
Interná časť maturitnej skúšky z anglického jazyka 
–ústna časť 

Zoznam tematických okruhov z predmetu anglický jazyk, úroveň B2  

(v súlade s dokumentom  Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a 
zručnosti maturantov z anglického jazyka – úroveň B2, 
ŠPÚ, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, 2008) 

´

KCP1 –   Family 
KCP2 –   Culture and the Arts 
KCP3 –   Sport 
KCP4 –   Housing and Home 
KCP5 –   Shopping and Services 
KCP6 –   Health Care 
KCP7 –   Travel 
KCP8 –   Education 
KCP9 –   Jobs and Professions 
KCP10 – Human Relationships 
KCP11 – Man and Nature 
KCP12 –Science and Technology 
KCP13 – Man and Society 
KCP14 – Communication and Its Forms 
KCP15 – Mass Media 
KCP16 – Young People and Their World 
KCP17 – Food 
KCP18 – Interests and Leisure 
KCP19 – Multicultural Society 
KCP20 – Towns and Places 
KCP21 – Fashion 
KCP22 – The Book -  a Person s Friend 
KCP23 – Role Models and Ideals 
KCP24 – The Countries Whose Language I Am Learning 
KCP25 – Slovakia – My Homeland 
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BIOLÓGIA 
 
BOTANIKA: 
 

• Porovnaj delenie somatických buniek a vznik pohlavných buniek (gamét). 
• Charakterizuj rast a vývin rastlín a ich fázy. 
• Vymenuj vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú rast  a vývin rastlín.   
• Prečo snežienka nekvitne v máji? 
• Vymenuj a charakterizuj formy príjmu a výdaja látok medzi bunkou  a prostredím 
• Zakresli správanie bunky cibule a erytrocytu v 2 % roztoku NaCl, v destilovanej H2O 

a v 0,9 % roztoku NaCl. Vysvetli, prečo človek nemôže dostať injekciu s destilovanou 
vodou. 

• Vymenuj formy príjmu, vedenia a výdaja vody v rastline. 
• Ako súvisia kvapôčky rosy s vodným režimom? 
• Charakterizuj magnóliorasty. 
• Rozlíš základné systematické znaky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových 

rastlín.   
• Urči charakteristické znaky týchto čeľadí: kapustovité, bôbovité, mrkvovité, astrovité, 

hluchavkovité, ľaliovité, kosatcovité, lipnicovité. 
• Urči predložené druhy rastlín a zaraď do čeľade. 
• Charakterizuj štruktúru bunky. 
• Ktoré z týchto štruktúr je možné pozorovať svetelným mikroskopom: jadro, plastidy, 

mitochondrie, endoplazmatické retikulum, vakuoly. Svoje tvrdenie odôvodni. 
• Popíš štruktúru a funkciu jednotlivých zložiek bunky. 
• Kto objavil bunku a akým spôsobom? 
• Ktoré chemické zlúčeniny sú obsiahnuté v bunke a aká je ich funkcia? 
• Zakresli a popíš generatívne orgány rastlín. 
• Vysvetli, aký je rozdiel medzi jednodomou a dvojdomou rastlinou. 
• Aký je rozdiel medzi strapcovitým a vrcholíkovitým súkvetím? Demonštruj jednotlivé 

typy súkvetí na príkladoch. 
• Napíš kvetný vzorec a nakresli kvetný diagram ľaliovitých a bôbovitých rastlín. 
• Porovnaj oddelenia: sladičorasty, prasličkorasty a plavúňorasty 
• Urči predložené druhy a zaraď do oddelení. 
• Popíš rodozmenu paprade samčej. 
• Z čoho a kedy vzniklo čierne uhlie? 
• Vysvetli, aký je rozdiel medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním. 
• Vymenuj spôsoby vegetatívneho rozmnožovania semenných rastlín a uveď príklad.  
• Čím sa líšia izogamety od anizogamet? 
• Vysvetli opelenie a oplodnenie, vznik semena a plodu. 
• Aký plod majú uvedené rastliny: uhorka, jabloň, slnečnica, hrach, marhuľa, kapusta, 

hluchavka, lieska, iskerník, jahoda? 
• Charakterizuj list. Uveď: anatómiu, morfológiu listu, kategórie listov, postavenie 

listov na stonke. 
• Porovnaj a zakresli anatómiu monofaciálneho a bifaciálnehom listu. 
• Porovnaj autotrofný a heterotrofný spôsob výživy rastlín. 
• Charakterizuj jednotlivé druhy výživy. 
• Napíš rovnicu fotosyntézy a popíš fázy fotosyntézy. 
• Zdôvodni, či sú schopné fotosyntézy aj rastliny s červenofialovými listami. 
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• Ktorý list vytvorí viac cukru – panašovaný alebo čisto zelený? 
• Porovnaj anatómiu, morfológiu a funkciu koreňa a stonky. 
• Popíš pozdĺžnu stavbu koreňa a urči funkciu koreňovej čiapočky. 
• Uveď príklady metamorfovaných koreňov a stoniek. 
• Urči druh koreňovej sústavy. 
• Prečo nie je výhodné vysádzať smrekové monokultúry? 
• Pomocou čoho zisťujeme vek stromov? Porovnaj vek predložených drevín. 
• Popíš vývojové stupne stielky rias a priraď zástupcov. 
• Zaraď do oddelenia a tried a charakterizuj jednotlivé riasy: žabie semä, rozsievky, 

chaluhy, euglena, váľač, spirogyra. 
• Nakresli a popíš stavbu euglény. 
• Čím sa líšia borovicorasty od magnóliorastov? 
• Vymenuj triedy borovicorastov a popíš základné znaky jednotlivých tried. 
• Urči predložené druhy borovicorastov. 
• Ktorá časť z tisu nie je jedovatá? 
• Charakterizuj machorasty. 
• Čím sa líšia pečeňovky od machov? 
• Popíš rodozmenu ploníka obyčajného. 
• Z čoho a ako vzniká rašelina? 
• Porovnaj delivé a trváce pletivá. 
• Rozdeľ trváce pletivá podľa zhrubnutia bunkovej steny. 
• Vymenuj typy trvácich pletív z hľadiska funkcie. 
• Porovnaj stavbu a funkciu drevnej a lykovej časti cievneho zväzku. 
• Urči predložené typy pletív. 
• Prečo majú vysokohorské druhy rastlín viac chlpov? 
• Na ktorej strane listu má umiestnené prieduchy lekno, pelargónia, kosatec? 
• Kto objavil vírusy a akým spôsobom? 
• Kto je zakladateľom bakteriológie? 
• Porovnaj stavbu, rozmnožovanie vírusov a baktérií. 
• Zakresli a popíš stavbu bakteriálnej bunky. 
• Aké formy výživy sú známe u baktérií? 
• Čím sa líšia archeóny od baktérií? 
• Urči pôvodcov týchto ochorení: chrípka, kvapavka, syfilis, AIDS, tuberkulóza, angína, 

mozgová encephalitída, zápal pľúc, slintačka, cholera, mor hovädzieho dobytka. 
• Charakterizuj dýchanie rastlín, napíš rovnicu dýchania a uveď etapy biologickej 

oxidácie glukózy. 
• Vymedzte činitele, ktoré ovplyvňujú intenzitu dýchania. 
• Prečo je okolo snežienok roztopený sneh? 
• Definujte ríšu húb. Ktoré znaky má ríša húb spoločné s rastlinami a ktoré so 

živočíchmi? 
• Vymenujte spôsoby výživy a rozmnožovania húb. 
• Uveďte prehľad systému húb a ekologický, hospodársky význam húb. 
• Kto objavil penicilín?  
• Porovnajte rozlišovacie znaky pečiarky ovčej, plávky modrastej a muchotrávky 

zelenej. Poznaj jedlé a jedovaté druhy húb. 
• Nakresli priečny rez stielkou lišajníka. 
• Aké tvary stielok majú predložené druhy lišajníkov? 
• Uveď prehľad dejín biológie a jej významných predstaviteľov:  
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Aristoteles, Galenos, W. Harvey, Hooke, C. Linné, Lamarck, Darwin,  
Mendel, Woesse. 

• Charakterizuj všeobecné vlastnosti živých sústav. 
• Rozdeľ organizmy podľa stupňa zložitosti ich vnútorného usporiadania a uveď 

príklady. 
 
 
BIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA: 
 

• Vymenuj a charakterizuj typy opornej sústavy bezstavovcov a stavovcov. 
• Porovnaj zloženie a stavbu dlhej a krátkej kosti a uveď príklady týchto kostí. 
• Aké vlastnosti bude mať kosť ponorená na 24 hodín do zriedenej HCl? Vysvetli. 
• Aké vlastnosti bude mať kosť žíhaná nad plameňom? Vysvetli. 
• Popíš stavbu chrbtice a porovnaj jednotlivé druhy stavcov. 
• Porovnaj stavbu dolnej a hornej končatiny.  
• Posúďte rozdiel v stavbe lebky muža a ženy, dieťaťa a dospelého človeka.  
• Porovnaj telesné znaky ľudoopa a človeka podľa priložených obrázkov. 
• Vymenuj a charakterizuj formy pohybu živočíchov s použitím uvedených príkladov: 

eugléna, meňavka, črievička, hlísta, dážďovka, včela, stavovce. 
• Charakterizuj jednotlivé typy svalových tkanív. 
• Vysvetli mechanizmus kontrakcie kostrového svalu. 
• Podľa obrazov urči najdôležitejšie svaly človeka. 
• Akým svalovým tkanivom je tvorený: stehenný sval, stena žalúdka, dúhovka, 

myokard. 
• Vysvetli fylogenézu dýchacej sústavy živočíchov. 
• Vysvetli stavbu a činnosť dýchacej sústavy človeka. 
• Porovnaj vonkajšie a vnútorné dýchanie.  
• Ktoré krvné farbivo prenášajú dýchacie plyny? 
• Vysvetli skratky HbO2,HbCO,HbCO2 a porovnaj rýchlosť a silu  väzby.   
• Ako dokážeš prítomnosť CO2 vo vydychovanom vzduchu? 
• Vysvetli príčiny pneumotoraxu. 
• Prečo žaby nemôžu trvalo žiť v prašnom prostredí? 
• Porovnaj tráviace sústavy živočíchov od prvkov po cicavce. 
• Opíš časti tráviacej sústavy človeka a uveď akú majú funkciu. 
• Priraď a charakterizuj telesné tekutiny týchto živočíchov: ploskula, slimák, mucha, 

človek. 
• Vysvetli význam a zloženie krvi. 
• Vysvetli podstatu zrážania krvi. 
• Vysvetli princíp klasifikácie krvných skupín. 
• Prečo človek s krvnou skupinou A nemôže prijať krv človeka s krvnou skupinou B? 

Zakresli tento stav pri vyšetrení na podložnom sklíčku. 
• Nakresli a popíš krvný obeh rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov, cicavcov. 
• Na modeli srdca urči jeho časti. 
• Vysvetli, čo je krvný tlak a tep  Aké hodnoty dosahujú u zdravého človeka? 
• Vysvetli fylogenézu vylučovacej sústavy. 
• Vysvetli stavbu a činnosť vylučovacej sústavy človeka. 
• Porovnaj kožu a kožné deriváty rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov, cicavcov. 
• Na modeli popíš stavbu kože cicavca. 
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• Aké podmienky znáša človek lepšie: saharské sucho alebo tropické vlhko? Vysvetli 
z hľadiska termoregulácie. 

• Porovnaj osmoreguláciu sladkovodných a morských rýb. 
• Prečo človek nemôže piť morskú vodu? 
• Charakterizuj sluchové orgány bezstavovcov a stavovcov. 
• Ako vzniká zvuk? 
• Popíš stavbu rozmnožovacej sústavy ženy a muža. 
• Akú funkciu majú vaječníky a semenníky? 
• Vymenuj a charakterizuj fázy menštruačného cyklu. 
• Akú funkciu má prostata? 
• Urči pohlavnosť týchto organizmov: nezmar, hlísta, dážďovka, slimák, včela. 
• Popíš stavbu a funkciu oka. 
• Popíš krátkozraké a ďalekozraké oko a urči príčinu týchto ochorení. 
• Priraď živočícha k uvedenému typu oka: ploché, miskovité, zložené, komorové. 
• Popíš anatómiu, fyziológiu a morfológiu rýb. 
• Na aké pásma rýb je rozlíšený vodný tok rieky? 
• Pomenuj a zatrieď predložené druhy rýb. 
• Charakterizuj hormonálnu reguláciu bezstavovcov a stavovcov. 
• Vymenuj najdôležitejšie tkanivové a endokrinné hormóny a ich účinky. 
• Priraď typ nervovej sústavy týmto živočíchom: nezmar, ploskula, slimák, dažďovka, 

pavúk, kopijovec, človek. 
• Vysvetli stavbu a činnosť ústrednej nervovej sústavy. 
• Na modeli mozgu urči jeho jednotlivé časti. 
• Ktoré dôležité nervové ústredia sa nachádzajú v jednotlivých oddeleniach mozgu? 
• Aké dôsledky môže mať poškodenie predĺženej miechy a mozočku pre živočíšny 

organizmus? 
• Prečo je nesprávne preorientovať ľavákov na pravákov? 
• Charakterizujte a uveďte príklady živočíšnych tkanív. 
• Urči predložené typy tkanív. 
• Vymenuj a charakterizuj štádiá brázdenia vajíčka. 
• Porovnajte jednotlivé štádiá ontogenetického vývinu. 
• Ako dlho trvá vnútromaternicový vývin? 
• Z ktorého zárodočného listu (vrstvy) vzniká: koža, nechty, vlasy, srdce, mozog, pľúca, 

žalúdok, črevá, svaly? 
• Čo je príčinou vzniku siamských dvojčiat? 
• Ako rozdeľujeme obvodové nervy? 
• Nakresli a popíš reflexný oblúk. 
• Charakterizuj nižšiu a vyššiu nervovú činnosť. 
• Uveďte a charakterizujte 2 základné deje látkového metabolizmu. 
• Vysvetlite podľa schém metabolizmus cukrov, tukov, bielkovín. 
• Uveďte stavbu a význam pečene. 
• Charakterizuj opornú, tráviacu, cievnu, dýchaciu, vylučovaciu, rozmnožovaciu 

sústavu cicavcov. 
• Rozdeľ cicavce do podtried podľa spôsobu vývinu mláďat. 
• Poznaj a zaraď do systému predložené druhy cicavcov. 
• Popíšte kostru, tráviacu, dýchaciu, cievnu, rozmnožovaciu, vylučovaciu sústavu 

vtákov. 
• Poznaj predložené druhy vtákov a zaraď do systému. 
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• Porovnaj kožu, kostru, tráviacu, dýchaciu, cievnu, rozmnožovaciu, vylučovaciu 
sústavu obojživelníkov a plazov. 

• Porovnaj mlokotvaré a žabotvaré obojživelníky, poznaj predložené druhy. 
• Charakterizuj rady plazov, poznaj predložené druhy. 
• Aký je hlavný rozdiel medzi kruhoústnicami a čeľustnatcami? 
• Čím sa líšia mihule od sliznatiek? 
• Charakterizujte kostru kruhoústnic a drsnokožcov.  
• Charakterizujte 3 hlavné skupiny drsnokožcov.  
• Porovnaj tvar a stavbu tela ploskavcov, hlístovcov a obrúčkavcov.  
• Ktoré druhy ploskavcov a hlístovcov parazitujú na živočíchoch a človeku? 
• Čím sa líši článkovanosť tela pijavíc od ostatných obrúčkavcov?  
• Prečo je veľa dážďoviek po daždi mŕtvych?  
• Aký vzťah má dážďovka k svetlu? 
• Ktorú zložku pôdy vytvárajú dážďovky? 
• Charakterizuj článkonožce. 
• Porovnaj stavbu tela jednotlivých podkmeňov článkonožcov. 
• Ktoré špecializované žľazy majú vyvinuté pavúkovce? 
• Porovnaj triedu stonožky a mnohonožky. 
• Na príklade konkretizujte, aký je rozdiel medzi úplnou a neúplnou premenou hmyzu. 
• Poznaj úžitkové, užitočné a škodlivé druhy hmyzu. 
• Prečo je biologický boj proti hmyzu šetrnejší ako chemický?  
• Poznaj predložené druhy článkonožcov. 
• Uveďte spoločné a rozdielne znaky kmeňov prvokov. 
• Ktoré prvoky sú parazitmi a aké choroby spôsobujú? 
• Popíš rozmnožovanie črievičky končistej. 
• Prečo sú nálevníky indikátory znečistenia vôd? 
• Ktoré prvoky majú geologický význam? 
• Charakterizuj a uveď príklady nešpecifickej a špecifickej imunity. 
• Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou imunizáciou? 
• Opíšte základnú stavbu mäkkýšov. 
• Uveďte prehľad systému mäkkýšov a porovnajte jednotlivé skupiny. 
• Čím je charakteristický proteandrický hermafrodit? 
• Poznaj predložené druhy mäkkýšov. 
• Aký horninový podklad má prostredie, v ktorom žijú ulitníky? 
• Porovnaj zhodné a rozdielne znaky kmeňov: hubky, pŕhlivce, rebrovky. 
• Opíšte životný cyklus jednotlivých tried pŕhlivcov. 
• Akým spôsobom chytajú a spracúvajú potravu? 
• Aký je rozdiel medzi koralovým útesom a atolom?  
• Aký význam má tvorba schránok koralovcov pre chemizmus morskej vody? 
• Aký je fylogenetický význam rebroviek? 
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GENETIKA: 
 

• Doplň tabuľku: 
 

 Počet chromozómov 
v telovej bunke 

Počet chromozómov 
v gaméte 

Počet autozómov 
v somatickej bunke 

Človek rozumný 46   
Komár piskľavý  3  
Kôň domáci   62 

 
• Vysvetli gonozómovú dedičnosť a chromozómové určenie pohlavia. 
• Žena, ktorej otec mal hemofíliu sa vydá za zdravého muža. Môžu byť deti týchto 

rodičov postihnuté hemofíliou? 
• Môžu mať dvaja daltonici nedaltonické dieťa? 
• Popíš štruktúru a funkciu nukleových kyselín. 
• Vysvetli, čo je genetický kód a aké má vlastnosti. 
• Vysvetli mechanizmus transkripcie a translácie. 
• Prepíšte a preložte genetickú informáciu týchto kodónov DNA do poradia 

aminokyselín: TAC AGA CGA AAA ATC. 
• Aká mutácia nastane, keď vplyvom žiarenia vypadne prvý nukleotid? 
• Kto objavil nukleové kyseliny? 
• Kto je nositeľom Nobelovej ceny za objavenie štruktúry nukleových kyselín? 
• Na krížení hrachu vysvetli I. a II. Mendelov zákon. 
• Porovnaj dedičnosť s úplnou a neúplnou dominanciou. 
• Matka má krvnú skupinu A, dieťa 0. Akú krvnú skupinu môže mať otec? 
• Aké potomstvo môžeme očakávať z kríženia bezrohého býka s rohatou kravou, keď 

pri predchádzajúcom krížení s bezrohou kravou mal rohaté teľa. Bezrohosť je 
dominantná nad rohatosťou. 

• Krížením begónie červenej s bielou dostaneme ružovú. Uveď typ dedičnosti. Aké 
begónie získame krížením bielej s ružovou a červenej s ružovou? Urob schémy 
kríženia. 

• Aké metódy štúdia používa genetika človeka? 
• Vysvetlite vznik dvojčiat. 
• Aký genotyp a fenotyp má človek s Downovým, Turnerovým a Klinefelterovým 

syndrómom? O aký typ mutácie ide? 
• Vymenuj aspoň 5 znakov, ktoré človek dedí autozómovo dominantne. 
• Zostav rodokmeň 5-člennej rodiny, kde rodičia sú hnedookí, 2  
• dievčatá – monozygotné dvojčatá sú modrooké a chlapec je hnedooký. 
• Charakterizuj populáciu a jej druhy. 
• Uveď genetickú štruktúru populácie a odvoď zákon o populačnej rovnováhe. 
• Vypočítajte genotypové zloženie populácie, ak q2 = 0,23. 
• V populácii sa nachádza 2,5 % albínov. Vypočítajte, koľko je v populácii prenášačov 

tohto ochorenia? 
• Frekvencia dominantnej alely v populácii je 0,9. Aké je zastúpenie recesívnych 

homozygotov v populácii? 
• Môže mať uzatvorenie manželstiev medzi príbuznými vplyv na štruktúru populácie? 
• Porovnajte genetiku prokaryotickej a eukaryotickej bunky. Uveďte význam 

plazmidov. 
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• Zakreslite a popíšte stavbu eukaryotického chromozómu. 
• Čo je podstatou crossing-overu? Znázornite priebeh a výsledky crossing-overu 

chromatíd homologických chromozómov: 
 

       
       A        a 

 
                                                   B        b            

 
 

• Koľko typov gamét vytvorí jedinec s genotypom AaBb? 
• Gény A, B, C tvoria jednu väzbovú skupinu. Určite poradie týchto génov na 

chromozóme, ak medzi génmi A – B je 23 % rekombinantov, medzi génmi A – C je 
8% rekombinantov a medzi génmi B – C je 15 % rekombinantov.  

• Vysvetlite kríženie dihybrida a III. Mendelov zákon na farbe kvetu  
hrachu (alela pre červenú farbu je dominantná nad bielou) a farbe  
semien hrachu (alela pre žltú farbu je dominantná nad zelenou).  

• Hrubá srsť morčiat je dominantná oproti hladkej a čierna farba oproti bielej. Ak 
z kríženia hrubosrstého čierneho morčaťa s hrubosrstým bielym vzniklo potomstvo: 
28 hrubosrstých čiernych morčiat, 31 hrubosrstých bielych, 11 hladkosrstých čiernych 
a 10 hladkosrstých bielych, aké boli genotypy týchto dvoch rodičov? 

 
 
EKOLÓGIA: 
 

• Čo je predmetom štúdia ekológie? Vysvetli základné ekologické pojmy. 
• Ktoré z abiotických a biotických faktorov sú dôležité pre rastliny?  
• Ako vzniká ozónová diera? 
• Čo je to ekologická valencia? Uveďte príklady druhov so širokou a s úzkou 

ekologickou valenciou vo vzťahu k teplote. Popíš graf ekologickej valencie. 
• Určite podľa mapy chránené územia. 
• Charakterizuj ekosystém a zložky ekosystému. 
• Vysvetli dynamiku ekosystému. 
• Aké typy potravových reťazcov poznáte?  
• Z uvedených živočíchov zostav dve potravové pyramídy: sokol, riasa, obilie, baktérie, 

dafnia, bičovka rybia, hraboš, šťuka. 
 
 



Základné pojmy zo stereometrie 

1. Axiómy, definície, vety 

Obsah 

Incidencia  bodu  a  priamky,  incidencia  priamky  a  roviny,  vzájomná  poloha  dvoch  

a viacerých priamok v rovine, vzájomná poloha dvoch a viacerých priamok v priestore. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Poznať základné axiómy z geometrie.  

•  Rozlíšiť pojmy: axióma – definícia – veta. 

•  Určiť vzájomnú polohu bodov, priamok a rovín. 

•  Určiť rovnobežnosť priamok a rovín. 

•  Určiť odchýlku dvoch priamok, kolmosť dvoch priamok. 

•  Určiť odchýlku priamky a roviny, kolmosť priamky a roviny. 

•  Určiť odchýlku dvoch rovín, kolmosť dvoch rovín. 

•  Určiť špeciálne polohy viacerých priamok. 

•  Určiť špeciálne polohy viacerých rovín. 

2. Základné geometrické telesá 

Obsah 

Základné pravidelné geometrické telesá. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Definovať a načrtnúť všetky pravidelné n-boké hranoly. 

•  Definovať a načrtnúť všetky pravidelné n-boké ihlany. 

•  Definovať a načrtnúť valec, kužeľ a guľu. 

Základné pojmy pri premietaní a druhy zobrazovaní 

 

Princípy zobrazovania 

Obsah 

Priemetňa, premietajúca priamka, premietajúca rovina, priemet bodu, priemet priamky,  

priemet roviny, stopník priamky, stopa roviny. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Vysvetliť pojem priemetňa. 

•  Vysvetliť pojem stopník priamky. 



•  Vysvetliť pojem stopa roviny. 

1. Rovnobežné premietanie 

Obsah 

Kolmé  rovnobežné  premietanie  (ortogonálne),  šikmé  rovnobežné  premietanie 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Definovať a rozlíšiť kolmé a šikmé rovnobežné premietanie. 

•  Zostrojiť názorný obrázok v kolmom a šikmom rovnobežnom premietaní. 

2. Stredové premietanie 

•  Vysvetliť princíp stredového premietania.  

•  Uviesť príklady z praxe. 

 

Kolmé premietanie na dve priemetne – Mongeova projekcia 

1. Priemetne a združené priemety bodu, súradnice bodu 

Obsah 

Súradnicové osi, rovina π a ν, poloha bodu v priestore. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Vymodelovať otáčanie (združovanie) priemetní. 

•  Definovať pôdorysňu a nárysňu. 

•  Zobraziť polohu každého bodu v priestore daného súradnicami. 

•  Určiť súradnice ľubovoľného bodu v priestore. 

2. Zobrazenie priamky (úsečky) 

Obsah 

Skutočná veľkosť úsečky, pôdorysný a nárysný stopník, sklápanie premietajúcej roviny,  

priemet  priamky,  odchýlka  priamky  od  priemetní,  špeciálne  polohy  priamky  vzhľadom  na  

priemetne, vzájomná poloha dvoch priamok. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Narysovať priemet úsečky a priamky. 

•  Určiť skutočnú veľkosť úsečky. 

•  Naniesť od daného bodu na priamke určitú veľkosť. 

•  Určiť priemety úsečky kolmej na π alebo ν a opačne. 

•  Zostrojiť stopníky priamky. 



•  Rozlíšiť špeciálne polohy priamky. 

•  Určiť odchýlku priamky od priemetní π a ν. 

•  Určiť priesečník dvoch priamok. 

•  Určiť vzájomnú polohu dvoch priamok vzhľadom na ich priesečník. 

•  Rozlíšiť špeciálne polohy dvoch priamok. 

•  Určiť priemet pravého uhla. 

3. Zobrazenie roviny 

Obsah 

Priemet  roviny,  zvláštne  polohy  roviny,  hlavné  priamky  roviny,  spádové  priamky  

roviny, odchýlka roviny od priemetní, vzájomná poloha dvoch rovín. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Definovať, čím je rovina jednoznačne určená. 

•  Zostrojiť stopy roviny. 

•  Analyzovať osobitné polohy rovín. 

•  Zostrojiť bod v rovine. 

•  Zostrojiť priamku, ktorá leží v rovine. 

