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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: FYZIKA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 6. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník 6.A, 6.B DUD 

7. ročník 7.A, 7.C DUD 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M DUD 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M DUD 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník   

6. ročník 2 2 

7. ročník 1 1 

8. ročník 2 2 

9. ročník 1 2 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti 
žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov 
vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied. 

Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá 
kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a 
objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. 
Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k 
zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov. Aj keď má učiteľ možnosť prispôsobiť si obsah 
výučby vlastným predstavám, túto koncepčnú myšlienku by mal zachovať. 

Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú 
žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje 
vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, 
schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich 
vzájomné vzťahy. 

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú 
prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý 
empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s 
využitím informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä 
riešením problémov a prácou v skupinách. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným 
rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi 
problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, 
aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky. 

 

CIELE  

Žiaci 
• aplikujú empirické metódy práce - pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie 

nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov, 
• vysvetľujú vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia svojich 

vysvetlení, 

• prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na 
dôkazoch, 

• komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú 
komunikáciu, 

• aplikujú pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, 
faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z rôznych 
vhodných informačných zdrojov, 

• rozlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých - kriticky myslia, 
• riešia problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne 

humanitných predmetov, 
• rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na 

rozvoj poznania a spoločnosti, 
• posudzujú užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti 

a tiež problémy spojené s ich využitím pre človeka a životné prostredie, 
• pracujú v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, sú zodpovední za výsledky svojej práce a 

zverené pomôcky, 
• získajú záujem o prírodu a svet techniky, 
• nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike, 
• získajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia. 



OBSAH VZDELÁVANIA 

úvod do vyučovania fyziky, poučenie o BOZP; vlastnosti kvapalín: nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť  

účinky pôsobenia vonkajšej sily na hladinu kvapaliny v uzavretej nádobe, Pascalov zákon; využitie 

vlastnosti kvapalín; meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom, kalibrácia, objem, značka 

V, jednotky objemu ml, l; vlastnosti plynov: stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť; využitie 

vlastností plynov, tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov, opakovanie vlastností kvapalín 

a plynov. Fyzikálna veličina, značka fyzikálnej veličiny, jednotka fyzikálnej veličiny, jednotky; látka 

a teleso, zloženie látok, ióny, kryštalické a amorfné látky; vlastnosti tuhých látok a telies: krehkosť, 

tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť; meranie hmotnosti tuhých, kvapalných a plynných telies; hmotnosť, 

značka m, jednotky hmotnosti g, kg, t; odhad dĺžky, meradlo, stupnica meradla (najmenší dielik, 

rozsah); dĺžka, značka d, jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km; objem tuhých telies, jednotky objemu 

cm3, dm3, m3, určenie objemu pravidelných telies (kocka, kváder) výpočtom; určenie objemu 

nepravidelných telies pomocou odmerného valca; rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, plynov a 

tuhých telies; opakovanie vlastností tuhých telies; navrhnúť vlastné meradlo s vlastnou merateľnou 

veličinou; plávajúce, vznášajúce a potápajúce sa telesá vo vode, meranie ich hmotnosti a objemu; 

hustota, značka ρ, jednotka hustoty g/cm3, vzťah ρ = m / V ·    vzťah medzi objemom a hmotnosťou 

telies zhotovených z rovnakej látky, hustota kvapalín. � opakovanie  hustoty tuhých a kvapalných 

látok; � určenie hustoty vody v domácnosti; vytlačený objem kvapaliny plávajúcimi telesami a 

potápajúcimi sa telesami; � porovnanie hmotnosti telies plávajúcich v kvapaline s hmotnosťou 

telesami vytlačenej kvapaliny, porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies s hmotnosťou telesami 

vytlačenej kvapaliny, vplyv teploty na hustotu, správanie sa telies (bubliniek) vo vzduchu a v plyne s 

väčšou hustotou ako má vzduch; hustota plynov, opakovanie hustoty plynných látok, hmotnosť 

a objem telies ponorených v kvapaline, praktické využitie zmeny hustoty plynov vplyvom teploty, 

meranie teploty, značka t, jednotka teploty °C, čas, značka t, jednotky času s, min, h meranie času, 

meranie teploty v priebehu času, graf závislosti teploty od času, využitie PC pri zostrojovaní grafov 

premena kvapaliny na plyn, vyparovanie, podmienky vyparovania, vlhkomer, var, teplota varu, graf 

závislosti teploty od času pri vare vody, tlak vzduchu a teplota varu premena vodnej pary na vodu, 

kondenzácia, teplota rosného bodu destilácia, modelovanie dažďa premena tuhej látky na kvapalnú, 

kvapalnej látky na tuhú, topenie tuhnutie, teplota topenia a tuhnutia pre kryštalické a amorfné látky, 

graf závislosti teploty od času pri topení a tuhnutí, meteorologické pozorovania. historické aspekty 

chápania pojmu teplo, staršia jednotka tepla cal teplo a pohyb častíc látky, teplota šírenie tepla 

vedením, tepelné vodiče a tepelné izolanty šírenie tepla prúdením a žiarením odovzdávanie a 

prijímanie tepla telesom, kalorimeter výsledná teplota pri výmene tepla medzi horúcou a studenou 

vodou výsledná teplota pri odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Mo, Al, Fe)vode, rozdiel dvoch teplôt 

(∆t)tepelná rovnováha teplo, značka Q, jednotka tepla J, hmotnostná tepelná kapacita, značka c, 

jednotka J/kg°C vzťah Q = c · m · ∆t teplo a premeny skupenstva energetická hodnota potravín. 

Vzájomné pôsobenie telies, sila účinky sily, gravitačná sila, silomer, orientovaná úsečka, výslednica síl, 

skladanie síl rovnakého a opačného smeru, rovnováha síl, otáčavé účinky sily, páka, moment sily, 

ťažisko, tlak, výpočet tlaku, tlaková sila, hydrostatický a atmosférický tlak, Archimedov zákon, trenie, 

príčiny trenia, meranie trenia, význam trenia, zopakovanie prebratého učiva, preverenie získaných 

vedomostí, pokoj a pohyb, trajektória, dráha, druhy pohybov, rýchlosť pohybu, jednotky rýchlosti 

výpočet rýchlosti, dráha, závislosť dráhy od času, výpočet dráhy, priemerná rýchlosť, práca, jednotka 

práce, výpočet práce, výkon, jednotka výkonu, výpočet výkonu, pohybová a polohová energia 

vzájomná premena polohovej a pohybovej energie. zákon zachovania mechanickej energie, kontrola 

a klasifikácia vedomostí žiakov, zdroje energie prírodné, netradičné zdroje, alternatívne zdroje, druhy 

elektrární, opakovanie získaných vedomostí. Slnečné svetlo, slnečná konštanta, teplo, zdroje svetla. 

