
 
 

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ODBORNÉHO VÝCVIKU 
 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
 

 
Téma   Název       

 

1.    Výkonové zesilovače   

2.  Indikátory vybuzení v audio systémech 

3.  Bezpečnostní optoelektronické závory 

4.  Zvukem ovládané spotřebiče 

 

Každé téma obsahuje: 

Čtení elektrotechnických schémat 

Určování součástek podle typu a hodnoty, včetně jejich vyhledání v katalogu 

Měření elektrických a neelektrických veličin 

Technologie výroby a úpravy plošných spojů  

Technologie konstrukce elektronického obvodu podle schématu 

Technologie pájení 

Oživení elektronického obvodu 

Hardware ve výpočetní technice 

 – komponenty, periferie, konektory, kompatibilita, servis 

Metalické a bezdrátové sítě 

 – UTP kabely, krimpování koncovek, konfigurace síťových prvků  

Bezpečnost práce a normy    

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022         Josef Bardoň         Ing. Vladislav Walach 

          předseda MKE            ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
 

 

1. Kódování informace v počítači: 

a) číselné soustavy, převody 

b) kódování celých a reálných čísel 

c) kódování znaků 

2. Architektura počítače: 

a) rozdělení počítačů a jejich využití 

b) architektura počítače podle JvN 

c) popis částí stolního počítače 

3. Kalkulační stroje: 

a) definice a rozdělení 

b) popis částí a obvodů 

c) blokové schéma a princip činnosti 

d) logika (operační systémy) 

4. Základní deska počítače: 

a) definice, popis, parametry 

b) čipová sada a její vývoj 

c) firmware základní desky (BIOS, UEFI) 

5. Procesory: 

a) definice, rozdělení, parametry 

b) architektura procesoru a její vývoj 

c) komunikace procesoru s okolím 

6. Polovodičové paměti: 

a) definice, rozdělení, parametry 

b) paměti typu RAM 

c) paměti typu ROM, FlashROM 

d) polovodičové paměti v PC 



7. Paměti s pohyblivou magnetickou vrstvou: 

a) principy čtení a zápisu 

b) pevný disk – popis elektromechanických částí, parametry 

c) pevný disk – geometrie 

d) pevný disk – logická struktura, souborový systém 

8. Optické paměti: 

a) principy čtení a zápisu 

b) formáty optických pamětí (CD, DVD, BD) 

c) mechanika optických pamětí 

9. Sběrnice: 

a) definice, rozdělení, parametry 

b) lokální a systémové sběrnice 

c) sběrnicové standardy pro rozšiřující karty 

10. Univerzální rozhraní počítače: 

a) definice, rozdělení 

b) RS-232 

c) USB 

d) Bluetooth 

11. Grafické a zvukové adaptéry: 

a) grafické adaptéry 

b) zvukové adaptéry 

12. Rozhraní pro pevný disk, SSD a optické mechaniky: 

a) ATA rozhraní (PATA, SATA) 

b) M.2 rozhraní pro SSD 

c) SAS rozhraní 

d) tvorba diskových polí, řadič RAID 

13. Napájení počítače: 

a) srovnání stabilizovaných napájecích zdrojů (lineární, spínaný) 

b) blokové schéma a princip činnosti spínaného zdroje 

c) parametry počítačového napájecího zdroje 

d) UPS – záložní napájecí zdroje 

14. Chlazení částí počítače: 

a) Joule-Lenzův zákon, šíření tepla 

b) tepelně namáhané části stolních a přenosných počítačů 

c) technologie vzduchových chladičů 

d) technologie kapalinových chladičů 

e) extrémní techniky chlazení 

 

 