•  Zostrojiť hlavné priamky roviny a využiť ich vlastnosti. 

•  Zostrojiť spádové priamky roviny. 

•  Určiť odchýlku roviny od priemetní π a ν. 

•  Určiť priesečnicu rovín. 

•  Určiť vzájomnú polohu dvoch rovín. 

4. Priamka a rovina 

Obsah 

Priamka a rovina, priesečník priamky s rovinou, priamka kolmá na rovinu, rovina kolmá 

na priamku, otáčanie a afinita. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Určiť priesečník priamky s rovinou. 

•  Určiť vzdialenosť bodu od roviny. 

•  Zostrojiť bod, ktorý má od roviny danú vzdialenosť. 

•  Určiť vzdialenosť dvoch rovnobežných rovín. 

•  Zostrojiť rovinu kolmú na priamku. 



•  Zostrojiť priemety jednoduchých rovinných útvarov. 

•  Využiť lineárnu afinitu pri zostrojovaní priemetov jednoduchých rovinných útvarov. 

5. Hranol, siete, rezy 

Obsah 

Pravidelné kolmé n-boké hranoly, ich siete, rezy hranolov, siete zrezaných hranolov. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Poznať rozdiel medzi hranolovou plochou a hranolovým priestorom. 

•  Zostrojiť sieť pravidelného n-bokého hranola. 

•  Zostrojiť rez hranola rovinou kolmou na 1. alebo 2. priemetňu. 

•  Zostrojiť rez hranola všeobecnou rovinou. 

•  Zostrojiť sieť zrezaného hranola. 

6. Ihlan, siete, rezy 

Obsah 

Pravidelné n-boké ihlany, ich siete, rezy ihlanov, siete zrezaných ihlanov 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Poznať rozdiel medzi ihlanovou plochou a ihlanovým priestorom. 

•  Zostrojiť sieť pravidelného n-bokého ihlana. 

•  Zostrojiť rez ihlana rovinou kolmou na 1. alebo 2. priemetňu. 

•  Zostrojiť sieť zrezaného ihlana 

 
7. Kužeľosečky 

Obsah 

Kružnica,  elipsa,  hyperbola,  parabola,  dotyčnica  kužeľosečky,  sprievodiče  

kužeľosečky. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Klasifikovať rovinný rez kužeľovej plochy. 

•  Poznať definíciu kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly. 

•  Určiť základné prvky v kužeľosečkách. 

•  Zostrojiť kužeľosečku podľa definície. 

•  Zostrojiť kužeľosečku na základe vlastností množiny bodov,  ktoré  sú  súmerne  združené 

s jedným ohniskom kužeľosečky podľa jej dotyčníc.  



•  Zostrojiť kužeľosečku na základe vlastností  množiny všetkých piat kolmíc, ktoré sú vedené 

z ohnísk kužeľosečky na jej dotyčnice. 

•  Zostrojiť priemety kružnice. 

8. Valec, kužeľ a guľa 

Obsah 

Rotačný valec, rotačný kužeľ, ich siete a rezy, guľa a jej časti. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Poznať rozdiel medzi valcovou plochou a priestorom. 

•  Zostrojiť rez valca rovinou. 

•  Zostrojiť sieť valca a sieť zrezaného valca. 

•  Poznať rozdiel medzi kužeľovou plochou a priestorom. 

•  Zostrojiť rezy kužeľa. 

•  Zostrojiť sieť kužeľa a sieť zrezaného kužeľa. 

•  Poznať rozdiel medzi guľovou plochou a guľovým priestorom. 

•  Definovať a zostrojiť časti gule. 

•  Zostrojiť združené priemety bodu na guli. 

•  Zostrojiť združené priemety rovnobežiek a poludníkov na guľovej ploche. 

•  Zostrojiť rez gule rovinou kolmou na pôdorysňu π a nárysňu ν 

Kolmá axonometria 

1. Základné pojmy 

Obsah 

Pravouhlá axonometria, otáčanie pomocných priemetní, zobrazenie bodu. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Definovať pravouhlú axonometriu. 

•  Definovať axonometrický trojuholník a axonometrický osový kríž. 

•  Otáčať pomocné priemetne. 

•  Zobraziť bod a priamku. 

•  Zostrojiť kolmé priemety telies. 

2. Vzájomný vzťah priamky a roviny 

Obsah 

Priamka ležiaca v danej rovine, priesečník priamky a roviny, rovinný útvar. 



Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Zobraziť rovinu vo všeobecnej polohe a stopy roviny. 

•  Zobraziť rovinu v špeciálnej polohe vzhľadom na roviny π, ν,  . 

•  Zobraziť priamku v danej rovine. 

•  Zobraziť priesečník priamky s rovinami π, ν,  . 

•  Zobraziť priesečník priamky s rovinou. 

•  Zobraziť priesečnicu dvoch rovín. 

•  Zobraziť základné rovinné útvary v rovine ρ. 

Kolmé premietanie na jednu priemetňu 

1. Zobrazenie bodu, úsečky a priamky 

Obsah 

Bod, skutočná veľkosť úsečky, priamka. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Zostrojiť priemet bodu. 

•  Zostrojiť priemet úsečky a jej skutočnú veľkosť. 

•  Zostrojiť priemet priamky a jej stopník. 

•  Zostrojiť uhol priamky od priemetne. 

•  Zostrojiť spád priamky, interval a stupňovanie priamky. 

•  Definovať spádový kužeľ. 

2. Zobrazenie roviny 

Obsah 

Priemet roviny, vzájomná poloha dvoch rovín. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Určiť priemet roviny a stopu roviny. 

•  Určiť spádovú priamku roviny, spádovú mierku. 

•  Určiť odchýlku roviny od priemetne. 

•  Určiť interval roviny a spád roviny. 

•  Určiť priesečnicu dvoch rovín. 

3. Priamka a rovina 

Obsah 

Vzájomná poloha priamky a roviny, útvar v rovine, priemety jednoduchých telies. 



Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Zostrojiť priesečník priamky s rovinou. 

•  Zostrojiť priamku kolmú na ľubovoľnú rovinu. 

•  Zostrojiť priemet pravidelného n-uholníka. 

•  Zostrojiť priemet kružnice v ľubovoľnej rovine. 

•  Zostrojiť priemet pravidelného n-bokého hranola s podstavou v ρ. 

•  Zostrojiť priemet valca a kužeľa s podstavou v ρ. 

Stredové premietanie 

1. Základné pojmy 

Obsah 

Princíp stredového premietania. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Definovať stredové premietanie. 

2. Stredový priemet bodu a priamky 

Obsah 

Stredový priemet bodu a priamky, odchýlka priamky od priemetne. 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Definovať a zobraziť stopník a úbežník priamky. 

•  Definovať a zobraziť smerovú priamku. 

•  Definovať a zobraziť odchýlku priamky od priemetne. 

•  Definovať a zobraziť skutočnú veľkosť úsečky. 

3. Stredový priemet roviny 

Obsah 

Stredový priemet roviny, odchýlka roviny od priemetne 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti 

•  Zostrojiť stopu a úbežnicu roviny. 

•  Definovať stopu a úbežnicu roviny. 

•  Zostrojiť odchýlku roviny od priemetne. 



Maturitné tézy z dejepisu 
 

Prvé úlohy 
 

 
- Chronologické členenie dejín, historické premene, pomocné vedy historické 

- Antropogenéza a hominizácia , život ľudí v paleolite 

- Duchovný život pravekého človeka 

- Neolitická revolúcia 

- Praveký vývoj v Európe a na Slovensku v dobe železnej rímskej 

- Pravlasť Slovanov, sťahovanie, Samova ríša 

- Kolonizácia Slovenska 

- politický vývoj 1. ČSR 

- ČSR v období nástupu fašizmu, Mníchovská konferencia 

- Viedenská arbitráž, autonómia Slovenska, rozbitie ČSR 

- Vývoj demokracie v Aténach, porovnanie Atén a Sparty 

- Helenistické obdobie 

- Rozdiel medzi kráľovstvom a republikou v Ríme 

- Porovnanie gréckej a rímskej kultúry 

- Vznik Byzantskej ríše 

- Vznik Franskej ríše  

- Vznik Arabskej ríše 

- Charakterizujte stredovekú spoločnosť 

- Úloha kresťanstva pri formovaní Európy, boj o investitúru, stredoveká kultúra 

- Ranofeudálne štáty Anglicka a Francúzska 

- Ranofeudálne štáty Slovanov- český, poľský, Kyjevská Rus 

- Humanizmus a renesancia 

- Zahraničná a vnútorná politika Napoleona 

- Priemyselná revolúcia 

- Zjednotenie Talianska a Nemecka 

- Versailleský systém 

- Nástup fašizmu v Taliansku 

- Vývoj v Európe v medzivojnovom období , Janov, Locarno, svetová hosp. kríza 

- Nástup fašizmu v Nemecku 

- Jaltská a Postupimská konferencia  



Druhé úlohy 

 

- Veľkomoravská ríša 

- Začleňovanie Slovenska do Uhorska – po bitku pri Moháči 

- Slovensko po bitke pri Moháči, stavovské povstania, Turci na Slovensku 

- Osvietenectvo – Mária Terézia, Jozef II. 

- Slovenské národné obrodenie 

- Bachov absolutizmus, Memorandum. Matica slovnská 

- Rakúsko – maďarské vyrovnanie, politické aktivity Slovákov 

- Vznik ČSR 

- Postavenie Slovenska v 1. ČSR 

- Slovenský štát 1939 – 1945 

- Domáci a zahraničný odboj v 2. svetovej vojne, SNP 

- Vývoj v ČSR 1945 – 48 

- Vývoj v ČSR po roku 1948 po Chartu 77 

- ČSSR v 80 – tych rokoch, Nežná revolúcia, vznik Slov. republiky 

- Staroorientálne civilizácie 

- Staroveké Grécko – klasické obdobie 

- Rím v období cisárstva , kríza rímskej republiky 

- Český štát za Luxemburgovcov, Karol IV., J. Hus – husitské hnutie 

- Reformácia- Martin Luther 

- Zámorské objavy 

- Tridsaťročná vojna 

- Nizozemská a Anglická buržoázna revolúcia 

- Boj amerických osád za nezávislosť, občianska vojna v USA 

- Francúzska buržoázna revolúcia 

- Revolučný rok 1848 – 49 v Európe 

- 1. svetová vojna 

- 2. svetová vojna 1939 – 42 

- 2. svetová vojna 1943 – 45 

- 1. obdobie studenej vojny 

- 2. obdobie studenej vojny 

 

 



Tretie úlohy 

 

- Prínos Veľkej Moravy na ďalšie dejiny a kultúru Slovákov a Slovanov 
- Zhodnoťte dôsledky Moháčskej katastrofy pre ďalší vývoj Uhorska / Slovenska / 
- Prínos reforiem M. Terézie a Jozefa II.  Pre rozvoj Habsburskej monarchie 
- Zhodnoťte  rôzne chápanie slobody a rovnoprávnosti národmi v monarchii – Slováci, 

Maďari, počas revolučného roku 1948 – 1949 
- Rozlíšte v 4 požiadavkách Žiadosti slovenského národa a Memoranda národa 

slovenského 
- Porovnajte Clevelendskú a Pittsburskú dohodu, zhodnoťte význam vzniku ČSR 1918 
- Zaujmite stanovisko k výhodám a nevýhodám spojenia Čechov a Slovákov 

v spoločnom štáte vr. 1918 
- Vysvetlite dôvody rôznej interpretácie Slovenského štátu 1939 – 1945  
- Zhodnoťte  význam SNP, klady, nedostatky, prezentujte vlastný názor 
- Zaujmite stanovisko k obdobiu komunizmu v našom štáte 1948 – 1989 
- Zaujmite stanovisko k vývoju v SR po roku 1989 
- Porovnaj rozdelenie Československa v r. 1939 a v r. 1993 
- Porovnajte súčasnosť a minulosť vo vývoji Púchova 
- Zaujmite stanovisko k významu neolitickej revolúcie 
- Zhodnoťte  prínos staroorientálnych civilizácii vo vývoji vedy a kultúry pre ľudstvo 
- Zhodnoťte význam gréckej civilizácie pre dnešok 
- Zhodnoťte význam starovekého Ríma pre rozvoj európskej civilizácie 
- Porovnajte antickú demokraciu s modernými ústavami / súčasnou demokraciou / 
- Zhodnoťte, prečo mala cirkev v stredoveku dôležité postavenie 
- Zhodnoťte prínos arabskej kultúry, zaujmite stanovisko k súčasným arabsko - 

kresťanským konfliktom  
- Podrobte kritike dôsledky zámorskej expanzie Európanov do Ameriky 
- Zhodnoťte prínos reformácie M. Luthera pre rozvoj kultúry a európskej civilizácie 
- Prínos výsledkov nizozemskej a anglickej burž. Revolúcie  pre oba štáty v ich ďalšom 

vývoji 
- Zhodnoťte úlohu Roussoua, M. Robespiéra a Napoleona Bonaparteho vo Francúzskej 

burž. revolúcii 
- Zhodnoťte úlohu USA v medzinárodnej politiky od prijatia Monreovej doktríny po 

súčasnosť 
- Porovnajte vývoj v Európe po 1. svetovej vojne – demokracia – komunizmus – 

fašizmus 
- Zhodnoťte, ako sa zmenili pomery v Európe po 1. svetovej vojne- rozvoj vedy, 

techniky, životného štýlu 
- Zhodnoťte dôsledky 2. svetovej vojny na vývoj medzinárodných pomerov 
- Zaujmite stanovisko k súpereniu Východu a Západu v čase studenej vojny v oblasti 

politiky, kozmického výskumu, zbrojenia, športu 
- Uveďte spoločné rysy v konfliktoch – vojna v Kórei, vo Vietname, v Afganistane 



Okruhy tém na maturitné skúšky z Ekonomiky 
 
 

1. Historická podmienenosť ekonomiky – vývoj ekonomického myslenia 
2. Základné ekonomické pojmy 
3. Trh  
4.  Trhový mechanizmus 
5. Trh a konkurencia 
6. Trh výrobných faktorov 
7. Podnik 
8. Podnikanie podľa právnych noriem v SR 
9. Živnosti 
10. Obchodné spoločnosti, družstvá, ... 
11. Manažment 
12. Podnikový transformačný proces – výrobná činnosť podniku 
13. Majetok a kapitál podniku 
14. Náklady podniku 
15. Výnosy, výkony a výsledok hospodárenia podniku 
16. Investície a financovanie 
17. Daňová sústava SR 
18. Odbyt a marketing 
19. Personálny manažment, odmeňovanie zamestnancov 
20. Pracovno-právne vzťahy podľa Zákonníka práce 
21. Peniaze a bankový systém 
22. Cenné papiere, finančný trh a burza 
23. Národné hospodárstvo, reprodukčný proces, 
24. Makroekonomické ukazovatele, makroekonomické vzťahy medzi spotrebou, 

úsporami, investíciami a HDP, ekonomický rast a jeho činitele 
25. Hospodársky cyklus a jeho dôsledky – nezamestnanosť a inflácia 
26. Hospodárska politika štátu a jej nástroje 
27. Medzinárodné ekonomické vzťahy, medzinárodný obchod, teória komparatívnych 

výhod D. Ricarda,  zahranično-obchodná politika štátu, obchodná a platobná bilancia 
štátu,  medzinárodné obchodné organizácie a členstvo SR v nich 

28. Medzinárodná menová sústava  jej vývoj a úloha,  európsky menový systém, jeho 
fungovanie vo vzťahu k SR 

29. Medzinárodná ekonomická integrácia 
30.  Európska únia a SR  
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TEMATICKÉ OKRUHY K MATURITE Z FRJ 2014 

 
1. Rodina 

a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote), 
b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby), 
c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v 

rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy). 
2. Kultúra a umenie 
   a) možnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec), 
   b) obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti), 
   c) návšteva kultúrneho podujatia. 
3. Šport 

a) druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a profesionálny šport), 
b) šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody, 
c) význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter). 

4. Bývanie 
a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností), 
b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody), 
c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní). 

5. Obchod a služby 
a) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská), 
b) služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica), 
c) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov. 

6. Starostlivosť o zdravie 
a) ľudské telo, 
b) bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára, v lekárni, 
c) zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena). 

7. Cestovanie 
a) prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne), 
b) dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov), 
c) individuálne a kolektívne cestovanie (spôsob a druhy dopravy, druhy ubytovania, stravovanie). 

8. Vzdelanie 
a) školský systém (typy školských zariadení, skúšky, organizácia školského roka, klasifikácia, prázdniny), 
b) vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine), 
c) život žiaka (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové). 

9. Zamestnanie 
a) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia, 
b) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, žiadosť o zamestnanie, profesijný 

životopis, prijímací pohovor), 
c) pracovný čas a voľný čas (zdokonaľovanie práce, nové technológie). 
10. Vzťahy medzi ľuďmi 

a) medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné), 
b) priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy), 
a) c) spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým a bezdomovcom). 

11. Človek a príroda 
a) ročné obdobia, počasie, 
b) príroda okolo nás - fauna (zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra, 
c) stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy. 

12. Vedecko-technický rozvoj 
a) život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti), 
b) pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky, 
c) veda a technika v službách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika, ...). 
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13. Človek a spoločnosť 
a) morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole), 
b) spoločenská etiketa - stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody 

a čas, témy rozhovorov, pohostenie, 
c) normy a ich porušovanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt). 

14. Komunikácia a jej formy 
a) typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna), 
b) komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí medzi mladými, mladými a staršími, 

na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných situáciách), 
c) moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač - elektronická pošta, internet). 

15. Masmédiá 
a) typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody), 
b) tlač (noviny, časopisy, rubriky) - výber, nákup, čítanie - obľúbené články, 
c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť). 

16. Mládež a jej svet 
a) charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické vlastnosti, záujmy), 
b) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mlad rodiny), 
c) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty - príčiny, prejavy, dôsledky). 

17. Stravovanie 
a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo, 
b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii), 
c) národné kuchyne - zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie). 

18. Záľuby, voľný čas a životný štýl 
a) možnosti trávenia voľného času, 
b) organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády), 
c) individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda). 

19. Multikultúrna spoločnosť 
a) sviatky -zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia), 
b) spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine, 
c) zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia. 

20. Mestá a miesta 
a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin), 
b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte), 
c) turisticky zaujímavé miesta (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá. 

21. Obliekanie a móda 
a) vplyv počasia a podnebia na odievanie, 
b) odev a doplnky na rôzne príležitosti, 
c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie. 

22. Kniha - priateľ človeka 
a) knihy -výber, čítanie, 
b) obľúbený autor a žánre, 
c) prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (život a dielo spisovateľa). 

23. Vzory a ideály 
a) pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt, 
b) človek, ktorého si vážim, 
c) skutoční a literárni hrdinovia. 

24. Krajina, ktorej jazyk sa učím 
a) krajina a obyvatelia, 
b) miesto, ktoré by som rád navštívil, 
c) výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie. 

25. Slovensko - moja vlasť 
a) krajina a obyvatelia, 
b) miesta, ktoré by som odporučil cudzincom, 
c) zvyky, tradície, konvencie. 

 
 



�¬?¬²§ °»¼¿¹±¹·½µ# &¬¿ªô Ð´«¸±ª? èô èíð ðð Þ®¿¬·´¿ª¿

Ý×Û OVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRU ÒÑÍÌ×
ÓßÌËÎßÒÌÑÊ Æ ÚÇÆ×ÕÇ 

Þ®¿¬·´¿ª¿ îððè 



FÊÑÜ
Ú§¦·µ¿ °¿¬®3 ³»¼¦· ª±´·¬» ²7 ³¿¬«®·¬²7 °®»¼³»¬§ò Ý·» ové požiadavky, ktoré uvádzame, 

ª§½¸?¼¦¿¶& ¦ ª#ª±¶¿ °±´± »²µ#½¸ °±¬®·»¾ô ¦³·»² ª �µ±´¬ª» ¦¿ °±´»¼²7 ®±µ§ô ¿µ± ¿¶ ¦± µ&»²±¬3  
µª¿´·¬²#³· ¦¿¸®¿²· ²#³· °®±¶»µ¬³·ò

Ê#½¸±¼·µ±³ °®» ¬ª±®¾« ½·» ových požiadaviek ¿ ¬¿´· °®»¼±ª�»¬µ#³ « »¾²7 ±²±ª§ º§¦·µ§ô 
¿µ± ª ¼¿²±³ ¿» ¶»¼·²# ±º·½·?´²» °´¿¬²# ¼±µ«³»²¬ °®» °®?½« « ·¬» ¿ò

Ý·» ové požiadavky sa za 3²¿¶& ¦?µ´¿¼²#³· ±¾´¿ ¿³· ª»¼±³±¬3 ¿ ¦®« ²±¬3ô °±µ®¿ «¶& 
°®¿½±ª¿²3³ ¬®»¼±�µ±´µ7¸± « ·ª¿ º§¦·µ§ ª ²¿´»¼±ª²#½¸ ¬»³¿¬·½µ#½¸ ½»´µ±½¸æ
ïò Ú§¦·µ?´²» ª»´· ·²§ ¿ ·½¸ ³»®¿²·»ò 
îò Ó»½¸¿²·µ¿æ 

ó µ·²»³¿¬·µ¿ô 
ó ¼§²¿³·µ¿ô 
ó ¹®¿ª·¬¿ ²7 °±´»ô 
ó °®?½¿ ¿ »²»®¹·¿ô 
ó ³»½¸¿²·µ¿ ¬«¸7¸± ¬»´»¿ô 
ó ³»½¸¿²·µ¿ µª¿°¿´3² ¿ °´§²±ªò 

íò Ó±´»µ«´±ª? º§¦·µ¿ ¿ ¬»®³±¼§²¿³·µ¿æ
ó ¦?µ´¿¼²7 °±¦²¿¬µ§ ³±´»µ«´±ª»¶ º§¦·µ§ ¿ ¬»®³±¼§²¿³·µ§ô 
ó �¬®«µ¬&®¿ ¿ ª´¿¬²±¬· °´§²±ªô 
ó �¬®«µ¬&®¿ ¿ ª´¿¬²±¬· °»ª²#½¸ ´?¬±µô 
ó �¬®«µ¬&®¿ ¿ ª´¿¬²±¬· µª¿°¿´3²ô 
ó ¦³»²§ µ«°»²¬ª¿ ´?¬±µò 

ìò Û´»µ¬®·½µ# °®&¼æ
ó »´»µ¬®·½µ# ²?¾±¶ ¿ »´»µ¬®·½µ7 °±´»ô 
ó »´»µ¬®·½µ# °®&¼ò 

ëò Ó¿¹²»¬·½µ7 °±´»æ
ó ¬¿½·±²?®²» ¿ ²»¬¿½·±²?®²» ³¿¹²»¬·½µ7 °±´»ô 
ó ¬®·»¼¿ª# °®&¼ò 

êò Ó»½¸¿²·½µ7 µ³·¬¿²·»ò 
éò Ê´²»²·»ò 
èò Æ?µ´¿¼§ º§¦·µ§ ³·µ®±ª»¬¿ò 

ò

Æ_ÕÔßÜÒW ÑÞÔßÍÌ× ÊÛÜÑÓÑÍÌS ß ÆÎË ÒÑÍÌS

Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»
Žiak vie:

� Ð±³»²±ª¿ ô ±°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ¶¿ª °±³±½±« º§¦·µ?´²§½¸ ¬»®³3²±ªò
� Ñ°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ¦?µ±² ¿µ± µª¿´·¬¿¬3ª²§ ¿ µª¿²¬·¬¿¬3ª²§ ³±¼»´ ®»¿´·¬§ô ±°3¿  ¶»¸± 

±¸®¿²· »²± , použite ²±  a dôsledky pre bežný život ò
� Ð®»«µ?¦¿  °±®±¦«³»²·»æ

ó ª»¼»½µ#½¸ ¼,µ¿¦±ª ¿ °®»¼¬?ªô
ó ª»¼»½µ#½¸ ³»¬-¼ ¿ ¬»½¸²3µô
ó ª»¼»½µ»¶ ¬»®³·²±´-¹·»ô
ó ³»¬-¼ °®»¦»²¬±ª¿²·¿ ª»¼»½µ#½¸ ·²º±®³?½·3ò

� Ð®¿½±ª¿   ´·¬»®¿¬&®±« ¿ °± 3¬¿ ±³ò
� Ð®¿½±ª¿   °± 3¬¿ ±³ ª ±¾´¿¬· ³¿¬»³¿¬·½µ7¸± ³±¼»´±ª¿²·¿ º§¦·µ?´²§½¸ ·¬«?½·3ô º§¦·µ?´²§½¸ 

¦?ª·´±¬3 ¿ °®¿½±ª¿²·¿ ª#´»¼µ±ª º§¦·µ?´²§½¸ ³»®¿²3ò
� Ê§¸ ¿¼?ª¿  ·²º±®³?½·» ª ·²¬»®²»¬±ª»¶ ·»¬·ò

ß°´·µ?½·¿
Žiak je schopný:

� ß°´·µ±ª¿  º§¦·µ?´²» ¦?µ±²§ ª ²»¬®¿¼· ²#½¸ ·¬«?½·?½¸ò Ñ°3¿  ¬¿³ô µ¼» ¶» ¬± ª¸±¼²7ô ·½¸ 
ª¦?¶±³²7 °®»°±¶»²·¿ò



� Ñ°3¿  vplyv fyzikálnych objavov na bežný život a spolo ²± ò
� Ñ°3¿  °®3²± ¶»¼²±¬´·ª#½¸ º§¦·µ±ª ª± ª#ª±¶· º§¦·µ§ò
� ß°´·µ±ª¿  a použi

ó ª»¼»½µ7 º¿µ¬§ ¿ °®»¼¬¿ª§ô
ó ª»¼»½µ7 ³»¬-¼§ ¿ ¬»½¸²·µ§ô
ó ª»¼»½µ& ¬»®³·²±´-¹·« ²¿ »º»µ¬3ª²« µ±³«²·µ?½·«ô
ó ª¸±¼²7 ³»¬-¼§ ²¿ °®»¦»²¬±ª¿²·» ª»¼»½µ#½¸ ·²º±®³?½·3ò

� Ð®¿½±ª¿   ª»µ¬±®³·æ  3¬¿²·»ô ±¼ 3¬¿²·»ô ²?±¾»²·» µ¿´?®±³ô ®±¦µ´¿¼ ª»µ¬±®±ª ²¿ ¦´±žky 
(nepožaduje sa používanie kosínusovej a sínusovej v»¬§ô µ¿´?®²»¸± ¿ ª»µ¬±®±ª7¸± & ·²«÷ò