Priamočiare šírenie svetla, spektrálne farby, spojité spektrum, dúha, zopakovanie prebratého učiva. 



Preverenie získaných vedomostí, odraz svetla, zákon odrazu, uhol dopadu a odrazu, opticky hustejšie 

a redšie prostredie. Zobrazenie rovinným zrkadlom. Lom svetla. Duté a vypuklé zrkadlo. Základné 

parametre šošoviek. Zobrazenie spojkou a rozptylkou. Základné časti ľudského oka. Krátkozrakosť, 

ďalekozrakosť, okuliare, lupa, mikroskop, ďalekohľad. Vlastnosti magnetu : feromagnetické látky, 

aktivity zamerané na zisťovanie pólov magnetu a ich silových účinkov a neutrálneho pásma, silové 

účinky magnetického poľa a ich znázornenie pomocou indukčných čiar. Experimentálna činnosť 

zameraná na vysvetlenie získavania umelých magnetov. Magnetické pole Zeme, zemské magnetické 

póly. Fyzikálna podstata kompasu a buzoly, elektrizovanie telies trením a dotykom, aktívny 

experiment, zloženie atómu, elektrický náboj, elementárny el. náboj, jednotka el. náboja, coulomb, 

experimentálne zisťovanie elektrického náboja pomocou elektroskopu, silové účinky elektrického 

poľa, ich modelovanie a znázorňovanie pomocou siločiar, rovnorodé el. pole, elektrostatická 

indukcia, polarizácia izolantu, kompas alebo elektroskop zostrojený z jednoduchých pomôcok. Súbor 

pojmov, vzťahov a zručností, štruktúra pojmov, demonštračné experimenty, pomenovanie: zdroj, 

spotrebič, spojovacie vodiče práca s internetom pri poznávaní schematických značiek, aktívny 

experiment, elektrické vodiče, elektrické izolanty, jednosmerný elektrický prúd v el. obvode, skutočný  

a dohodnutý smer  jednotky el. prúdu ampérmeter, schéma  zapojenia ampérmetra  v el. obvode, 

meranie el. prúdu, usmernený pohyb elektrónov ako dôsledok pôsobenia elektrických síl el. poľa, el. 

napätie ako fyzikálna veličina, jednotky el. napätia a ich premena , voltmeter, schéma zapojenia, 

meranie el. napätia sledovanie závislosti medzi el. prúdom a el. napätím, zavedenie a praktické 

precvičenie vzťahu U/I, elektrický odpor ako fyzikálna veličina, jednotky el. odporu a ich premena, 

aktívnym experimentom sledovať závislosť el. odporu od dĺžky, prierezu a merného el. odporu -

výpočtové úlohy na využitie Ohmovho zákona a vlastností vodiča, rezistor ako súčasť el. obvodu, 

reostat používaný na reguláciu el. prúdu a ako delič napätia. Návrh a realizácia el. obvodu 

s regulovateľným zdrojom napätia, súbor pojmov, vzťahov a zručností, štruktúra pojmov a zručností, 

výsledné napätie, prúd a odpor spotrebičov zapojených sériovo, zapojenie spotrebičov za sebou.  

Zostrojenie el. obvodu so spotrebičmi  zapojenými sériovo a výpočet výsledného odporu, zapojenie 

spotrebičov vedľa seba. Zostrojenie el. obvodu so spotrebičmi zapojenými paralelne a výpočet 

výsledného odporu, zavedenie a praktické precvičenie vzťahu na výpočet el. práce , jednotka el. 

práce, J, elektrický príkon a výkon, jednotka-  watt, Oerstedov pokus, magnetické pole v okolí vodiča 

s prúdom, striedanie magnetických  pólov cievky s prúdom, Ampérovo pravidlo pravej ruky, 

priamoúmerná závislosť medzi veľkosťou magnetického poľa ,veľkosťou el. prúdu a počtom závitov, 

súbor pojmov, vzťahov a zručností, štruktúra pojmov, vzťahov a zručností, elektrolyt, kladná 

a záporná elektróda, kladné a záporné ióny, elektrolýza, Voltov článok, galvanické články, 

akumulátory, ionizácia plynu -blesk, iskrový výboj, elektrický oblúk -výboj v zriedených plynoch, 

hľadanie pravidiel  pri zaobchádzaní s el. spotrebičmi, elektrická energia, tepelná energia, svetelná 

energia, zmena magnetického poľa pohybom magnetu a zmenou el. prúdu v primárnom obvode. M. 

Faraday - elektromagnetická indukcia - striedavý prúd, časový priebeh  -alternátor- generátor 

striedavého prúdu -primárna a sekundárna cievka, vstupné a výstupné napätie, transformácia nahor 

a nadol, súbor pojmov, vzťahov a zručností. Štruktúra pojmov, vzťahov a zručností. Ako ušetriť 

elektrickú energiu v domácnosti. Získavanie trvalých vedomostí a zručností.  

 

 

 

 



Ročník: 6 

Mesiac Hodina Tematický celok 
Obsahový 
štandard Výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 

  

Skúmanie 
vlastností 
kvapalín, plynov, 
tuhých látok a 
telies 

·    úvod do 
vyučovania fyziky, 
·    poučenie 
o BOZP; ·    
vlastnosti kvapalín: 
nestlačiteľnosť, 
tekutosť, 
deliteľnosť  ·    
účinky pôsobenia 
vonkajšej sily na 
hladinu kvapaliny v 
uzavretej nádobe, 
Pascalov zákon; ·    
využitie vlastnosti 
kvapalín;  meranie 
objemu 
kvapalného telesa 
odmerným valcom, 
kalibrácia  ·    
objem, značka V, 
jednotky objemu 
ml, l; ·    vlastnosti 
plynov: 
stlačiteľnosť, 
tekutosť, 
rozpínavosť, 
deliteľnosť;  
využitie vlastností 
plynov ·    tekutosť 
ako spoločná 
vlastnosť kvapalín 
a plynov   
opakovanie 
vlastností kvapalín 
a plynov  

·    pochopiť praktický 
význam fyziky pre ľudstvo, ·    
dodržiavať pravidlá správania 
sa na hodinách fyziky (žiak 
bezpečne manipuluje 
s učebnými pomôckami, 
rešpektuje pokyny 
vyučujúceho); ·    overiť 
jednoduchým experimentom 
vybrané vlastnosti kvapalín, 
·    opísať pozorované javy pri 
skúmaní vlastností látok; � 
odmerať objem telesa 
vhodne vybraným meradlom, 
spresňovať merania 
opakovaním merania a 
vypočítaním priemeru z 
nameraných hodnôt; ·    
overiť jednoduchým 
experimentom vybrané 
vlastnosti plynov, ·    opísať 
pozorované javy pri skúmaní 
vlastností látok;  

OSR, ENV, 

  1. - Úvod do 
predmetu, 
školenie 
bezpečnosti pri 
práci. 