15. Vstupní periferie pro ovládání počítače: 

a) klávesnice 

b) polohovací zařízení 

c) technologie dotykových displejů 

16. Zobrazovací jednotky – monitory, displeje: 

a) barevný model RGB 

b) princip a parametry technologií CRT, LCD, OLED, eInk 

17. Zobrazovací jednotky – projektory: 

a) barevný model RGB 

b) principy a parametry technologií DLP, LCD 

18. Zařízení pro digitalizaci obrazu: 

a) digitální fotoaparáty 

b) skenery 

19. Impaktní a 3D tiskárny: 

a) barevný model CMYK, rozdělení, parametry 

b) jehličkové tiskárny 

c) řádkové tiskárny 

d) 3D tiskárny 

20. Neimpaktní tiskárny: 

a) barevný model CMYK, rozdělení, parametry 

b) inkoustové tiskárny 

c) laserové a LED tiskárny 

d) termotiskárny 

21. Počítačová síť: 

a) definice a rozdělení počítačových sítí, základní pojmy 

b) modely počítačové sítě 

c) zapouzdření PDU 

22. Technické prostředky počítačových sítí: 

a) Pasivní prvky sítě 

b) Aktivní prvky sítě 

23. Topologie počítačových sítí: 

a) topologie sítí LAN 

b) přístupové a přenosové metody,  

c) strukturovaná kabeláž 

24. Standardy počítačových sítí: 

a) definice, základní pojmy 

b) síťový standard IEEE 802.3 (Ethernet) 

c) datový rámec standardu Ethernet 

 



25. Bezdrátové technologie počítačových sítí: 

a) druhy a vlastnosti bezdrátových spojů 

b) antény 

c) síťový standard IEEE 802.11 (WIFI) 

26. Internet: 

a) definice a základní rysy Internetu 

b) IP adresa protokolu IPv4 a IPv6 

c) služby Internetu 

d) technologie připojení k Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022    Ing. Dušan Pauček       Ing. Vladislav Walach 

           předseda PKE            ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ELEKTRONIKY 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
 

1. Lineární prvky elektronických obvodů – R, L, C, rezonance 

- Vlastnosti R,L,C 

- Konstrukce R,L,C 

- Chování v střídavém a stejnosměrném obvodě 

- Charakter obvodu, rezonance 

2. Polovodičové nelineární prvky  - dioda, tyristor 

- Polovodič, vlastní a nevlastní vodivost 

- Přechod PN 

- Druhy diod, chování a VA charakteristiky 

- Tyristor, chování a VA charakteristika 

3.  Polovodičové nelineární prvky tranzistor 

- Polovodič a nevlastní vodivost 

- Bipolární tranzistor, chování, zapojení, VA charakteristika 

- Unipolární tranzistor, druhy, chování, VA charakteristika 

4. Děliče napětí 

- Odporový, nezatížený, zatížený, schéma, princip, odvození 

- Frekvenčně závislý, popis, schéma, charakteristiky 

5. Usměrňovače 

- Rozdělení 

- Jednotlivá zapojení, popis funkce, charakteristiky 

- Funkce kondenzátoru 

6. Stabilizátory napětí 

- Parametrický, zapojení, návrh, funkce 

- Zpětnovazební, zapojení, princip 

7. Síťové napájecí zdroje 

- Lineární, schéma, popis jednotlivých částí, výhody a nevýhody 

- Spínaný, schéma, popis jednotlivých částí, výhody a nevýhody 

 

 



 

 

8. Zesilovače nízkofrekvenční 

- Rozdělení a třídy 

- Schéma, popis funkce 

9. Zesilovače nízkofrekvenční 

- Nastavení pracovního bodu 

- Stabilizace pracovního bodu 

10. Operační zesilovače 

- Vlastnosti ideálního OZ 

- Zapojení OZ, invertující, neinvertující a odvození zesílení 

- Další zapojení OZ, sumátor, invertor 

11. Oscilátor 

- Zpětná vazba čtyřpólu 

- Princip oscilátoru 

- Podmínky oscilací 

- Druhy oscilátorů 

12. Impulzní technika - impuls, tvarovací obvody, klopné obvody, tranzistor jako spínač 

- Popis impulsu, ideální, reálný 

- Tvarovací obvody 

- Klopné obvody, zapojení, popis funkce 

13. Modulace, modulátory, demodulátory 

- Druhy modulací s popisem modulačního, modulovaného a nosného signálu 

- Modulátor, schéma a princip 

- Demodulátor, schéma a princip 

14. Šíření elektromagnetického vlnění, vf vedení, antény 

- Vznik elektromagnetické vlny 

- Způsoby šíření elektromagnetických vln 

- Vysokofrekvenční vedení, vlnová impedance 

- Druhy a parametry antén 

15. Elektroakustické měniče, záznam zvuku 

- Mikrofony, druhy, popis a princip 

- Reproduktory, druhy, popis a princip 

- Záznam zvuku 

16. Rozhlasový přenosový řetězec 

- Úloha rozhlasového přenosového řetězce 

- Vývoj rozhlasového přenosového řetězce 

- Služby rozhlasového přenosového řetězce 

 

