 Pa) 

... kilopascal (kPa, 1 kPa = 1 000 Pa)  

... megapascal  
(MPa, 1 MPa = 1 000 kPa = 1 000 000 Pa) 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
Podobně jako u pevných látek, můžeme i zde určit velikost tlakové síly. Určuje se stejně.  
 

Pomůcka pro zapamatování vzorce : 

 

Odtud vzorec 𝐅 = 𝐩 ∙ 𝑺 v našem případě je tlak hydrostatický, proto je vzorec 𝐅 = 𝒑𝐡 ∙ 𝑺 

 

Poznámky: 
  



Spojené nádoby 
 

V případě, že jsou nádoby spojeny, ustálí se hladina ve stejné výšce. Tento jev není závislý na tvaru nádoby. 

 

Praktické použití : 

Zdymadlo - slouží pro překonávání výškových rozdílů pro lodě (např. jezy a splavy). Je tvořeno nejméně jednou 
komorou z obou stran opatřenou vraty. Pokud je loď uvnitř, může stoupat nebo klesat. 
Vodoznak - určení množství kapaliny v konvici nebo cisterně. 

 
Hadicová vodováha - slouží k zajištění stejné výšky vypínačů v místnosti. 
Sifón - slouží pro zabránění vniku zápachu do místnosti. 
 

 
 
 

 

Poznámky: 
 

 

  



 

Archimédův zákon 
 

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou FVZ, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.  

  

To vyjádříme vztahem : 

 𝑭𝒗𝒛 = 𝑽 ∙ 𝝆 ∙ 𝒈 
V … objem ponořeného tělesa (m3 ) 
ρ… hustota kapaliny, do které je těleso ponořené, jednotka kilogram na metr krychlový (kg/m3 ) 
g … gravitační konstanta (10 N/kg)  
  

Na čem závisí vztlaková síla?  

 Závisí na hustotě kapaliny, do které těleso ponoříme. Závislost je přímá – čím větší hustota kapaliny, tím 
větší vztlaková síla.  

 Závisí na objemu tělesa, které ponořujeme. Závislost je přímá – čím větší objem tělesa, tím větší 
vztlaková síla. 

  

Na čem nezávisí vztlaková síla?  

 Nezávisí na hmotnosti tělesa.  

 Nezávisí na tvaru tělesa.  

 Nezávisí na hloubce zcela ponořeného tělesa.  

 Nezávisí na hustotě látky, ze které je vyrobeno ponořované těleso.  
 
 

Plavání těles 
 

Pro rozhodování jestli těleso bude nebo nebude plavat, porovnáváme velikost tíhové síly se silou vztlakovou. 

Slovní úloha je tak vlastně složena ze dvou jednodušších, na závěr oba výsledky porovnáme a vyslovíme závěr. 

Poznámky: 
 

  



Pascalův zákon 
 

Působí-li na kapalinu v uzavřené nádobě vnější tlaková síla, zvýší se tlak ve všech místech kapaliny stejně. 
  

𝐩 =
𝑭

𝑺
 

  
F- vnější tlaková síla 
S - plocha pístu v m2 
p - tlak v Pascalech 
  

Pascalova zákona se využívá v hydraulických zařízeních :  

-lis 
-zvedák na auta 
-hydraulická ruka 
-brzdy u auta 
 
 

Vlastnosti plynů 
 

Jaká je vnitřní stavba plynných těles? Jak jsou rozmístěny částice a jak se tyto částice 

chovají?  

Molekuly plynu se neustále neuspořádaně pohybují, jejich vzájemné vzdálenosti nejsou stálé. 
 

 

 Vzájemně se srážejí. 

 Narážejí také do stěny nádoby. 

 Zahříváním se, jejich rychlost se zvětšuje. 

 Pokud je v okolí jiný plyn, dojde postupně k promíchání obou plynů – difúze. 
  