  2. - Vlastnosti 
kvapalín 

  3. - Pascalov zákon 

  4. - Využitie 
vlastností 
kvapalín 

  5. - Meranie 
objemu 

  6.-7 - Objem – 
označenie, 
jednotka 

X. 8. - Vlastnosti 
plynov 

  9. - Využitie 
vlastností 
plynov 

  10. - Spoločné 
vlastností 
kvapalín plynov 

  11. - Čo sme sa 
naučili? 

  12. - Test č. 1 – 
Vlastnosti 
kvapalín a 
plynov 

  

  

Skúmanie 
vlastností 
kvapalín, plynov, 
tuhých látok a 
telies 

·    fyzikálna 
veličina, značka 
fyzikálnej veličiny, 
jednotka fyzikálnej 
veličiny, značka 
jednotky; ·    látka 
a teleso, ·    
zloženie látok, ·    
ióny, ·    kryštalické 
a amorfné látky; ·    
vlastnosti tuhých 
látok a telies: 

·    použiť postup riešenia 
problémov: predpoklad – 
experiment – 
potvrdenie/nepotvrdenie 
predpokladu, ·    vytvoriť a 
prezentovať projekt 
primeraný obsahu 
vyučovania; ·    rozlíšiť 
termíny fyzikálna veličina, 
značka fyzikálnej veličiny, 
jednotka, značka jednotky,  
·    rozlíšiť merateľné a 

OSR, ENV, 
TPP 

  13. - Projekt č. 1 

XI. 14. - Fyzikálne 
veličiny 

  15.-18 - Látka a teleso 

  19. - Vlastnosti 
tuhých látok a 
telies 



  20. - Meranie 
hmotnosti 

krehkosť, tvrdosť, 
pružnosť, 
deliteľnosť; ·    
meranie hmotnosti 
tuhých, kvapalných 
a plynných telies; 
·    hmotnosť, 
značka m, jednotky 
hmotnosti g, kg, t; 
·    odhad dĺžky, 
meradlo, stupnica 
meradla (najmenší 
dielik, rozsah); ·    
dĺžka, značka d, 
jednotky dĺžky mm, 
cm, dm, m, km; ·    
objem tuhých 
telies, jednotky 
objemu cm3, dm3, 
m3,  ·    určenie 
objemu 
pravidelných telies 
(kocka, kváder) 
výpočtom; ·    
určenie objemu 
nepravidelných 
telies pomocou 
odmerného valca;  

nemerateľné vlastnosti látok 
a telies; ·    rozlíšiť termíny 
látka a teleso, ióny, ·    
poznať zloženie atómu, ·    
rozlíšiť kryštalické a amorfné 
látky; ·    overiť jednoduchým 
experimentom vybrané 
vlastnosti tuhých telies, ·    
opísať pozorované javy pri 
skúmaní vlastností látok; ·    
odmerať hmotnosť telesa 
vhodne vybraným meradlom, 
spresňovať merania 
opakovaním merania a 
vypočítaním priemeru z 
nameraných hodnôt, ·    
zaznamenať namerané údaje 
správnym zápisom; ·    rozlíšiť 
termíny fyzikálna veličina, 
značka fyzikálnej veličiny, 
jednotka, značka jednotky; 
·    odmerať dĺžku telesa 
vhodne vybraným meradlom, 
spresňovať merania 
opakovaním merania a 
vypočítaním priemeru z 
nameraných hodnôt,  ·    
zaznamenať namerané údaje 
správnym zápisom; ·    
zostrojiť graf lineárnej 
závislosti a zistiť hodnoty 
z grafu; ·    odmerať objem 
telesa vhodne vybraným 
meradlom, spresňovať 
merania opakovaním 
merania a vypočítaním 
priemeru z nameraných 
hodnôt, ·    zaznamenať 
namerané údaje správnym 
zápisom;  

XII. 21.-22 - Hmotnosť – 
označenie, 
jednotka 

  23. - Meranie dĺžky 

  24.-25 - Dĺžka – 
označenie, 
jednotka 

  26.-28 - Objem – 
označenie, 
jednotka 

I. 29.-30 - Objem 
pravidelných 
tuhých telies 

  31. - Objem 
nepravidelných 
tuhých telies 

  

  

Skúmanie 
vlastností 
kvapalín, plynov, 

·    rozdielne a 
spoločné vlastnosti 
kvapalín, plynov a 

·    porovnať a určiť spoločné 
a rozdielne vlastnosti 
kvapalín, plynov, tuhých 

OSR, ENV 



tuhých látok a 
telies 

tuhých telies;  
opakovanie 
vlastností tuhých 
telies; ·    navrhnúť 
vlastné meradlo 
s vlastnou 
merateľnou 
veličinou;  

látok a telies; ·    vytvoriť a 
prezentovať projekt 
primeraný obsahu 
vyučovania, ·    prezentovať 
výsledky pozorovania a 
merania pred spolužiakmi;  

  32. - Spoločné 
a rozdielne 
vlastnosti 
kvapalín, 
plynov, tuhých 
telies 

II. 33. - Čo sme sa 
naučili? 

  34. - Test č. 2 – 
Vlastností 
tuhých telies 

  35. - Projekt č. 2 

  

  

Správanie sa 
telies 
v kvapalinách a 
plynoch 

·    plávajúce, 
vznášajúce a 
potápajúce sa 
telesá vo vode, 
meranie ich 
hmotnosti 
a objemu; ·    
hustota, značka ρ, 
jednotka hustoty 
g/cm3, vzťah ρ = m 
/ V ·    vzťah medzi 
objemom a 
hmotnosťou telies 
zhotovených z 
rovnakej látky ·    
hustota kvapalín  

·    vysvetliť vybrané javy 
správania sa telies 
v kvapalinách; ·    riešiť 
problémy postupom: 
formulovanie problému – 
vyslovenie hypotézy – 
realizácia pokusov a meraní – 
spracovanie, posúdenie a 
interpretovanie výsledkov 
pokusov a meraní;  ·    
vyhľadať hodnoty hustoty 
tuhých látok v tabuľkách, ·    
určiť hustotu tuhých telies z 
nameraných hodnôt ich 
hmotnosti a objemu,  ·    
zostrojiť graf závislosti 
hmotnosti od objemu pre 
telesá z homogénnej látky,  
·    riešiť úlohy s využitím 
vzťahu pre výpočet hustoty,  
·    určiť hustotu tuhých telies 
a kvapalín z nameraných 
hodnôt ich hmotnosti a 
objemu,  ·    zostrojiť graf 
závislosti hmotnosti od 
objemu pre telesá z 
homogénnej látky; ·    
vyhľadať hodnoty hustoty 
kvapalín v tabuľkách,  ·    
určiť hustotu kvapalín z 
nameraných hodnôt ich 
hmotnosti a objemu, ·    riešiť 
úlohy s využitím vzťahu pre 
výpočet hustoty;  