 



 

 

17. Televizní přenosový řetězec 

- Úloha televizního přenosového řetězce 

- Vývoj televizního přenosového řetězce 

- Digitální televizní přenosový řetězec 

18. Optický přenosový řetězec 

- Princip optického přenosového řetězce 

- Zdroje světelného záření 

- Přijímače světelného záření 

- Optická cesta 

19. Číselné soustavy, logické funkce 

- Druhy číselných soustav, základ, znaky 

- Přepočty mezi číselnými soustavami 

- Logické funkce, tabulka, zápis, zapojení 

20. Minimalizace logické funkce 

- Význam minimalizace logické funkce 

- Druhy minimalizace 

- Karnaughova mapa, její zápis a minimalizace logické funkce 

21. Kombinační logické obvody 

- Binární sčítačka 

- Kodér, zapojení a princip 

- Dekodér, zapojení a princip 

- Multiplexer a demultiplexer 

22. Sekvenční logické obvody 

- Obecný princip sekvenčního logického obvodu a rozdělení 

- Klopné obvody RS,JK,D a T 

- Binární čítač 

- Paměťový registr 

23. Programovatelné automaty PLC 

- Popis PLC 

- Způsob programování 

- Výhody 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022             Ing. Dušan Pauček     Ing. Vladislav Walach 

         předseda PKE    ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

 

1. Obecné vlastnosti měřících přístrojů 

a.) Ukazatel, číselník, stupnice 

b.) Aretace a tlumení 

c.) Konstanta měřicího přístroje, třída přesnosti 

d.) Značky na měřících přístrojích 

2. Metody měření, chyby a rušivé vlivy měření 

a.) Přímá metoda 

b.) Nepřímá metoda 

c.) Porovnávací metoda  

d.) Chyby podle výskytu a vzniku 

e.) Matematické vyjádření chyby 

3. Změna rozsahů měřících přístrojů 

a.) Jaké jsou možnosti zvětšení měřicích rozsahů ampérmetru a voltmetru 

b.) Předřadník – nakresli schéma a odvoď vzorec pro určení hodnoty 

předřadníku 

c.) Bočník – nakresli schéma a odvoď vzorec pro určení hodnoty bočníku 

d.) Měřící transformátor proudu – nakresli schéma pro zapojení MTI do 

obvodu, vysvětli převod, jak se určí velikost změřeného proudu, chyby 

MTI 

4. Měření a regulace proudu a napětí 

a.) Co je to napětí, co je to proud 

b.) Nakresli schéma pro měření a regulaci proudu a napětí 

c.) Vysvětli princip reostatu a potenciometru 

d.) Vlastnosti ampérmetru a voltmetru 

e.) Popiš princip magnetoelektrické měřicí soustavy 

 

 



 

5. Osciloskop 

a.) Na co se používá osciloskop a jak se zapojuje do obvodu, nakresli 

schéma 

b.) Jaké veličiny určíš pomocí osciloskopu 

c.) Jak určíš hodnoty měřených veličin  

d.) Blokové schéma osciloskopu a princip vykreslování 

e.) Nakresli schéma zapojení pro měření průběhů napětí na usměrňovači 

f.) Měření proudu pomocí osciloskopu  

6. Metody měření odporu 

a.) Co je to odpor, na čem závisí 

b.) Vysvětli přímé metody měření odporu 

c.) Nakresli schéma pro nepřímé metody měření (Ohmova a porovnávací 

metoda měření) 

