
FYZIKA I, LS 2017, FBI
Otázky ke zkoušce

1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. 
Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost, 
velikost průměrné rychlosti, okamžité a průměrné zrychlení.
2. Pohyb hmotného bodu s konstantním zrychlením podél přímky: závislost souřadnice hmotného 
bodu, x-ové složky rychlosti a zrychlení na čase – odvození vzorců a nakreslení grafů těchto 
závislostí.
3. Pohyb v rovině a prostoru: polohový vektor, rychlost posunutí a průměrná rychlost, průměrné a 
okamžité zrychlení. Vzájemný pohyb v rovině – vysvětlení pomocí popisu pohybu plavce 
plavajícího napříč řekou nebo letu letadla v bočním větru.
4. Tečná a normálová složka zrychlení při křivočarém pohybu. Pohyb hmotného bodu po kružnici: 
úhlová dráha, úhlová rychlost, úhlové zrychlení, frekvence, perioda.
5. Zákon setrvačnosti, vtištěné síly, volná částice, inerciální a neinerciální vztažná soustava, 
výsledná síla.
6. Hmotnost, zákon síly, hybnost, složkový tvar pohybové rovnice, zákon setrvačnosti.
7. Tíhová a gravitační síla (popsat obrázek). Impulz síly. Jakému obsahu plochy je impulz síly 
číselně roven?
8. Odporové síly: odpor prostředí, statické a dynamické tření.
9. Zákon zachování energie, mechanická práce, průměrný a okamžitý výkon, kilowatthodina, práce 
tíhové síly, potenciální energie, potenciální energie hmotného bodu v tíhovém poli Země.
10. Tuhé těleso, translační a rotační pohyb tuhého tělesa, hustota v daném bodě a střední hustota, 
těžiště soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa.
11. Odvození z pohybové rovnice tuhého tělesa věty o pohybu těžiště, tedy 1. impulzové věty.
12. Zákon zachování hybnosti, pružná přímá srážka, dokonale nepružná srážka.
13. Moment síly, moment hybnosti, 2. impulzová věta, zákon zachování momentu hybnosti.
14. Podmínky rovnováhy tělesa, druhy rovnovážných poloh, moment setrvačnosti, celková 
kinetická energie tuhého tělesa.
15. Pohybová rovnice pro pohyb tělesa kolem nehybné osy, Steinerova věta.
16. Pohyby těles v tíhovém poli Země (vrh svislý, šikmý, vodorovný): výška výstupu, dolet, doba 
letu.
17. Mechanické kmitání. Harmonický oscilátor. Pohybová rovnice tělesa zavěšeného na pružině 
(předpokládáme volný netlumený harmonický oscilátor) a popis výsledku jejího řešení. Závislost 
složky vektoru rychlosti a zrychlení kmitajícího tělesa na čase, včetně příslušných grafů pro 
nulovou počáteční fázi.
18. Netlumený harmonický oscilátor: kinetická energie a potenciální energie kmitajícího tělesa, 
zákon zachování mechanické energie.
19. Mechanické vlnění, vysvětlení pojmů: postupné, stojaté, podélné a příčné vlnění, fázová 
rychlost, vlnová délka, perioda, frekvence. Odvození vlnové funkce pro jednorozměrné postupné 
vlnění.
20. Odraz vlnění na pevném a volném konci. Interference koherentního vlnění (stejná frekvence, 
fázový rozdíl a směr kmitání) – vzorec pro výslednou amplitudu a počáteční fázi. Dráhový rozdíl 
pro maximální a minimální amplitudu.
21. Stojaté vlnění: výsledná vlnová funkce, maximální a minimální amplituda, kmitna, uzel.
22. Huygensův-Fresnelův princip, vlnoplocha, paprsek. Zákon odrazu a lomu. Úplný odraz.
23. Tok energie přenášené vlněním, intenzita vlnění, hustota energie vlnění, Lambertův zákon 
absorpce postupného vlnění v izotropním prostředí.
24. Zvuk: dolní a horní mez slyšení, hladina intenzity, hladina hlasitosti. Dopplerův jev – pouze 
popis (zaznamenaná frekvence roste nebo klesá při určitém vzájemném pohybu zdroje a přijímače).
25. Termodynamika. Termodynamický děj. Teplota. Měření teploty. Tepelný izolant, tepelný vodič. 



Nultý zákon termodynamiky. Celsiova a termodynamická teplotní stupnice.
26. Poznatky Roberta Browna. Termodynamická soustava. Vnitřní energie termodynamické 
soustavy. Stav soustavy. Chemický systém. Vnější a vnitřní parametry soustavy. Stavové veličiny. 
Stacionární a rovnovážný stav systému. Relaxační doba. Kvazistatické a nestatické děje. Hlavní 
úkol fenomenologické termodynamiky a statistické fyziky.
27. Práce a teplo. První zákon termodynamiky. Perpetuum mobile prvního druhu. Kinetická teorie 
plynů (pouze „definice“). Látkové množství, molární hmotnost, relativní atomová a molekulová 
hmotnost.
28. Ideální plyn. Stavová rovnice ideálního plynu. Výpočet práce plynu, změny vnitřní energie 
ideálního plynu jednoatomového, dvouatomového a více než dvouatomového.
29. Odvození základní rovnice kinetické teorie plynů a vzorce pro střední kinetickou energii 
molekuly ideálního plynu.
30. Tepelná kapacita tělesa, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice.
31. Teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek, teplotní objemová roztažnost kapalin, 
anomálie vody, závislost hustoty pevných látek a kapalin na teplotě.
32. Vratné děje v ideálním plynu: izochorický, izotermický.
33. Vratné děje v ideálním plynu: izobarický, adiabatický. Carnotův cyklus: popis a jeho účinnost.
34. Hustota a tlak v tekutině. Hydrostatický a aerostatický tlak, rtuťový barometr, otevřený 
kapalinová manometr.
35. Pascalův zákon, Archimédův zákon.
36. Pohyb ideální tekutiny: rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výpočet výtokové rychlosti 
obecně, Torricelliho vzorec