� Ñª»®±ª¿  °®?ª²±  ª¦ ¿¸±ª ³»¼¦· º§¦·µ?´²§³· ª»´· inami pomocou jednotiek použitých 
ª»´· 3²ò

� Ê§¶¿¼®·  ¦?ª·´±  ³»¼¦· º§¦·µ?´²§³· ª»´· ·²¿³· øª¦ ¿¸±³ô ¬¿¾« µ±«ô ¹®¿º±³÷ ¿´»¾± ¦3µ¿
·²º±®³?½·» ¦¿¼¿²7 ¬#³¬± °,±¾±³ò

� Využíva  ¹®¿º·½µ7 ¬»½¸²·µ§ ª± º§¦·µ»æ °´±½¸¿ °±¼ ¹®¿º±³ô ¬&°¿²·» µ®·ªµ§ô ³¿¨·³? ¿ ³·²·³?ô 
¬®¿²º±®³?½·¿ ¹®¿º±ª ²¿ ´·²»?®²»ò

� Ê¸±¼²» ¦¿±µ®&¸ ±ª¿  º§¦·µ?´²» ª#´»¼µ§ °±¼ ¿ °± ¬« °´¿¬²#½¸ 3´·½ò
� Vhodne využíva  ³¿¬»³¿¬·½µ# ¿°¿®?¬ ª± º§¦·µ»æ ¿°´·µ±ª¿²·» 3²«±ª»¶ ¿ µ±3²«±ª»¶ ª»¬§ô 

°®·®±¼¦»²7¸± ´±¹¿®·¬³« ¿ »¨°±²»²½·?´²»¶ º«²µ½·»ô ¹±²·±³»¬®·½µ#½¸ º«²µ½·3ô ª§¾®¿²#½¸ ¿¬3 ¦ 
¿²¿´§¬·½µ»¶ ¹»±³»¬®·»ò

Û¨°»®·³»²¬
Žiak je schopný:

� Ë® ·  ¿ º±®³«´±ª¿  &´±¸« ò
� Ö¿²» º±®³«´±ª¿  ¸§°±¬7¦«ô «® ·  °±¼¬¿¬²7 °®»³»²²7ô ²¿ ®¬²&  postup práce s použitím 

ª¸±¼²#½¸ °±³,½±µô ³¿¬»®·?´« ¿ °,±¾ ¦3µ¿ª¿²·¿ ¿ ¦¿¦²¿³»²?ª¿²·¿ ²¿³»®¿²#½¸ ¸±¼²,¬ò
� Ëª?¼¦¿  ¶»¼²±¬µ§ ¿ ±¼½¸#´µ§ ³»®¿²·¿ò
� Í°®¿½±ª?ª¿  ¿ ¿²¿´§¦±ª¿  ²¿³»®¿²7 ¸±¼²±¬§ò
� Ë®±¾·  ª·»®±¸±¼²# ¦?ª»®  ª§ª»¬´»²3³å µ¼» ¶» ¬± ª¸±¼²7ô ª#´»¼µ§ °±®±ª²¿   ¸±¼²±¬¿³· ª 

¬¿¾« µ?½¸ò Æ¸±¼²±¬·  °±¬«° °®?½» øª®?¬¿²» °±³,½±µ ¿ ³¿¬»®·?´«÷ô ¶»¸± ´¿¾7 ³·»¬¿ ¿´»¾± ½¸§¾§ 
¿ ²¿ª®¸²&  ¦³»²§ ª± ª�»¬µ#½¸ ±¾´¿¬·¿½¸ ²¿ µª¿´·¬²»²·» ³»®¿²·¿ò

� Ð®¿½±ª¿  so širokým súborom technických pomôcok a používa  ·½¸ ª ¦³§´» ¾»¦°» ²±¬²#½¸ 
predpisov. Dodržiava  ·²�¬®«µ½·»ò

� Ð®¿½±ª¿  ª µ±´»µ¬3ª»æ ¾§  °®»  °®3°»ªµ±³ô ¼±µ?¦¿  °®·¶¿  °®?½« ¿ ²?°¿¼§ ·²7¸± ¿ °±ª¦¾«¼·
±¬¿¬²#½¸ µ °®?½·ò

� Ð®·¬«°±ª¿  µ »¨°»®·³»²¬±³ô ª#µ«³±³ô °®±¶»µ¬±³ ¿ ®·»�»²·¿³ °®±¾´7³±ª  ³±¬·ª?½·±«ô 
výdržou a etickým správaním a s oh adom na ich vplyv na životné prostredie.

� Ð®¿½±ª¿   ·²¬»®²»¬±³ò

ïò ÚÇÆ×Õ_ÔÒÛ ÊÛÔ× ×ÒÇ ß ×ÝØ ÓÛÎßÒ×Û
ïòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ê§³»²±ª¿  ¦?µ´¿¼²7 ª»´· ·²§ ¿ ·½¸ ¶»¼²±¬µ§ ª &¬¿ª» Í×ò
� Î±¦´3�·  ª»µ¬±®±ª7 ¿ µ¿´?®²» º§¦·µ?´²» ª»´· ·²§ò
� Ê§¶¿¼®·  ¿¾±´&¬²« ¿ ®»´¿¬3ª²« ±¼½¸#´µ« ª¦ ¿¸±³ò
� Ê§ª»¬´·  ª#¦²¿³ º§¦·µ?´²§½¸ µ±²�¬?²¬ ¿ ±¼ª±¼·  ·½¸ ¶»¼²±¬µ§ò
� Ê§°± 3¬¿  ¿¾±´&¬²« ¿ ®»´¿¬3ª²« ±¼½¸#´µ« °®· º§¦·µ?´²§½¸ ³»®¿²·¿½¸ ¿ °®¿½±ª¿   ²·³· °®· 

ª#°± ¬±½¸ º§¦·µ?´²§½¸ ª»´· 3²ò

ïòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Používa  ¦?µ´¿¼²7 ¶»¼²±¬µ§ Í×ò
� Ð®¿½±ª¿   ²?±¾µ¿³· ¿ ¼·»´³· ¶»¼²±¬·»µ Í×ò
� Ê§¶¿¼®·  ±¼ª±¼»²7 ¶»¼²±¬µ§ °±³±½±« ¦?µ´¿¼²#½¸ ¶»¼²±¬·»µ &¬¿ª§ Í×ò



� Ê§°± 3¬¿  ¿¾±´&¬²« ¿ ®»´¿¬3ª²« ±¼½¸#´µ« °®· º§¦·µ?´²§½¸ ³»®¿²·¿½¸ò

ïòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Þ»¦°®±¬®»¼²» ³»®¿  º§¦·µ?´²» ª»´· ·²§ ¿´»¾± «® ±ª¿  ª»´· ·²§ ª#°± ¬±³ ¦± ª¦ ¿¸«ò
� Ê§¾®¿  ª¸±¼²7 °®3¬®±¶» ²¿ ³»®¿²·» ¼¿²»¶ º§¦·µ?´²»¶ ª»´· ·²§ò
� Ò¿ª®¸²&  ³»¬-¼« ³»®¿²·¿ô °®·°®¿ª·  »¨°»®·³»²¬ô ª§µ±²¿  ³»®¿²·»ô °®¿½±ª¿  ¿ ª§¸±¼²±¬·

ª#´»¼µ§ ³»®¿²·¿ò
� Ñª»®·  ²¿³»®¿²& ¸±¼²±¬« ±¼¸¿¼²«¬3³ ª» µ±¬· º§¦·µ?´²»¶ ª»´· ·²§ ¿´»¾± °±®±ª²¿²3³ ± 

¦²?³§³· ¸±¼²±¬¿³· ø²¿°®ò ª ¬¿¾« µ?½¸÷ ò

îò ÓÛÝØßÒ×Õß

îòï Õ·²»³¿¬·µ¿
îòïòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:
� Ü»º·²±ª¿  °±¶»³ ¸³±¬²# ¾±¼ô ³»½¸¿²·½µ# °±¸§¾ ¿ ª¦ ažná sústava.
� Ñ°3¿  modely a zjednodušenia používané pri opise fyzikál²§½¸ ·¬«?½·3 ¿ ®·»�»²3 &´±¸ ª 

µ·²»³¿¬·µ»ò
� Ê§ª»¬´·  ®»´¿¬3ª²±  °±µ±¶¿ ¿ °±¸§¾«ò
� Ü»º·²±ª¿  ¿ ª§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ °®·»³»®²& ®#½¸´±  ²»®±ª²±³»®²7¸± °±¸§¾«ò
� Ê§ª»¬´·  význam pojmu okamžitá rýchlos  ¬»´»¿ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³æ

ó okamžitú rýchlos  a okamžité zrýchlenie telesa,
ó ¼®?¸«ô ®#½¸´± ô ¿ ¿ ¦®#½¸´»²·» ®±ª²±³»®²7¸± ¿ ®±ª²±³»®²» ¦®#½¸´»²7¸± °±¸§¾«ô
ó ¹®¿º·½µ§ · ´±ª²» ¦?ª·´±  ¼®?¸§ô ®#½¸´±¬· ¿ ¦®#½¸´»²·¿ ±¼ ¿« °®· ®±ª²±³»®²±³ ¿ 

®±ª²±³»®²» ¦®#½¸´»²±³ °±¸§¾»ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ª± ²# °?¼ò
� Ð±¦²¿  normálnu hodnotu tiažového zrýchlenia a jeho zmeny ± ¦»³»°·²±« �3®µ±«ò
� Ü»º·²±ª¿  ¿ ª§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ º§¦·µ?´²» ª»´· iny opisujúce rovnomerný pohyb po kružnici.

îòïòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Æª±´·  ª¸±¼²& ª¦ ažnú sústavu.
� Ë® ·  °±´±¸« ¸³±¬²7¸± ¾±¼« °±³±½±« &®¿¼²3½ò
� ß°´·µ±ª¿  °±¦²¿¬µ§ ± °±¸§¾±½¸ °®· ®·»�»²3 º§¦·µ?´²§½¸ &´±¸ò
� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ ®±ª²±³»®²# ¿ ®±ª²±³»®²» ¦®#½¸´»²# °±«ª²# °±¸§¾ ¬»´»¿ò
� Ë® ·  ¦ ¹®¿º« ¦?ª·´±¬· ®#½¸´±¬· ¿µ± º«²µ½·» ¿« ø´»² °®» °®·¿³± ·¿®» &»µ§÷ ¹®¿º ¼®?¸§ ª 

¦?ª·´±¬· ±¼ ¿«ò
� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ ª± ²# °?¼ ¬»´»¿ò
� Î·»�· &´±¸§ ²¿ ®±ª²±³»®²# °±¸§¾ °± kružnici ø¦·¬· °»®·-¼«ô º®»µª»²½·«ô «¸´±ª& ¿ ±¾ª±¼±ª& 

®#½¸´± ô ¼±¬®»¼·ª7 ¦®#½¸´»²·»÷ò

îòïòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ó»®¿  ¼®?¸« °®»¶¼»²& ¬»´»±³ô ¿ °±¸§¾«ò
� Æ ²¿³»®¿²#½¸ ¸±¼²,¬ «® ·  ª» µ±  ®#½¸´±¬· ¿ ¦®#½¸´»²·¿ ¬»´»¿ò

îòî Ü§²¿³·µ¿
îòîòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:



� ×´«¬®±ª¿  ²¿ °®3µ´¿¼±½¸ ·´« ¿ ¶»¶ & ·²µ§ øµ¼» ¬®»¾¿ô ¦¼,®¿¦²·  ª»µ¬±®±ª# ½¸¿®¿µ¬»® ·´§÷ò
� Ë® ±ª¿  °®» ®,¦²» °®3°¿¼§ ·´§ °,±¾·¿½» ²¿ ¼¿²7 ¬»´»± ¿ ¦¿µ®»´·  ·½¸ ¼± ±¾®?¦µ¿ò Ê °®3°¿¼» 

°±¬®»¾§ «® ·  ·½¸ ª#´»¼²·½«ò
� Ê§ª»¬´·  ±¾¿¸ °±¶³« ·¦±´±ª¿²? &¬¿ª¿ ¸³±¬²#½¸ ¾±¼±ªñ¬»´·»ò
� Ê§¶¿¼®·  ¦²»²·» Ò»©¬±²±ª#½¸ ¦?µ±²±ªò
� Ê§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ª#¦²¿³ Ò»©¬±²±ª#½¸ °±¸§¾±ª#½¸ ¦?µ±²±ªò
� Ê§ª»¬´·  ±¸®¿²· »²±  Ò»©¬±²±ª#½¸ °±¸§¾±ª#½¸ ¦?µ±²±ªò

� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« ¸§¾²±  ´±ª²» ¿ °®3´«�²#³ ª¦ ¿¸±³ò
� Ê§´±ª·  ¦?µ±² ¦¿½¸±ª¿²·¿ ¸§¾²±¬·ò
� Î±¦¸±¼²& ô · ¶» ¼¿²? ª¦ ažná sústava inerciálna alebo neinerciálna.
� Æ¼,ª±¼²·  °®3 ·²« ª¦²·µ« ¬®»½»¶ ·´§ò Æ?ª·´±  ª» µ±¬· ¬®»½»¶ ·´§ ±¼ ·²#½¸ ª»´· 3²ò
� Î±¦´3�· ô ±°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ®,¦²» ¼®«¸§ ¬®»²·¿ò
� Vhodne používa  °±¶³§ ¼±¬®»¼·ª?ô ±¼¬®»¼·ª? ¿ ¦±¬®ª¿ ²? ·´¿ò
� Ê§ª»¬´·  stav bez tiaže.

îòîòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Používa  Ò»©¬±²±ª» °±¸§¾±ª7 ¦?µ±²§ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ µ´¿¼¿²·» 3´ ¿´»¾± ²¿ ·½¸ ®±¦µ´¿¼ò
� Ê§°± 3¬¿  ª» µ±  �³§µ±ª»¶ ¬®»½»¶ ·´§ò
� Ê§°± 3¬¿  ¸§¾²±  ¬»´»¿ ¿´»¾± &¬¿ª§ò
� Î·»�·  &´±¸§ °®» ¬»´»± °±¸§¾«¶&½» ¿ °± ²¿µ´±²»²»¶ ®±ª·²» ¾»¦ ¬®»²·¿ò
� Î·»�·  &´±¸§ °®» ¬»´»± °±¸§¾«¶&½» ¿ °± ²¿µ´±²»²»¶ ®±ª·²» ¿¶  ¬®»²3³ò
� Ê§°± 3¬¿  ª» µ±  ¬¿¬·½µ»¶ ¿ ¼§²¿³·½µ»¶ ¬®»½»¶ ·´§ °®· �³§µ±ª±³ ¬®»²3ò
� Používa  ¦?µ±² ¦¿½¸±ª¿²·¿ ¸§¾²±¬· °®· ®·»�»²3 &´±¸ ª ¶»¼²±®±¦³»®²±³ °®·»¬±®»ò
� Používa  ¦?µ±² ¦¿½¸±ª¿²·¿ ¸§¾²±¬· °®· ®·»�»²3 &´±¸ ª ®±ª·²e (pružné a nepružné zrážky).
� Ê¸±¼²» °®¿½±ª¿   ª»´· ·²¿³· ¼±¬®»¼·ª?ô ±¼¬®»¼·ª? ¿ ¦±¬®ª¿ ²? ·´¿ò

îòîòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ë® ·  µ±»º·½·»²¬ �³§µ±ª7¸± ¬®»²·¿ò
� Ñª»®·  ¦?ª·´±  ª» µ±¬· ¬®»½»¶ ·´§ ±¼ ·²#½¸ ª»´· 3²ò
� Ë® ·  µ±»º·½·»²¬ ¬¿¬·½µ7¸± ¿ ¼§²¿³·½µ7¸± �³§µ±ª7¸± ¬®»²·¿ °®· ²»¬®¿¼· ²#½¸ °±ª®½¸±½¸ � ¦±ó

¬¿ª·  ¾»¦ °±³±½· « ·¬» ¿ ½»´# »¨°»®·³»²¬ò

îòí Ù®¿ª·¬¿ ²7 °±´»
îòíòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ê§´±ª·  Ò»©¬±²±ª ¹®¿ª·¬¿ ²# ¦?µ±²ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ª» µ± ±« ª¦?¶±³²#½¸ ¹®¿ª·¬¿ ²#½¸ 3´ °,±¾·¿½·½¸ ³»¼¦· ¼ª±³¿ 

¸³±¬²#³· ¾±¼³·ô ·½¸ ¸³±¬²± ¿³· ¿ ª¦¼·¿´»²± ±«ò Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª ®±ª²·½· ª§¬«°«¶&ò
� Ü»º·²±ª¿  ´±ª²» ¿ °®3´«�²#³ ª¦ ¿¸±³ ª»´· ·²« ·²¬»²¦·¬¿ ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± °± ¿ò Ð±¦²¿  ¶»¼²±¬µ« 

·²¬»²¦·¬§ ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± °± ¿ò
� Ñ°3¿  °®·»¾»¸ ·²¬»²¦·¬§ ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± °± ¿ Æ»³» ª ¦?ª·´±¬· ±¼ ª¦¼·¿´»²±¬· ±¼ ¶»¶ °±ª®½¸«ò
� Ü»º·²±ª¿  ·´± ·¿®« ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± °± ¿ò
� Ñ°3¿  ¹®¿ª·¬¿ ²7 °±´» Æ»³» ¿ ¦²?¦±®²·  ¸± ª»µ¬±®±ª#³ °± ±³ ¿ ·´± ·¿®±ª#³ ³±¼»´±³ò
� Î±¦´3�· °±¶³§ ¹®¿ª·¬¿ ²7 °±´» ¿ tiažové °±´»ô ¹®¿ª·¬¿ ²7 ¦®#½¸´»²·» ¿ tiažové ¦®#½¸´»²·» ²¿ 

°±ª®½¸« Æ»³» ¿ ª ¶»¶ ±µ±´3ò
� Ñ°3¿  °±¸§¾§ ¬»´·» ª ¸±³±¹7²²±³ ¹®¿ª·¬¿ ²±³ °±´· Æ»³» øª± ²# °?¼ô ª®¸ ¦ª·´# ²¿¸±®ô ª®¸ 

¦ª·´# ²¿¼±´ô ª±¼±®±ª²# ª®¸÷ò Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸³· °®·»¾»¸§ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ª»´· 3² ª ¦?ª·´±¬· ±¼ 
¿« « ¶»¼²±¬´·ª#½¸ °±¸§¾±ªò

� Ü»º·²±ª¿  �·µ³# ª®¸ ¬»´·» ª ¸±³±¹7²²±³ ¹®¿ª·¬¿ ²±³ °±´· Æ»³»ò Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸³· °®·»¾»¸§ 
¶»¼²±¬´·ª#½¸ ª»´· 3² ª ¦?ª·´±¬· ±¼ ¿« « �·µ³7¸± ª®¸«ò



� Ñ°3¿  °±¸§¾§ ¬»´·» ª ®¿¼·?´²±³ ¹®¿ª·¬¿ ²±³ °±´· Æ»³»ò
� Ñ°3¿  ¿ °±®±ª²¿  ¬®¿¶»µ¬-®·» ¬»´·» °±¸§¾«¶&½·½¸ ¿ °®ª±«ô ¼®«¸±« ¿ ¬®» ±« µ±¦³·½µ±« 

®#½¸´± ±«ò
� Ñ¼ª±¼·  ª¦ ¿¸ °®» µ®«¸±ª& ®#½¸´±  ¬»´»¿ ª ®¿¼·?´²±³ ¹®¿ª·¬¿ ²±³ °±´· Æ»³»ò Ê§ 3´·  ª» µ±

°®ª»¶ µ±¦³·½µ»¶ ®#½¸´±¬·ò
� Ê§ª»¬´·  ¦³§»´ ¼®«¸»¶ µ±¦³·½µ»¶ ®#½¸´±¬·ò
� Ñ°3¿  °±¸§¾ °´¿²7¬ ±µ±´± Í´²µ¿ °±¼ ¿ Õ»°´»®±ª#½¸ ¦?µ±²±ªò

îòíòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ª» µ± ±« ª¦?¶±³²#½¸ ¹®¿ª·¬¿ ²#½¸ 3´ô ¸³±¬²± ±« ¬»´·» ¿ ·½¸ 
ª¦?¶±³²±« ª¦¼·¿´»²± ±« °®· ®·»�»²3 º§¦·µ?´²§½¸ &´±¸ò

� Ê§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ª#¦²¿³ ¹®¿ª·¬¿ ²»¶ µ±²�¬¿²¬§ò
� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ ª#°± »¬ ·²¬»²¦·¬§ ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± °± ¿ Æ»³» ²¿ ¶»¶ °±ª®½¸« ¿ ª± ª#�µ» ¸ ²¿¼ 

°±ª®½¸±³ Æ»³»ò
� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ °±¸§¾§ ¬»´·» ª ¸±³±¹7²²±³ ¹®¿ª·¬¿ ²±³ °±´· Æ»³» ø�·µ³# ª®¸÷ò Ê»¼·»

ª#°± ¬±³ «® ·  °±´±¸« ¿ ª» µ±  ®#½¸´±¬· ¬»´»¿ ª ·¬±³ ¿»ò
� Ê§°± 3¬¿  ª» µ±  ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± ¦®#½¸´»²·¿ ª ¼¿²±³ ³·»¬» ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± °± a. Využi  °®·¬±³ 

&ª·´±  ³»¼¦· ª»´· ·²¿³· ·²¬»²¦·¬¿ ¹®¿ª·¬¿ ²7¸± °± ¿ ª ¼¿²±³ ³·»¬» °± ¿ ¿ ¹®¿ª·¬¿ ²7 
¦®#½¸´»²·» ª ¬±³¬± ³·»¬» °± ¿ò

� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ °±¸§¾§ ¬»´·» ª ¸±³±¹7²²±³ ¹®¿ª·¬¿ ²±³ °±´· Æ»³» øª± ²# °?¼÷ò Ê»¼·»
ª#°± ¬±³ «® ·  °±´±¸« ¿ ª» µ±  ®#½¸´±¬· ¬»´»¿ ª ·¬±³ ¿»ò

� Æ °®ª»¶ µ±¦³·½µ»¶ ®#½¸´±¬· «® ·  obežnú dobu telesa okolo Zeme.
� ß°´·µ±ª¿ Õ»°´»®±ª» ¦?µ±²§ °®· «® »²3 ®#½¸´±¬· ¿ ¼±¾§ ±¾»¸« °´¿²7¬ ¿´»¾± družíc.

îòíòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� ß°´·µ?½·±« ª±¼±®±ª²7¸± ª®¸« «® ·  ª#¬±µ±ª& ®#½¸´±  µª¿°¿´·²§ ³¿´#³ ±¬ª±®±³ ª ¬»²» 
²?¼±¾§ò

îòì Ð®?½¿ ¿ »²»®¹·¿
îòìòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« °®?½¿ ¿ ¶»¶ ¶»¼²±¬µ«ò
� Æ²?¦±®²·  °®¿½±ª²# ¼·¿¹®¿³ °®· µ±²�¬¿²¬²»¶ ·´»ò
� Æ²?¦±®²·  °®¿½±ª²# ¼·¿¹®¿³ °®» «¾±ª± ²& ·´«ò
� Ë® ·  °®?½« °®· ²»µ±²�¬¿²¬²»¶ ·´»ò
� Ê§¶¿¼®·  ¿ ª§ª»¬´·  ª¦ ¿¸ °®» °±¬»²½·?´²« »²»®¹·« ¬»´»¿ ª ¹®¿ª·¬¿ ²±³ °±´· Æ»³»ò
� Ê§¶¿¼®·  ¿ ª§ª»¬´·  ª¦ ¿¸ °®» µ·²»¬·½µ& »²»®¹·« °±«ª²7¸± °±¸§¾« ¬»´»¿ò
� Ê§ª»¬´·  ±¾¿¸ °±¶³« ·¦±´±ª¿²? &¬¿ª¿ ¬»´·»ò
� Ë® ·  ½»´µ±ª& ³»½¸¿²·½µ& »²»®¹·« ·¦±´±ª¿²»¶ &¬¿ª§ò
� Ê§ª»¬´·  ¦?µ±² ¦¿½¸±ª¿²·¿ ³»½¸¿²·½µ»¶ »²»®¹·»ò
� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« ª#µ±² ¿ ¶»¸± ¶»¼²±¬µ«ò
� Ë® ·  ¦ ª#µ±²« °®?½« ª§µ±²¿²& ¦¿ ¼¿²# ¿ ¿ ¶»¼²±¬µ§ � Éô µÉ¸ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ª#µ±²±³ ¿

ó ª§µ±²¿²±« °®?½±« ¿ ¿±³ô ¦¿ µ¬±®# ¾±´¿ ª§µ±²¿²?ô
ó ª» µ± ±« °,±¾·¿½»¶ ·´§ ¿ ª» µ± ±« ®#½¸´±¬· °±¸§¾«¶&½»¸± ¿ ¬»´»¿ò

� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« & ·²²±  ¿ ª§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· & ·²²± ±«ô
ó ª§µ±²¿²±« °®?½±« ¿ ¼±¼¿²±« »²»®¹·±«ô
ó ª#µ±²±³ ¿ °®3µ±²±³ò

îòìòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:



� Ê§°± 3¬¿  °®?½« ª§µ±²¿²& µ±²�¬¿²¬²±« ·´±« ø°®» ·´« °,±¾·¿½« ª ³»®» °±¸§¾«ô °®» ·´« 
²»°,±¾·¿½« ª ³»®» °±¸§¾«÷ò

� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ ª#°± »¬ °®?½» °®» ²»µ±²�¬¿²¬²& ·´«ò
� Ü±µ?¦¿  ª#°± tom, že pri vo ²±³ °?¼» ¬»´»¿ ª ·¦±´±ª¿²»¶ &¬¿ª» °´¿¬3 ¦?µ±² ¦¿½¸±ª¿²·¿ 

³»½¸¿²·½µ»¶ »²»®¹·»ò
� Î·»�·  ¶»¼²±¼«½¸7 &´±¸§ ø°±¸§¾§ ª ¹®¿ª·¬¿ nom poli Zeme) na použitie zákona zachovania 

³»½¸¿²·½µ»¶ »²»®¹·»ò
� ß°´·µ±ª¿  °±¦²¿¬µ§ ± °®?½·ô ª#µ±²»ô »²»®¹·· ¿ & ·²²±¬· °®· ®·»�»²3 &´±¸ ¦ °®¿¨»ò
� Ë® ·  ¦ ª#µ±²« °®?½« ª§µ±²¿²& ¦¿ ¼¿²# ¿ò
� ß°´·µ±ª¿  °±¦²¿¬µ§ °®· ®·»�»²3 &´±¸ ¦ °®¿¨»ò

îòìòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ë® ·  °®?½« ª§µ±²¿²& µ±²�¬¿²¬²±« ·´±« °®· °®»³·»¬ ±ª¿²3 ¬»´»¿ò
� Ë® ·  ª» µ±  °®?½» ¦ °®¿½±ª²7¸± ¼·¿¹®¿³« ¬®±¶¿ò
� Ë® ·  µª¿´·¬¿¬3ª²« ¦³»²« ³»½¸¿²·½µ»¶ »²»®¹·» ª µ±²µ®7¬²§½¸ »¨°»®·³»²¬±½¸ò
� Ë® ·  µª¿²¬·¬¿¬3ª²« ¦³»²« ³»½¸¿²·½µ»¶ »²»®¹·» ª µ±²µ®7¬²±³ »¨°»®·³»²¬»ò
� Û¨°»®·³»²¬?´²» ±ª»®·  ª¦?¶±³²& °®»³»²« ³»½¸¿²·½µ#½¸ º±®·»³ »²»®¹·»ò

îòë Ó»½¸¿²·µ¿ ¬«¸7¸± ¬»´»¿ 

îòëòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:
� Ê§ª»¬´·  ¬?´§ ¬ª¿® ¿ ±¾¶»³ °»ª²#½¸ ¬»´·» ²¿ ¦?µ´¿¼» ¿¬·½±ª»¶ �¬®«µ¬&®§ ´?¬±µò
� Ü»º·²±ª¿  ¬«¸7 ¬»´»±ò Æ¼,ª±¼²·  ¦¿²»¼¾¿²·» ¦³·»² ¬ª¿®« ¿ ±¾¶»³« ¬«¸7¸± ¬»´»¿ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶³§ � °,±¾·µ± ·´§ô ª»µ¬±®±ª? °®·¿³µ¿ ·´§ò
� Ü»º·²±ª¿  ®¿³»²± ·´§ò ß°´·µ±ª¿  ¼»º·²3½·« ª �°»½·º·½µ#½¸ ·¬«?½·?½¸ò
� Ê§ª»¬´·  ±¬? ¿ª7 & ·²µ§ ·´§ °,±¾·¿½»¶ ²¿ ¬«¸7 ¬»´»± ª ¦?ª·´±¬· ±¼ ª» µ±¬· °,±¾·¿½»¶ ·´§ ¿ 

±¼ ª¦¼·¿´»²±¬· ª»µ¬±®±ª»¶ °®·¿³µ§ ·´§ ±¼ ±· ±¬? ¿²·¿ò ß°´·µ±ª¿  ¦?ª·´±¬· ª ®,¦²§½¸ 
·¬«?½·?½¸ò

� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« ³±³»²¬ ·´§ ª¦¸ ¿¼±³ ²¿ ± ±¬? ¿²·¿ô µ±´³& ²¿ ³»® ·´§ô ¿µ± ª»´· ·²« 
ª§¶¿¼®«¶&½« ±¬? ¿ª# & ·²±µ ·´§ ²¿ ¬»´»±ò

� Ê§ª»¬´·  ³±³»²¬±ª& ª»¬«ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶»³ ažisko a ur ·  °±´±¸« ažiska telesa.
� Ü»º·²±ª¿  rovnovážnu polohu tuhého telesa a rozhodnú ô i je v rovnovážnej polohe.
� Ð±®±ª²¿  µª¿´·¬¿¬3ª²» ¬¿¾·´·¬« ¼ª±½¸ ¬»´·»ò
� Ê§ª»¬´· ô ± ¶» ³·»®±« ¬¿¾·´·¬§ ¬»´·»ò
� Ê§ª»¬´·  ¦?ª·´±  µ·²»¬·½µ»¶ »²»®¹·» ®±¬«¶&½»¸± ¬»´»¿ ±¼ ·²#½¸ º§¦·µ?´²§½¸ ª»´· 3²ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ª»´· ·²« ³±³»²¬ ¦±¬®ª¿ ²±¬· ¬«¸7¸± ¬»´»¿ ª¦¸ ¿¼±³ ²¿ ±ò

îòëòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Î±¦¸±¼²& ô · ¶» °±¸§¾ ¬«¸7¸± ¬»´»¿ °±«ª²# ¿´»¾± ±¬? ¿ª#ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶»³ ª± ²? ± ±¬? ¿²·¿ò Î±¦¸±¼²&  ª ®,¦²§½¸ °®3°¿¼±½¸ô · ¶» ± ±¬? ¿²·¿ ¬«¸7¸± 

¬»´»¿ ª± ²?ò
� Použi  ª ®,¦²§½¸ °®3°¿¼±½¸ °®¿ª·¼´± °®¿ª»¶ ®«µ§ ²¿ «® »²·» ³»®« ³±³»²¬« ·´§ ª¦¸ ¿¼±³ ²¿ ± 

±¬? ¿²·¿ò
� Využi  ª¦ ¿¸§ °®» ³±³»²¬ ·´§ ¿ ³±³»²¬±ª& ª»¬« °®· ®·»�»²3 &´oh z bežného života a techniky.
� Æ¼,ª±¼²·  polohu pôsobiska výslednice dvoch rovnobežných sílò ß°´·µ±ª¿  °®· ¦¼,ª±¼²»²3 

³±³»²¬±ª& ª»¬«ò
� Æ·¬·  ª#°± ¬±³ ¿´»¾± ¹»±³»¬®·½µ±« µ±²�¬®«µ½·±« ª#´»¼²·½« ¼ª±½¸ ¿ ª·¿½»®#½¸ 3´ °,±¾·¿½·½¸ 

²¿ µ±²¦±´§ô ²±²3µ§ ¿ °±¼±¾²»ò
� Ë® ·  °±´±¸« ažiska plochého tuhého telesa výpo ¬±³ô ¹»±³»¬®·½µ±« µ±²�¬®«µ½·±«ò
� Ü»º·²±ª¿ ažnicu. Ur ·  °±´±¸« ažiska telesa metódou ažníc.



� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  jednotlivé rovnovážne polohy tuhého telesa. Rozlíš·  ®,¦²» °®3°¿¼§ 
rovnovážnych polôh telies.

� Ê§ª»¬´· ô ± ¶» ³·»®±« ¬¿¾·´·¬§ ¬»´·»ò Ð±®±ª²¿  µª¿²¬·¬¿¬3ª²» ¬¿¾·´·¬« ¼ª±½¸ ¬»´·»ò
� Ð±®±ª²¿  µ·²»¬·½µ& »²»®¹·« ¬»´»¿ °±¸§¾«¶&½»¸± ¿ °±«ª²#³ °±¸§¾±³ ¿ µ·²»¬·½µ& »²»®¹·« 

®±¬«¶&½»¸± ¬»´»¿ò
� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸§ °®» ³±³»²¬ ¦±¬®ª¿ ²±¬· ¬«¸7¸± ¬»´»¿ ª¦¸ ¿¼±³ ²¿ ± ±¬? ¿²·¿ ¿ µ·²»¬·½µ& 

»²»®¹·« ®±¬«¶&½»¸± ¬»´»¿ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò

îòëòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ñª»®·  ³±³»²¬±ª& ª»¬« ø²¿°®3µ´¿¼ ¦ ®±ª²±ª?¸§ ²¿ °?µ»÷ò
� Ë® ·  »¨°»®·³»²¬?´²» °±´±¸« ažiska telesa.
� Æ³»®¿  ³±³»²¬ ¦±¬®ª¿ ²±¬· ¬«¸7¸± ¬»´»¿ò
� Û¨°»®·³»²¬?´²» °±®±ª²¿  ³±³»²¬§ ¦±¬®ª¿ ²±¬· ¬»´·»

îòê Ó»½¸¿²·µ¿ µª¿°¿´3² ¿ °´§²±ª

îòêòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:
� Æ¼,ª±¼²·  ²»¬?´±  ¬ª¿®« µª¿°¿´²#½¸ ¬»´·» °±³±½±« ·½¸ ³±´»µ«´±ª»¶ �¬®«µ¬&®§ò
� Æ¼,ª±¼²·  ®±¦¼·»´²« ¬»µ«¬±  µª¿°¿´3²ò
� Ê§´±ª·  Ð¿½¿´±ª ¿ ß®½¸·³»¼±ª ¦?µ±²ò
� Ð±¦²¿  ®±¦¼·»´§ ³»¼¦· ®»?´²±« ¿ ·¼»?´²±« µª¿°¿´·²±«ò
� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« ¬´¿µ ¿ ¶»¶ ¶»¼²±¬µ«ò
� Ê§ª»¬´·   °±¶³§  ¬´¿µ±ª?  ·´¿ô  ¸§¼®±¬¿¬·½µ?  ¬´¿µ±ª?  ·´¿ô  ¸§¼®±¬¿¬·½µ?  ª¦¬´¿µ±ª?  ·´¿ô 

¸§¼®±¬¿¬·½µ# ¬´¿µò
� Ñ¾¶¿²·  °®3 ·²« ¸§¼®±¬¿¬·½µ»¶ ¬´¿µ±ª»¶ ·´§ ¿ ¸§¼®±¬¿¬·½µ»¶ ª¦¬´¿µ±ª»¶ ·´§ô °,±¾·¿½»¶ ²¿ ¬»´»± 

°±²±®»²7 ¼± µª¿°¿´·²§ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ ¦?ª·´±  ª» µ±¬· ª¦¬´¿µ±ª»¶ ¸§¼®±¬¿¬·½µ»¶ ·´§ ±¼ ·²#½¸ ª»´· 3²ò
� Î±¦¸±¼²&  ¿ ¦¼,ª±¼²·  ª ¶»¼²±¬´·ª#½¸ °®3°¿¼±½¸ô · ¬»´»± ¦ ¼¿²»¶ ́ ?¬µ§ ¾«¼» ª µª¿°¿´·²» °´?ª¿ ô 

ª¦²?�¿  ¿ô ¿´»¾± µ´»²» µ« ¼²«ò
� Æ¼,ª±¼²·  °±³»® ³»¼¦· ±¾¶»³±³ °±²±®»²»¶ ¿¬· ¬»´»¿ ¿ ±¾¶»³±³ ¶»¸± ª§²±®»²»¶ ¿¬· °®· 

°´?ª¿²3 ¬»´·»ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶»³ ¸§¼®±¼§²¿³·½µ# °¿®¿¼±¨ò
� Ñ¾¶¿²·  °®3 ·²« ¿¬³±º7®·½µ7¸± ¬´¿µ« ¿ ¶»¸± ¦³»²§ ± ª¦¼·¿´»²± ±« ±¼ °±ª®½¸« Æ»³»ò
� Ð±¦²¿  ¸±¼²±¬« ²±®³?´²»¸± ¬´¿µ«ò
� Ü»º·²±ª¿  «¬?´»²7 ¿ ²»«¬?´»²7 °®&¼»²·» µª¿°¿´·²§ò
� Ð±¦²¿   &ª·´±   ³»¼¦·  ¬´¿µ±³  ª µª¿°¿´·²»  ¿ ¬´¿µ±ª±«  »²»®¹·±«  ¶»¼²±¬µ±ª7¸±  ±¾¶»³« 

µª¿°¿´·²§ò
� Ê§¶¿¼®·    ª¦ ¿¸   ³»¼¦·   µ·²»¬·½µ±«   »²»®¹·±«   ¶»¼²±¬µ±ª7¸±   ±¾¶»³«   °®&¼·¿½»¶   µª¿°¿´·²§ ¿ 

ª» µ± ±« ¶»¶ ®#½¸´±¬·ò Ñ°3¿  ¬»²¬± ª¦ ¿¸ò
� Æ¼,ª±¼²·  ®±¦¼·»´ ³»¼¦· °®&¼»²3³ ®»?´²»¶ ¿ ·¼»?´²»¶ µª¿°¿´·²§ ¿ °´§²«ò
� Ê§ª»¬´·  ±¾¿¸ °±¶³±ª ±¼°±® °®±¬®»¼·¿ô ±¼°±®±ª? ·´¿ò
� Ñ°3¿  °±¼³·»²µ§ ª¦²·µ« ±¼°±®« °®±¬®»¼·¿ò
� Ê§ª»¬´·  °®3 ·²« ª¦²·µ« ±¼°±®±ª»¶ ·´§ °®· ª¦?¶±³²±³ °±¸§¾» ¬»´»¿ ¿ ¬»µ«¬·²§ò
� Ñ°3¿  ¦?ª·´±  ª» µ±¬· ±¼°±®±ª»¶ ·´§ ±¼ ·²#½¸ ª»´· 3²ò
� Ê§ª»¬´·  °®3 ·²« ª¦²·µ« ¿»®±¼§²¿³·½µ»¶ ·´§ò Î±¦´3�·  °±¶³§ ±¼°±®±ª? ¿»®±¼§²¿³·½µ? ·´¿ ¿ 

ª¦¬´¿µ±ª? ¿»®±¼§²¿³·½µ? ·´¿ò

îòêòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Používa  Ð¿½¿´±ª ¦?µ±² °®· ®·»�»²3 &´±¸ò Ë® ·  ¬´¿µô ¬´¿µ±ª& ·´« ¿´»¾± ±¾¿¸ °´±½¸§ô ²¿ µ¬±®& 
·´¿ °,±¾3ô ¿µ & ¼¿²7 ±¬¿¬²7 ª»´· ·²§ò

� Ê§°± 3¬¿  ¸§¼®±¬¿¬·½µ# ¬´¿µô ¿µ & ¼¿²7 °±¬®»¾²7 &¼¿¶»ò Ê§°± 3¬¿  ¸§¼®±¬¿¬·½µ& ¬´¿µ±ª& ·´« ²¿ 
ª±¼±®±ª²7 ¼²± ¿ ¦ª·´& ¬»²« ²?¼±¾§ò



� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ ¦?ª·´±¬· ª» µ±¬· ª¦¬´¿µ±ª»¶ ¸§¼®±¬¿¬·½µ»¶ ·´§ ±¼ ·²#½¸ ª»´· 3² °®· ®·»�»²3 
&´±¸ò

� Æ²?¦±®²·  °®&¼»²·» µª¿°¿´·²§ °±³±½±« °®&¼²·½ò Ð±®±ª²¿  ®#½¸´±¬· °®&¼»²·¿ µª¿°¿´·²§ ª 
¶»¼²±¬´·ª#½¸ ³·»¬¿½¸ °±¬®«¾·¿ ¦ °®&¼²·½±ª7¸± ³±¼»´« °®&¼»²·¿ µª¿°¿´3²ò

� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ ±¾¶»³±ª# ¿ ¸³±¬²±¬²# ¬±µò ß°´·µ±ª¿  ®±ª²·½« °®· ®·»�»²3 &´±¸ò Ê§ª»¬´·
º§¦·µ?´²§ ¦³§»´ ª»´· 3² ±¾¶»³±ª# ¿ ¸³±¬²±¬²# ¬±µò

� Ê§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ¦³§»´ ®±ª²·½» µ±²¬·²«·¬§ò ß°´·µ±ª¿  ®±ª²·½« °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� ß°´·µ±ª¿  °±¦²¿¬µ§ ± ³»®¿²3 ¬´¿µ« ª¦¼«½¸« ª ¾¿´-²» °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ ¦?µ±² ¦¿½¸±ª¿²·¿ »²»®¹·» °®» °®&¼·¿½« µª¿°¿´·²«ò ß°´·µ±ª¿  ®±ª²·½« °®· 

®·»�»²3 &´±¸ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° ³»®¿²·¿ ®#½¸´±¬· °®&¼·¿½»¶ µª¿°¿´·²§ò ß°´·µ±ª¿  °±¦²¿¬µ§ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° «® »²·¿ ª#¬±µ±ª»¶ ®#½¸´±¬· µª¿°¿´·²§ ª§¬»µ¿¶&½»¶ ³¿´#³ ±¬ª±®±³ ª ¬»²» 

²?¼±¾§ò ß°´·µ±ª¿  °±¦²¿¬µ§ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» ±¼°±®±ª& ·´« °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ëª·»  °®3µ´¿¼§ ²«¬²±¬· ¦ª< �±ª¿²·¿ ±¼°±®±ª»¶ ·´§ ¿ ª#¸±¼§ ¦³»²�»²·¿ ±¼°±®±ª»¶ ·´§ °®· 

²·»µ¬±®#½¸ °±¸§¾±½¸ò

îòêòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ë® ·  ¸«¬±¬« ´?¬µ§ °»ª²7¸± ¬»´»¿ °±³±½±« ß®½¸·³»¼±ª¸± ¦?µ±²¿ò
� Ë® ·  ª#¬±µ±ª& ®#½¸´±  µª¿°¿´·²§ ¿°´·µ?½·±« ®±ª²·½» µ±²¬·²«·¬§ ¿ Þ»®²±«´´·¸± ®±ª²·½»ò
� Û¨°»®·³»²¬?´²» °±®±ª²¿ & ·²·¬» ±¼°±®« ¬»´·» ®,¦²§½¸ ¬ª¿®±ªò

íò ÓÑÔÛÕËÔÑÊ_ ÚÇÆ×Õß ß ÌÛÎÓÑÜÇÒßÓ×Õß

íòï Æ?µ´¿¼²7 °±¦²¿¬µ§ ³±´»µ«´±ª»¶ º§¦·µ§ ¿ ¬»®³±¼§²¿³·µ§
íòïòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:
� Ê§ª»¬´·  °±¼¬¿¬« µ·²»¬·½µ»¶ ¬»-®·» ´?¬±µò
� Ê§ª»¬´·  µª¿´·¬¿¬3ª²» ¼·º&¦·« ¿ Þ®±©²±ª °±¸§¾ò
� Æ²?¦±®²·  ¿ ª§ª»¬´·  ¹®¿º ¦?ª·´±¬· ª#´»¼²»¶ ·´§ô °,±¾·¿½»¶ ³»¼¦· ¼ª±³¿ ¿¬·½¿³· ø¿¬-³¿³·ô 

³±´»µ«´¿³·÷ô ±¼ ª¦¼·¿´»²±¬· ¿¬3½ò
� Ñ°3¿  ¿ °±®±ª²¿  ³±¼»´ �¬®«µ¬&®§ °»ª²»¶ ´?¬µ§ô µª¿°¿´·²§ ¿ °´§²«ò
� Ê§ª»¬´·  vznik rovnovážneho stavu termodynamickej sústavy.
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  rovnovážny dej, tepelne izolovanú sústavu.
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  Ý»´¦·±ª« ¿ ¬»®³±¼§²¿³·½µ& ¬»°´±¬²& ¬«°²·½«ô ±°3¿  výhody ich použitia.
� Ê§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ª#¦²¿³ ßª±¹¿¼®±ª»¶ µ±²�¬¿²¬§ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ª²&¬±®²& »²»®¹·« ¬»´»¿ ø&¬¿ª§÷ô «ª·»  jej zložky z h ¿¼·µ¿ µ·²»¬·½µ»¶ ¬»-®·»ò
� Ê§ª»¬´·  ¦³»²« ª²&¬±®²»¶ »²»®¹·» µ±²¿²3³ °®?½» ¿ ¬»°»´²±« ª#³»²±«ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ¬»°´±³ °®·¶¿¬#³ ¿´»¾± ±¼±ª¦¼¿²#³ ¬»´»±³ ¿ ¦³»²±« ¶»¸± ¬»°´±¬§ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ª»´· ·²« ¬»°»´²? µ¿°¿½·¬¿ ¬»´»¿ô ³»®²? ø¸³±¬²±¬²?÷ ¬»°»´²? µ¿°¿½·¬¿ ´?¬µ§ò
� Ñ°3¿  µ¿´±®·³»¬»®ò
� Ê§ª»¬´·  °®ª# ¬»®³±¼§²¿³·½µ# ¦?µ±²ò
� Ê§ª»¬´·  prenos vnútornej energie vedením, prúdením a žiare²3³ò

íòïòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Pri riešení úloh využi  ª¦ ¿¸§ °®» ®»´¿¬3ª²« ¿¬-³±ª& ¸³±¬²± ô ®»´¿¬3ª²« ³±´»µ«´±ª& ¸³±¬²± ô 
látkové množstvo, po »¬ ¿¬3½ô ³±´±ª& ¸³±¬²± ô ³±´±ª# ±¾¶»³ ¿ ßª±¹¿¼®±ª« µ±²�¬¿²¬«ò

� Používa  °®»ª±¼±ª# ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ¶»¼²±¬µ¿³· µ»´ª·² ¿ ¬«°»  Ý»´¦·¿ò
� Ê§ª»¬´·  na príkladoch z bežného života zmenu vnútornej ene®¹·» ¬»´»¿ ¿´»¾± &¬¿ª§ò
� Î·»�·  ¶»¼²±¼«½¸7 &´±¸§ ²¿ ¦³»²« ª²&¬±®²»¶ »²»®¹·» &¬¿ª§ µ±²¿²3³ °®?½» ¿´»¾± ¬»°»´²±« 

ª#³»²±«ò
� Ê§°± 3¬¿  ±¼±ª¦¼¿²7 ¿´»¾± °®·¶¿¬7 ¬»°´± °®· ¦³»²» ¬»°´±¬§ ¾»¦ °®»³»²§ µ«°»²¬ª¿ò



� Æ±¬¿ª·  µ¿´±®·³»¬®·½µ& ®±ª²·½«ò
� Využi  µ¿´±®·³»¬®·½µ& ®±ª²·½« ²¿ ®·»�»²·» µ±²µ®7¬²»¶ &´±¸§ò
� Ð±«µ?¦¿  ²¿ ¼,´»¼µ§ ³»®²»¶ ø¸³±¬²±¬²»¶÷ ¬»°»´²»¶ µ¿°¿½·¬§ ª±¼§ ª °®3®±¼»ò
� Ð±&¼·  ª°´§ª ¿ °±¬®»¾« ª¸±¼²»¶ ¬»°»´²»¶ ·¦±´?½·»ò
� Î·»�·  µ±³°´»¨²»¶�·» &´±¸§ ²¿ ¦³»²« ª²&¬±®²»¶ »²»®¹·» &¬¿ª§ µ±²¿²3³ °®?½» ¿´»¾± ¬»°»´²±« 

ª#³»²±«ò

íòïòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:
� Æ·¬· ³»®²& ø¸³±¬²±¬²&÷ ¬»°»´²& µ¿°¿½·¬« ²»¦²?³»¶ ´?¬µ§ò
� Približne «® · °®·»³»® ³±´»µ«´§ µ§»´·²§ ±´»¶±ª»¶ò

íòî �¬®«µ¬&®¿ ¿ ª´¿¬²±¬· °´§²±ª
íòîòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ü»º·²±ª¿  ·¼»?´²§ °´§²ò
� Ü»º·²±ª¿  ¿ «® ·  ¬®»¼²& µª¿¼®¿¬·½µ& ®#½¸´±  °±¸§¾« ³±´»µ&´ ¿ ·½¸ ¬®»¼²& µ·²»¬·½µ& »²»®¹·«ò
� Ñ°3¿  µª¿´·¬¿¬3ª²» ¬´¿µ °´§²« ¦ ³±´»µ«´±ª7¸± ¸ ¿¼·µ¿ò
� Ê§ª»¬´·  ª¦ ¿¸§ ³»¼¦· ª»´· ·²¿³· ª ¬¿ª±ª»¶ ®±ª²·½· ·¼»?´²»¸± °´§²«ò
� Ë® ·  ³±´?®²« °´§²±ª& µ±²�¬¿²¬«ò
� Ê§³»²±ª¿ ô ½¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¿ °±®±ª²¿  ¬»°»´²7 ¼»¶»  ·¼»?´²§³ °´§²±³ò
� Ë® ·  °®?½« °´§²« °®· ®,¦²§½¸ ¬»°»´²#½¸ ¼»¶±½¸ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¿ ±°3¿  ¿¼·¿¾¿¬·½µ# ¬»°»´²# ¼»¶ò
� Ñ°3¿  ¦³»²§ »²»®¹·» °®· ¼»¶±½¸  ·¼»?´²§³ °´§²±³ò
� Ñ°3¿  µ®«¸±ª# ¬»°»´²# ¼»¶ò
� Ë® ·  & ·²²±  ¬»°»´²7¸± ³±¬±®¿ò
� Ú±®³«´±ª¿  ¿ ª§ª»¬´·  ¼®«¸# ¬»®³±¼§²¿³·½µ# ¦?µ±²ò

íòîòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Ñ¼ª±¼·  ¦?µ´¿¼²& ®±ª²·½« °®» ¬´¿µ ·¼»?´²»¸± °´§²«ò
� Používa  ¬¿ª±ª& ®±ª²·½« °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Využi  ¹®¿º§ ²¿ °±®±ª²?ª¿²·» ¬»°»´²#½¸ ¼»¶±ª ·¼»?´²§½¸ °´§²±ªò
� Æ®»¿´·¦±ª¿  °®»½¸±¼ ³»¼¦· ¼·¿¹®¿³¿³· � ²¿°®ò ° � Ê ¿ ° � Ìò
� Ë® ·  °®?½« °´§²« ¦ ¹®¿º« ¿µ± °´±½¸«ò
� Ê§°± 3¬¿  °®?½« °´§²« °®» «¾±ª± ²# ¬»°»´²# ¼»¶ò
� Æ²?¦±®²·  µ®«¸±ª7 ¼»¶» ª ° � Ê ¼·¿¹®¿³±½¸ò
� Ñ°3¿ ·²²±  ¬»°»´²#½¸ ³±¬±®±ªò

íòîòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný
� Ü»³±²�¬®±ª¿  ¦³»²« ¬»°´±¬§ °´§²« °®· ¶»¸± ¬´? ¿²3 ¿ ®±¦°3²¿²3ò
� Û¨°»®·³»²¬?´²» ±ª»®·  °´¿¬²±  Þ±§´±ª¸± � Ó¿®·±¬¬±ª¸± ¦?µ±²¿ò

íòí �¬®«µ¬&®¿ ¿ ª´¿¬²±¬· °»ª²#½¸ ´?¬±µ 

íòíòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ñ°3¿  ¦ ¸ ¿¼·µ¿ �¬®«µ¬&®§ µ®§�¬¿´·½µ7 ø³±²±µ®§�¬¿´·½µ7ô °±´§µ®§�¬¿´·½µ7÷ ¿ ¿³±®º²7 ´?¬µ§ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¿ ®±¦´3�·  ·¦±¬®±°²7 ¿ ¿²·¦±¬®±°²7 ´?¬µ§ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¼»º±®³?½·« °»ª²7¸± ¬»´»¿ò
� Ñ°3¿  ®,¦²» ¼®«¸§ ¼»º±®³?½·3ò
� Î±¦´3�·  pružnú a nepružnú deformáciu.