  
 
 
 

Jaké vlastnosti mají plynná tělesa?  

 jsou stlačitelné 

 jdou přelévat 

 vyplní celý objem nádoby 

 jsou rozpínavé 
  

Jak se šíří zápach místností? 

Částice vzduchu jsou v neustálém pohybu. Narážejí do sebe i do stěn. Tyto nárazy posunují částici zápachu 
místností. 
 

Poznámky: 
 



Atmosférický tlak a jeho měření 
 

Atmosférický tlak je způsoben tíhou vzduchu v atmosféře. Označujeme jej pa. Jednotkou je Pascal Pa.   

  

Odvozené jednotky:  

... hektopascal (hPa, 1 hPa = 100 Pa) 

... kilopascal (kPa, 1 kPa = 1 000 Pa)  

... megapascal (MPa, 1 MPa = 1 000 kPa = 1 000 000 Pa) 
 

 

 
Atmosférický tlak měříme rtuťovými tlakoměry (barometry) nebo aneroidy. Jeho hodnota je přibližně 101 kPa; 
přesná hodnota závisí na počasí a nadmořské výšce. 
  

Pokus s magdeburskými polokoulemi  

Otto von Gericke, starosta města Magdeburgu, v roce 1654 předvedl dramatický experiment. Spojil dvě duté 
polokoule o průměru 51 cm s úchyty, a ze vzniklé dutiny vypumpoval vzduch. Pak nechal zapřáhnout ke každé 
polokouli 4 páry koní a ukazoval, že ani 16 koní není schopno od sebe polokoule oddělit. Poté, co nechal do 
dutiny opět vniknout vzduch, se od sebe obě polokoule oddělily samovolně. Polokoule u sebe držely díky 
působení atmosférického tlaku.  
 

Torricelliho pokus 

-porovnává velikost atmosférického tlaku a hydrostatického tlaku, který umíme vypočítat. 

Rtuť v uzavřené trubičce dosahuje výšky asi 75 cm. 

ph = h × ρ × g = 0,75 × 13 600 × 9,82 = 100 164,0 Pa 

Očekáváme tedy, že i pa byl 100 164,0 Pa. 

Pro výpočty síly, kterou působí atmosféra na těleso, potřebuji vzorec. 

Podobně jako u pevných látek, můžeme i zde určit velikost tlakové síly. Určuje se stejně.  
 

 

 



Pomůcka pro zapamatování vzorce : 

 

Odtud vzorec 𝐅 = 𝐩 ∙ 𝑺 v našem případě je tlak hydrostatický proto je vzorec 𝐅 = 𝒑𝒂 ∙ 𝑺. 
 

Poznámky: 
 
 
 
 
 

  



Atmosféra Země 
 

Atmosféra Země  = plynný obal Země 
 21% kyslík, 78% dusík, 1% ostatní plyny (helium, oxid uhličitý...) 
  

Funkce atmosféry  

 Dodává plyny potřebné k chemickým reakcím v organizmech 

 Ochrana před škodlivým zářením 

 Zajištění přiměřené teploty 

 Zabránění výkyvům teploty mezi dnem a nocí 
  

  

Vrstvy atmosféry  

 Troposféra  

 Stratosféra 

 Mezosféra 

 Termosféra 
  
Troposféra - do výšky asi 18 km. Jsou v ní mraky. Letadla létají cca 11km.  
Stratosféra - do 60 km. Obsahuje ozonovou vrstvu – kolem 20 km -  -*/chrání před zářením Slunce/ 
Mezosféra - dosahuje do výšky asi 85 km. Teplota je v ní  -85 ⁰C. 
Termosféra - dosahuje asi do 600 km. Obsahuje mnoho iontů. 

 

Poznámky: 
 

 

 

  



Meteorologie 
 

Co je to meteorologie? Věda, která se zabývá počasím.  

  

Co je to klimatologie? Věda, která se zabývá podnebím .  

  

Co je to počasí?  Aktuální stav troposféry .  