OSR, ENV 

  36. - Správanie sa 
telies vo vode 

  37.-38 - Vplyv objemu 
a tvaru telies na 
ich správanie 
vo vode 

III. 39.-41 - Hustota tuhých 
látok 

  42.-43 - Hustota – 
riešene úloh 

  44.-45 - Vzťah medzi 
objemom a 
hmotnosťou 
telies 
zhotovených z 
rovnakej látky 



IV. 46.-48 - Hustota 
kvapalín 

  

  

Správanie sa 
telies 
v kvapalinách a 
plynoch 

 opakovanie  
hustoty tuhých 
a kvapalných látok;  
určenie hustoty 
vody v domácnosti;  
vytlačený objem 
kvapaliny 
plávajúcimi 
telesami a 
potápajúcimi sa 
telesami;  
porovnanie 
hmotnosti telies 
plávajúcich v 
kvapaline s 
hmotnosťou 
telesami vytlačenej 
kvapaliny   
porovnanie 
hmotnosti 
potápajúcich sa 
telies s 
hmotnosťou 
telesami vytlačenej 
kvapaliny  ·    vplyv 
teploty na hustotu  
správanie sa telies 
(bubliniek) vo 
vzduchu a v plyne s 
väčšou hustotou 
ako má vzduch; ·    
hustota plynov  
opakovanie  
hustoty plynných 
látok,  hmotnosť 
a objem telies 
ponorených v 
kvapaline  
praktické využitie 
zmeny hustoty 
plynov vplyvom 
teploty  

·    vytvoriť a prezentovať 
projekt primeraný obsahu 
vyučovania, ·    prezentovať 
výsledky pozorovania a 
merania pred spolužiakmi; ·    
vysvetliť vybrané javy 
správania sa telies 
v kvapalinách pomocou 
hustoty; � zostrojiť graf 
závislosti hmotnosti od 
objemu pre telesá z 
homogénnej látky; ·    
vysvetliť praktický vplyv 
tohto javu;  vysvetliť vybrané 
javy správania sa telies v 
plynoch pomocou hustoty; 
·    vyhľadať hodnoty hustoty 
plynov v tabuľkách,  ·    riešiť 
úlohy s využitím vzťahu pre 
výpočet hustoty;  vytvoriť a 
prezentovať projekt, v 
ktorom tvorivo využije 
získané poznatky;  

ENV, OSR, 
TPP 

  49. - Čo sme sa 
naučili? 

  50. - Test č. 3 – 
Hustota tuhých 
a kvapalných 
látok 

  51. - Projekt č. 3 

  52. - Objem 
kvapaliny 
vytlačenej 
telesami 

V. 53.-55 - Hmotnosť telies 
ponorených v 
kvapaline 

  56. - Vplyv teploty 
na hustotu 

  57. - Správanie sa 
telies vo 
vzduchu 
a plyne 

  58.-60 - Hustota plynov 

VI. 61. - Čo sme sa 
naučili? 

  62. - Test č. 4 – Vplyv 
teploty na 
hustotu, 
hustota plynov 

  63. - Projekt č. 4 

  64.-66 - Záverečné 
opakovanie 
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Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

IX. 

  

TEPLOTA, 
SKÚMANIE 
PREMIEN 
SKUPENSTVA 
LÁTOK 

meranie teploty, 
značka t, jednotka 
teploty °C, čas, značka 
t, jednotky času s, min, 
h meranie času, 
meranie teploty v 
priebehu času, graf 
závislosti teploty od 
času, využitie PC pri 
zostrojovaní grafov 
premena kvapaliny na 
plyn, vyparovanie, 
podmienky 
vyparovania, 
vlhkomer var, teplota 
varu, graf závislosti 
teploty od času pri vare 
vody, tlak vzduchu a 
teplota varu premena 
vodnej pary na vodu, 
kondenzácia, teplota 
rosného bodu 
destilácia, modelovanie 
dažďa premena tuhej 
látky na kvapalnú, 
kvapalnej látky na 
tuhú, topenie 
tuhnutie, teplota 
topenia a tuhnutia pre 
kryštalické a amorfné 
látky, graf závislosti 
teploty od času pri 
topení a tuhnutí, 
meteorologické 
pozorovania 

merať teplotu a čas, 
opísať pozorované javy 
pri skúmaní premien 
skupenstva látok, 
navrhnúť k meraniam 
tabuľku, zaznamenať 
časový priebeh teploty 
pri premenách 
skupenstva látok do 
tabuľky a grafu, 
analyzovať záznamy z 
meraní, objaviť z 
výsledkov experimentu 
faktory ovplyvňujúce 
vyparovanie 
(počiatočná teplota, 
veľkosť voľného 
povrchu kvapaliny, 
prúdenie vzduchu), 
 objaviť z výsledkov 
experimentu rozdiel 
medzi vyparovaním a 
varom, charakteristiky 
varu,  vyhľadať 
hodnoty teploty varu, 
vznik dažďa. Vyhľadať 
teploty topenia 
(tuhnutia) látok v 
tabuľkách, prezentovať 
výsledky aktivít pred 
spolužiakmi.  

OSR, OŽZ, 
ENV, TPP 

  1. - Motivačné pokusy 

  2. - Meranie teploty. 
Teplomer 

  3. - Čas, meranie 
času, jednotky 
času 

X. 4. - Vyparovanie 

  5. - Var 

  6. -   Tlak vzduchu 
a var   

  7. - Opakovanie 

XI. 8. - Kontrolná práca 

  9. - Kondenzácia  

  10. - Experiment: 
Modelovanie 
dažďa 

  11. - Topenie 

 XII. 12. - Tuhnutie 

 13. - Opakovanie 

  14. -   Kontrolná práca   

I.  15. -   Prezentácia 
projektov 
(Meteorológia)   

    TEPLO historické aspekty 
chápania pojmu teplo, 
staršia jednotka tepla 
cal teplo a pohyb častíc 
látky, teplota šírenie 
tepla vedením, tepelné 
vodiče a tepelné 
izolanty šírenie tepla 
prúdením a žiarením 
odovzdávanie a 
prijímanie tepla 
telesom, kalorimeter 

opísať historický 
prístup k chápaniu 
pojmu teplo, overiť 
experimentom 
fyzikálnu vlastnosť 
látok – tepelná 
vodivosť, opísať šírenie 
tepla vedením, 
prúdením, žiarením, 
opísať využitie 
tepelných vodičov a 
tepelných izolantov v 