� Ü»º·²±ª¿  ²±®³?´±ª7 ²¿°<¬·»ò
� Ü»º·²±ª¿  ¿¾±´&¬²» ¿ ®»´¿¬3ª²» °®»¼ ženie telesa.
� Æ¼,ª±¼²·  ¿ ½¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¬»°´±¬²& ¼ žkovú a objemovú roz ažnos  °»ª²#½¸ ¬»´·»ò
� Ë® ·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ¦³»²±« ¼ žky (objemu) telesa a zmenou jeho teploty.
� Ê§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ª#¦²¿³ ¸±¼²±¬§ µ±»º·½·»²¬¿ ¬»°´±¬²»¶ ø¼ žkovej, objemovej) roz ažnosti.
� Ê§ª»¬´·  pojmy medza úmernosti, medza pružnosti a medza pev²±¬· ´?¬±µò
� Ú±®³«´±ª¿  ¿ ¦¿°3¿  Ø±±µ±ª ¦?µ±²ô «® ·  ¸®¿²·½» ¶»¸± °´¿¬²±¬·ò
� Ê§ª»¬´·  fyzikálny význam hodnoty modulu pružnosti v ¿¸«ò
� Ò¿µ®»´·  ¿ ª§ª»¬´·  µ®·ªµ« ¼»º±®³?½·»ò

íòíòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Ë® ·  ª´¿¬²±¬· ¬»´·» ¦ µ®§�¬¿´·½µ#½¸ ¿ ¿³±®º²#½¸ ´?¬±µò
� Ò¿ °®3µ´¿¼±½¸ ¦ °®¿¨» ·´«¬®±ª¿  ¬»°´±¬²& ®±¦ ažnos  ¬»´·»ò
� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» ¬»°´±¬²& ®±¦ ažnos  °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Použi  Ø±±µ±ª ¦?µ±² °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ê§¸ ¿¼¿  hodnoty medze pružnosti a medze pevnosti látok v t¿¾« µ?½¸ ¿  ·½¸ °±³±½±« ®·»�·

®,¦²» °®¿µ¬·½µ7 &´±¸§ò
� Î·»�·  ²?®± ²»¶�·» &´±¸§ ± ª¦?¶±³²#³ & ·²µ±³ ¼ žkovej teplotnej roz ažnosti a deformácie 

¬»´»¿ò

íòíòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ñª»®·  °´¿¬²±  Ø±±µ±ª¸± ¦?µ±²¿ò
� Ó»®¿²3³ «® ·  modul pružnosti telesa v ¿¸« ¿´»¾± ¬´¿µ«ò

íòì �¬®«µ¬&®¿ ¿ ª´¿¬²±¬· µª¿°¿´3²
íòìòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ñ°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ª´¿¬²±¬· °±ª®½¸±ª»¶ ª®¬ª§ µª¿°¿´·²§ò
� Ñ°3¿  º7®« ³±´»µ«´±ª7¸± °,±¾»²·¿ ¿ ¶»¶ ¼,´»¼µ§ò
� Ñ¾¶¿²·  °±¶³§ °±ª®½¸±ª? »²»®¹·¿ô °±ª®½¸±ª? ·´¿ô °±ª®½¸±ª7 ²¿°<¬·»ò
� Õª¿´·¬¿¬3ª²» ª§ª»¬´·  ¶¿ª§ ²¿ ®±¦¸®¿²3 °»ª²7¸± ¬»´»¿ ¿ µª¿°¿´·²§ò
� Õª¿´·¬¿¬3ª²» ±°3¿  ¶¿ª µ¿°·´?®²»¶ »´»ª?½·» ¿ ¼»°®»·»ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¿ ±°3¿  ¬»°´±¬²& ±¾¶»³±ª& ®±¦ ažnos  µª¿°¿´3²ò
� Ë® ·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ¸«¬±¬±« ¿ ¬»°´±¬±« ¬»´»¿ò
� Ê§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ª#¦²¿³ ¸±¼²±¬§ µ±»º·½·»²¬¿ ¬»°´±¬²»¶ ±¾¶»³±ª»¶ ®±¦ ažnosti kvapalín.
� Ñ°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  °±³±½±« °±¦²¿¬µ±ª ± µ·²»¬·½µ»¶ ¬»-®·· ´?¬±µ ¶¿ª ¿²±³?´·¿ ª±¼§ò
� Ñ°3¿  ¶¿ª µ¿°·´?®²»¶ »´»ª?½·» ¿ ¼»°®»·»ò

íòìòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:
� Î·»�·  &´±¸§  °±ª®½¸±ª±« ª®¬ª±« µª¿°¿´·²§ ¿ ¶»¶ ¦³»²±«ò
� ß°´·µ±ª¿  kapilárne javy v úlohách z praktického života.
� Ê#°± ¬±³ «® ·  µ¿°·´?®²§ ¬´¿µ °®» ª± ²# °±ª®½¸ µª¿°¿´·²§ ¿ ¬»²µ»¶ ¹« ±ª»¶ ª®¬ª§ ø²¿°®ò 

³§¼´±ª»¶ ¾«¾´·²§÷ò
� ß°´·µ±ª¿  ¬»°´±¬²& ±¾¶»³±ª& ®±¦ ažnos  µª¿°¿´3² °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Î·»�·  &´±¸§  µ¿°·´?®²±« »´»ª?½·±« ¿ ¼»°®»·±«ò
� Ù®¿º·½µ§ ¦²?¦±®²·  ¦?ª·´±  ±¾¶»³« ø¸«¬±¬§÷ ª±¼§ ±¼ ¶»¶ ¬»°´±¬§ò
íòìòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ò¿ª®¸²&  ¿ ®»¿´·¦±ª¿  »¨°»®·³»²¬§ ²¿ °±¦±®±ª¿²·» µ¿°·´?®²§½¸ ¶¿ª±ªò



� Ð®»¼ª·»  ¶»¼²±¼«½¸#³ »¨°»®·³»²¬±³ ¬»°´±¬²& ±¾¶»³±ª& ®±¦ ažnos  µª¿°¿´·²§ò
� Ü±µ?¦¿  »¨·¬»²½·« °±ª®½¸±ª»¶ ª®¬ª§ò
� Ò¿ª®¸²&  ¿ ®»¿´·¦±ª¿  ³»®¿²·» °±ª®½¸±ª7¸± ²¿°<¬·¿ µª¿°¿´·²§ò

íòë Ð®»³»²§ µ«°»²¬ª¿ ´?¬±µ
íòëòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ñ°3¿  ¶»¼²±¬´·ª7 °®»³»²§ µ«°»²¬ª¿ ¦ ¸ ¿¼·µ¿ µ·²»¬·½µ»¶ ¬»-®·» ´?¬±µò
� Ê§ª»¬´·  ®±¦¼·»´ ³»¼¦· ª§°¿®±ª¿²3³ ¿ ª¿®±³ò
� Ê§ª»¬´·  ¿ ª§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ µ«°»²µ7 ¬»°´± ¿ ³»®²7 ø¸³±¬²±¬²7÷ µ«°»²µ7 ¬»°´± ¬±°»²·¿ô 

¬«¸²«¬·¿ ¿ ª§°¿®±ª¿²·¿ ´?¬µ§ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶³§ µ«°»²µ7 ¿ ³»®²7 ø¸³±¬²±¬²7÷ µ«°»²µ7 ¬»°´± µ±²¼»²¦?½·»ô «¾´·³?½·»ô 

¼»«¾´·³?½·»ò
� Ê§ª»¬´·  ª¦²·µ ²¿#¬»²»¶ ¿ °®»¸®·¿¬»¶ °¿®§ò

� Ñ°3¿  º?¦±ª# ¼·¿¹®¿³ô ¬®±¶²# ¾±¼ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  µ®·¬·½µ# ¾±¼ ª± º?¦±ª±³ ¼·¿¹®¿³»ò
� Ü»º·²±ª¿  ¿¾±´&¬²« ¿ ®»´¿¬3ª²« ª´¸µ±  ª¦¼«½¸«ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶»³ ®±²# ¾±¼ò

íòëòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Ê§°± 3¬¿  ¦ ®,¦²§½¸ &¼¿¶±ª ¬»°´± °±¬®»¾²7 ²¿ ¦³»²« µ«°»²¬ª¿ ¼¿²7¸± ¬»´»¿ò
� Využi  º?¦±ª# ¼·¿¹®¿³ ²¿ ª§ª»¬´»²·» º?¦±ª#½¸ ¦³·»²ò
� Na konkrétnych úlohách využi  ¦?ª·´±  ¬»°´±¬§ ¬±°»²·¿ ¿ ª¿®« ±¼ ¬´¿µ« °®» ª±¼«ò
� Ò¿ª®¸²&  možnosti na zvä �»²·» ®#½¸´±¬· ª§°¿®±ª¿²·¿ò
� Ê§ª»¬´·  ª#¦²¿³ µ®·¬·½µ7¸± ¾±¼« °®» µª¿°¿´ ±ª¿²·»ò
� Ð±«µ?¦¿  ²¿ ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ª´¸µ± ±« ª¦¼«½¸« ¿ ¼¿²#³ °®±¬®»¼3³ò
� Ñ°3¿  °®·²½3° ·²²±¬· °®3¬®±¶¿ ²¿ ³»®¿²·» ª´¸µ±¬· ª¦¼«½¸«ò

íòëòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:
� Æ·¬·  ³»®²7 ø¸³±¬²±¬²7÷ µ«°»²µ7 ¬»°´± ¬±°»²·¿ ¿¼«ò
� Ð±¦±®±ª¿ °®»³»²§ µ«°»²¬ª¿ ¬»´·» ¦ µ®§�¬¿´·½µ#½¸ ¿ ¿³±®º²#½¸ ´?¬±µò
� Û¨°»®·³»²¬?´²» «® ·  °®·»¾»¸ µ®·ªµ§ ¬±°»²·¿ µ®§�¬¿´·½µ»¶ ´?¬µ§ ø²¿°®ò ¬·±3®¿²« ±¼²7¸±÷ò

ìò ÛÔÛÕÌÎ×ÝÕC ÐÎFÜ Ê Ô_ÌÕßÝØ

ìòï Û´»µ¬®·½µ# ²?¾±¶ ¿ »´»µ¬®·½µ7 °±´» 

ìòïòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ñ°3¿  ª´¿¬²±¬· »´»µ¬®·½µ7¸± ²?¾±¶¿ � °®»³·»¬ ±ª¿²·» ª ¬»´»»ô ¼»´·¬» ²± ô ¼®«¸§ »´»µ¬®·½µ7¸± 
²?¾±¶¿ô ¦?µ±² ¦¿½¸±ª¿²·¿ »´»µ¬®·½µ7¸± ²?¾±¶¿ò

� Ð®»¼ª·» ô ±°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  jav elektrostatická indukcia a jej praktické využi¬·»ò
� Ê§ª»¬´·  ¶¿ª °±´¿®·¦?½·¿ ¼·»´»µ¬®·µ¿ ¿ ¶»¶ ª°´§ª ²¿ ª±²µ¿¶�·» »´»µ¬®·½µ7 °±´»ò Ð±&¼·  ª°´§ª 

®»´¿¬3ª²»¶ °»®³·¬·ª·¬§ ´?¬µ§ ²¿ ª±²µ¿¶�·» »´»µ¬®·½µ7 °±´»ò
� Ê§ª»¬´·  ±¾¿¸ Ý±«´±³¾±ª¸± ¦?µ±²¿ò
� Ü»º·²±ª¿  ´±ª²» ¿ ª¦ ¿¸±³ ·²¬»²¦·¬« »´»µ¬®·½µ7¸± °± ¿ô »´»µ¬®·½µ# °±¬»²½·?´ ¿ »´»µ¬®·½µ7 

²¿°<¬·¿ò
� Ü»º·²±ª¿  ·´± ·¿®« »´»µ¬®·½µ7¸± °± ¿ò
� Æ²?¦±®²·  »´»µ¬®·½µ7 °±´» � ̧ ±³±¹7²²» ¿ ®¿¼·?´²» ó ·´± ·¿®±ª#³ ³±¼»´±³ ¿ ª»µ¬±®±ª#³ °± ±³ò
� Æ²?¦±®²·  »´»µ¬®·½µ7 °±´» °±³±½±« ¸´¿¼3² °±¬»²½·?´«ò
� Ëª·»  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· °®?½±« »´»µ¬®·½µ#½¸ 3´ ª§µ±²¿²±« °®· °®»²»»²3 ¿¬·½»  ²?¾±¶±³ ª ¬±³¬± 



°±´·ô ª» µ± ±« ²?¾±¶¿ô ·²¬»²¦·¬±« »´»µ¬®·½µ7¸± °± ¿ ¿ ª¦¼·¿´»²± ±«ò Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª 
®±ª²·½· ª§¬«°«¶&ò

� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« µ¿°¿½·¬¿ ª±¼· ¿ò Ñ¼ª±¼·  ¦ ¼»º·²· ²7¸± ª¦ ¿¸« ¶»¼²±¬µ« µ¿°¿½·¬§ò
� Ê§ª»¬´·  ª°´§ª µ±²�¬®«µ½·» °´¿¬ ±ª7¸± µ±²¼»²¦?¬±®¿ ²¿ ¶»¸± µ¿°¿½·¬«ò
� Ëª·»  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· »²»®¹·±« »´»µ¬®·½µ7¸± °± ¿ ²¿¾·¬7¸± µ±²¼»²¦?¬±®¿ ¿ ²?¾±¶±³ ²¿ ¶»¸± 

°´¿¬²·¿½¸ò Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª ®±ª²·½· ª§¬«°«¶&ò

ìòïòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Ê§°± 3¬¿  ª» µ±  »´»µ¬®·½µ»¶ ·´§ô µ¬±®±« ²¿ »¾¿ °,±¾·¿ »´»µ¬®·½µ7 ²?¾±¶»ò Ë® ·  ³»® ¬»¶¬± 
·´§ò

� Ê§°± 3¬¿  ·²¬»²¦·¬« »´»µ¬®·½µ7¸± °± ¿ ª ±µ±´3 ¾±¼±ª7¸± »´»µ¬®·½µ7¸± ²?¾±¶¿ò
� Ê§°± 3¬¿  ·²¬»²¦·¬« ¸±³±¹7²²»¸± »´»µ¬®·½µ7¸± °± a medzi rovnobežnými doskami, medzi 

µ¬±®#³· ¶» ¬?´» ²¿°<¬·»ò
� Ë® ·  ª ¶»¼²±¼«½¸#½¸ °®3°¿¼±½¸ »´»µ¬®·½µ# °±¬»²½·?´ ª ¼¿²±³ ¾±¼» ¿ »´»µ¬®·½µ7 ²¿°<¬·» ³»¼¦· 

¼ª±³¿ ¾±¼³·ò
� Ê§°± 3¬¿  °®?½« ª§µ±²¿²& »´»µ¬®·½µ#³· ·´¿³· °®· °®»²»»²3 »´»µ¬®·½µ7¸± ²?¾±¶¿ ª ¸±³±¹7²²±³ 

»´»µ¬®·½µ±³ °±´·ò
� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» »²»®¹·« »´»µ¬®·½µ7¸± °± ¿ ²¿¾·¬7¸± µ±²¼»²¦?¬±®¿ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» µ¿°¿½·¬« °´¿¬ ±ª7¸± µ±²¼»²¦?¬±®¿ °®· ®·»�»²3 º§¦·µ?´²§½¸ &´±¸ò
� Ê§°± 3¬¿  ª#´»¼²& µ¿°¿½·¬« µ±²¼»²¦?¬±®±ª °±¶»²#½¸ ¦¿ »¾±« ¿ ª»¼ ¿ »¾¿ò

ìòïòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ð®»¼ª·»  ukážku zelektrizovania telesa trením.
� Ð®»¼ª·»  jav elektrostatickej indukcie (priblíženie nabitéh± ¬»´»¿ µ »´»µ¬®±µ±°«÷ò
� Ò¿¾·  µ±²¼»²¦?¬±® ¿ ²¿ ¦?µ´¿¼» ª§¾3¶¿²·¿ µ±²¼»²¦?¬±®±ª ½ez žiarovku porovna  µ¿°¿½·¬§ 

µ±²¼»²¦?¬±®±ªò
� Æ¿°±¶·  7®·±ª± ¿ °¿®¿´»´²» µ±²¼»²¦?¬±®§ò

ìòî Û´»µ¬®·½µ# °®&¼
ìòîòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ê§ª»¬´·  °±¼³·»²µ§ ª¦²·µ« »´»µ¬®·½µ7¸± °®&¼« ª± ª±¼· ±½¸ô °±´±ª±¼· ±½¸ô µª¿°¿´·²?½¸ ¿ 
°´§²±½¸ò

� Ñ°3¿  »´»µ¬®·½µ# ¦¼®±¶ ¿ ¼»¶ô µ¬±®# °®»¾·»¸¿ ª²&¬®· »´»µ¬®·½µ7¸± ¦¼®±¶¿ò Ëª·»  °®3µ´¿¼§ ®,¦²§½¸ 
¦¼®±¶±ª ²¿°<¬·¿ò

� Í´±ª²» ¿ ª¦ ¿¸±³ ª§¶¿¼®·  Ñ¸³±ª ¦?µ±² °®» ¿  »´»µ¬®·½µ7¸± ±¾ª±¼« ¿ °®» «¦¿ª®»¬# »´»µ¬®·½µ# 
±¾ª±¼ò Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª ®±ª²·½·¿½¸ ª§¬«°«¶&ò

� Ê§ª»¬´·  ®±¦¼·»´ ³»¼¦· »´»µ¬®±³±¬±®·½µ#³ ²¿°<¬3³ ¦¼®±¶¿ ¿ ª±®µ±ª#³ ²¿°<¬3³ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ±¼°±® ª±¼· ¿ô ¶»¸± ¦?ª·´±  ²¿ ¬»°´±¬» ¿ °¿®¿³»¬®±½¸ ª±¼· ¿ò Ê§¶¿¼®·  «ª»¼»²7 

¦?ª·´±¬· ª¦ ¿¸³· ³»¼¦· ª»´· ·²¿³· °®±¬®»¼²3½¬ª±³ ª»´· ·²±ª#½¸ ®±ª²3½ò Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 
ª ®±ª²·½·¿½¸ ª§¬«°«¶&ò

� Æ¼,ª±¼²·  ¦³»²« ®±¦¿¸« ¿³°7®³»¬®¿ ¿ ª±´¬³»¬®¿ ¦¿®¿¼»²3³ ¾± ²3µ¿ ¿ °®»¼®¿¼²7¸± ®»¦·¬±®¿ ¼± 
±¾ª±¼«ò Ò¿µ®»´·  ½¸7³§ ¦¿°±¶»²·¿ò

� Í´±ª²» ¿ ª¦ ¿¸±³ ª§¶¿¼®·  Õ·®½¸¸±ºº±ª» ¦?µ±²§ò Ê§¶¿¼®·  «ª»¼»²7 ¦?ª·´±¬· ª¦ ¿¸³· ³»¼¦· 
ª»´· ·²¿³· °®±¬®»¼²3½¬ª±³ ª»´· ·²±ª#½¸ ®±ª²3½ò Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª ®±ª²·½·¿½¸ ª§¬«°«¶&ò

� Ê§ª»¬´·  °±¼¬¿¬« ª´¿¬²»¶ ¿ °®3³»±ª»¶ ª±¼·ª±¬· °±´±ª±¼· ±ªò
� Ñ°3¿  ª´¿¬²±¬· °®»½¸±¼« ÐÒ ª °±´±ª±¼· och a jeho praktické využitie v polovodi ±ª#½¸ 

& ·¿¬µ¿½¸ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶³§ »´»µ¬®±´§¬·½µ? ¼·±½·?½·¿ô »´»µ¬®±´§¬ò
� Ê§´±ª·  Ú¿®¿¼¿§±ª» ¦?µ±²§ »´»µ¬®±´#¦§ò Ê§¶¿¼®·  «ª»¼»²7 ¦?ª·´±¬· ª¦ ¿¸³· ³»¼¦· ª»´· ·²¿³·ò 

Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª ®±ª²·½·¿½¸ ª§¬«°«¶&ò



� Ñ°3¿  ¼»¶» °®»¾·»¸¿¶&½» ª ¹¿´ª¿²·½µ#½¸ ´?²µ±½¸ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶³§ ·±²·¦?¬±®ô ·±²·¦?½·¿ ²?®¿¦±³ô ·±²·¦¿ ²? »²»®¹·¿ô ®»µ±³¾·²?½·¿ò
� Ñ°3¿  °®·»¾»¸ ¿³±¬¿¬²7¸± ¿ ²»¿³±¬¿¬²7¸± ª#¾±¶¿ò
� Ò¿µ®»´·  ª±´¬¿³°7®±ª& ½¸¿®¿µ¬»®·¬·µ« ª#¾±¶¿ò Ñ°3¿  °®·»¾»¸ ¼»¶¿ ¦²?¦±®²»²7¸± 

ª±´¬¿³°7®±ª±« ½¸¿®¿µ¬»®·¬·µ±«ò
� Ñ°3¿  µ±²�¬®«µ½·«ô ª§ª»¬´· ·²²±  ¿ º«²µ½·« ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ¿¬3 ±¾®¿¦±ª»¶ »´»µ¬®-²µ§ò
� Ñ°3¿  vznik, vlastnosti a využitie katódového žiarenia.

ìòîòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� ß°´·µ±ª¿  Ñ¸³±ª ¦?µ±² °®» ¿  »´»µ¬®·½µ7¸± ±¾ª±¼« °®· ®·»�»²3 º§¦·µ?´²§½¸ &´±¸ò
� Ê§°± 3¬¿  ±¼°±® ª±¼· ¿ ²¿ ¦?µ´¿¼» ¶»¸± ¹»±³»¬®·½µ7¸± ¬ª¿®«ò
� Ê§°± 3¬¿  ±¼°±® ª±¼· ¿ °®· ¦³»²» ¶»¸± ¬»°´±¬§ò
� ß°´·µ±ª¿  Ñ¸³±ª ¦?µ±² °®» «¦¿ª®»¬# »´»µ¬®·½µ# ±¾ª±¼ °®· ®·»�»²3 º§¦·µ?´²§½¸ &´±¸ò
� Ê§°± 3¬¿  ª#´»¼²# »´»µ¬®·½µ# ±¼°±® °±¬®»¾· ±ª ¦¿°±¶»²#½¸ ¦¿ »¾±« ¿ ª»¼ ¿ »¾¿ò
� Ê#°± ¬±³ «® ·  ¸±¼²±¬§ ¾± ²3µ¿ ¿ °®»¼®¿¼²7¸± ®»¦·¬±®¿ °®» µ±²µ®7¬²« ¦³»²« ®±¦¿¸« 

³»®¿½·»¸± °®3¬®±¶¿ò
� Æ±¬¿ª·  ®±ª²·½» ¦±¼°±ª»¼¿¶&½» Õ·®½¸¸±ºº±ª#³ ¦?µ±²±³ °®» µ±²µ®7¬²§ ®±¦ª»¬ª»²# »´»µ¬®·½µ# 

±¾ª±¼ò
� Ê§°± 3¬¿  °®?½« ¿ ª#µ±² ¶»¼²±³»®²7¸± »´»µ¬®·½µ7¸± °®&¼«ò
� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ ¿°´·µ?½·« Ú¿®¿¼¿§±ª#½¸ ¦?µ±²±ª »´»µ¬®±´#¦§ò
� ß°´·µ±ª¿  &ª·´±  ³»¼¦· »²»®¹·±« ¦3µ¿²±« »´»µ¬®-²±³ ª ¸±³±¹7²²±³ »´»µ¬®·½µ±³ °±´· ¿ 

°®?½±« »´»µ¬®·½µ#½¸ 3´ °®· ®·»�»²3 &´±¸ ²¿ ·±²·¦?½·« ³±´»µ«´§ °´§²« ²?®¿¦±³ò
� Pri riešení úloh využíva  °®»³»²« ¶»¼²±¬·»µ »´»µ¬®-²ª±´¬ ²¿ Ö±«´» ¿ ²¿±°¿µò

ìòîòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Æ±¬¿ª·  ¶»¼²±¼«½¸# »´»µ¬®·½µ# ±¾ª±¼ò Æ¿°±¶·  ¼± ±¾ª±¼« ¿³°7®³»¬»® ¿ ª±´¬³»¬»®ò Ñ¼³»®¿
»´»µ¬®·½µ# °®&¼ ¿ »´»µ¬®·½µ7 ²¿°<¬·»ò

� Ñ¼³»®¿  »´»µ¬®·½µ# ±¼°±® °±¬®»¾· ¿ò
� Ó»®¿²3³ «® ·  ¦?ª·´±  ª±®µ±ª7¸± ²¿°<¬·¿ ¦¼®±¶¿ ±¼ ª» µ±¬· °®&¼« ª ±¾ª±¼»ò
� Ê »´»µ¬®·½µ±³ ±¾ª±¼» °®»¼ª·»  ¦¿®¿¼»²·» ¼·-¼§ ¼± ±¾ª±¼« ª °®·»°«¬²±³ ¿ ª ¦?ª»®²±³ ³»®»ò
� Ó»®¿²3³ «® ·  ª±´¬¿³°7®±ª& ½¸¿®¿µ¬»®·¬·µ« °±´±ª±¼· ±ª»¶ ¼·-¼§ò

ëò ÓßÙÒÛÌ×ÝÕW ÐÑÔÛ

ëòï Í¬¿½·±²?®²» ¿ ²»¬¿½·±²?®²» ³¿¹²»¬·½µ7 °±´» 

ëòïòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:
� Ñ°3¿  °»®³¿²»²¬²# ³¿¹²»¬ò
� Ñ°3¿  ¿ ¦¼,ª±¼²·  ³¿¹²»¬·½µ7 & ·²µ§ ³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ °»®³¿²»²¬²7¸± ¬§ ±ª7¸± ³¿¹²»¬« ²¿ 

³¿¹²»¬µ«ò
� Ñ°3¿  ·´±ª7 °,±¾»²·» ³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ ²¿ ª±¼·   °®&¼±³ò
� Ñ°3¿  ³¿¹²»¬·½µ7 °±´» Æ»³» ¿ ¦¼,ª±¼²·  ¶»¸± ª°´§ª ²¿ ³¿¹²»¬µ«ò
� Æ¼,ª±¼²·  ª§¬ª±®»²·» ¿ ¦¿µ®»´·  tvar (využi  ³¿¹²»¬·½µ7 ·²¼«µ ²7 ·¿®§÷ °·´·²±ª7¸± ±¾®¿¦½¿ ª 

±µ±´3 °»®³¿²»²¬²7¸± ³¿¹²»¬«ô °®·¿³»¸± ª±¼· ¿  °®&¼±³ô ¦?ª·¬«  °®&¼±³ ¿ ª·¿½»®#½¸ ¦?ª·¬±ª  
°®&¼±³ò