 

Co je to podnebí?  Trvalý stav troposféry .  

  

Pojmy z meteorologie: 

Měřící přístroje 
a. Heliograf měří sluneční svit 
b. Ombrograf měří srážky 
c. Barometr měří tlak vzduchu 
d. Anemometr měří sílu větru 

 
Meteorologické prvky - Slouží k charakterizování stavu počasí.  
Mezi základní prvky patří: 

 sluneční svit         

 oblačnost                         

 vlhkost vzduchu 

 rychlost větru 

 teplota vzduchu                 

 tlak vzduchu                         

 srážky 

 dohlednost                         
  
Izobara - čára na mapě spojující místa se stejným tlakem. 
  
Cyklona - označení pro tlakovou níž. 
Anticyklona - označení pro tlakovou výš. 
Teplotní inverze - stav, kdy je u zemského povrchu nižší teplota než ve výšce.  

 

Poznámky: 

  



Archimédův zákon pro plyny 
 

Vztlaková síla působící na tělesa v atmosféře je rovna tíhové síle, která by působila na vzduch s objemem tělesa. 
  

Vzorec 

Fvz = V × ρvzduchu × g 
V - objem tělesa v m3 
ρvzduchu=1,27 kg/m3  
  
Je-li průměrná hustota tělesa menší než hustota vzduchu, těleso v atmosféře stoupá. 
  
Bude stoupat horkovzdušný balón vzhůru, pokud je celková hmotnost balónu 500 kg? Objem balónu je 80m3. 
  

Výpočet vztlakové síly: 

V = 80 m3   𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐h𝑢 = 1,27
𝑘𝑔

𝑚3 

g= 10 
𝑁

𝑘𝑔
 

Fvz = ? N 
------------------- 

𝐹𝑣𝑧 = 𝑉 ∙  𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐h𝑢 ∙ 𝑔 = 80 ∙ 1,27 ∙ 10 = 1016 𝑁 
  

Výpočet tíhové síly : 

m = 500 kg 

g= 10 
𝑁

𝑘𝑔
 

Fg = ? N 
------------------ 

𝐹𝑔 = m∙ 𝑔 = 500∙ 10 = 5 000 𝑁 

  

Odpověď:  𝐹𝑣𝑧 <  𝐹𝑔 𝐵𝑎𝑙ó𝑛 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑙𝑒𝑡í. 

 

Poznámky: 
 
 
 

Přetlak, podtlak, vakuum 

 

Podtlak - plyn má v nádobě tlak nižší než atmosférický.  
  
Přetlak - plyn má větší tlak než atmosférický. K měření přetlaku se užívá manometr.  
  
Vakuum -  prostor, ve kterém je podstatně nižší tlak, než je atmosférický. 
  

Podtlak a jeho využití :  

 Pití brčkem  

 Pití kojence z láhve, pití zvířat. 

 Přichycení GPS navigace na sklo. 
  

  



Přetlak a jeho využití :  

 Přetlak se využívá v nafouknutých pneumatikách, nafukovacích halách, potápěči mají stlačený kyslík v 
tlakových lahvích.  

 K vytvoření přetlaku se používá hustilka, kompresor. 
 

Proudění vzduchu a létání 
 

Pohyb vzduchu v atmosféře je způsoben rozdílným atmosférickým tlakem v různých místech atmosféry. To je 
způsobeno nerovnoměrnou teplotou na zemi. K měření rychlosti větru se používá anemometr.  
  

Aerodynamický vztlak na křídle  

Při vzájemném pohybu vhodně tvarovaných těles a vzduchu vzniká aerodynamický vztlak. Nutí křídlo stoupat 
vzhůru. 
 

 
 

Přímočaré šíření světla, rychlost světla 
 

Zdroj světla  - těleso, které vydává světlo. Zdroji světla mohou být jak rozžhavená tělesa (Slunce, plamen 

svíčky, vlákno žárovky), tak i tělesa nerozžhavená (zářivka, světluška, LED dioda...). 
  