d.) Nakresli schéma a vysvětli můstkovou metodu měření  

7. Metody měření kapacity kondenzátoru a vlastní indukčnosti cívky 

a.) Přímé metody měření 

b.) Nepřímé metody měření – Ohmova metoda měření 

c.) Můstkové metody měření 

d.) Rezonanční metody měření indukčnosti a kapacity 

8. Měření na rezonančních R, L, C obvodech 

a.) Nakresli schéma zapojení pro měření sériového a paralelního RLC 

obvodu 

b.) Popiš postup měření frekvenční charakteristiky sériového a paralelního 

RLC obvodu 

c.) Nakresli závislost proudu a impedance na frekvenci v sériovém a 

paralelním RLC obvodu 

d.) Co to je rezonanční frekvence, na čem je závislá a napiš Thompsonův 

vztah pro výpočet rezonanční frekvence 

e.) Jak se zjistí při měření, že obvod je v rezonanci 

9. Měření výkonu ve stejnosměrné soustavě 

a.) Nakresli schéma a vysvětli přímé měření výkonu 

b.) Nakresli schéma a vysvětli nepřímé měření výkonu 

c.) Popiš číselník, svorky a změnu rozsahu wattmetru 

d.) Napiš vzorec pro určení konstanty wattmetru 

e.) Popiš princip elektrodynamické měřicí soustavy 

 



 

 

10. Měření ve střídavé jednofázové soustavě (P, Q, S, cos φ) 

a.) Nakresli schéma pro měření střídavých výkonů 

b.) Vysvětli činný, zdánlivý a jalový výkon a napiš vzorce 

c.) Co je to účiník, jak se určí 

d.) Vysvětli co je impedance obvodu a její složky (činný odpor a 

reaktance), jak se zjistí měřením 

e.) Vysvětli jednotlivé složky střídavého proudu 

11. Měření frekvence a fázového posunu 

a.) Popiš základní veličiny periodického průběhu (okamžitá, maximální, 

efektivní a střední hodnota) 

b.) Co je to frekvence a fázový posun 

c.) Popiš přímou a nepřímou metodu měření frekvence 

d.) Popiš metodu měření fázového posunu pomocí ampérmetru, voltmetru 

a wattmetru 

12. Měření na transformátoru 

a.) Co je to transformátor 

b.) Nakresli schéma pro měření transformátoru naprázdno 

c.) Nakresli náhradní elektrické schéma transformátoru naprázdno 

d.) Napiš vzorce pro výpočet jednotlivých složek proudu a výkonů 

e.) Nakresli schéma pro měření transformátoru nakrátko 

f.) Nakresli náhradní elektrické schéma transformátoru nakrátko 

g.) Napiš vzorce pro výpočet jednotlivých složek napětí, účiníku 

a impedance vinutí 

13. Měření charakteristik polovodičových součástek I 

a.) Popiš diodu, Zenerovu diodu a tyristor 

b.) Vysvětli voltampérovou charakteristiku diody, Zenerovy diody a 

tyristoru a jejich katalogové hodnoty 

c.) Nakresli schéma pro měření voltampérové charakteristiky diody, 

Zenerovy diody a tyristoru v propustném a závěrném směru 

d.) Nakresli schéma zapojení parametrického stabilizátoru se Zenerovou 

diodou a jeho převodní charakteristiku 

 

 

 

 



 

 

14. Měření charakteristik polovodičových součástek II 

a.) Popiš bipolární tranzistor 

b.) Vysvětli voltampérové charakteristiky bipolárního tranzistoru a jeho 

mezní hodnoty 

c.) Nakresli schéma zapojení pro měření vstupní a výstupní voltampérové 

charakteristiky bipolárního tranzistoru v zapojení se společným 

emitorem  

15.  Měření na usměrňovačích 

a.) Co to jsou usměrňovače 

b.) Napiš rozdělení usměrňovačů 

c.) Nakresli schéma zapojení jednocestného, dvoucestného a můstkového 

usměrňovače 

d.) Nakresli průběhy napětí před a po usměrnění u jednotlivých zapojení 

e.) Jaký má vliv kapacita kondenzátoru na kvalitu usměrnění 

16.  Měření ziskové frekvenční charakteristiky filtrů 

a.) Rozdělení filtrů, k čemu slouží filtry  

b.) Co to je zisková frekvenční charakteristika, zesílení, zisk 

c.) Nakresli schéma zapojení pro měření ziskové frekvenční charakteristiky 

dolní a horní propusti 

d.) Popiš postup měření ziskové frekvenční charakteristiky dolní a horní 

propusti 

e.) Co je mezní frekvence a jak se určí 

17.  Měření na operačních zesilovačích (OZ) 

a.) Co je operační zesilovač, popiš vlastnosti ideálního OZ 

b.) Nakresli schéma pro měření invertujícího a neinvertujícího zapojení OZ 

c.) Na čem závisí napěťové zesílení OZ v invertujícím a neinvertujícím 

zapojení (vzorce) 