� Ü»º·²±ª¿  ³¿¹²»¬·½µ& ·²¼«µ ²& ·¿®«ò
� Ë® ·  ±®·»²¬?½·« ³¿¹²»¬·½µ#½¸ ·²¼«µ ²#½¸ ·¿®ò
� Ü»º·²±ª¿  ¸±³±¹7²²» ³¿¹²»¬·½µ7 °±´»ò
� Ð±&¼·  ¦?ª·´±  ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·´§ô µ¬±®±« °,±¾3 ¸±³±¹7²²» ³¿¹²»¬·½µ7 °±´» ²¿ °®·¿³§ ª±¼·   

°®&¼±³ô ±¼ ·²#½¸ º§¦·µ?´²§½¸ ª»´· 3²ò
� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« ³¿¹²»¬·½µ? ·²¼«µ½·¿ò
� Æ¿µ®»´·  ³»® ª»µ¬±®¿ ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·²¼«µ½·» ª± · ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·²¼«µ ²»¶ ·¿®»ò



� ß°´·µ?½·±« ß³°7®±ª¸± °®¿ª·¼´¿ °®¿ª»¶ ®«µ§ ¿ Ú´»³·²¹±ª¸± °®¿ª·¼´¿ ¿ª»¶ ®«µ§ ¦¼,ª±¼²·
vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežný½¸ ª±¼· ±ª  °®&¼³· ®±ª²¿µ7¸± · 
±°¿ ²7¸± ³»®«ò

� ß²¿´§¦±ª¿  ¦?ª·´±  ª» µ±¬· ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·´§ °,±¾·¿½»¶ ³»¼¦· ¼ª±³¿ ®±ª²±bežnými vodi ³· 
 °®&¼³· ±¼ ·²#½¸ º§¦·µ?´²§½¸ ª»´· 3²ò

� Ü»º·²±ª¿  ¶»¼²±¬µ« »´»µ¬®·½µ7¸± °®&¼«ò
� ß°´·µ?½·±« ß³°7®±ª¸± °®¿ª·¼´¿ °®¿ª»¶ ®«µ§ «® ·  ±®·»²¬?½·« ³¿¹²»¬·½µ#½¸ ·²¼«µ ²#½¸ ·¿® 

³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ ½·»ªµ§  °®&¼±³ ¿ ²?´»¼²» °±´±¸« ³¿¹²»¬·½µ#½¸ °-´±ªò
� Ü»º·²±ª¿  ª»´· ·²« ³¿¹²»¬·½µ# ·²¼«µ ²# ¬±µò
� Ñ°3¿  ¶¿ª »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ·²¼«µ½·»ò
� Ê§´±ª·  Ú¿®¿¼¿§±ª ¦?µ±² »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ·²¼«µ½·» ¿ Ô»²¦±ª ¦?µ±²ò
� Ê§ª»¬´·  ¶¿ª ª´¿¬²»¶ ·²¼«µ½·» ¿ ¶»¸± ¼,´»¼µ§ò
� Ê§ª»¬´· ô ¿µ± ¿ °®»¶¿ª«¶» ª´¿¬²? ·²¼«µ ²±  ½·»ªµ§ °®· ¦³»²» °®&¼«ô µ¬±®# ½·»ªµ±« °®»½¸?¼¦¿ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶»³ Ô±®»²¬¦±ª¿ ·´¿ò
� Ñ°3¿  ¬ª¿® ¬±®±·¼²»¶ ½·»ªµ§ ¿ ª´¿¬²±¬· ¶»¶ ³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ò
� Ê§ª»¬´·  ·´±ª7 °,±¾»²·» ³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ ²¿ ª±¼·   °®&¼±³ ¿µ± °®»¶¿ª ·´±ª7¸± °,±¾»²·¿ 

³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ ²¿ °±¸§¾«¶&½« ¿ ¿¬·½«  ²?¾±¶±³ò
� Ê§ª»¬´·  ¿ ¦¼,ª±¼²·  ®±¬¿ ²# °±¸§¾ ¦?ª·¬«  °®&¼±³ ª ³¿¹²»¬·½µ±³ °±´·ò
� Ñ°3¿  ¿ ¦¼,ª±¼²·  rovnovážnu polohu závitu s prúdom v magnetickom po´·ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  º§¦·µ?´²« ª»´· ·²« ³¿¹²»¬·½µ# ³±³»²¬ ¿¬-³«ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ´?¬µ§ ¼·¿³¿¹²»¬·½µ7ô °¿®¿³¿¹²»¬·½µ7 ¿ º»®±³¿¹²»¬·½µ7ò Ê§ª»¬´·  ·½¸ ª°´§ª ²¿ 

ª±²µ¿¶�·» ³¿¹²»¬·½µ7 °±´»ò
� Ë® ·  ²¿ ¦?µ´¿¼» ̧ ±¼²±¬§ ®»´¿¬3ª²»¶ °»®³»¿¾·´·¬§ ́ ?¬µ§ô · ́ ?¬µ¿ ¶» ¼·¿³¿¹²»¬·½µ?ô °¿®¿³¿¹²»¬·½µ? 

¿´»¾± º»®±³¿¹²»¬·½µ?ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶³§ ³¿¹²»¬·½µ? ¼±³7²¿ô °±²¬?²²¿ ³¿¹²»¬·¦?½·¿ ¿ ³¿¹²»¬·¦±ª¿²·»ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ ·²¬»²¦·¬« ³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ ½·»ªµ§ò Ð±¦²¿  ¶»¼²±¬µ« ·²¬»²¦·¬§ ³¿¹²»¬·½µ7¸± 

°± ¿ò
� Ñ°3¿  °®·»¾»¸ ³¿¹²»¬·¦±ª¿²·¿ ´?¬µ§ ¿ ±¼³¿¹²»¬·¦±ª¿²·¿ ´?¬µ§ °®±¬®»¼²3½¬ª±³ ¸§¬»®7¦²»¶ 

µ®·ªµ§ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ³¿¹²»¬·½µ§ ³<µµ7 ¿ ³¿¹²»¬·½µ§ ¬ª®¼7 ³¿¬»®·?´§ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° ¼§²¿³¿ ¿ ¿´¬»®²?¬±®¿ò

ëòïòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� ß°´·µ±ª¿  Ú´»³·²¹±ª± °®¿ª·¼´± ²¿ «® »²·» ³»®« ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·´§ô µ¬±®±« °,±¾3 ¸±³±¹7²²» 
³¿¹²»¬·½µ7 °±´» ²¿ °®·¿³§ ª±¼·   °®&¼±³ò

� Ñ¼ª±¼·  ¦ ¼»º·²· ²7¸± ª¦ ¿¸« ¶»¼²±¬µ« ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·²¼«µ½·»ò
� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» ³¿¹²»¬·½µ& ·´«ô °,±¾·¿½« ²¿ °®·¿³§ ª±¼·  ª ¸±³±¹7²²±³ ³¿¹²»¬·½µ±³ 

°±´·ô °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� ß°´·µ±ª¿  ¦?ª·´±  ª» µ±¬· ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·´§ô °,±¾·¿½»¶ ³»¼¦· ¼ª±³¿ ®±ª²obežnými vodi ³·  

°®&¼³·ô ±¼ ·²#½¸ º§¦·µ?´²§½¸ ª»´· 3² °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ð±¦²¿  ¿ ª§ª»¬´·  ¦?ª·´±  ª» µ±¬· ³¿¹²»¬·½µ»¶ ·´§ô °,±¾·¿½»¶ ²¿ °±¸§¾«¶&½« ¿ ¿¬·½«  

²?¾±¶±³ ª ³¿¹²»¬·½µ±³ °±´·ô ±¼ ·²#½¸ ª»´· 3²ò ß°´·µ±ª¿  ¬&¬± ¦?ª·´±  °®· ®·»�»²3 º§¦·µ?´²§½¸ 
&´±¸ò

� Ú±®³«´±ª¿  ¿ ¿°´·µ±ª¿  Ú´»³·²¹±ª± °®¿ª·¼´± ¿ª»¶ ®«µ§ ²¿ «® »²·» ³»®« °,±¾·¿½»¶ ·´§ ²¿ 
°±¸§¾«¶&½« ¿ ¿¬·½« ª ³¿¹²»¬·½µ±³ °±´·ò

� ß°´·µ±ª¿  Ú¿®¿¼¿§±ª ¦?µ±² »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ·²¼«µ½·» °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ë® ·  ¿°´·µ?½·±« Ô»²¦±ª¸± ¦?µ±²¿ ³»® ·²¼«µ±ª¿²7¸± °®&¼« ª «¦¿ª®»¬±³ ª±¼· ·ò
� Ê§°± 3¬¿  »´»µ¬®±³±¬±®·½µ7 ²¿°<¬·» ·²¼«µ±ª¿²7 ²¿ µ±²½±½¸ ½·»ªµ§ °®· ¼¿²»¶ ®#½¸´±¬· ¦³»²§ 

°®&¼« ª ½·»ªµ»ò
� ß²¿´§¦±ª¿  ¦?ª·´±  polomeru kružnicovej trajektórie pohybu ¿¬·½»  ²?¾±¶±³ ±¼ ·²#½¸ 

ª»´· 3²ò ß°´·µ±ª¿  ³¿¬»³¿¬·½µ7 ª§¶¿¼®»²·» ¬»¶¬± ¦?ª·´±¬· °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ñ°3¿  ¿°´·µ?½·» °±¸§¾« ¿¬·½»  ²?¾±¶±³ ª ³¿¹²»¬·½µ±³ °±´· ª ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿®·¿¼»²·¿½¸ � 

¬»´»ª3¦²¿ ±¾®¿¦±ªµ¿ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ ª»´· inu hustota závitov cievky a využíva  ¶« °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ ¦?ª·´±  ª#´»¼²7¸± ³±³»²¬« ·´§ ±¼ ·²#½¸ ª»´· 3²ò ß°´·µ±ª¿  ¬&¬± ®±ª²·½« 



°®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ ª»´· ·²« ß³°7®±ª ³¿¹²»¬·½µ# ³±³»²¬ò ß°´·µ±ª¿  ®±ª²·½« °®· ®·»�»²3 &´±¸ò 

Ë® ·  ³»® ß³°7®±ª¸± ³¿¹²»¬·½µ7¸± ³±³»²¬«ò
� Ñ°3¿  &ª·´±  ³»¼¦· °±¸§¾±³ ¦?ª·¬«  °®&¼±³ ª ³¿¹²»¬·½µ±³ °±´· ¿ ¼»¶³· °®»¾·»¸¿¶&½·³· ª 

elektrónovom obale atómov pri ich vložení do magnet·½µ7¸± °± ¿ò
� Ñ¼ª±¼·  Ú¿®¿¼¿§±ª ¦?µ±² »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ·²¼«µ½·»ò
� ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» »²»®¹·« ³¿¹²»¬·½µ7¸± °± ¿ ½·»ªµ§ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò

ëòïòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ð®»¼ª·»  ¿ ª§ª»¬´·  ¶¿ª§ °±¶»²7  ª§¬ª±®»²3³ °·´·²±ª#½¸ ±¾®¿¦½±ª ª ±µ±´3 °»®³¿²»²¬²7¸± 
³¿¹²»¬«ô °®·¿³»¸± ª±¼· ¿  °®&¼±³ô ¦?ª·¬«  °®&¼±³ ¿ ª·¿½»®#½¸ ¦?ª·¬±ª  °®&¼±³ò

� Ü»³±²�¬®±ª¿  ¿ ±°3¿  ³¿¹²»¬·½µ7 °±´» ª ±µ±´3 °®·¿³»¸± ª±¼· ¿  °®&¼±³ øÑ»®¬»¼±ª °±µ«÷ò
� Ð®»¼ª·»  ¿ ª§ª»¬´·  ª¦²·µ ·²¼«µ±ª¿²7¸± »´»µ¬®±³±¬±®·½µ7¸± ²¿°<¬·¿ ²¿ ª±¼· ·ò
� Ð®»¼ª·»  ¿ ª§ª»¬´·  ¶¿ª§ °±¶»²7 ± ¦³»²±« °®&¼« ª ½·»ªµ»ò

ëòî Í¬®·»¼¿ª# °®&¼
ëòîòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:
� Ê§ª»¬´·  ª¦²·µ ¬®·»¼¿ª7¸± ²¿°<¬·¿ ¿ °®&¼«ò
� Ê§¶¿¼®·  okamžitú hodnotu striedavého napätia a prúdu v záv·´±¬· ±¼ ¿« ª»´· ·²±ª±« ®±ª²·½±« 

¿ ¹®¿º±³ò
� Ñ°3¿  ª°´§ª °®ªµ±ª Îô Ôô Ý ¦¿°±¶»²#½¸ ¼± »´»µ¬®·½µ7¸± ±¾ª±¼« ²¿ ¿³°´·¬&¼« °®&¼« ¿ º?¦±ª# 

°±«² ³»¼¦· ²¿°<¬3³ ¿ °®&¼±³ò
� Ë® ·  ®»¦·¬¿²½·«ô ·²¼«µ¬¿²½·« ¿ µ¿°¿½·¬¿²½·«ò
� Ê§ª»¬´·  ª¦²·µ º?¦±ª7¸± °±«²« ³»¼¦· ²¿°<¬3³ ¿ °®&¼±³ ª ±¾ª±¼±½¸  Ô ¿ Ýò
� Ê§¶¿¼®·  ·³°»¼¿²½·« ¿ º?¦±ª# °±«² ¬®·»¼¿ª7¸± °®&¼« ª ±¾ª±¼» ÎÔÝ ª 7®··ò
� Ê§¶¿¼®·  ª#µ±² ¬®·»¼¿ª7¸± °®&¼« ª ±¾ª±¼»  Î ª»´· ·²±ª±« ®±ª²·½±«ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ª#µ±² ¬®·»¼¿ª7¸± °®&¼« ª ±¾ª±¼»  ÎÔÝò
� Ê§ª»¬´·  º§¦·µ?´²§ ª#¦²¿³ »º»µ¬3ª²»¶ ¸±¼²±¬§ ²¿°<¬·¿ ¿ °®&¼«ò
� Ê§ª»¬´· ·²²±  «³»® ±ª¿ ¿  °±´±ª±¼· ±ª±« ¼·-¼±«ò
� Ñ°3¿ ·²²±  ¬®¿²¦·¬±®¿ô ¬®¿²¦·¬±®±ª7¸± ¦±·´ ±ª¿ ¿ò
� Ê§ª»¬´· ·²²±  ¹»²»®?¬±®¿ ¬®·»¼¿ª7¸± °®&¼«ò
� Ê§ª»¬´· ·²²±  ¬®¿²º±®³?¬±®¿ô ¼»º·²±ª¿  ¬®¿²º±®³¿ ²# °±³»®ò
� Ñ°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ¬®±¶º?¦±ª& &¬¿ª« ¬®·»¼¿ª#½¸ ²¿°<¬3ò Ê§ª»¬´·  ¦³§»´ ²«´±ª¿½·»¸± ª±¼· ¿ò
� Ñ°3¿  ¬®±¶º?¦±ª# »´»µ¬®±³±¬±® ¿ ª§ª»¬´·  ¶»¸± ·²²± ò

ëòîòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:
� Ò¿µ®»´· ¿±ª# ¼·¿¹®¿³ °®» µ±²µ®7¬²» ±¾ª±¼§ò
� Ò¿µ®»´·  º?¦±®±ª# ¼·¿¹®¿³ °®» µ±²µ®7¬²» ±¾ª±¼§ò
� Î·»�·  &´±¸§  °®ªµ¿³· Îô Ô ¿´»¾± Ý ¿ ÎÔÝ ª 7®··ô ¦¿°±¶»²#³· ¼± »´»µ¬®·½µ7¸± ±¾ª±¼« ± 

¬®·»¼¿ª#³ °®&¼±³ò
� Ê#°± ¬±³ «® ·  ¬®»¼²# ª#µ±²ô ·²²# ª#µ±²ô ¦¼¿²´·ª# ª#µ±²ô & ·²²3µò
� Ê#°± ¬±³ «® ·  »º»µ¬3ª²« ¸±¼²±¬« ¬®·»¼¿ª7¸± ²¿°<¬·¿ ¿ °®&¼«ò
� Î·»�·  &´±¸§ ²¿ ¬®¿²º±®³?½·« ²¿°<¬·¿ò
� Ò¿µ®»´·  ¿ ª§ª»¬´·  ¦¿°±¶»²·» °±¬®»¾· ±ª ¼± ¸ª·»¦¼§ ¿ ¬®±¶«¸±´²3µ¿ò
� Ñ°3¿  °,±¾ ª#®±¾§ ¿ °®»²±« »´»µ¬®·½µ»¶ »²»®¹·»ò
� Ò¿ª®¸²&  možnosti šetrenia elektrickej energie.

ëòîòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� Ò¿ª®¸²&  ¿ ®»¿´·¦±ª¿  »¨°»®·³»²¬ ²¿ ¦·¬»²·» ·²¼«µ ²±¬· ½·»ªµ§ °±³±½±« ¬®·»¼¿ª7¸± °®&¼«ò



� Ò¿ª®¸²&  ¿ ®»¿´·¦±ª¿  »¨°»®·³»²¬ ²¿ ¦·¬»²·» µ¿°¿½·¬§ µ±²¼»²¦?¬±®¿ °±³±½±« ¬®·»¼¿ª7¸± °®&¼«ò
� Ð®»¼ª·» ·²²±  «³»® ±ª¿ ¿  °±´±ª±¼· ±ª±« ¼·-¼±«ò
� Æ·¬·  & ·²²±  ¬®¿²º±®³?¬±®¿ò
� Æ±¬¿ª·  ¬®¿²º±®³?¬±®ô ²¿³»®¿  ¬®¿²º±®³¿ ²# °±³»®ò

êò ÓÛÝØßÒ×ÝÕW ÕÓ×ÌßÒ×Û
êòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Î±¦´3�·  ¬¿½·±²?®²» ¿ ²»¬¿½·±²?®²» º§¦·µ?´²» ¼»¶»ò
� Ñ°3¿  ²¿ °®3µ´¿¼±½¸ °»®·±¼·½µ# ¼»¶ ¿´»¾± µ³·¬¿²·»ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶³§ ±½·´?¬±®ô ¼±¾¿ µ³·¬«ô º®»µª»²½·¿ò
� Ñ°3¿  °®·»¾»¸ ¸¿®³±²·½µ7¸± µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾« ª &®¿¼²·½±ª»¶ ª¦ ažnej sústave. Vysvetli

pojmy rovnovážna poloha, amplitúda, okamžitá výchylµ¿ò
� Æ²?¦±®²·  °®·»¾»¸ µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾« º?¦±®±ª#³ ¼·¿¹®¿³±³ò
� Ê§ª»¬´·  &ª·´±  medzi rovnomerným pohybom hmotného bodu po kružnic· ¿ ¸¿®³±²·½µ#³ 

µ³·¬¿ª#³ °±¸§¾±³ò
Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· µ·²»³¿¬·½µ#³· ª»´· inami - okamžitá výchylka (okamžitá rýchlos  ¿ 
okamžité zrýchlenie) a ¿±³ °±¸§¾« ª»´· ·²±ª±« ®±ª²·½±«ò
Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª ®±ª²·½· ª§¬«°«¶&ò
Ê§ª»¬´·  ª#¦²¿³ ª»´· ·²§ º?¦¿ µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾«ò
Æ²?¦±®²·  °®·»¾»¸ µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾« ¿±ª#³ ¼·¿¹®¿³±³ò
Ñ°3¿  °®·»¾»¸ ¸¿®³±²·½µ7¸± µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾« ¦ ¼§²¿³·½µ7¸± ¸ ¿¼·µ¿ò
Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ª´¿¬²7 µ³·¬¿²·» ±½·´?¬±®¿ò
Ê§¶¿¼®·  ª¦ ah medzi frekvenciou vlastných kmitov pružinového o½·´?¬±®¿ ¿ ¶»¸± °¿®¿³»¬®±ª 
ª»´· ·²±ª±« ®±ª²·½±«ò
Ñ°3¿  ª»´· ·²§ô µ¬±®7 ª ®±ª²·½· ª§¬«°«¶&
Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  harmonický kmitavý pohyb pružinového oscilátora z ¸ ¿¼·µ¿ »²»®¹·»ò
Î±¦´3�·  ¬´³»²7 ¿ ²»¬´³»²7 µ³·¬¿²·» ±½·´?¬±®¿ò
Ëª·»  ª´¿¬²±¬· ²&¬»²7¸± µ³·¬¿²·¿ò
Ê§ª»¬´·  °±¶»³ ®»¦±²¿²½·¿ò Ëª·»  °®3µ´¿¼§ ®»¦±²¿² ²7¸± ²&¬»²7¸± µ³·¬¿²·¿ ª ¬»½¸²·½µ»¶ °®¿¨·ò
Ê§´±ª·  °®·²½3° «°»®°±¦3½·»ò
Ñ°3¿  °®·»¾»¸ µ³·¬±ª µ§ª¿¼´¿ò Ê§ª»¬´·  &ª·´±  ³»¼¦· ¼±¾±« µ³·¬« µ§ª¿¼´¿ ¿ ¶»¸± ¼ žkou.

êòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

Ë® ·  ¦ ¿±ª7¸± ¼·¿¹®¿³« µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾« ¿³°´·¬&¼« µ³·¬¿²·¿ô ¦¿ ·¿¬± ²& º?¦«ô °»®·-¼« ¿ 
º®»µª»²½·« µ³·¬¿²·¿ò

Ê§¶¿¼®·  ¦± ¦²?³§½¸ ª»´· 3² ó ¿³°´·¬&¼§ µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾«ô º®»µª»²½·» ¿ ¦¿ ·¿¬± ²»¶ º?¦§  
okamžitú výchylku, okamžitú rýchlos  a okamžité zrýchlenie kmitavého pohybu.

Æ ®±ª²·½» µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾« «® ·  ¿³°´·¬&¼« µ³·¬¿²·¿ô °»®·-¼« ¿ º®»µª»²½·« µ³·¬¿²·¿ ¿ ¦¿ ·¿¬± ²& 
º?¦« µ³·¬¿ª7¸± °±¸§¾«ò

Æ ª»´· inových rovníc pre okamžitú výchylku, okamžitú rých´±  a okamžité zrýchlenie ur ·
¸±¼²±¬§ ¬#½¸¬± ª»´· 3² ª ®,¦²§½¸ ¿±½¸ ¿ ¿±ª7 ±µ¿³·¸§ ®,¦²§½¸ ¸±¼²,¬ ¬#½¸¬± ª»´· 3²ò

ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» º®»µª»²½·« ª´¿¬²#½¸ µ³·¬±ª °®· ®·»�»²3 º§¦·µ?´²§½¸ &´±¸ò

Ë°´¿¬²·  °®·²½3° «°»®°±¦3½·» °®· µ´¿¼¿²3 ·¦±½¸®-²²§½¸ µ³·¬±ª ª ¿±ª±³ ¼·¿¹®¿³» ¿ ª± 
º?¦±®±ª±³ ¼·¿¹®¿³»ò

Ë® ·  ¦ ¿±ª#½¸ ¿ º?¦±®±ª#½¸ ¼·¿¹®¿³±ª ¼ª±½¸ ¸¿®³±²·½µ#½¸ µ³·¬¿ª#½¸ °±¸§¾±ª ·½¸ º?¦±ª# 
®±¦¼·»´ò

Ñª»®·  ª#°± ¬±³ °´¿¬²±  ¦?µ±²¿ ¦¿½¸±ª¿²·¿ »²»®¹·» °®· ¸¿®³±²·½µ±³ µ³·¬¿²3 pružinového 
±½·´?¬±®¿ò



Æ ®»¦±²¿² ²»¶ µ®·ªµ§ «® ·  ®»¦±²¿² ²& º®»µª»²½·« ±½·´?¬±®¿ò

ß°´·µ±ª¿  ª¦ ¿¸ °®» ¼±¾« µ³·¬« µ§ª¿¼´¿ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò

Ù®¿º·½µ§ µ´¿¼¿  ²¿ª¦?¶±³ µ±´³7 µ³·¬§ øÔ·¿¶±«±ª» µ®·ªµ§÷ò

êòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

Ë® ·  ¦±¬®ª¿ ²& ¸³±¬²±  telesa, zaveseného na pružine, meraním tuhosti pružiny a frekvencie 
ª´¿¬²#½¸ µ³·¬±ª ±½·´?¬±®¿ò 
Ó»®¿²3³ ±ª»®·  ²»¦?ª·´±  frekvencie vlastných kmitov pružinového oscilátora ±¼ ¿³°´·¬&¼§ 
ª#½¸§´µ§ò 
Ñª»®·  ª¦ ¿¸ °®» °»®·-¼« µ§ª¿¼´¿ò

éò ÊÔÒÛÒ×Û 

éòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:

� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  pružné prostredie.
� Ñ°3¿  °±¼³·»²µ§ ª¦²·µ« °±¬«°²7¸± ³»½¸¿²·½µ7¸± ª´²»²·¿ò
� Î±¦´3�·  ¿ ±°3¿  ª´¿¬²±¬· °±¬«°²7¸± °®·» ²»¸± ¿ °±¦¼ žneho mechanického vlnenia.
� Ü»º·²±ª¿  º§¦·µ?´²« ª»´· ·²« ª´²±ª? ¼ žka.
� Ê§ª»¬´·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ª´²±ª±« ¼ žkou, frekvenciou a ve µ± ±« ®#½¸´±¬· ª´²»²·¿ ª ¼¿²±³ 

°®±¬®»¼3 ¿ ¿°´·µ±ª¿  ¸± °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Ò¿°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ®±ª²·½« °±¬«°²»¶ ³»½¸¿²·½µ»¶ ª´²§ò
� Ê§ª»¬´·  ª¦²·µ ¿ ±°3¿  ª´¿¬²±¬· ¬±¶¿¬7¸± ³»½¸¿²·½µ7¸± ª´²»²·¿ò
� Ð±®±ª²¿  ª´¿¬²±¬· °±¬«°²7¸± ¿ ¬±¶¿¬7¸± ³»½¸¿²·½µ7¸± ª´²»²·¿ò
� Ñ°3¿  »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7 ª´²»²·» ¿ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ& ª´²«ò
� Ü»º·²±ª¿  ª´²±°´±½¸«ô ´&  ¿ «® ·  ·½¸ ª¦?¶±³²& °±´±¸« ø¹®¿º·½µ§÷ò
� Î±¦´3�·  ¹« ±ª& ¿ ®±ª·²²& ª´²±°´±½¸«ò Ë® ·  °±¼ a vlnoplochy možnosti tvaru a polohy zdroja 