Optické prostředí:  

1. Průhledné - světlo prochází, vidíme přes něj tělesa sklo, vzduch, čistá voda - tenký sloupec. 
2. Průsvitné - světlo prochází, nevidíme přes něj tělesa matnice, látka, papír, mlha, kouř. 
3. Neprůhledné - světlo přes něj neprochází - dřevo, železo, bakelit. 

   
Světlo se šíří přímočaře (po přímce - neumí zatočit). 
  
Rychlost šíření světla ve vzduchoprázdnu (vakuu) je 300 000 km/s. 
  

Zdroje světla  

-plošné - TV při pohledu z místnosti (vnímáme je jako plochu). 
-bodové - laser, lampa veřejného osvětlení, z dálky (vnímáme je jako tečku). 
 
 

  



Stín a polostín 
 

Stín je místo, kam nedopadá žádné světlo. Častěji se setkáváme s polostínem (místo, kam dopadá část světla ze  
zdroje). 
  

Jak vznikne stín? 

 

Jak vznikne polostín?  

 

Světlo a stín  

 Stín vzniká vždy na opačné straně, než je zdroj světla.  

 Velikost stínu závisí na vzdálenosti zdroje světla.  

 Při osvětlení neprůhledného tělesa více zdroji světla z různých míst vzniká několik polostínů.  

 Typickým využitím stínu jsou sluneční hodiny, které jsou zkonstruovány tak, aby podle toho, odkud svítí 
Slunce, pomocí stínu, ukazovaly správný čas. 

 

Zatmění Slunce a Měsíce 
 

Zatmění Slunce  nastává, když se před sluneční kotouč nasune kotouč Měsíce. Z míst na Zemi, která jsou ve 

stínu, pozorujeme úplné zatmění Slunce. Z míst, kde je na Zemi polostín, vidíme částečné nebo prstencové 

zatmění Slunce. 

 

 

 

 

 



Když se Měsíc dostane do stínu Země, pozorujeme zatmění Měsíce . Je-li Měsíc celý ve stínu, jde o úplné 

zatmění Měsíce. Není-li Měsíc celý ve stínu, pozorujeme částečné nebo polostínové zatmění Měsíce. 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze Měsíce 
 

Změny osvětlení viditelné části Měsíce způsobené změnami vzájemné polohy Slunce, Země a Měsíce 
nazýváme fáze Měsíce. Vystřídají se za 29,5 dne. Nejvýznamnějšími fázemi jsou nov, první čtvrť, úplněk  
a poslední čtvrť. Pomocí dalekohledu můžeme sledovat také fáze Merkuru a Venuše. 
  

Fáze Měsíce  

 Nov - Celá část Měsíce, která je osvětlená, je na opačné straně, než je viditelná z povrchu Země.  
Měsíc nevidíme.  

 První čtvrť - Vidíme přesně polovinu osvětlené části. Viditelná část má tvar písmena D 

 Úplněk - Vidíme celou osvětlenou část Měsíce.  

 Třetí čtvrť - Vidíme opět přesně polovinu osvětlené části Měsíce. Osvětlená část směřuje k písmenu C. 
  
V období od Novu k úplňku říkáme, že Měsíc dorůstá, od úplňku k Novu říkáme, že Měsíc couvá. 

 

Poznámky: 
 
  



Odraz světla na rovinném zrcadle 
 

Rovinné zrcadlo je jednostranně pokovované rovné sklo. 
 

Zákon odrazu  

Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu. 

 
Při řešení úloh na zákon odrazu vždy začneme kolmicí dopadu, pak narýsujeme odražený paprsek, který dopadá 
opět na lesklou plochu. V tomto místě opět sestrojíme kolmici dopadu a odražený paprsek.  
  
  
Pokud paprsek vstoupí do koutu ze zrcadel, které svírají úhel 45° pod vhodným úhlem, odrazí se zpět. 