d.) Nakresli ziskovou frekvenční charakteristiku OZ 

e.) Co je to tranzitní frekvence  

 

 

 

 

 

 



 

18.  Měření na kombinačních logických obvodech 

a.) Napiš pravdivostní tabulky základních logických funkcí 

b.) Vysvětli napěťové úrovně vstupních a výstupních logických proměnných 

TTL obvodů 

c.) Nakresli schéma zapojení pro měření převodní charakteristiky hradla 

NAND  

d.) Nakresli a vysvětli převodní charakteristiku hradla NAND 

19.  Měření na sekvenčních logických obvodech 

a.) Blokové schéma SLO a obecný popis 

b.) Rozdělení SLO 

c.) Transformace obvodů RS, JK, D, 

d.) Čítače z JK a D 

e.) Časový diagram čítačů  

20.  Programovatelné automaty – PLC 

a.) Vysvětli zkratku PLC a z čeho se takový průmyslový automat skládá 

b.) Popiš vstupy a výstupy PLC 

c.) Nakresli základní značky používané při programování 

d.) Vysvětli liniové schéma, jak se programují základní logické funkce 

(součet a součin) 

e.)  Vysvětli, k čemu slouží časovače a čítače u PLC, kolik časovačů a 

čítačů PLC obsahuje 

f.) Jaké druhy časovačů a čítačů obsahuje PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022                   Ing. Dušan Pauček     Ing. Vladislav Walach 

          předseda PKE    ředitel školy 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE 

 Z JAZYKA ANGLICKÉHO 

 
Zkušební období:  2023 

Obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
26-41-M/01 Elektrotechnika    

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 

  
 

1. Travelling - The United Kingdom 

2. Holidays (and travelling) - London 

3. Customs and traditions - Holidays and Celebrations in the United Kingdom 

4.   Food and drinks - Czech and English Cuisine 

5. Everyday life – The Czech Republic 

6. Travelling - The United States of America 

7. Customs and traditions - Holidays and Celebrations in the United States 

8. Travelling - Prague 

9.   Culture - William Shakespeare 

10. Personal identification and characteristics - Unforgetable Personalities  

in British History 

11. Means of transport - American Cities 

12. Social events - My Region 

13. Job and occupation - Applying for a Job 

14. Reastaurants - Culture Life 

15. Keeping fit - Sport 

16. Climate and weather - Environment 

17. Health and body care - Health 

18. Housing and living - Housing in Britain 

19. Learning and education - Education 

20. Family and friendship - Young People and their Problems   

   

 

 

 

V Havířově 9. září 2022               Mgr. Gabriela Přidalová    Ing. Vladislav Walach 

        předseda PKCJ     ředitel školy 



 
 

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:   26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  
  26-41-M/01 Elektrotechnika    

   
 

 
 
Téma   Název       

 

1.    Počítačové zpracování textu I    

2.  Počítačové zpracování textu II    

3.  Práce v tabulkovém kalkulátoru I    

4.  Práce v tabulkovém kalkulátoru II    

5.  Tvorba elektronické prezentace 

6.  Tvorba statických webových stránek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022          Ing. Gabriela Dembowská     Ing. Vladislav Walach 

             předseda PKEI             ředitel školy 

 



 

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE 

Z FYZIKY 

 
Zkušební období:  2023 

Obor:    26-41-M/01 Elektrotechnika 
    26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

 
 

1. Kinematiky hmotného bodu – kinematika, hmotný bod, klid a pohyb tělesa, poloha HB, 

trajektorie a dráha HB, rychlost pohybu, rovnoměrný pohyb, rovnoměrně zrychlený 

přímočarý pohyb, dráha rovnoměrně zrychleného pohybu, volný pád, skládání pohybů a 

rychlostí, rovnoměrný pohyb po kružnici. 

