




TVAR 

VELIKOST BARVA 

VŮNĚ TVRDOST 

HUSTOTA POVRCH CHUŤ 



PEVNÉ KAPALNÉ PLYNNÉ 





Fyzikální veličiny popisují fyzikální děje, vlastnosti těles  
a jejich vzájemné působení 

označení
fyzikální 
veličiny 

číselnou 
hodnotu 
- velikost 

značku 
jednotky 

CO 
KOLIK 

ČEHO 



Atom je nejmenší, okem neviditelná částice běžné hmoty 

Všechny látky jsou tvořeny z atomů 

Kdybychom zvětšili atom do velikosti hrací kuličky            
          a mravence zvětšili také tolikrát byl by  
mravenec větší jak Česká republika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEBO 
Kdyby se 

všichni lidé 
z České 
republiky 

zmenšili na 
velikost atomů 
a postavili se 
za sebou, 
vytvořili by 
řadu dlouhou 

1 mm  



Uprostřed města Liberec 
položený fotbalový míč 

je JÁDRO ATOMU 

Uprostřed města 
položený 

fotbalový míč je 

JÁDRO ATOMU 

Uprostřed hřiště 
položený golfový 
míček je JÁDRO 

ATOMU 

ZÁKLADNÍ 
ČÁSTI ATOMU 



Atomy se spojují do větších celků, kterým říkáme 

MOLEKULY 

H2 
Molekulární vodík 

Ozón – aktivní kyslík 

Látce složené ze stejných atomů říkáme 

PRVEK 



je to samovolné pronikání částic 
jedné látky mezi částice druhé 

látky  
(např. čaj – cukr; voda – sirup; 

parfém – vzduch) 



U některých těles lze bez problémů popsat délku, šířku a výšku 

U jiných těles co mohou změnit polohu není zřejmá délka, šířka a výška 



d1 

d2 

d3 



STOPA je 
definována 

jako  
12 palců, 
nebo také 
30,48 cm 

Díky své 
jednoduchosti 

se LOKET 
používal všude 

ve světě 
 

KROK byl 
používán pro 

měření 
plochy  nebo 
při orientace 

v terénu 

Jedna PÍĎ 
odpovídá 

vzdálenosti  
0,199 metru 

Staročeský 
SÁH je 
roven 

1,7928 
metru 

 



K určení polohy bodu v prostoru musíš znát 3 HODNOTY, 
nejčastěji délky ve třech navzájem kolmých směrech 



Na Zemi určujeme polohu pomocí podle zeměpisné , 
zeměpisné  a nadmořské výšky 

Zeměpisná délka  

Zeměpisná šířka  

Nadmořská výška  



Převody jednotek času 
1 min. = 60 s 
1 hod. = 60 min = 3600 s 
1 d.  = 24 h 
1 r.  = 365,25 d. 
1 s  = 1/60  min. = 1/3600 h. 
1 s  = 1000 ms 



ZMĚNA POLOHY 

TĚLESA 

VZHLEDEM K 

JINÉMU TĚLESU 

 - je základní vlastností všech těles  - je základní vlastností všech těles 



podle způsobu podle trajektorie podle rychlosti 

POSUVNÝ 

OTÁČIVÝ 

PŘÍMOČARÝ 

KŘIVOČARÝ 

ROVNOMĚRNÝ 

  

NEROVNOMĚRNÝ 



DRÁHA 

RYCHLOST ČAS 

TRAJEKTORIE 

- doba, kterou urazí těleso 
určitou dráhu 

- porovnání dráhy za 
jednotku času 

- popisuje pohyb za pomoci 
přímky, kterou těleso 

opisuje při tomto pohybu 



ROZTAŽNOST  
TĚLES  A  LÁTEK 

ČÁSTICE SE POHYBUJÍ 
ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK 

2000 km/h 

Čím vyšší teplota, tím se částice pohybují rychleji 
Čím nižší teplota, tím se částice pohybuji pomaleji 



Při zahřívání  
se objem pevných těles, kapalin i plynů 
zvětšuje. 
 
Při ochlazení  
se jejich objem  
zmenšuje. 
 

ABSOLUTNÍ NULA 
částice se nepohybují         - 273,15 0C 

Tento jev se nazývá objemová ROZTAŽNOST. 
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ZÁKLADNÍ TEPLOTNÍ STUPNICE 

- 273,15 0C 



Hustota určuje hmotnost látky v jednotce objemu.  
Je to odvozená fyzikální veličina. 

Co znamená hustota? Příklad: Dvě krychle stejných rozměrů, z rozdílných 
látek - z olova a z hliníku, budou mít rozdílnou hmotnost. 