MUV, 
ENV, OŽZ, 
TPP 

  16. - Predstavy o teple 

 17. - Šírenie tepla. 
Kalorimeter 

II.  18. - Výmena tepla 
medzi horúcou 
a studenou vodou 

  19. - Výmena tepla 
medzi kovmi a 
vodou 

  20. - Opakovanie 

III. 21. - Kontrolná práca 



  22. - Ako meriame 
teplo 

výsledná teplota pri 
výmene tepla medzi 
horúcou a studenou 
vodou výsledná teplota 
pri odovzdávaní tepla 
horúcimi kovmi (Mo, 
Al, Fe)vode, rozdiel 
dvoch teplôt 
(∆t)tepelná rovnováha 
teplo, značka Q, 
jednotka tepla J, 
hmotnostná tepelná 
kapacita, značka c, 
jednotka J/kg°C vzťah Q 
= c · m · ∆t teplo a 
premeny skupenstva 
energetická hodnota 
potravín 

praxi,  dodržať 
podmienky 
experimentu, 
odhadnúť výslednú 
teplotu pri výmene 
tepla medzi horúcou a 
studenou vodou, overiť 
experimentom 
odovzdávanie tepla 
kovmi vode,  objaviť z 
výsledkov experimentu 
faktory ovplyvňujúce 
veľkosť prijatého a 
odovzdaného tepla, 
vyhľadať hodnoty 
hmotnostnej tepelnej 
kapacity látok v 
tabuľkách, riešiť úlohy s 
využitím vzťahu pre 
výpočet tepla, overiť 
postup stanovenia 
energetickej hodnoty 
potravín (napríklad 
spaľovaním), získať 
informácie o 
energetickej hodnote 
potravín, posúdiť 
negatívne vplyvy 
spaľovacích motorov 
na životné prostredie a 
spôsoby eliminácie 
týchto vplyvov 
Zrealizovať a 
vyhodnotiť 
meteorologické 
pozorovania a merania 

  23. - Látka a teplo. 
Výpočet tepla 

 24. - Výpočet tepla 

IV.  25. - Teplo a premeny 
skupenstva 

  26. - Energetická 
hodnota potravín 

  27. - Tepelný motor 
a parný stroj 

V. 28. - Spaľovacie 
motory 

  29. - Príprava 
meteorologickej 
„stanice“ a 
inštalácia 

  30. - Vyhodnotenie 
meteorologických 
meraní 

VI.   31. - Prezentácia 
projektov (šírenie 
tepla) 

 32. - Opakovanie 

  33. - Kontrolná práca 
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Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

IX. 

  

Sila a pohyb. 
Práca. Energia 

Vzájomné pôsobenie 
telies, sila Účinky sily 
Gravitačná sila Silomer 
Orientovaná úsečka 
Výslednica síl Skladanie 
síl rovnakého 
a opačného smeru 
Rovnováha síl Otáčavé 
účinky sily Páka 
Moment sily Ťažisko 
Tlak, výpočet tlaku 
Tlaková sila 
Hydrostatický 
a atmosférický tlak 
Archimedov zákon 
Trenie, príčiny trenia, 
meranie trenia Význam 
trenia Zopakovanie 
prebratého učiva 
Preverenie získaných 
vedomostí Pokoj 
a pohyb, trajektória, 
dráha, druhy pohybov 
Rýchlosť pohybu, 
jednotky rýchlosti 
Výpočet rýchlosti 
Dráha, závislosť dráhy 
od času Výpočet dráhy 
Priemerná rýchlosť 
Práca, jednotka práce, 
výpočet práce Výkon, 
jednotka výkonu, 
výpočet výkonu 
Pohybová a polohová 
energia Vzájomná 
premena polohovej 
a pohybovej energie. 
Zákon zachovania 
mechanickej energie 
Kontrola a klasifikácia 
vedomostí žiakov Zdroje 
energie prírodné, 
netradičné zdroje, 
alternatívne zdroje 
Druhy elektrární 
Opakovanie získaných 
vedomostí  

Získavať informácie pre 
tvorbu projektu 
z rôznych zdrojov Čítať 
s porozumením 
odborný text Správne 
citovať zdroje informácií 
Tvorivo využívať 
poznatky na 
vypracovanie projektu 
Prezentovať a obhájiť 
svoju prácu v triede 
Demonštrovať  
vzájomné pôsobenie 
telies Charakterizovať 
silu ako fyzikálnu 
veličinu Znázorniť silu 
orientovanou úsečkou 
Vysvetliť vybrané javy 
z bežného života 
súvisiace so skladaním 
síl Zostrojiť výslednicu 
síl Určiť rovnováhu síl 
pôsobiacich na teleso 
v tej istej priamke 
Pokusom overiť 
podmienky rovnováhy 
na páke Opísať príklady 
praktického využitia 
páky Určiť ťažisko 
vybraných telies 
Vysvetliť vybrané javy 
z bežného života 
súvisiace s pôsobením 
tlakovej sily Merať 
atmosférický tlak 
Demonštrovať prenos 
tlaku v kvapalinách a 
plynoch Opísať príčiny 
vzniku trecej sily 
Analyzovať situácie, 
v ktorých sa prejavujú 
účinky trenia 
Vymenovať prejavy 
trenia v kladnom 
a zápornom zmysle 
Riešiť úlohy zadané 
testovou formou Opísať 
pohyb telies vzhľadom 

OŽZ, ENV, 
TPP, OSR 

  1. - Skúmanie sily 

  2. - Telesá pôsobia 
na seba silou. 