 
2. Dynamika hmotných bodů – izolované těleso, model izolovaného tělesa, inerciální a 

neinerciální vztažná soustava, síla, Newtonovy pohybové zákony, hybnost, změna hybnosti, 

zákon zachování hybnosti, tření, třecí síla, pohyb na nakloněné rovině, dostředivá a 

odstředivá síla. 

 
3. Mechanika tuhého tělesa – tuhé těleso, moment síly (velikost, směr – pravidlo pravé ruky), 

momentová věta, skládání sil (rovnoběžných působících v různých bodech stejného i 

opačného směru, různoběžných sil působících v různých bodech), rozkládání sil, dvojice sil, 

moment dvojice sil, těžiště tuhého tělesa, rovnovážné polohy, stabilita tělesa, kinetická 

energie tuhého tělesa – posuvný pohyb, otáčivý pohyb. 

 
4. Mechanika kapalina plynů – vlastnosti kapalin a plynů, tlak v kapalině vyvolaný vnější silou 

(Pascalův zákon, hydraulické zařízení, hydrostatická tlaková síla na dno nádoby), vyvolaný 

tíhovou silou (hydrostatický tlak, hydrostatické paradoxon, spojené nádoby), tlak vzduchu 

vyvolaný tíhovou silou (atmosféra, atmosférický tlak, Torricelliho pokus), vztlaková síla, 

Archimedův zákon, chování těles v kapalině. 

 
5. Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli – gravitační pole, gravitační interakce, 

gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, intenzita gr. pole, gr. pole radiální a homogenní, 

tíhová síla, pohyby v homogenním tíhovém poli Země, volný pád, vrhy – svislý vzhůru, 

vodorovný, šikmý, pohyby těles v radiálním gravitačním poli Země a Slunce – Keplerovy 

zákony 

 
6. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny – mechanická práce, kinetická energie, potenciální 

energie, mechanická energie, zákon zachování energie, vzájemné přeměny kinetické a 

potenciální energie, výkon a účinnost, práce a teplo, vnitřní energie, změna vnitřní energie 

konáním práce a tepelnou výměnou, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, první 

termodynamický zákon. 



7. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek a molekulové fyziky – veličiny 

molekulové fyziky, kinetická teorie stavby látek, termodynamická soustava, izolovaná 

soustava, rovnovážný stav termodynamické soustavy, teplota, teplotní stupnice, vnitřní 

energie, změna vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou, teplo. 

 
8. Struktura a vlastnosti plynů – ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle rychlostí, střední 

kvadratická rychlost, teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyziky, stavové veličiny a 

stavová rovnice děje s ideálním plynem, izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický 

(definice, zákon, pV diagram, energetické hledisko), kruhový děj s ideálním plynem, práce 

plynu při stálém tlaku, kruhový děj, 2. termodynamický zákon.  

 
9. Struktura a vlastnosti kapalin – základní pojmy (povrchová vrstva, sféra molekulového 

působení, povrchová síla a povrchové napětí), jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny, 

smáčivost a nesmáčivost kapaliny, kapilární jevy, kapilární elevace, kapilární deprese, 

kapilární tlak, teplotní objemová roztažnost kapalin.  

 
10. Struktura a vlastnosti pevných látek – krystalické a amorfní látky, ideální krystalová mřížka, 

poruchy krystalové mřížky, deformace pevného tělesa, 2 základní druhy deformací, 

deformace podle deformující síly, normálové napětí, Hookův zákon pro pružnou deformaci 

tahem, teplotní roztažnost pevných látek. 

 
11. Skupenské přeměny látek – skupenské přeměny látek, tání, tuhnutí, var, vypařování, 

kapalnění, sublimace, desublimace, sytá a přehřátá pára, fázový diagram.  

