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Otázky ke zkoušce

1. Newtonův gravitační zákon (pro dva hmotné body nebo homogenní koule, vzorec pro velikost 
gravitační síly, popsat směr silového působení), intenzita a potenciál v daném místě 
gravitačního pole, práce gravitační síly.

2. Vlastnosti elektrického náboje, Coulombův zákon (pro dva bodové náboje v klidu, vzorec pro 
velikost elektrické síly, popsat směr silového působení), výsledná elektrická síla soustavy 
bodových nábojů.

3. Intenzita elektrostatického pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů, siločárový 
model elektrostatického pole. 

4. Elektrická potenciální energie bodového náboje, elektrický potenciál, elektrický potenciál 
bodového náboje, soustavy bodových nábojů.

5. Elektrické napětí, elektrický dipól v elektrostatickém poli.
6. Elektrostatické pole ve vodičích, elektrostatická indukce, Faradayova klec, elektrostatické pole 

v dielektriku, polarizace dielektrika, vektor polarizace, veličina elektrická indukce.
7. Kapacita vodiče, popis různých druhů kondenzátorů (obrázky),  kapacita deskového 

kondenzátoru, sériové a paralelní zapojení kondenzátorů – výsledná kapacita. Energie 
elektrického pole kondenzátoru.

8. Elektrický proud jako děj a fyzikální veličina, střední hodnota elektrického proudu, okamžitý 
proud, hustota elektrického proudu, klasifikace elektrického proudu podle časové závislosti a 
podle charakteru pohybu náboje.

9. Driftová rychlost elektronů ve vodiči, Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, 
měrný elektrický odpor a elektrický odpor vodiče, veličina elektrická vodivost. 

10. Závislost elektrického odporu na teplotě. Elektromotorické napětí, svorkové napětí, Ohmův 
zákon pro jednoduchý elektrický obvod.

11. Kirchhoffovy zákony a postup výpočtů při řešení elektrických sítí (výpočet proudů ve větvích 
obvodu). Jouleův zákon.

12. Sériové a paralelní spojení rezistorů – výpočet výsledného odporu, spojování zdrojů 
elektrického napětí, zapojení ampérmetru a voltmetru do obvodu, zvětšení rozsahu ampérmetru 
a voltmetru.

13. Magnetické pole působí na … , zdroji magnetického pole jsou … , póly magnetu, magnetická 
indukce, Ampérův zákon, magnetické indukční čáry, tvar magnetických indukčních čar v okolí 
tyčového, podkovovitého magnetu a magnetu tvaru písmene C.

14. Charakter vzájemného silového působení magnetů, magnetické pole Země, magnetický 
monopól.

15. Působení magnetické síly na závit s proudem, magnetický dipólový moment.
16. Biotův-Savartův zákon, magnetické pole dlouhého přímého vodiče, magnetické pole solenoidu.
17. Vzájemné působení rovnoběžných přímých vodičů s konstantními proudy, intenzita 

magnetického pole.
18. Spinový magnetický dipólový moment, Bohrův magneton, orbitální magnetický dipólový 

moment.
19. Magnetické pole v látkách, paramagnetika, diamagnetika, feromagnetika, magnetická 

susceptibilita, vektor magnetizace.
20. Síla působící na nabitou částici pohybující se v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova 

síla).
21. Elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok smyčkou, Faradayův zákon 

elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, napětí indukované rotací smyčky z vodiče v 



homogenním magnetickém poli.
22. Vzájemná a vlastní indukce cívky, celková energie magnetického pole cívky.
23. Vznik střídavého napětí a proudu, jednoduchý obvod s a) rezistorem, b) kondenzátorem, c) 

ideální cívkou.
24. Sériový RLC obvod: celkové napětí, impedance, fázový rozdíl mezi napětím a proudem, 

Thompsonův vztah.
25. Paralelní RLC obvod: celkový proud, admitance, fázový rozdíl mezi napětím a proudem, 

Thompsonův vztah.
26. Výkon v obvodech se střídavým proudem: činný výkon, jalový výkon, efektivní hodnota 

proudu a napětí, průměrný výkon střídavého proudu v jedné periodě, zdánlivý výkon, účiník.
27. Kvalitativní a kvantitativní popis kmitání netlumeného LC obvodu.
28. Podstata světla, „Maxwellova duha“, měření rychlosti světla.
29. Základní pojmy optiky: světelný zdroj, optické prostředí (průhledné, neprůhledné, průsvitné, 

opticky stejnorodé), frekvence světla, fázová rychlost světla, monochromatické světlo, složené 
světlo, bílé světlo, vlnoplocha, světelný paprsek.

30. Zákon přímočarého šíření světla, zákon o vzájemné nezávislosti paprsků, geometrický stín, 
absolutní a relativní index lomu.

31. Zákon odrazu, Snellův zákon lomu, lom ke kolmici, lom od kolmice, totální odraz.
32. Chromatická disperze, disperzní křivka.
33. Zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem – geometrická konstrukce obrazu, příčné zvětšení 

kulového zrcadla, zobrazovací rovnice kulového zrcadla.
34. Tvary spojných a rozptylných čoček, optická mohutnost čočky, geometrická konstrukce obrazu 

pro tenkou spojku a rozptylku, zobrazovací rovnice tenké čočky a její příčné zvětšení.
35. Oko jako optická soustava, akomodace, blízký a daleký bod, konvenční zraková vzdálenost, 

krátkozraké a dalekozraké oko, zorný úhel.
36. Předmět studia vlnové optiky, ryze interferenční jevy, ohybové jevy, nutná podmínka 

pozorovatelné interference, podmínka pro interferenční minimum a maximum.
37. Youngův pokus a interference na mřížce – popis, interferenční obrazec, podmínka pro 

interferenční maximum a minimum.
38. Interference na štěrbině - popis, interferenční obrazec, podmínka pro interferenční maximum a 

minimum.
39. Interference na tenké vrstvě – popis, podmínka pro interferenční maximum a minimum.
40. Planckova kvantová hypotéza, korpuskulárně-vlnový dualismus světla, částicové vlastnosti 

fotonu.
41. Fotoelektrický jev a jeho využití, vnější fotoelektrický jev.
42. Vlnové vlastnosti částic: de Broglieho hypotéza.
43. Stavba atomového jádra: protonové, nukleonové, neutronové číslo, prvek, izotop, nuklid, 

radionuklid, jaderná síla.
44. Vazební energie, závislost vazební energie na počtu nukleonů v jádře.
45. Přirozená radioaktivita, rozpadový zákon, aktivita, poločas rozpadu, uměla radioaktivita.
46. Rozpad α.
47. Rozpad β, anihilace pozitronu.
48. γ -záření, elektronový záchyt, izomerní přechod. Průběh radioaktivní přeměny: mateřský a 

dceřinný prvek, přeměnové řady (neučit se zpaměti, pouze znát význam tohoto pojmu).