ª´²»²·¿ò
� Ê§´±ª·  Ø«§¹»²±ª °®·²½3°ò
� Ñ°3¿  ±¼®¿¦ ª´²»²·¿ ª ®¿¼» ¾±¼±ª ²¿ °»ª²±³ ¿ ª± ²±³ µ±²½·ò
� Ñ°3¿  ±¼®¿¦ ª´²»²·¿ ª ®¿¼» ¾±¼±ª °®· °®»½¸±¼» ª´²»²·¿ ¼± °®±¬®»¼·¿  ·²#³· º§¦·µ?´²§³· 

ª´¿¬²± ¿³·ò
� Ê§ª»¬´·  ·²¬»®º»®»²½·« ¼ª±½¸ µ±¸»®»²¬²#½¸ ª´²»²3ò
� Ð±®±ª²¿  ®±¦¼·»´²±  º«²µ ²»¶ ¦?ª·´±¬· ª»´· 3²ô µ¬±®#³· ±°·«¶»³» µ³·¬¿²·»ô ¿ ª»´· 3²ô µ¬±®#³· 

±°·«¶»³» ª´²»²·»ò
� Ò¿°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ®±ª²·½« °±¬«°²»¶ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ò
� Ñ°3¿  ª§¬ª±®»²·» »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ¼·°-´« ¦ ¼ª±¶ª±¼· ±ª7¸± ª»¼»²·¿ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶»³ °±´ª´²±ª# ¼·°-´ò
� ß²¿´§¦±ª¿  ¼»¶ô µ¬±®# °®»¾·»¸¿ ª »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ±³ ¼·°-´»ò
� Ê§ª»¬´·  º«²µ½·« ¿²¬7²§ ¿µ± ª§·»´¿ ¿ ¿ °®·¶3³¿ ¿ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ »²»®¹·»ò
� Ê§ª»¬´·  ¿ ¦¼,ª±¼²·  �3®»²·» µ®?¬µ§½¸ ª ² °®·»¬±®±³ò
� Ê§ª»¬´·  ¿ ¦¼,ª±¼²·  °®·²½3° �3®»²·¿ ¼´¸#½¸ ¿ ¬®»¼²#½¸ ª ² °®·»¬±®±³ò
� Ê§ª»¬´·  °±¶»³ ®?¼·±´±µ?½·¿ ¿ ¶»¶ º§¦·µ?´²« °±¼¬¿¬«ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° ·²²±¬· »´»µ¬®±¿µ«¬·½µ#½¸ ³»²· ±ªò
� Ñ°3¿  °®·¶3³¿ ô ª§·»´¿  ¿ °®·²½3° ¬»´»ª3¦·»ò
� Î±¦´3�·  ¼®«¸§ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ª´²»²·¿ °±¼ ¿ ª´²±ª#½¸ ¼ žok, frekvencií a energií kvánt.
� Ñ°3¿  experimenty, potvrdzujúce, že svetlo je elektromag²»¬·½µ7 ª´²»²·»ò
� Ñ°3¿  ³»¬-¼« ³»®¿²·¿ ®#½¸´±¬· ª»¬´¿ò
� Æ¿®¿¼·  ª»¬´± ¼± °»µ¬®¿ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ª´²»²·¿ ò
� Ð±¦²¿  približnú hodnotu rýchlosti svetla vo vákuu a zmen« ®#½¸´±¬· ª»¬´¿ ª ¦?ª·´±¬· ±¼ 



´?¬µ±ª7¸± °®±¬®»¼·¿ò
� Ñ°3¿  podstatu a využitie úplného odrazu elektromagneticµ7¸± ª´²»²·¿ò
� Ê§´±ª·  ¿ ¦¿°3¿  ®±ª²·½±« ¦?µ±² ±¼®¿¦« ¿ ´±³« »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ª´²»²·¿ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶³§ ¿¾±´&¬²§ ·²¼»¨ ´±³« ´?¬µ§ ¿ ®»´¿¬3ª²§ ·²¼»¨ ´±³«ò
� Ò¿°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ¦±¾®¿¦±ª¿½·« ®±ª²·½« ¦®µ¿¼´¿ ¿ �±�±ªµ§ò
� Ü»º·²±ª¿  ±°¬·½µ& ³±¸«¬²±  �±�±ªµ§ ¿ °±¦²¿  ¶»¶ ¶»¼²±¬µ«ò
� Ð±&¼·  ½¸§¾§ ª¦²·µ²«¬7 ¦±¾®¿¦±ª¿²3³ ¹« ±ª#³ ¦®µ¿¼´±³ ¿ �±�±ªµ±«ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° ¦±¾®¿¦±ª¿²·¿ °®»¼³»¬« ´«°±«ô ³·µ®±µ±°±³ ¿ ¿´»µ±¸ ¿¼±³ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶»³ «¸´±ª7 ¦ª< �»²·» ¿ ®±¦´·�±ª¿½·¿ ½¸±°²± ò
� Ü»º·²±ª¿  °®·» ²» ¦ª< �»²·» ¹« ±ª7¸± ¦®µ¿¼´¿ ¿ ¬»²µ»¶ �±�±ªµ§ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° ¦±¾®¿¦±ª¿²·¿ °®»¼³»¬« «¼µ#³ ±µ±³ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶³§ ¦±®²# «¸±´ ¿ ¦±¬®ª¿ ²±  ±µ¿ò
� Ê§ª»¬´·  º«²µ½·« ¦®»²· µ§ô �±�±ªµ§ ¿ ·»¬²·½» ª ±µ«ò
� Î±¦´3�·  µ®?¬µ±¦®¿µ7 ¿ ¿´»µ±¦®¿µ7 ±µ±ò
� Ð±&¼·  ±¾³»¼¦»²·¿ ¹»±³»¬®·½µ»¶ ±°¬·µ§ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° ·²¬»®º»®»²½·» ª»¬´¿ ²¿ ¬»²µ#½¸ ª®¬ª?½¸ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶³§ µ±¸»®»²¬²±  ª´²»²3ô ±°¬·½µ? ¼®?¸¿ô ®?¼ ·²¬»®º»®»² ²7¸± ³¿¨·³¿ ø³·²·³¿÷ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° ¿ ¼,´»¼µ§ ±¸§¾« ª»¬´¿ò
� Ü»º·²±ª¿  Þ®»©¬»®±ª «¸±´ò
� Ê§ª»¬´·  °±¼¬¿¬« ®±¦µ´¿¼« ¾·»´»¸± ª»¬´¿ °®· ´±³» ²¿ ®±ª·²²±³ ®±¦¸®¿²3ò
� Î±¦´3�·  °®·®±¼¦»²7 ¿ °±´¿®·¦±ª¿²7 ª»¬´±ò
� Ò¿ª®¸²&  možné spôsoby vytvorenia lineárne polarizovaného sª»¬´¿ò
� Využitie polarizácie svetla.
� Ð±&¼·  ª#¦²¿³ ±¾¶¿ª« °±´¿®·¦?½·» ª»¬´¿ ª &ª·´±¬·  °®·» ²± ±« »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± 

ª´²»²·¿ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ·²º®¿ ervené, ultrafialové a Röntgenove žiarenie.
� Ü»º·²±ª¿  ¦?µ´¿¼²7 ®?¼·±³»¬®·½µ7 ¿ º±¬±³»¬®·½µ7 ª»´· ·²§ ¿ ·½¸ ¶»¼²±¬µ§ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿ ·»®²» ¬»´»±ò
� Ñ°3¿  ®±¦¼»´»²·» »²»®¹·» ª °»µ¬®» ·»®²»¸± ¬»´»¿ò
� Ñ°3¿  ¦?ª·´±  ³»¼¦· ª´²±ª±« ¼ žkou, na ktorú pripadá maximum vyžarovania ·»®²»¸± ¬»´»¿ô 

¿ ¶»¸± ¬»®³±¼§²¿³·½µ±« ¬»°´±¬±«ò
� Ñ°3¿  ¦?ª·´±  medzi intenzitou vyžarovania ·»®²»¸± ¬»´»¿ ¿ ¶»¸± ¬»®³±¼§²¿³·½µ±« ¬»°´±¬±«ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿ ·¿®±ª7 °»µ¬®?ò
� Ð±&¼·  ª#¦²¿³ °»µ¬®?´²»¶ ¿²¿´#¦§ò

éòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Použi  &ª·´±  ³»¼¦· ³»®±³ °±¬«°« ª´²»²·¿ ¿ ³»®±³ °±¸§¾« µ³·¬¿²·¿ ª§¾®¿²7¸± ¾±¼« °®· 
®·»�»²3 &´±¸ò

� ß°´·µ±ª¿  ®±ª²·½« °±¬«°²»¶ ³»½¸¿²·½µ»¶ ª´²§ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� ß°´·µ±ª¿  Ø«§¹»²±ª °®·²½3° °®· µ±²�¬®«µ½·· ª´²±°´,½¸ò
� Použi  Ø«§¹»²±ª °®·²½3° ²¿ ª§ª»¬´»²·» ¦?µ±²±ª ±¼®¿¦« ¿ ´±³«ò
� Ê§ª»¬´·  ¦?µ±² ´±³« ¿ ¿°´·µ±ª¿  ¸± °®· ®·»�»²3 ª#°± ¬±ª#½¸ ¿ ¹®¿º·½µ#½¸ &´±¸ò
� S využitím geometrickej optiky zobrazi  °®»¼³»¬ ¦®µ¿¼´±³ ¿ �±�±ªµ±«ò
� Využi  ¦±¾®¿¦±ª¿½·« ®±ª²·½« ²¿ ª#°± »¬ °±´±¸§ ¿ ª´¿¬²±¬3 ±¾®¿¦« ª§¬ª±®»²7¸± ¦®µ¿¼´±³ ¿´»¾± 

�±�±ªµ±«ò
� Ò¿ª®¸²&  ³±¼»´ µ±®»µ½·» µ®?¬µ±¦®¿µ±¬· ¿ ¿´»µ±¦®¿µ±¬· �±�±ªµ¿³·ò
� ß°´·µ±ª¿  ³§�´·»²µ« ®±¦µ´¿¼« ¾·»´»¸± ª»¬´¿ °®· ´±³» ²¿ ®±ª·²²±³ ®±¦¸®¿²3 ¿ &°´²7¸± ±¼®¿¦« 

ª»¬´¿ °®· ª§¬ª±®»²3 ¼&¸§ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¦ª«µô ®»°ò ¦ª«µ±ª7 ª´²»²·» ¿ ¶»¸± ª´¿¬²±¬·ò
� Ð±®±ª²¿  ª» µ±  ®#½¸´±¬· ¦ª«µ« ª ®,¦²§½¸ ´?¬µ¿½¸ò
� Ð±¦²¿  približnú hodnotu rýchlosti zvuku vo vákuu/vo vzdu½¸«ò
� Ê§¸ ¿¼¿  ®#½¸´±¬· ¦ª«µ« ª ®,¦²§½¸ ´?¬µ¿½¸ ª ¬¿¾« µ?½¸ò
� Ñ°3¿  ±¼®¿¦ ¦ª«µ±ª7¸± ª´²»²·¿ô ª¦²·µ ±¦ª»²§ ¿ ´±³ ¦ª«µ±ª7¸± ª´²»²·¿ò
� Ê§ª»¬´·  ±¾¿¸ °±¶³« ¸´«µ ¿ ±°3¿  ®,¦²» °,±¾§ ±½¸®¿²§ °®»¼ & ·²µ¿³· ¸´«µ«ò



� Ñ°3¿  �µ±¼´·ª7 & inky elektromagnetického žiarenia a spôsoby ochrany °®»¼ ²·³·ò
� Ê§ª»¬´·  °®·²½3° «°»®°±¦3½·» ¿ ¿°´·µ±ª¿  ¸± °®· ®·»�»²3 ¹®¿º·½µ#½¸ &´±¸ò
� Ò¿ ®¬²&  ¿ ¿²¿´§¦±ª¿  ¹®¿º ª#´»¼²7¸± ª´²»²·¿ °®· µ´¿¼¿²3 ¼ª±½¸ ª´²»²3 ®±ª²¿µ7¸± ³»®«ò
� Ò¿°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ª¦ ¿¸ °®» º?¦±ª# ¿ ¼®?¸±ª# ®±¦¼·»´ ·²¬»®º»®«¶&½·½¸ ª´²»²3 ¿ ¿°´·µ±ª¿  ¸± °®· 

®·»�»²3 &´±¸ò
� Ëª·»  ¿ ª§ª»¬´·  °±¼³·»²µ§ °®» ¦±·´²»²·» ¿ ¦±´¿¾»²·» ª´²»²·¿ ·²¬»®º»®»²½·±«ò
� Ë® ·  ²¿ ¹®¿º·½µ±³ ³±¼»´· °±´±¸« «¦´±ª ¿ µ³·¬²3ô ª´²±ª& ¼ žku stojatého mechanického vlnenia.
� ß°´·µ±ª¿  °±¦²¿¬µ§ ± ª¦¼·¿´»²±¬· «»¼²#½¸ «¦´±ª ¿ µ³·¬²3 °®· «® »²3 ª´²±ª»¶ ¼ žky stojatej 

³»½¸¿²·½µ»¶ ª´²§ò
� Ê§ª»¬´·  ª¦ ¿¸ °®» ¦?µ´¿¼²& º®»µª»²½·« ¿ ¸¿®³±²·½µ7 º®»µª»²½·» µ³·¬¿²·¿ ¬®«²§ô ²¿ ±¾±½¸ 

µ±²½±½¸ «°»ª²»²»¶ô ¿ ¿°´·µ±ª¿  ¸± °®· ®·»�»²3 &´±¸ ø¿¶ ¹®¿º·½µ#½¸÷ò
� Ñ¼ª±¼·  ª¦ ¿¸ °®» ¦?µ´¿¼²& º®»µª»²½·« ¿ ̧ ¿®³±²·½µ7 º®»µª»²½·» ¬±¶¿¬»¶ ª´²§ô ª¦²·µ²«¬»¶ ²¿ ¬§ ·ô 

«°»ª²»²»¶ ²¿ ¶»¼²±³ µ±²½·ò
� Î±¦´3�·  ¼»¶» °®»¾·»¸¿¶&½» ª ¼ª±¶ª±¼· ±ª±³ ª»¼»²3 °®·°±¶»²±³ ²¿ ²3¦µ±º®»µª»² ²# ¿ 

ª§±µ±º®»µª»² ²# ¦¼®±¶ò
� ß°´·µ±ª¿  ®±ª²·½« °±¬«°²»¶ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò
� Na základe rozloženia a pohybu elektrického náboja ª± ª±¼· ±½¸ °®·°±¶»²#½¸ ²¿ 

ª§±µ±º®»µª»² ²# ¦¼®±¶ ¿ ¦¿µ±² »²#½¸ °±¬®»¾· ±³ ¦¿µ®»´·  ¿ ª§ª»¬´·  °®·»¾»¸ »´»µ¬®·½µ»¶ ¿¶ 
magnetickej zložky elektromagnetického po ¿ ³»¼¦· ª±¼· ³·ò

� Æ¼,ª±¼²·  °®»²± »²»®¹·» ¼ª±¶ª±¼· ±ª#³ ª»¼»²3³ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ#³ °± ±³ ³»¼¦· ª±¼· ³·ò
� Ñ°3¿  °±¼³·»²µ§ ª¦²·µ« ¬±¶¿¬»¶ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ò
� Na základe rozloženia a pohybu elektrického náboja ª± ª±¼· ±½¸ °®·°±¶»²#½¸ ²¿ 

ª§±µ±º®»µª»² ²# ¦¼®±¶ ²¿°®?¦¼²± ¦¿µ®»´·  ¿ ª§ª»¬´·  °±¶³§ µ³·¬ ¿ ¿ «¦±´ ²¿°<¬·¿ ¿ °®&¼«ò
� Æ¼,ª±¼²·  »²»®¹»¬·½µ7 ¬¿ª§ ª ¼ª±¶ª±¼· ±ª±³ ª»¼»²3 ²¿°®?¦¼²± °®·°±¶»²±³ ²¿ 

ª§±µ±º®»µª»² ²# ¦¼®±¶ò
� Æ¿µ®»´·  °®·»¾»¸ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ ª ¼ª±¶ª±¼· ±ª±³ ª»¼»²3 ²¿°®?¦¼²± °®·°±¶»²±³ ²¿ 

ª§±µ±º®»µª»² ²# ¦¼®±¶ò
� ß²¿´§¦±ª¿  ¼»¶ô µ¬±®# °®»¾·»¸¿ ª »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ±³ ¼·°-´»ò
� Ñ°3¿  ª§¬ª±®»²·» »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ ª ±µ±´3 »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ¼·°-´« ª &ª·´±¬·  

°®·»¾»¸±³ µ³·¬±ª ª ¼·°-´»ò
� Æ¼,ª±¼²·  °®·» ²±  »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ò
� Ê§ª»¬´·  ¶¿ª ·²¬»®º»®»²½·» »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ò Ëª·»  °±¼³·»²µ§ °®» ¦±·´²»²·» ¿ 

¦±´¿¾»²·» »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ª´²»²·¿ ·²¬»®º»®»²½·±«ò
� Ëª·»  °±¼³·»²µ§ °®» ª¦²·µ ¶¿ª±ª ±¸§¾ ¿ ¬·»  »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ª´²»²·¿ò
� ß²¿´§¦±ª¿  °®»½¸±¼ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ª´²»²·¿ ¼± °®±¬®»¼·¿  ·²#³· ª´¿¬²± ¿³· ¦ ¸ ¿¼·µ¿ 

ª°´§ª« ¬±¸¬± °®»½¸±¼« ²¿ ¦³»²« º§¦·µ?´²§½¸ ª»´· 3²ò Ëª·»  ¦?ª·´±  ®#½¸´±¬3 
»´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ7¸± ª´²»²·¿ ±¼ ³¿¹²»¬·½µ#½¸ ¿ »´»µ¬®·½µ#½¸ ª´¿¬²±¬3 °®±¬®»¼·¿ò

� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ´·²»?®²» °±´¿®·¦±ª¿²& »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ& ª´²«ò Ñ°3¿  ¿ ª§ª»¬´·  ¼,µ¿¦ 
°±´¿®·¦?½·» »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ò

� Ñ°3¿  ±¼®¿¦ »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ ±¼ °´±�²7¸± ª±¼· ¿ò Ëª·»  ¼,µ¿¦ ±¼®¿¦« 
»´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ»¶ ª´²§ ±¼ °´±�²7¸± ª±¼· ¿ò

� S využitím geometrickej optiky znázorni  ¦±¾®¿¦»²·» °®»¼³»¬« ¦®µ¿¼´±³ô �±�±ªµ±« ¿´»¾± 
±°¬·½µ±« &¬¿ª±«ò

� Ê§°± 3¬¿  ±¸²·µ±ª& ª¦¼·¿´»²±  ¬»²µ»¶ �±�±ªµ§ ¦± ¦²?³§½¸ °±´±³»®±ª µ®·ª±¬3 �±�±ªµ§ ¿ 
·²¼»¨±ª ´±³±ªò

� Ð±&¼·  »º»µ¬§ ª§°´#ª¿¶&½» ¦± ¦±¬®ª¿ ²±¬· ±µ¿ò
� Ð±&¼·  ±¾³»¼¦»²±  °±¦±®±ª¿²·¿ ª± ²#³ ±µ±³ò
� ß°´·µ±ª¿  ³§�´·»²µ« &°´²7¸± ±¼®¿¦« ª»¬´¿ °®· ¶¿ª» º¿¬¿³±®¹?²§ò
� Ë® ·  ¸®&¾µ« ¬»²µ»¶ ª®¬ª§ ²¿ ¦?µ´¿¼» ·²¬»®º»®»² ²#½¸ ³¿¨3³ ¿ ³·²3³ò
� Používa  É·»²±ª °±«²±ª¿½3 ¦?µ±² ¿ Í¬»º¿²±ª � Þ±´¬¦³¿²²±ª ¦?µ±² °®· ®·»�»²3 &´±¸ò

éòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

� ß²¿´#¦±« ª·¼»±¦?¦²¿³« øª·¼»±¿²·³?½·»÷ ®±¦¸±¼²&
ó · ·¼» ± °®·» ²» ¿´»¾± °±¦¼ žne vlnenie,



ó ± ³»®» °±¬«°« ª´²»²·¿ô
ó ± ª» µ±¬· ª´²±ª»¶ ¼ žky vlnenia.

� Ë® ·  ®#½¸´±  ¦ª«µ« ±¬ª±®»²#³ ®»¦±²?¬±®±³ò
� Æ±¾®¿¦·  °®»¼³»¬ ¦®µ¿¼´±³ô �±�±ªµ±« ¿´»¾± ±°¬·½µ±« &¬¿ª±«ò
� Æ·¬·  ª´²±ª& ¼ žku svetla interferenciou alebo ohybom.
� Ò¿ª®¸²&  ³»®¿²·» ²¿ ¦·¬»²·» ¸®&¾µ§ «¼µ7¸± ª´¿«ò

èò Æ_ÕÔßÜÇ ÚÇÆ×ÕÇ Ó×ÕÎÑÍÊÛÌß
èòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»

Žiak vie:
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ª#ª±¶ ²?¦±®±ª ²¿ ³·µ®±ª»¬ò
� Ñ°3¿  °±¼¬¿¬« º±¬±»´»µ¬®·½µ7¸± ¶¿ª« ¿ Û·²¬»·²±ª»¶ ¬»-®·» ¿ ±¸±¼²±¬·  ·½¸ ª°´§ª ²¿ ª#ª±¶ 

º§¦·µ§ò
� Ê§ª»¬´·  ±¾¿¸ °±¶³±ªæ ª»¬»´²7 µª¿²¬«³ô º±¬-²ô ³»¼¦²? ª´²±ª? ¼ žka.
� Ñ°3¿  korpuskulárno vlnový dualizmus žiarenia a ¿¬3½ò
� Ñ°3¿  zloženie atómov.
� Ê§ª»¬´·  &ª·´±  ³»¼¦· »³·²#³ °»µ¬®±³ ¿¬-³« øª±¼3µ¿÷ ¿ ¬¿ª¾±« »´»µ¬®-²±ª7¸± ±¾¿´«ò
� Ñ°3¿  »´»µ¬®-²±ª# ±¾¿´ ¿¬-³« ± ¦ª#®¿¦²»²3³ µª¿²¬±ª¿²·¿ »²»®¹·» ¿¬-³±ªò
� Ñ°3¿  »´»µ¬®-²±ª# ±¾¿´ ¿¬-³« ¿ ¦¼,®¿¦²·  µª¿²¬±ª¿²·» »²»®¹·» ¿¬-³±ª ø ·¿®±ª# ½¸¿®¿µ¬»® 

¿¬-³±ª#½¸ °»µ¬·»®÷ò
� Ñ°3¿  ª¦²·µ »³·²#½¸ ¿ ¿¾±®° ²#½¸ °»µ¬·»®ò
� Ê§¶¿¼®·  Ð¿«´·¸± °®·²½3°ò
� Ð±®±ª²¿  °±²¬?²²« ¿ ¬·³«´±ª¿²& »³··«ò
� Ñ°3¿  °®·²½3°§ô µ¬±®7 ª·»¼´· µ ±¾¶¿ª« ¿ µ±²�¬®«±ª¿²·« ´¿»®¿ò
� Ñ°3¿  & asné spôsoby používania laserov.
� Ñ°3¿  zloženie jadra atómu a objasni  º«²µ½·« ¶¿¼®±ª#½¸ 3´ò
� Ê§ª»¬´·  ª¦ ¿¸ ³»¼¦· ª<¦¾±ª±« »²»®¹·±« ¶¿¼®¿ ¿ ¸³±¬²±¬²#³ &¾§¬µ±³ ¶¿¼®¿ ¿¬-³«ò
� Ý¸¿®¿µ¬»®·¦±ª¿  ¦?ª·´±  ª<¦¾±ª»¶ »²»®¹·» °®·°¿¼¿¶&½»¶ ²¿ ¶»¼»² ²«µ´»-² µ °± ¬« ²«µ´»-²±ª ª 

jadrách a z toho vyplývajúce možnosti uvo ±ª¿²·¿ ¶¿¼®±ª»¶ »²»®¹·»ò
� Ñ°3¿  °±¼¬¿¬« §²¬7¦§ ¿¸µ#½¸ ¶¿¼·»® ¿ �¬·»°»²·¿ ª» ³· ažkých jadier ako reakcií, pri ktorých sa 

«ª± «¶» »²»®¹·¿ò
� Ê§ª»¬´·  ®» ¿¦±ª& ®»¿µ½·« ¿ °±&¼·  možnosti jej kontrolovania.
� Ñ°3¿  zloženie jadrového reaktora a jadrovej elektrárne.
� Ñ°3¿  ²»¬¿¾·´·¬« ²·»µ¬±®#½¸ ¶¿¼·»® ¿ ¦ ²·½¸ ª§°´#ª¿¶&½« °®·®±¼¦»²& ®?¼·±¿µ¬·ª·¬«ò
� Ñ°3¿  µª¿´·¬¿¬3ª²» µª¿²¬±ª7 ¬¿ª§ ¿µ± ¬±¶¿¬7 ª´²§ò
� Ü»º·²±ª¿  °±¶³§ °±´ as premeny (doba polpremeny) rozpadu, aktivita žiar· ¿ ¿ ®±¦°¿¼±ª? 