  3. - Účinky sily 

  4. - Gravitačná sila 
a hmotnosť 
telesa 

  5. - Meranie sily. 
Znázornenie sily 

  6.-7 - Skladanie síl 

X. 8. - Rovnováha síl 

  9.-10 - Otáčavé účinky 
sily 

  11. - Ťažisko telesa 
a jeho určenie 

  12.-13 - Tlaková sila. Tlak 

XI. 14. - Sily pôsobiace 
v kvapalinách 

  15.-16 - Tlak 
v kvapalinách 

  17. - Atmosférický 
tlak 

  18. - Trenie. Trecia 
sila a jej meranie 

  19. - Škodlivé 
a užitočné trenie 

  20. - Projekt 1 

XII. 21. - Čo sme sa 
naučili 

  22. - Test 1 

  23. - Pohyb telesa 

  24. - Opis pohybu 
telesa 

  25.-26 - Pohyb 
rovnomerný 
a nerovnomerný 



I. 27.-28 - Rýchlosť pohybu na iné telesá Opísať 
pohyb telies cez pojmy 
dráha, čas, rýchlosť 
Rozlíšiť pohyb podľa 
trajektórie na 
priamočiary a krivočiary 
Rozlíšiť pohyb podľa 
rýchlosti na 
rovnomerný 
a nerovnomerný 
Zostrojiť graf 
konštantnej závislosti 
rýchlosti od času pre 
rovnomerný 
priamočiary pohyb 
Zostrojiť graf lineárnej 
závislosti dráhy od času 
pre rovnomerný pohyb 
Čítať údaje z grafu Riešiť 
výpočtové úlohy 
s využitím vzťahov pre 
rovnomerný pohyb 
Rozlíšiť okamžitú 
a priemernú rýchlosť 
Vypočítať priemernú 
rýchlosť pohybu telesa 
Aplikovať vzťah na 
výpočet mechanickej 
práce a výkonu Použiť 
jednotky práce a 
výkonu Rozlíšiť 
polohovú a pohybovú 
energiu telesa  Na 
jednoduchých 
príkladoch vysvetliť 
vzájomnú premenu 
rôznych foriem energie 
a zákon zachovania 
energie Aplikovať vzťah 
pre polohovú energiu 
telesa pri riešení úloh 
Opísať výhody 
a nevýhody využitia 
fosílnych palív Zaujať 
kladný postoj 
k opatreniam vedúcim 
k úsporám energie 
Posúdiť zdroje energie 
využiteľné na Slovensku 
Rozlíšiť ekologicky 
výhodné od 
nevýhodných zdrojov 

  29.-30 - Dráha pohybu 

  31. - Práca. Výkon. 
Energia 

  32.-33 - Mechanická 
práca 

II. 34. - Práca na 
naklonenej 
rovine a na 
kladke 

  35.-36 - Výkon 

  37. - Pohybová 
a polohová 
energia 

  38. - Vzájomná 
premena 
polohovej 
a pohybovej 
energie. 

III. 39. -  Zákon 
zachovania 
mechanickej 
energie 

  40. - Čo sme sa 
naučili – Test 2 

  41. - Energia 
v prírode 

  42. - Energia zo Slnka 

  43. - Energia, ktorú 
vieme využiť 
a ovládnuť 

  44. - Projekt 2 



energie  

  

  

Svetlo Slnečné svetlo, slnečná 
konštanta Teplo Zdroje 
svetla Priamočiare 
šírenie svetla Spektrálne 
farby, spojité spektrum 
Dúha Zopakovanie 
prebratého učiva 
Preverenie získaných 
vedomostí Odraz svetla 
Zákon odrazu, uhol 
dopadu a odrazu, 
opticky hustejšie 
a redšie prostredie 
Zobrazenie rovinným 
zrkadlom Lom svetla 
Duté a vypuklé zrkadlo 
Základné parametre 
šošoviek Zobrazenie 
spojkou a rozptylkou 
Základné časti ľudského 
oka Krátkozrakosť 
Ďalekozrakosť Okuliare 
Lupa, mikroskop, 
ďalekohľad  

Opísať priebeh 
experimentu aplikovať 
vzťah: tvrdenie – dôkaz 
Dokázať navrhnúť 
aparatúru na konkrétne    
meranie Zaznamenať 
namerané hodnota 
teploty a času do 
tabuľky a zostrojiť graf 
Experimentom dokázať 
premenu svetla na 
teplo Porovnať zdroje 
svetla – Slnko, žiarovka 
Navrhnúť experiment 
na dôkaz priamočiareho 
šírenia svetla Navrhnúť 
jednoduchý experiment 
na rozklad svetla Opísať 
skladanie farieb  Opísať 
absorbovanie a odraz 
farieb spektra od 
bieleho povrchu 
a farebných povrchov 
Riešiť úlohy zadané 
testovou formou 
Navrhnúť experiment 
na dôkaz platnosti 
zákona odrazu a lomu 
svetla Znázorniť graficky 
zobrazenie predmetu 
rovinným a guľovým 
zrkadlom Čítať 
s porozumením 
odborný text 
Porozumieť aplikácii 
zákonitosti do 
technických zariadení 
Rozlíšiť reálnu situáciu 
od modelovania 
Znázorniť graficky 
zobrazenie predmetu 
spojkou a rozptylkou 
Vysvetliť princíp 
použitia okuliarov pri 
odstraňovaní chýb oka 
Získavať informácie pre 
tvorbu projektu 
z rôznych zdrojov Čítať 
s porozumením 
odborný text Správne 

ENV, TPP, 
OSR 

  45. - Skúmanie 
vlastností svetla 

IV. 46. - Slnečné žiarenie, 
svetlo a teplo 

  47. - Zdroje svetla 

  48. - Rozklad svetla. 
Farby spektra 

  49. - Skladanie 
farebných 
svetelných lúčov 

  50. - Absorpcia svetla 

  51. - Projekt 3 

  52. - Čo sme sa 
naučili – Test 3 

V. 53. - Odraz a lom 
svetla 

  54. - Odraz svetla 

  55. - Lom svetla 

  56. - Šošovky 

  57.-58 - Prechod 
význačných 
lúčov šošovkami 

  59.-60 - Zobrazovanie 
spojnou 
a rozptylnou 
šošovkou 

VI. 61. - Optické 
vlastnosti oka 

  62. - Využitie 
šošoviek 

  63. - Projekt 4 

  64. - Čo sme sa 
naučili – Test 4 

  65.-66 - Záverečné 
opakovanie 



citovať zdroje informácií 
Tvorivo využívať 
poznatky na 
vypracovanie projektu 
Prezentovať a obhájiť 
svoju prácu v triede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník: 9 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

IX.   Opakovanie   Správanie telies 
v kvapalinách a 
plynoch Teplota.  
Skúmanie premien 
skupenstva Teplo 
Svetlo Sila a pohyb 
Práca a energia 
Experimentálna 
činnosť          -
prírodné a umelé 
magnety  

Poznať teplotu ako 
fyzikálnu veličinu, 
jej meranie Opísať 
premeny 
skupenstva Rozlíšiť 
fyzikálne veličiny 
teplo a teplota, 
riešiť jednoduché 
úlohy na výpočet 
tepla Popísať 
zdroje svetla, 
rozklad,  odraz, 
lom, optické 
prístroje Definovať- 
silu ako fyz. 
veličinu, 
znázornenie, 
skladanie síl, 
jednotky, - prácu, 
výpočet, jednotky,  
polohovú 
a pohybovú 
energiu  Poznať 
prírodné a umelé 
magnety a ich 
vlastnosti   

OSR 

  1. - Opakovanie učiva 7. 
ročníka 

  2. - Opakovanie učiva 8. 
ročníka 

  
  