 
12. Elektrický náboj a elektrické pole – elektrické pole, elektrický náboj, Coulombův zákon, 

intenzita el. pole, el. práce, el. napětí, el. potenciál, siločáry a ekvipotenciální plochy, vodič a 

izolant v el. poli, kapacita vodiče, kondenzátory. 

 
13. Obvod stejnosměrného proudu – elektrický proud jako děj a jako veličina, Ohmův zákon, 

elektrický odpor kovového vodiče, rezistory, spojování rezistorů, ampérmetr, voltmetr, 

Kirchhoffovy zákony, práce a výkon stejnosměrného el. obvodu.  

 
14. Elektrický proud v látkách – elektrický proud v polovodičích, závislost rezistivity na teplotě, 

vlastní a nevlastní vodivost, polovodičová dioda, tranzistor, elektrický proud v kapalinách, 

elektrolyt, elektrolytická disociace, elektrolýza, Faradayovy zákony, elektrický proud v 

plynech, nesamostatný a samostatný výboj, výboj v plynu za atmosférického a sníženého 

tlaku. 

 
15. Stacionární magnetické pole – zdroje, tyčový magnet (části, indukční čáry mg. pole tyč. 

magnetu), mg. pole vodiče s proudem, mg. síla, mg. indukce, Ampérovo pravidlo pravé ruky, 

Flemingovo pravidlo levé ruky, mg. pole rovnoběžných vodičů s proudem, mag. pole cívky, 

částice s nábojem v mag. poli, , skupiny mag. látek, elektromagnet.  

 
16. Nestacionární magnetické pole – zdroje nestacionárního mg. pole, jev elektromagnetické 

indukce, magnetický indukční tok, změna mg. indukčního toku, Faradayův zákon elmg. 

indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, indukčnost cívky, Faradayův zákon pro cívku, energie 

elmg. pole, Foucaltovy vířivé proudy. 



 

 

17. Obvod střídavého proudu – jednoduché obvody střídavého proudu, obvod s odporem, s 

indukčností, s kapacitou, složené obvody střídavého proudu, obvod s RLC v sérii, induktance, 

střídavý proud v energetice, generátor střídavého proudu, trojfázová soustava střídavého 

napětí (zapojení do hvězdy, zapojení do trojúhelníku), elektromotor na trojfázový proud, 

transformátor, přenos elektrické energie. 

 
18. Kmitavý pohyb – mechanický oscilátor, periodický pohyb, perioda, frekvence, kinematika 

kmitavého pohybu, okamžitá výchylka, rychlost, zrychlení, fáze, složené kmitání, dynamika 

kmitavého pohybu, pohybová rovnice, parametry mechanického oscilátoru, vlastní a nucené 

kmitání, rezonance, přeměny energie v mech. oscilátoru.  

 
19. Mechanické vlnění – vznik a druhy vlnění, rovnice postupného vlnění, interference vlnění, 

odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění, odraz, lom a ohyb vlnění, zvuk.  

 
20. Vlnové vlastnosti světla – světlo jako elektromagnetické vlnění, šíření světla, odraz a lom 

světla, úplný odraz světla, disperze světla, interference světla, ohyb světla, polarizace světla . 

 
21. Zobrazování optickými soustavami – zobrazování odrazem – rovinné zrcadlo, kulová zrcadla 

(duté, vypuklé), zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, zobrazování lomem – čočky (spojka, 

rozptylka), optická mohutnost, oko, lupa, mikroskop, dalekohled.  

 
22. Kvantová fyzika – foton, fotoelektrický jev, modely atomu, kvantově mechanický model 

atomu vodíku. 

 
23. Jaderná fyzika – základní pojmy, atomové jádro, proton, neutron, protonové, nukleonové a 

neutronové číslo, izotopy, vazebná energie jádra, přirozená radioaktivita, zákon 

radioaktivního rozpadu, rozpadové řady, jaderné reakce. 

 
24. Astrofyzika – sluneční soustava (Slunce, planety, měsíce, planetky, komety, meteory, 

meteority), hvězdy a základní údaje o hvězdách, galaxie, pohyb těles v centrálním 

gravitačním poli Slunce a Země. 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 9. září 2022            Mgr. Aleš Řihošek       Ing. Vladislav Walach 

           vyučující           ředitel školy 


