
Seminář a cvičení z fyziky

Seminář a cvičení z fyziky oktáva

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k učení
• Kompetence občanská
• Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Mechanika
Žák rozliší veličiny skalární a vektorové inerciální a neinerciální vztažná soustava
Rozpozná soustavy inerciální a neinerciální inerciální a neinerciální vztažná soustava
Užívá při řešení úloh moment síly moment setrvačnosti
Užívá při výpočtech moment setrvačnosti moment setrvačnosti
Objasní na Bernoulliho rovnici zákon zachování energie Bernoulliova rovnice
Tematický celek - Molekulová fyzika a termika

měrná tepelná kapacitaSestaví kalorimetrické rovnice pro různé typy úloh
kalorimetrická rovnice
kalorimetrická rovnice
fázový diagram

Využívá fázové diagramy při řešení úloh

sytá pára
Tematický celek - Speciální teorie relativity

relativita
relativnost současnosti
relativnost soumístnosti
dilatace času
kontrakce délek

Rozpoznává jevy, při kterých je nutné počítat s relativistickým efektem

vztah mezi energií a hmotností
základní principy speciální teorie relativity
relativnost současnosti
relativnost soumístnosti
dilatace času
kontrakce délek

Užívá relativistické vztahy při výpočtech

vztah mezi energií a hmotností
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Tematický celek - Optika
monochromatické světloFormuluje principy zobrazení
disperze světla

Využívá jednoduchých zobrazení ke konstrukci obrazu v optických přístrojích optické přístroje
Užívá základní fotometrické veličiny fotometrie
Tematický celek - Fyzika mikrosvěta

spektra látekRozpozná druhy spekter
spektrum elektromagnetického záření

Rozlišuje vlastnosti různých druhů elektromagnetických záření spektrum elektromagnetického záření
fotonRozliší částice a vlnění
kvantování energie atomu
spektrum elektromagnetického záření
foton

Zdůvodní dualismus světla

kvantování energie atomu
spektra látekPosoudí souvislost mezi spektry a kvantováním energie atomu
kvantování energie atomu

Řeší úlohy na výpočet energie jaderných reakcí jaderné reakce
jaderné reakceVypočítá úlohy využitím zákona radioaktivní přeměny
radioaktivita

Zhodnotí výhody a nevýhody jaderných reakcí detekce a urychlování částic
inerciální a neinerciální vztažná soustava
relativnost současnosti
dilatace času

Zhodnotí význam urychlovačů částic

kontrakce délek
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