Magnetické a elektrické 
javy 

-vlastnosti 
magnetu -
feromagnetické 
látky -aktivity 
zamerané na 
zisťovanie pólov 
magnetu a ich 
silových účinkov 
a neutrálneho 
pásma   -silové 
účinky 
magnetického poľa 
a ich znázornenie 
pomocou 
indukčných čiar 
Experimentálna 
činnosť zameraná 
na vysvetlenie 

Nájsť magnetické 
póly, poznať ich 
silové účinky, 
dohodnuté 
označovanie 
neutrálne pásmo, 
magnetku 
Pozorovať silové 
účinky 
magnetického 
poľa, vedieť ich 
znázorniť pomocou 
magnetických 
indukčných čiar 
Vysvetliť dôsledky 
pôsobenia 
magnetického poľa 
na feromagnetické 

OŽZ, ENV 

  3. - Magnet a jeho 
vlastnosti 

  4. - Póly magnetu 

  5. - Magnetické pole 

  6. - Magnetizácia látky 

X. 7. - Zem ako magnet 

  8. - Kompas 

  9. - Elektrizovanie telies 

  10. -       Elektrický náboj 

  11. - Prenos elektrického 
náboja. Elektroskop 

  12. - Elektrické pole 

  13. - Siločiary elektrického 
poľa 

XI. 14. - Telesá v elektrickom 
poli 



  15. - Projekt 1 získavania umelých 
magnetov -
magnetické pole 
Zeme           -
zemské magnetické 
póly -fyzikálna 
podstata kompasu 
a buzoly -
elektrizovanie 
telies trením    
a dotykom- aktívny 
experiment       -
zloženie atómu        
-elektrický náboj       
-elementárny el. 
náboj       -jednotka 
el. náboja- 
coulomb -
experimentálne 
zisťovanie   
elektrického náboja 
pomocou 
elektroskopu -
silové účinky 
elektrického poľa, 
ich modelovanie 
a znázorňovanie 
pomocou siločiar  -
rovnorodé el. pole -
elektrostatická 
indukcia , 
polarizácia izolantu 
Kompas alebo 
elektroskop 
zostrojený 
z jednoduchých 
pomôcok  

látky Vysvetliť 
princíp určovania 
svetových strán 
kompasom 
Ilustrovať 
pôsobenie 
elektrického poľa 
Poznať zloženie 
atómu, rozdiel v 
ponímaní el 
.náboja    
a elementárneho 
el. náboja  Používať 
elektroskop            
na zisťovanie el. 
náboja Vedieť 
znázorniť silové 
účinky el. poľa, aj 
homogénneho, 
poznať dohodnutý 
smer   Vysvetliť 
správanie vodiča 
a izolantu 
v elektrickom poli 
Vysvetliť 
a predviesť princíp 
jednoduchého 
zariadenia  

    Elektrický obvod    - súbor pojmov, 
vzťahov a zručností 
- štruktúra pojmov       
- demonštračné 
experimenty   -
pomenovanie: 
zdroj, spotrebič, 
spojovacie vodiče 
práca s internetom 
pri     poznávaní 
schematických 
značiek -aktívny 
experiment -
elektrické vodiče -

Používať správnu 
terminológiu 
Kontrolovať 
vedomostí žiakov 
Poznať časti 
jednoduchého el. 
obvodu Získať 
informácie 
o objavení žiarovky 
Pomocou 
schematických 
značiek vedieť 
znázorniť schému 
zapojenia 

OŽZ, ENV 

  16. - Čo sme sa naučili 

  17. - Test 1 

  18. - Elektrický obvod. 

  19. -       Časti el. obvodu 

  20. - Znázornenie el. obvodu 
schematickými 
značkami 

XII. 21. - Elektrické vodiče 
a izolanty z pevných 
látok 

  22. - Elektrický prúd 
v kovovom vodiči, jeho 
smer 



  23. - Jednotka el. prúdu elektrické izolanty -
jednosmerný 
elektrický prúd v el. 
obvode - skutočný  
a dohodnutý smer  
jednotky el. prúdu 
ampérmeter -
schéma  zapojenia 
ampérmetra  v el. 
obvode -meranie 
el. prúdu -
usmernený pohyb 
elektrónov ako 
dôsledok 
pôsobenia 
elektrických síl el. 
poľa -el. napätie 
ako fyzikálna 
veličina -jednotky 
el. napätia a ich 
premena - -
voltmeter -schéma 
zapojenia -meranie 
el. napätia 
sledovanie 
závislosti medzi el. 
prúdom 
a el. napätím -
zavedenie 
a praktické 
precvičenie vzťahu 
U/I -elektrický 
odpor ako fyzikálna 
veličina -jednotky 
el. odporu a ich 
premena -aktívnym 
experimentom 
sledovať závislosť 
el. odporu od dĺžky, 
prierezu a merného 
el. odporu -
výpočtové úlohy na 
využitie Ohmovho 
zákona a vlastností 
vodiča -rezistor ako 
súčasť el. obvodu -
reostat používaný 
na reguláciu el. 
prúdu a ako delič 
napätia Návrh 
a realizácia el. 

jednoduchého el. 
obvodu Poznať 
elektrické vodiče 
a izolanty 
z pevných látok 
a ich význam v 
praxi Aplikovať 
vzťah pre výpočet 
el. prúdu, poznať 
jednotky a ich 
premenu Vedieť 
správne zapojiť 
ampérmeter, určiť 
merací rozsah 
a odmerať el. prúd 
v el. obvode Poznať 
podmienky vedenia 
el. prúdu 
v kovovom vodiči 
Aplikovať vzťah pre 
výpočet el. napätia, 
poznať jednotky 
a ich premenu 
Vedieť zapojiť 
voltmeter ,určiť 
merací rozsah 
a odmerať el. 
napätie na koncoch 
vodiča Poznať 
vzťah priamej 
úmernosti medzi 
el. prúdom a el. 
napätím Vedieť 
formulovať Ohmov 
zákon ako podiel 
el. napätia a el. 
prúdu Aplikovať 
vzťah pre výpočet 
elektrického 
odporu Aplikovať 
vzťah na výpočet 
el. odporu  
v závislosti od 
vlastností vodiča 
Získané poznatky 
aplikovať pri riešení 
praktických úloh 
Vedieť použiť 
rezistor  a reostat 
v el. obvode 
a poznať ich 