 
 
V případě, že rovnoběžné paprsky dopadají na nerovný povrch, dochází k rozptylu světla. 

 
  



Zajímavý přístroj je periskop:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak zobrazuje rovinné zrcadlo?  

Při zobrazení stačí každým bodem vést dva paprsky (pod nějakým úhlem). Paprsky prodloužíme jakoby za 
zrcadlo. Tam, kde se protnou, vzniká obraz bodu.  

  
Obraz v rovinném zrcadle je:  

 zdánlivý  

 stejně velký jako předmět  

 stranově převrácený  

 

Předmět a jeho obraz jsou souměrně sdružené podle roviny zrcadla. Pro konstrukci obrazu tedy můžeme použít 

znalosti z geometrie, jak se konstruuje obraz geometrického útvaru v osové souměrnosti. 

 

Poznámky: 
  



Kulová zrcadla 
 

Kulová zrcadla dělíme na dutá a vypuklá. 
  

Duté zrcadlo  

 světlo odráží vnitřní povrch kulové plochy, rovnoběžné paprsky soustředí do jednoho bodu, ohniska. 
použití: zubařské zrcátko, kosmetické zrcátko, reflektory (parabolické), světlomety, dalekohledy, 
promítací přístroje… 
 

Vypuklé zrcadlo  

 světlo odráží vnější povrch kulové plochy, paprsky odražené od vypuklého zrcadla se vždy rozbíhají, 
vytvoří vždy zdánlivý zmenšený obraz. 
použití: zrcadla na nepřehledných křižovatkách či zatáčkách, zpětná zrcátka v dopravních prostředcích 

  
  

Důležité body na kulovém zrcadle :  

V - vrchol zrcadla 
F - ohnisko 
f - ohnisková vzdálenost (vzdálenost mezi F a V). Charakterizuje zakřivení zrcadla. 
C- střed křivosti  
a - vzdálenost předmětu od vrcholu 
a'- odrazu předmětu od vrcholu 
y - velikost předmětu (kolmá vzdálenost k optické ose) 
y' - velikost odrazu předmětu (kolmá vzdálenost k optické ose) 
 

 
 
Postup řešení příkladů 
-vždy vedu jeden paprsek, který je rovnoběžný s optickou osou a po odrazu prochází ohniskem 
-druhý paprsek prochází ohniskem a po odrazu je rovnoběžný s optickou osou 
-třetí paprsek může fungovat jako ověřovací. Vede přes střed křivosti 
  

  



Paprsky významných směrů : 

 

 

 

 



Lom světla 
 

Příklad - voda/vzduch 

 v každém prostředí se světlo šíří různou rychlostí. 

 Prostředí, v němž se světlo šíří rychleji, nazýváme prostředí opticky řidší. Prostředí, v němž se světlo šíří 
pomaleji, je prostředí opticky hustší. 

 

 

 

Mezní úhel  

Speciální případ lomu nastává, když je úhel lomu β = 90°. Úhel dopadu, který tomu odpovídá se nazývá mezní 
úhel αm. 
Je-li úhel dopadu větší než mezní úhel, lom světla nenastává a vzniká úplný odraz světla. 



Čočky 
 

Rozeznáváme dva druhy čoček : 

 Spojky - tlusté jsou ve středu. 

 

 

 Rozptylky - tlusté jsou při okrajích. 

 

Zobrazení předmětů spojkou  

Rovnoběžné paprsky se za spojkou sbíhají do jednoho bodu, který nazýváme ohnisko (F) 
Vzdálenost ohniska od čočky se nazývá ohnisková vzdálenost (f). 

 
 



Zobrazení předmětů rozptylkou  

Za rozptylkou se paprsky rozbíhají, jako by vycházely z jednoho bodu (F') 
Vzdálenost ohniska od čočky se nazývá ohnisková vzdálenost (f'). 

 

Geometrická metoda hledání obrazu čočky 

 

Příklady:  

 



 

 

 

 

 