OZNAČENÍ JEDNOTKA 

ρ (ró – řecké písmeno) 1 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 

Hustotu měříme HUSTOMĚREM 



VÝPOČET HUSTOTY  
HMOTNOSTI A OBJEMU (pokud známe hustotu a hmotnost látky) 

hustota  =
𝒉𝒎𝒐𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕  

𝒐𝒃𝒋𝒆𝒎 
 

ρ  =
𝒎 

𝑽 
 = m : V 

hmotnost =hustota  x  objem 

m = ρ  x  V 

JAK PRACOVAT S POMOCNÝM TROJÚHELNÍKEM 

objem =
𝒉𝒎𝒐𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕 

𝒉𝒖𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂 
 

V  =
𝒎 

ρ 
 = m : ρ 



Ve vesmíru jsou základní 4 síly 
VELKÁ (JADERNÁ) SÍLA 
Drží jádro atomu pohromadě 

ELEKTROMAGNETICKÁ SÍLA 
Opačná znaménka se přitahují 

GRAVITAČNÍ SÍLA 
Drží nás na naší planetě, oběh vesmírných těles, 
naše planeta by ulétla slunci 

MALÁ SÍLA 
Způsobuje 
radioaktivitu, 
samovolný rozpad 
jader atomu 



PŮSOBENÍ PŘI DOTYKU 

statické působení 
 

dynamické působení 

PŮSOBENÍ NA DÁLKU 
silového pole 

GRAVITAČNÍ POLE 

ELEKTRICKÉ POLE 

MAGNETICKÉ POLE 

Tělesa jsou vůči 
sobě v klidu 

Tělesa se vůči 
sobě pohybují 





PŮSOBENÍM SÍLY  
SE MĚNÍ POHYB  
TĚLESA 

PŮSOBENÍM SÍLY  
SE MĚNÍ TVAR  
TĚLESA 
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PROTON   
kladný elektrický 

náboj  

ELEKTRON  
záporný elektrický 

náboj 

NEUTRON   
neutrální elektrický 

náboj 

- látky jsou složeny z atomů 
- atomy obsahují protony, neutrony a elektrony 

 

Všechny látky se skládají z atomů, které jsou za běžných podmínek  
 

elektricky neutrální. 
 

Třením těles o sebe dochází k zelektrovánín a na těchto tělesech vzniká  
 

ELEKTRICKÝ NÁBOJ. 





CO JE TO ELEKTRICKÝ VODIČ A IZOLANT? 

 
•elektrické vodiče jsou látky,  
které jsou schopné dobře vést  
elektrický proud  jsou elektricky vodivé  
(např. různé kovy nebo tuha) 
 
 
•elektrické izolanty jsou látky,  
které nejsou schopny vést  
elektrický proud jsou elektricky nevodivé  
(např. plast, sklo nebo guma) 
 

 
•vodné roztoky mohou vést elektrický proud 
•vzduch je za normálních podmínek nevodivý, vodivým se může 
stát jen během bouřky (blesk). 



jádro 
izolace 

V praxi jsou vodiče obklopeny nevodivou látkou 
IZOLANTEM 

 
Nesmí dojít k náhodnému dotyku člověka nebo zvířete 

 
 
  



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OCHRANY PŘED BLESKEM: 

 

 Nejlepší ochranou jsou obydlí a jiné objekty s dobrým 

bleskosvodem. Nedotýkejte se zbytečně při bouřce 

spotřebičů, zásuvek, vypínačů a jiných součástek 

připojených k rozvodu elektrické energie. 

 Při bouřce se nezdržujte na volném prostranství, pod 

osamělými stromy, na nechráněných kopcích či skalách. 

 Nebezpečná je také chůze nebo jízda na kole a 

motocyklu na cestách, které nejsou alespoň částečně 

chráněny stromořadím nebo elektrickým vedením. 

 Za bouřky se nikdy nekoupejte, nebezpečí hrozí nejen 

při úderu blesku do vody ale i do vzdálených objektů na 

břehu. 

 Bezpečni jste uvnitř kovových těles (automobilu). 
  



Uspořádaný pohyb 
částic s elektrickým 
nábojem 
 
SMĚR - Pohyb od kladného 
(+) pólu k zápornému (-)  

Elektrický proud je fyzikální veličina 

OZNAČENÍ JEDNOTKA 

I A (ampér) 

Elektrický proud měříme 
AMPÉRMETREM 

Velikost elektrického proudu závisí na množství 
elektrického náboje protékajícího obvodem  

(čím větší elektrický náboj, tím větší proud). 



Nejčastější příčina 
elektrického proudu 
 
Jsou-li 2 tělesa nabitá opačným nábojem 
vzniká mezi nimi elektrické napětí 
 

Napětí zaniká dotykem obou těles a 
následným vyrovnáním náboje 

Elektrické napětí je fyzikální veličina 

OZNAČENÍ JEDNOTKA 

U V (volt) 

Elektrické napětí měříme 
VOLTMETREM 



Schéma elektrického obvodu je zjednodušený obrázek, který zobrazuje pomocí 
schématických značek součásti elektrického obvodu a způsob zapojení 

vodič 

uzel 

nespojené 
vodiče 

elektrický 
článek 

baterie 
ze tří 

článků 

žárovka 

pojistka 

spínač 
zavřený 

spínač 
otevřený 

zvonek 



Z ÚČINKŮ ELEKTRICKÉHO PROUDU 

DRUHY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 



CHRÁNÍ NÁS PŘED 
VESMÍRNÝM 
ZÁŘENÍM 


