
Otázky ke zkoušce (Inženýrská fyzika, FBI)

1. Hmotný bod, trajektorie, dráha, vztažná soustava. Pohyb v prostoru: polohový vektor, rychlost 
posunutí a průměrná rychlost, průměrné a okamžité zrychlení. Odvození závislosti velikosti 
rychlosti a dráhy na čase pro pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně 
zpomalený. 

2. Tečná a normálová složka zrychlení při křivočarém pohybu. Oskulační kružnice a poloměr 
křivosti trajektorie. Newtonovy pohybové zákony. Dostředivá a odstředivá síla. Volná osa. 
Centrifuga.

3. Těžiště soustavy hmotných bodů, těžiště tělesa se spojitě rozloženou hmotou. Výpočet těžiště 
homogenní polokoule poloměru R: odvození vzorce.

4. Kinetická energie tělesa při otáčivém pohybu kolem pevné osy. Celková mechanická energie 
tuhého tělesa. Steinerova věta. Výpočet momentu setrvačnosti tyče vzhledem k ose procházející 
kolmo koncem a středem tyče: odvození vzorce.

5. První a druhá impulzová věta. Moment síly a úhlové zrychlení tuhého tělesa.
6. Popis valivého pohybu. Kinetická energie valícího se tělesa. Rameno valivého odporu.
7. Definice kmitavého pohybu. Lineární harmonický oscilátor: popis, pohybová rovnice a její 

řešení. Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu. Mechanická energie harmonického oscilátoru.
8. Matematické a fyzické kyvadlo: pohybová rovnice a její řešení.
9. Tlumené kmitání: pohybová rovnice a její řešení. Podmínka vzniku aperiodického pohybu. 

Rychlost změny mechanické energie oscilátoru konajícího tlumené kmitání.
10. Nucené kmitání: pohybová rovnice a její řešení. Podmínka pro vznik amplitudové rezonance. 

Parametrická rezonance.
11. Mechanické vlnění: vlnění postupné, příčné, podélné, smíšené, matematický popis lineárního 

postupného vlnění.
12. Vlnová rovnice pro jednorozměrné a prostorové vlnění, vlnová rovnice jako dynamický zákon.
13. Dopplerův jev: detektor v pohybu, zdroj v klidu; zdroj a detektor v pohybu.
14. Galileiho transformace, adiční teorém rychlosti, Galileův princip relativity. Stručný popis 

Michelson-Morleyova experimentu. Postuláty Einsteinovy speciální teorie relativity.
15. Lorentzova transformace. Relativnost současnosti. Dilatace času. Kontrakce délky.
16. Relativistická dynamika částice: relativistická hmotnost, Newtonův zákon síly upravený 

Einsteinem, ekvivalence hmotnosti a energie.
17.  Nultý termodynamický zákon, vnitřní energie termodynamické soustavy, stav soustavy, 

chemický systém, vnější a vnitřní parametry (uvést příklady pro ideální plyn), stavové veličiny, 
rovnovážný stav, relaxační doba, fenomenologická termodynamika, statistická mechanika, děje 
kvazistatické a nestatické.

18. Práce a teplo jako veličiny přenosu energie, přenos tepla vedením (tepelný tok, tepelný odpor, 
vedení tepla složenou deskou).

19. Přestup tepla (odvození výkonu zdroje tepla pro udržení stálé teploty v místnosti).
20. Přenos tepla prouděním a zářením.
21. První zákon termodynamiky. Druhý zákon termodynamiky.
22. Entropie, změna entropie při vratném a nevratném kruhovém ději, třetí zákon termodynamiky.
23. Fázové přechody, Gibbsovo fázové pravidlo, vypařování a kondenzace, var kapaliny.
24. Tání, tuhnutí, sublimace, trojný bod. Popis stavového diagramu vody.
25. Elektromagnetické záření. Veličiny pro popis elektromagnetického záření: zářivý tok, intenzita 

vyzařování, ozáření, spektrální hustota intenzity vyzařování. Černé těleso, Stefanův-
Boltzmannův zákon pro černé těleso. Planckův vyzařovací zákon, Planckova kvantová 
hypotéza.

26. Vnější fotoelektrický jev – objev a popis. Závěry experimentů s fotoelektrickým jevem. 



Fotoelektrický zákon (Einsteinův vzorec).
27. Foton: vlastnosti. Rentgenové záření brzdné a charakteristické. Schéma rentgentky. Absorpce a 

rozptyl rentgenových paprsků.
28. Comptonův jev.
29. Dualismus vln a částic: Youngův pokus se dvojštěrbinou, jednofotonový dvojštěrbinový pokus, 

elektrony a de  Broglieho vlny. de Broglieho vlnová délka. Využití difrakce elektronů nebo 
neutronů.

30. Vývoj představ o stavbě atomu: atomová hypotéza, objev elektronu, Thomsonův model atomu, 
Rutherfordův experiment, Rutherfordův model atomu.

31. Bohrův model atomu. Mechanismy excitace atomu. Meze platnosti Bohrova modelu atomu.
32. Základní rozdíly mezi newtonovskou a kvantovou mechanikou. Heisenbergův princip 

neurčitosti.
33. Jaderná terminologie: atomové číslo, neutronové číslo, hmotnostní číslo, nuklid, izotop, 

radionuklid resp. radioizotop. Složení atomového jádra. Nuklidový diagram. Vazební energie 
jádra. Mechanismy uvolnění energie z jádra.

34. Statistická podstata procesu rozpadu jádra. Zákon radioaktivního rozpadu. Aktivita. Poločas 
rozpadu.

35. Rozpad alfa. Vlastnosti α-záření. Interakce  α-záření s hmotou.
36. Rozpad beta. Vlastnosti β-záření. Interakce  β-záření s hmotou.
37. Záchyt elektronu. Izomerní přechod. Interakce γ-záření s hmotou.
38. Rentgenové záření: charakteristické a brzdné záření, interakce rentgenového záření s hmotou.
39. Neutronové záření: zdroje neutronů, dělení neutronového záření podle energie, interakce s 

hmotou.
40. Radioaktivní datování.
41. Zákony zachování při jaderných reakcích.


