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TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚTU: FYZIKA VE ŠKOLNÍM ROCE 

2019/2020 

 

 
1. Soustava fyzikálních veličin a jednotek a jejich měření, mezinárodní soustava jednotek SI  

2. Vektorové a skalární veličiny a operace s vektory, rozklad vektoru na různoběžné složky 

3. Vztažná soustava a mechanický  pohyb 

4. Průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrného  pohybu 

5. Zrychlení hmotného bodu a rovnoměrně zrychlený (zpomalený) pohyb), volný pád 

6. Vzájemné působení těles a Newtonovy pohybové zákony, hybnost tělesa, zákon zachování hybnosti 

7. Hmotnost a síla , definice vztahu a výpočet 

8. Mechanická práce a stálé síly, výpočet výkonu a účinnosti 

9. Výčet a popis základních služeb poskytovaných operačním systémem Windows 7 (8 nebo 10) v oblasti  

10. Moment síly, momentová věta a těžiště tuhého tělesa, rovnovážné polohy tělesa 

11. Vzájemné silové působení částic, potenciální energie částic a modely struktur látek různých skupenství 

12. Měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice první a druhý termodynamický zákon 

13. Termodynamické děje v ideálním plynu: izotermický, izobarický , izochorický a adiabatický 

14. Krystalické a amorfní látky, krystalová mřížka a poruchy krystalové mřížky 

15. Povrchová vrstva kapaliny, povrchová energie kapaliny, povrchová síla, povrchové napětí  

16. Změny skupenství látek, skupenská tepla, sytá a přehřátá pára, fázový diagram, trojný bod, kritický stav 

látky 

17. Dynamika kmitavého pohybu a rovnice postupné vlny 

18. Hlasitost a intenzita zvuku, rychlost zvuku a šíření zvuku v prostředí 

19.  Elektrický náboj, elementární náboj, zákon zachování elektrického náboje 

20.  Elektrická síla, Coulombův zákon elektrické pole, intenzita elektrického pole, elektrické siločáry 

21.  Pohyb částice s nábojem v elektrickém poli a práce sil elektrického pole, elektrické napětí a elektrický po-

tenciál 

22.  Magnetická indukce, silové působení magnetického pole na vodič s proudem a pole vodičů s proudem 

(přímý vodič, válcová cívka). 

23. Elektrárna, přenosová soustava energetiky, ztráty při přenosu elektrické energie vedením  

24. Šíření světla v optickém prostředí, rychlost světla, světelný paprsek, vlnoplocha 

25. Složení atomového jádra, jaderné síly, hmotnostní úbytek, a vazební energie jádra, stabilita jádra a možnosti 

uvolnění jaderné energie 
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