  24. - Meranie veľkosti el. 
prúdu 

  25. - Elektrické sily 
a elektrické pole 

  26. - Elektrické napätie 

I. 27. - Jednotka el. napätia 

  28. - Meranie veľkosti el. 
napätia 

  29.-30 - Experimentálne 
odvodenie Ohmovho 
zákona 

  31. - Ohmov zákon 

  32. - Elektrický odpor 

II. 33. - Jednotka el. odporu 

  34. - Závislosť el. odporu od 
vlastností vodiča 

  35. - Riešenie úloh 

  36. - Rezistor s premenným 
odporom 

  37. - 1.laboratórna úloha 

  38. - Čo sme sa naučili 

III. 39. - Test 2 

  40.-41 - Zapájanie spotrebičov 
v el. obvode za sebou 

  42. - Riešenie úloh 

  43. - 2.laboratórna úloha 

  44. - Riešenie úloh 

  45. - 3. laboratórna  úloha 

IV. 46. - Elektrická práca. 
Elektrická energia 

  47. - Elektrický príkon 

  48. - Magnetické pole v okolí 
vodiča s prúdom 

  49. - Magnetické pole cievky 
s prúdom 

  50. - Elektromagnet a jeho 
využitie 

  51. - Čo sme sa naučili 

  52. - Test 3 

V. 53. - Vedenie el. prúdu 
v kvapalinách. 
Elektrolýza a jej využitie 

  54. - Chemické zdroje 
elektrického napätia 

  55. - Vedenie el. prúdu v 
plynoch 

  56. - Účinky el. prúdu na 
ľudský organizmus. 



Bezpečnosť pri práci 
s el. prúdom 

obvodu 
s regulovateľným 
zdrojom napätia -
súbor pojmov, 
vzťahov a zručností 
-štruktúra pojmov a 
zručností -výsledné 
napätie, prúd 
a odpor 
spotrebičov 
zapojených sériovo 
-zapojenie 
spotrebičov za 
sebou  Zostrojenie 
el. obvodu           so 
spotrebičmi  
zapojenými sériovo 
a výpočet 
výsledného odporu 
- zapojenie 
spotrebičov vedľa 
seba Zostrojenie el. 
obvodu so 
spotrebičmi 
zapojenými 
paralelne a výpočet 
výsledného odporu 
-zavedenie 
a praktické 
precvičenie vzťahu 
na výpočet el. 
práce -jednotka el. 
práce- J -elektrický 
príkon a výkon -
jednotka-  watt 
Oerstedov pokus -
magnetické pole 
v okolí vodiča s 
prúdom - 
striedanie 
magnetických  
pólov cievky 
s prúdom -
Ampérovo pravidlo 
pravej ruky -
priamoúmerná 
závislosť medzi 

význam Bezpečne 
používať 
regulovateľný zdroj 
napätia 
Prezentovať prácu 
v skupinách formou 
súťaže Klasifikovať 
žiakov 
Experimentálne 
odvodiť vzťahy  
Riešiť úlohy pre 
zapojenie 
spotrebičov za 
sebou Zakresliť 
schému a zostaviť 
el. obvod so 
spotrebičmi  
zapojenými za 
sebou  a vypočítať 
výsledný odpor 
Riešiť úlohy pre 
zapojenie 
spotrebičov vedľa 
seba Zakresliť 
schému a zostaviť 
el. obvod so 
spotrebičmi 
zapojenými v el. 
obvode vedľa seba 
a vypočítať el. 
odpor Aplikovať 
vzťah na výpočet 
el. práce Aplikovať 
vzťah pre výpočet 
el. príkonu Poznať, 
že v okolí vodiča 
s prúdom je okrem 
el. poľa aj 
magnetické pole 
Poznať, že cievka 
s prúdom  je 
dočasným 
magnetom Poznať 
široké využitie 
elektromagnetu 
v technickej praxi 
Vytvárať štruktúru 

  57. - Elektrická energia a jej 
premeny 

  58. - Elektromagnetická 
indukcia 

  59. - Striedavý prúd 

VI. 60. - Transformátor 

  61. - Čo sme sa naučili 

  62. - Test 4 

  63. - Úspora elektrickej 
energie 

  64. - Záverečné opakovanie 

  65. - Výstupná previerka 

. 66. -  Záverečné hodnotenie 
žiakov 

      
 

  

      
 

  



        

veľkosťou 
magnetického poľa 
,veľkosťou el. 
prúdu a počtom 
závitov -súbor 
pojmov, vzťahov a 
zručností -štruktúra 
pojmov, vzťahov a 
zručností -
elektrolyt -kladná 
a záporná 
elektróda -kladné 
a záporné ióny -
elektrolýza Voltov 
článok -galvanické 
články -
akumulátory -
ionizácia plynu -
blesk, iskrový výboj 
-elektrický oblúk -
výboj v zriedených 
plynoch -hľadanie 
pravidiel  pri 
zaobchádzaní s el. 
spotrebičmi -
elektrická energia -
tepelná energia -
svetelná energia -
zmena 
magnetického poľa 
pohybom magnetu 
a zmenou el. prúdu 
v primárnom 
obvode -M. 
Faraday -
elektromagnetická 
indukcia - striedavý 
prúd, časový 
priebeh  -
alternátor- 
generátor 
striedavého prúdu -
primárna 
a sekundárna 
cievka -vstupné 
a výstupné napätie 
-transformácia 
nahor a nadol  -
súbor pojmov, 
vzťahov a zručností 
Štruktúra pojmov, 
vzťahov a zručností 

poznatkov 
Kontrolovať prácu 
žiakov Poznať, že 
vedenie el. prúdu 
v kvapalinách 
spôsobujú voľné 
ióny Aktívny žiacky 
experiment –
zhotoviť model 
vedenia el. prúdu 
v kvapalinách  
Poznať, že vedenie 
el. prúdu v plynoch 
spôsobujú voľné 
kladné a záporné 
ióny a voľné 
elektróny Vedieť 
klady a nedostatky 
používania el. 
spotrebičov Poznať 
využitie a premenu 
el. energie na iné 
druhy energie 
Poznať vznik 
indukovaného 
napätia 
a indukovaného 
prúdu zmenou 
magnetického poľa 
Poznať, že 
striedavý  prúd je 
indukovaný prúd  -
hlavné časti 
a funkcia 
alternátora 
Spoznať 
transformátor ako 
zariadenie, ktoré 
využíva 
elektromagnetickú 
indukciu 
Zdokonaľovať sa 
v komunikácii so 
spolužiakmi 
Kontrolovať prácu 
žiakov Zaujať 
kladný postoj 
k opatreniam na 
úsporu energie 
Analyzovať 
a prakticky 
uplatňovať získané   



Ako ušetriť 
elektrickú energiu v 
domácnosti -
získavanie trvalých 
vedomostí a 
zručností -štruktúra 
poznatkov -
štruktúra pojmov a 
zručností  

poznatky 
Kontrolovať 
vedomostí žiakov 
Klasifikovať žiakov  

 