µ±²�¬¿²¬¿ò
� Ò¿ ®¬²&  ¦?ª·´±  °± ¬« ²»°®»³»²»²#½¸ ¶¿¼·»® ±¼ ¿«ò
� Ê§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ °± »¬ ²»°®»³»²»²#½¸ ¶¿¼·»® ª ¦?ª·´±¬· ±¼ ¿«ò
� Ñ°3¿  spôsob využitia jadrovej energie.
� Ñ°3¿  spôsob využitia rádionuklidov.
� Ñ°3¿  ¦?µ´¿¼²7 ¦¿®·¿¼»²·¿ ¿ ³»¬-¼§ °®?½» °®» ª#µ«³ »´»³»²¬?®²§½¸ ¿¬3½ò
� Ñ°3¿  základné spôsoby ochrany pred žiarením.
� Ñ°3¿  ²¿¶²±ª�·» ±¾¶¿ª§ ³·µ®±ª»¬¿ ¿ »´»³»²¬?®²§½¸ ¿¬3½ò

èòî ß°´·µ?½·¿

Žiak je schopný:

� Ð±¼®±¾²»¶�·» ±°3¿  °»µ¬®«³ ª±¼3µ¿ò
� Ñ°3¿  ª#ª±¶ ²?¦±®±ª ²¿ ³·µ®±ª»¬ò
� Ð®¿½±ª¿  ± ª»¬»´²#³ µª¿²¬±³ ¿ Ð´¿²½µ±ª±« µ±²�¬¿²¬±«ò
� ß°´·µ±ª¿  Û·²¬»·²±ª« ¬»-®·« º±¬±»´»µ¬®·½µ7¸± ¶¿ª« °®· ²·»µ¬±®#½¸ ¶¿ª±½¸ ¿ °®· ®·»�»²3 &´±¸ò

îí



ò ×´«¬®±ª¿  ²¿ °®3µ´¿¼» «¾±ª± ²»¶ ¶¿¼®±ª»¶  ®»¿µ½·» °´¿¬²±  ¦?µ±²±ª ¦¿½¸±ª¿²·¿ »²»®¹·»ô
¸³±¬²±¬·ô ¸§¾²±¬· ¿ »´»µ¬®·½µ7¸± ²?¾±¶¿ò

ò Použi  ¹®¿º ¦?ª·´±¬· °± ¬« ²»°®»³»²»²#½¸ ¶¿¼·»® ±¼ ¿« ²¿ ª#°± »¬ °±´ ¿« °®»³»²§ò
ò Ê§°± 3¬¿  ¿ °±®±ª²¿  °±´ ¿ °®»³»²§ ª§¾®¿²#½¸ ®?¼·±²«µ´·¼±ªò
ò ß°´·µ±ª¿  ª»¼±³±¬· ¦ °®·®±¼¦»²»¶ ¿ «³»´»¶ ®?¼·±¿µ¬·ª·¬§ ²¿ ®·»�»²·» &´±¸ò
ò ß°´·µ±ª¿  ª±¶» °±¦²¿¬µ§ ¦ º§¦·µ§ ³·µ®±ª»¬¿ ª ¦³§´» ±½¸®¿²y životného prostredia.
ò Ð±&¼·  ª#¦²¿³ ª»¼»½µ7¸± ª#µ«³« ª ±¾´¿¬· »´»³»²¬?®²§½¸ ¿¬3½ ª± º§¦·µ»ò

èòí Û¨°»®·³»²¬

Žiak je schopný:

ò Í°®¿½±ª¿  ¦¿¼¿²7 ¸±¼²±¬§ ø²¿°®ò ª± º±®³» ¹®¿º« ¦?ª·´±¬· °± ¬« ²»°®»³»²»²#½¸ ¶¿¼·»® ±¼ ¿«÷ô 
¿²¿´§¦±ª¿  ª#´»¼µ§ô ¦¿®?¬¿  ª°´§ª °±¦¿¼·¿ ²¿ ª§°± 3¬¿²7 ¸±¼²±¬§ô °±®±ª²¿   ¬¿¾« µ±ª#³· 
¸±¼²±¬¿³·ò

ò S využitím videozáznamu a PC ur ·  ¸±¼²±¬« »´»³»²¬?®²»¸± »´»µ¬®·½µ7¸± ²?¾±¶¿ Ó·´´·µ¿²±ª#³ 
»¨°»®·³»²¬±³ô ¿´»¾± ²¿ª®¸²&  ¿²¿´-¹·« Ó·´´·µ¿²±ª¸± »¨°»®·³»²¬«ò

F°®¿ª§ ½·» ových požiadaviek z fyziky pre žiakov so zdravotným 
¦²»ª#¸±¼²»²3³ 

žiaci so sluchovým znevýhodnením

îòê Ó»½¸¿²·µ¿ µª¿°¿´3² ¿ °´§²±ª
îòêòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»
ª§°&� ¿ ¿

ª§ª»¬´·  °±¶»³ ¸§¼®±¼§²¿³·½µ# °¿®¿¼±¨ò

èò Æ?µ´¿¼§ º§¦·µ§ ³·µ®±ª»¬¿
èòï Æ¿°¿³<¬¿²·» ¿ °±®±¦«³»²·»
ª§°&� ¿ ¿

±°3¿  °®·²½3°§ô µ¬±®7 ª·»¼´· µ ±¾¶¿ª« ¿ µ±²�¬®«±ª¿²·« ´¿»®¿ò
ª§¶¿¼®·  ª¦ ¿¸±³ °± »¬ ²»°®»³»²»²#½¸ ¶¿¼·»® ª ¦?ª·´±¬· ±¼ ¿«ò èòí 

Û¨°»®·³»²¬
ª§°&� ¿ ¿

s využitím videozáznamu a PC ur ·  ¸±¼²±¬« »´»³»²¬?®²»¸± »´»µ¬®·½µ7¸± ²?¾±¶¿ Ó·´´·µ¿²±ª#³ 
»¨°»®·³»²¬±³ô ¿´»¾± ²¿ª®¸²&  ¿²¿´-¹·« Ó·´·µ¿²±ª¸± »¨°»®·³»²¬«ò

žiaci so zrakovým znevýhodnením

Æ?µ´¿¼²7 ª»¼±³±¬· ¿ ¦®« ²±¬·
Û¨°»®·³»²¬
«°®¿ª«¶» ¿

   Ê§µ±²¿²·» »¨°»®·³»²¬« ¶» °±¬®»¾²7 °®·°,±¾·  ¼®«¸« ¿ ¬«° u postihnutia. Experiment je možné 
²¿¸®¿¼·  ¿¶ ¶»¸± ±°·±³ò

žiaci s telesným znevýhodnením

Æ?µ´¿¼²7 ª»¼±³±¬· ¿ ¦®« ²±¬·
Û¨°»®·³»²¬
«°®¿ª«¶» ¿

   F°´²7 ª§µ±²¿²·» »¨°»®·³»²¬« ¶» °±¬®»¾²7 °®·°,±¾·  ¼®«¸« ¿ ¬«° « °±¬·¸²«¬·¿ò Û¨°»®·³»²¬ ¶» 
možné nahradi  ¿¶ ¶»¸± ±°·±³ò

žiaci s vývinovými poruchami u »²·¿ ¿´»¾± °®?ª¿²·¿



Ý·» ové požiadavky z fyziky pre túto skupinu žiakov sú totožné s cie ovými požiadavkami 
pre intaktných žiakov.

žiaci s narušenou komunika ²±« ½¸±°²± ±«

Ý·» ové požiadavky z fyziky pre túto skupinu žiakov sú totožné s cie ovými požiadavkami 
pre intaktných žiakov.

žiaci chorí a zdravotne oslabení

Ý·» ové požiadavky z fyziky pre túto skupinu žiakov sú totožné s cie ovými požiadavkami 
pre intaktných žiakov.

žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (s autizm±³÷

Ý·» ové požiadavky z fyziky pre túto skupinu žiakov sú totožné s cie ovými požiadavkami 
pre intaktných žiakov.
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Hodnotenie: 
a)  
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vzorec: z=(z1+z2)/2
 

 
 



 CP  informatika  

     4 

 

 

 

 

Delphi). 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 prostredia, program, ladenie. 

  
p  programu. 

 Pojmy   
  

s podmienkou na 
  

  

 

  
programovacieho jazy  

  
  

jazyk ako sa algoritmov, s 
nemusel 

 
 

  
  



 CP  informatika  

     5 

  
 napr.  

  
 

 
 

 vsunutie - 
 

 
cykly 
obsahuje cyklus. 

 konci. 
  
 

  
 

sa 
 

  
  
  
 

 
 

up 
 - 

 
 

 
(volanie hodnotou  

  
   
  
 - 

  
 

  
 

  
 

vytvorenie 
idlo, 

 
 

 rozvrh do 
- . 

 
smer, farba a  



 CP  informatika  

     6 

 
  

 
 

 KiB). 
 

 
 

  
 

 
  
 Spracovanie textu, grafiky, videa, 

 
  

: 

 
 

  
 

  
  
  
  

 y medzi 
 

  
 

  
-  

 
- 

 
- 

 
-  
- 

 
- 

. 
 

jednoduchom 
algoritmom. 



 CP  informatika  

     7 

  
 

 
 

  
- 

  
 

-  
-  

 
  

-  
- 

 ania, 
 

-  
-  
-  
-  
-  v e-mailovom klientovi s 

 
- 

 
  

- v - 
 

 
-  
- importu, exportu vo vhodno  
-  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 Internet  

  dresa 
siete. 

  v

  
 -  



 CP  informatika  

     8 

   
 

 
 

 
dokumentov na 

i. 
  

ochrana (filtre),  

 

 
 svete. 

 
 

 
siete  

  
 

adries. 
 

 
 

mi 
Internetu. 

  
 ektronickej po

 
 

ich 
 

 umentov na Internete, 

Internet 
 

ochrany. 
 

  

 
 

 

 Neumannovho typu  -
 

 
  

 - 
  



 CP  informatika  

     9 

 Vstupno-
 

 

 
rozhranie,  

 
 

  
 Proces. Multitasking. 

 
 

  
 e procesorom. 
  

registrov,  
  
   
 -

 procesora s nimi 
 

 
 pr. LINUX - Windows) 

 
 

  
 

 
 

zariadenia. 
  
 h 

programov. 

 
 

 

  
kataster, register, a. i.) 

  
 gy, e-learning, 

 
  
 -  
  

 



 CP  informatika  

     10 

 

 -maily   
 

 Anonymita na webe. 
  

 

   
 -   
 - 

 pharming, spoofing), dialery. 
 - 

 
 

 

 - 
freeware, upgrade 

 
  

 
  

 

 
  

  
 

 
video albumy, ...). 

  
 

ekonomiky,  
 

  
 

  
 chrany (freeware, 

shareware, ...) a  
 

  
  

multilicencia. 
  
 

 
  

 
  



 CP  informatika  

     11 

  
 ia) na overenie 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

ve  
textu. 



 1 

Témy ÚMS z matematiky v šk. roku 2013/14 
 
1. Logika  

Vysvetlite obsah pojmov: výrok, hypotéza, pravdivostná hodnota, logické spojky, negácia, 

základné logické operácie, kvantifikátory, zložené výroky a ich pravdivostná hodnota.  

 

2. Matematické dôkazy  

Opíšte základné druhy dôkazov -  priamy, nepriamy, sporom  a dokumentujte ich príkladmi. 

 

3. Množiny a operácie s nimi 

Vysvetlite pojmy: množina, prvky množiny, podmnožina, prienik, zjednotenie, rozdiel 

a doplnok množín, Vennove diagramy, disjunktné množiny, konečná a nekonečná množina, 

prázdna množina, intervaly. 

 

4. Základné číselné množiny 

Popíšte vlastnosti číselných množín N, Z, Q, R (komutatívny, asociatívny a distributívny 

zákon). Objasnite desatinný rozvoj čísla (konečný, nekonečný, periodický) a jeho vzťah 

k iracionalite reálneho čísla.  

Vysvetlite pojmy a demoštrujte na konkrétnych príkladoch: 

Zlomky - čitateľ, menovateľ, spoločný  menovateľ, základný tvar zlomku, zložený zlomok, 

hlavná zlomková čiara, nepravý zlomok, zmiešané číslo 

Mocniny s celočíselným a racionálnym exponentom, exponent a základ mocniny, pravidlá pre 

počítanie s mocninami a odmocninami 

 

5. Deliteľnosť prirodzených a celých čísel 

Popíšte pojmy: deliteľ, násobok, prvočíslo, zložené číslo, nesúdeliteľné čísla. 

Vysvetlite použitie kritérií deliteľnosti  na vhodných príkladoch..  

Porovnajte obsah pojmov najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ, prvočíselný 

rozklad. 
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6. Algebrické výrazy a mnohočleny 

Vysvetlite pojmy: algebrický výraz, definičný obor výrazu, mnohočlen,  úprava výrazu. 

Popíšte spôsoby úpravy výrazov : rozklad na súčin vynímaním pred zátvorku, použitím 

vzorcov, dopĺňanie kvadratického trojčlena na štvorec, lomené výrazy - rozširovanie, 

krátenie,... 

Popíšte operácie s mnohočlenmi, (napr. delenie mnohočlena dvojčlenom) 

 

7. Funkcia, vlastnosti funkcie 

Vysvetlite obsah pojmov: funkcia f  reálnej premennej x, definičný obor funkcie f, obor 

hodnôt funkcie f, graf funkcie. 

Opíšte vlastnosti funkcií (rastúca, klesajúca, nerastúca, neklesajúca, prostá, párna, nepárna, 

periodická, ohraničená, maximum, minimum funkcie). 

 

8. Inverzná funkcia 

Vysvetlite pojem inverznej funkcie. Opíšte postup, ktorým:  

určíme inverznú funkciu k danej funkcii  

ktorým môžeme zostrojiť k danej funkcii graf inverznej funkcie (pokiaľ existuje).      

Aký je vzťah medzi D(f), D(f-1),H(f), H(f-1)  a ich grafmi ? 

 

9. Lineárna funkcia, lineárne rovnice, nerovnice a sústavy 

Vysvetlite pojem lineárnej funkcie. Určte graf lineárnej funkcie, vlastnosti lineárnej funkcie. 

Vysvetlite vzťah medzi koeficientom pri lineárnom člene a rastom, resp. klesaním lineárnej 

funkcie.  

Vysvetlite pojem lineárnej funkcie s absolútnou hodnotou a jej vlastnosti. 

Popíšte spôsob, ako je možné určiť všetky lineárne funkcie s definičným oborom R, ktorých 

prvkami sú  dve usporiadané dvojice.  

 

10. Kvadratická funkcia, rovnica a nerovnica 

Určite predpis, graf a vlastnosti kvadratickej funkcie. Ako nájdeme vrchol grafu kvadratickej 

funkcie, ak poznáme jej predpis? 

 

11. Lineárne lomené funkcie, rovnice s neznámou v menovateli 

Určte predpis, graf, asymptoty a vlastnosti nepriamej úmernosti a lineárnej lomenej funkcie. 
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12. Mocninové funkcie, odmocnina, iracionálne rovnice 

Určte predpis, graf a vlastnosti mocninovej funkcie. 

Načrtnite a porovnajte grafy funkcií y = x n  pre rôzne hodnoty n∈Z . 

 

13. Exponenciálna funkcia a rovnica 

Vysvetlite pojmy: exponenciálna funkcia, graf a vlastnosti exponenciálnej funkcie.  

Popíšte závislosť vlastností exponenciálnej funkcie od základu a .  

 

14. Logaritmická funkcia a rovnica 

 Definujte a vysvetlite pojmy: logaritmická funkcia, graf a vlastnosti logaritmickej funkcie. 

Popíšte závislosť vlastností logaritmickej funkcie od základu a .  

Aký je vzťah medzi exponenciálnou a logaritmickou funkciou? 

 

15. Goniometrické funkcie a rovnice 

Definujte goniometrické funkcie ostrých uhlov pomocou pomerov dĺžok strán v pravouhlom 

trojuholníku. 

Vysvetlite pojmy: jednotková kružnica, orientovaný uhol, definujte funkcie sinx, cosx, tgx pre 

ľubovoľný orientovaný uhol x. Určte ich vlastnosti. 

 

16. Kvadratická rovnica 

Popíšte kvadratickú rovnicu. Objasnite pojmy koreň, koreňové činitele, doplnenie na 

 štvorec, úprava rozkladom na súčin. Výpočet koreňov pomocou diskriminantu. Vzťah medzi 

koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice. Grafické riešenie kvadratickej rovnice. 

 

17. Aritmetická postupnosť 

Vysvetlite pojmy: postupnosť určená n-tým členom, postupnosť určená rekurentne, 

aritmetická postupnosť, diferencia.  

Objasnite vzťah medzi diferenciou aritmetickej postupnosti a jej rastom, resp. klesaním. 

 

18. Geometrická postupnosť 

Vysvetlite pojmy: geometrická postupnosť, vlastnosti postupnosti, kvocient, súčet n za sebou 

idúcich členov postupnosti. Na konkrétnom príklade objasnite závislosť rastu (klesania) 

geometrickej postupnosti od kvocientu.  



 4 

19. Kombinatorika  

Vysvetlite pojmy: faktoriál, pravidlo súčtu, pravidlo súčinu, kombinačné číslo, Pascalov 

trojuholník, permutácie, variácie s opakovaním a bez opakovania, kombinácie bez 

opakovania. Uveďte konkrétne príklady na kombinácie, variácie, permutácie. 

 

20. Pravdepodobnosť 

Vysvetlite pojmy: pravdepodobnosť, vlastnosti pravdepodobnosti, doplnková 

pravdepodobnosť, náhodný jav, nezávislé javy. Pravdepodobnosť zjednotenia javov 

a prieniku nezávislých javov. 

 

21. Štatistika 

Objasnite pojmy: diagram – graf, základný súbor, výberový súbor, rozsah súboru, 

kvantitatívny znak, modus, medián, aritmetický priemer  

 

22. Zhodné zobrazenia 

Vysvetlite na vhodných príkladoch pojmy: zhodné zobrazenie, osová súmernosť, os 

súmernosti, posunutie, stredová súmernosť, stred súmernosti, otočenie, stred otočenia, 

orientovaný uhol a jeho veľkosti, uhol otočenia, osovo a stredovo súmerný útvar, skladanie 

zobrazení. 

 

23. Množiny bodov daných vlastností 

Geometricky opíšte a načrtnite množiny bodov: 

s konštantnou vzdialenosťou od -  bodu, priamky, kružnice 

ktoré majú rovnakú vzdialenosť od dvoch bodov, dvoch rovnobežných priamok, dvoch 

rôznobežných priamok 

od daného bodu  vzdialenosť menšiu(väčšiu) ako dané kladné číslo  

od danej priamky vzdialenosť menšiu(väčšiu) ako dané kladné číslo 

od jednej priamky väčšiu vzdialenosť ako od druhej priamky 

 

24. Lineárne útvary 

Popíšte pojmy: rovnobežné a rôznobežné priamky, uhol ostrý, pravý, tupý, priamy,  susedné, 

vrcholové, súhlasné a striedavé uhly, os úsečky, os uhla, uhol dvoch priamok, kolmé priamky, 

vzdialenosť dvoch bodov, bodu od priamky, rovnobežných   

priamok. 
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25. Trojuholník 

Vysvetlite pojmy: trojuholník (ostrouhlý, pravouhlý, tupouhlý, rovnoramenný a rovnostranný, 

výška, uhol, ťažnica, ťažisko, stredná priečka, kružnica trojuholníku opísaná, kružnica do 

trojuholníka vpísaná, obvod a plošný obsah trojuholníka, trojuholníková nerovnosť. 

Vyslovte Pytagorovu vetu, sínusovú a kosínusovú vetu. 

 

26. Mnohouholníky a štvoruholníky 

Vysvetlite na príkladoch pojmy: vrchol, strana, uhlopriečka, uhol, konvexný štvoruholník, 

rovnobežník, kosoštvorec, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, základňa a rameno lichobežníka, 

výška lichobežníka, konvexné, nekonvexné a pravidelné mnohouholníky, obsah 

mnohouholníka. 

 

27. Kružnica a kruh 

Vysvetlite na príkladoch pojmy: stred, polomer, priemer a tetiva kružnice, kružnicový oblúk, 

dotyčnica, sečnica a nesečnica,  Talesova kružnica, obvod kruhu a dĺžka kružnicového 

oblúka, kruhový výsek a odsek, medzikružie, obsah kruhu a kruhového výseku. 

 

28. Polohové vlastnosti útvarov 

Definujte jednoznačné určenie priamky a roviny.  

Popíšte vzájomnú polohu 2 priamok (rovnobežné, rôznobežné, mimobežné), priamky 

a roviny, 2 a 3 rovín, priesečnica 2 rovín. Pojmy interpretujte pomocou modelu kocky  

Popíšte postup , ktorým je možné zostrojiť rovinný rez  kocky rovinou určenou tromi bodmi 

ležiacimi v rovinách stien, pričom aspoň dva body ležia v tej istej stene.  

 

29. Metrické vzťahy útvarov v priestore 

Objasnite na príkladoch pojmy: uhol dvoch priamok, uhol dvoch rovín, uhol priamky 

s rovinou, kolmosť priamok a rovín, vzdialenosť dvoch lineárnych útvarov - dvoch bodov, 

bodu od roviny, bodu od priamky, vzdialenosť rovnobežných priamok, priamky a roviny 

s ňou rovnobežnej, vzdialenosť rovnobežných rovín. 

Pojmy interpretujte pomocou modelov kocky a kvádra. Určte vzdialenosti lubovoľných 

vrcholov  a hrán týchto telies. 
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30. Telesá 

Objasnite pojmy: vrchol, hrana, stena, podstava, výška, sieť telesa. 

Popíšte druhy mnohostenov - rovnobežnosten, kváder, kocka, hranol, kolmý a pravidelný 

hranol, ihlan, štvorsten – a  rotačných telies - valec, kužeľ, guľa. 

Určte objemy a povrchy základných telies. 



Maturitné témy pre úroveň B1 z nemeckého jazyka pre šk. rok 2013/2014 

1. Rodina 

2. Kultúra a umenie 

3. Šport 

4. Bývanie 

5. Obchod a služby 

6. Starostlivosť o zdravie 

7. Cestovanie 

8. Vzdelanie 

9. Zamestnanie 

10.Vzťahy medzi ľuďmi 

11. človek a príroda 

12. Vedecko-technický rozvoj 

13. Človek a spoločnosť 

14. Komunikácia a jej formy 

15. Masmédiá 

16. Mládež a jej svet 

17. Stravovanie 

18. Voľný čas, záľuby a životný štýl 

19. Multikultúrna spoločnosť 

20. Mestá a miesta 

21. Obliekanie a móda 

22. Kniha – priateľ človeka 

23. Vzory a ideály 

24. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

25. Slovensko – moja vlasť 
 

 

 

 

 



Maturitné témy pre úroveň B2 z nemeckého jazyka pre šk. rok 2013/2014 

1. Rodina 

2. Kultúra a umenie 

3. Šport 

4. Bývanie 

5. Obchod a služby 

6. Starostlivosť o zdravie 

7. Cestovanie 

8. Vzdelanie 

9. Zamestnanie 

10.Vzťahy medzi ľuďmi 

11. človek a príroda 

12. Vedecko-technický rozvoj 

13. Človek a spoločnosť 

14. Komunikácia a jej formy 

15. Masmédiá 

16. Mládež a jej svet 

17. Stravovanie 

18. Voľný čas, záľuby a životný štýl 

19. Multikultúrna spoločnosť 

20. Mestá a miesta 

21. Obliekanie a móda 

22. Kniha – priateľ človeka 

23. Vzory a ideály 

24. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

25. Slovensko – moja vlasť 

26 Švajčiarsko 

27. Luxembursko – Lichtenštajnsko  

28. Berlín 

29. Rakúsko 

30. Bratislava 



Psychológia 
Vysvetlite predmet psychológie ako vedy 
Charakterizujte city  
Psychické zdravie 
Biologická a sociálna determinácia ľudskej psychiky 
Vlohy a schopnosti 

Charakterizujte pojem učenie 
Charakterizujte pojem osobnosť 

Úloha citov v živote človeka 
Prostriedky duševnej hygieny 
 
Sociológia 
Vysvetlite predmet a úlohu sociológie 
Sociálny status a sociálna rola 
Etapy socializácie 
Socializácia, konformita, nonkonformita a deviácia 
Komunikácie 
 
Typy a funkcie rodiny 
Druhy  sociálnych zmien  a  ich zdroje 
Kultúra a jej prvky 
Druhy a typy sociálnych skupín 
 
Súčasné problémy a budúcnosť rodiny 
Typové modely rodinnej výchovy podľa prevažujúcich znakov  
Úloha charitatívnych organizácií a charitatívnych zbierok  
Význam komunít v tradičnej a modernej spoločnosti a zmeny života v meste a na dedine  
Masmédií (tlač, rozhlas, televízia, internet – sociálne siete)  
Pôsobenie extrémistických skupín v SR a násilie na štadiónoch. Navrhnite riešenie. 
Prenikanie islamskej kultúry do Európy  
Odlišnosti slovenskej a rómskej kultúry, etnocentrizmus, riešenie tzv. rómskeho problému. 
 
Filozofia 
Vznik filozofie 
Základné filozofické pojmy  
Filozofický prístup v otázke vzťahu k Bohu 
Základné filozofické smery  
Zmeny v predmete filozofie v jej historickom vývoji 
Smery helenistickej filozofie  
 
Ranné obdobie gréckej filozofie  
Klasické obdobie gréckej filozofie, Sokrates 
Filozofia Aristotela 



Vznik stredovekej filozofie 
Charakterizujte obdobie scholastiky 
Charakterizujte filozofiu humanizmu a renesancia  
Osvietenstvo a jeho hlavné znaky 
Predpoklady vzniku novovekej filozofie 
Novoveká filozofia – empirizmus a racionalizmus 
Nemecký klasický idealizmus 
Filozofia Hegla  
Poklasická filozofia 
Filozofia 20.storočia 
 

Politológia 
Vznik a podstata štátu 
Charakterizujte monarchiu a republiku 
Princípy volebného práva v SR 
Horizontálna a vertikálna deľba moci 
Právny štát a jeho znaky 
Ekonomické a neekonomické nátlakové skupiny 

 
Volebné systémy 
Rozdiely medzi parlamentnými, komunálnymi, prezidentskými voľbami a voľbami do VÚC  
Vznik a podstatu politických strán 
Demokracia a porovnajte dve formy demokracie 
Najvýznamnejšie medzinárodné organizácie- OSN, EU, OBSE, NATO 
 
Výhody a nevýhody vstupu SR do EÚ a prijatie eura.  
Postavenie cirkví v SR, Vatikánskej zmluvy, možnosti oddelenia cirkví od štátu. 
Úroveň vzdelávacieho systému na stredných a vysokých školách v SR.  
 
Právo 
Legislatívny proces 
Orgány ochrany práva 
Právo a právna norma 
Ústavný vývoj u nás od r.1918 po súčasnosť 
Práva a ochrana spotrebiteľa 
Systém ochrany ľudských práv z hľadiska vnútroštátnych a medzinárodných orgánov 
a organizácií 

Rodinné právo 
Občianske právo 
Pracovné práv 
Generácie ľudských práv 
Trestné právo 
Ústavu SR ako základný zákon štátu 
 
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých a  trest smrti. 
Porušovanie ľudských práv v 20. a 21. storočí. 



Úloha reklamy 
Novela Zákonníka práce z hľadiska postavenia zamestnanca a znižovania nezamestnanosti. 
Globálne problémy ktoré sa nás dotýkajú  
Registrované partnerstvá homosexuálov.  
Otázka legalizácie marihuany na liečebné účely.  
Interrupcii a eutanázii. 
 
Ekonómia a ekonomika 
Charakterizujte ekonómiu a ekonomiku 
Podnik, podnikanie a formy podnikania v SR 
Typy ekonomík 
 
Trh a trhový mechanizmus 
Peniaze, banky a iné peňažné inštitúcie 
Výrobný proces 

Inflácia  
Príčiny nezamestnanosti 
Najväčšia hospodárska kríza 20. storočia a súčasná kríza a jej dopady na SR. 
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