
Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 

 

1. Fyzikální obraz světa 
- metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, 

skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální měření a zpracování výsledků měření, 

významné fyzikální experimenty, objevy a vynálezy, současný fyzikální obraz světa. 
 

 

2. Klasická kinematika hmotného bodu 
- předmět zkoumání kinematiky, vztažná soustava, určení polohy hmotného bodu, základní 

kinematické veličiny a vztahy mezi nimi, kinematická klasifikaci pohybů, příklady složených 

pohybů, princip nezávislosti pohybů, pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. 
 

 

3. Klasická dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 
 - předmět zkoumání dynamiky, základní dynamické veličiny a vztahy mezi nimi, inerciální 

a neinerciální vztažná soustava, Newtonovy pohybové zákony, příklady jejich aplikací, 

Galileův princip relativity, zákon zachování hybnosti a jeho praktické aplikace. 
 

 

4. Klasická mechanika tuhého tělesa 
- model tuhého tělesa, fyzikální veličina moment síly, momentová věta, příklady 

jednoduchých mechanických strojů, rovnovážné polohy tuhého tělesa, těžiště tuhého tělesa, 

translační a rotační pohyb tuhého tělesa, fyzikální veličina moment setrvačnosti, složky 

mechanické energie tuhého tělesa. 
 

 

5. Klasická mechanika tekutin 
- základní mechanické vlastnosti kapalin a plynů, model ideální kapaliny a plynu, tlak 

v tekutinách, Pascalův a Archimédův zákon a jejich důsledky pro chování pevných těles 

v tekutinách, proudění ideálních a reálných tekutin, rovnice spojitosti a Bernoulliova rovnice 

a jejich praktické aplikace, odporové síly při proudění v reálných tekutinách. 
 

 

6. Mechanické kmitání 
- vznik kmitavého pohybu v jednotlivých typech oscilátorů, kinematická klasifikace 

kmitavého pohybu, lineární harmonické kmitání a jeho analogie s rovnoměrným pohybem po 

kružnici, princip skládání mechanického kmitání, dynamika pružinového oscilátoru 

a matematického kyvadla, pojmy vlastní, tlumené a nucené kmitání oscilátoru, přeměny 

složek mechanické energie při kmitavém pohybu, rezonance a její projevy v praxi. 

 

 

 

 

 



7. Mechanické vlnění. Základy akustiky 
- vznik, podmínky a způsob šíření mechanického vlnění prostředím, podélné a příčné, 

postupné a stojaté vlnění, jevy, ke kterým dochází při dopadu mechanického vlnění na 

rozhraní prostředí, podmínky vzniku a výsledek interference a difrakce mechanického vlnění, 

předmět zkoumání akustiky, zdroje zvuku a jeho šíření prostředím, základní vlastnosti zvuku, 

infrazvuk a ultrazvuk, oblasti jejich praktického využití. 
 

 

8. Síly ve fyzice 

- základní fyzikální interakce, Newtonovy pohybové zákony a příklady jejich aplikací, tíha, 

tíhová síla a gravitační síla, vztlaková síla, neinerciální vztažná soustava a síly, které v ní 

vznikají, elektrická interakce, jednotlivé případy magnetického silového působení těles, 

vazebné síly soustavy a jejich některé příklady. 
 

 

9. Obecný popis klasických silových polí 
- gravitační, elektrická a magnetická interakce, pojem silové pole, veličiny popisující obecné 

vlastnosti klasických silových polí, skalární a vektorové modely silových polí, centrální 

a homogenní silové pole, pohyby těles v silových polích. 
 

 

10. Energie ve fyzice 
- mechanická práce a energie a její složky, pojem izolovaná soustava, zákon zachování 

mechanické energie a příklady dějů, při kterých se uplatňuje, fyzikální veličina výkon, příkon, 

účinnost a jejich vzájemné vztahy, základní formy energie v přírodě a proces přeměny 

jednotlivých forem energie a přenosu energie mezi soustavami, vazebná energii soustavy, 

stabilní a nestabilní soustavy, obecný princip zachování energie, energii z pohledu teorie 

relativity. 
 

 

11. Základy klasické molekulové fyziky a termodynamiky 

- kinetická teorie látek, základní vlastnosti látek jednotlivých skupenství, stavové a dějové 

fyzikální veličiny a jejich vzájemné vztahy, různé principy a metody měření teploty těles, 

termodynamická soustava, termodynamický děj, vnitřní energie soustavy a způsoby její 

změny, první termodynamický zákon, fyzikální veličina teplo, tepelná kapacita a vztahy mezi 

nimi, kalorimetrická rovnice a možnosti jejího využití, způsoby přenosu vnitřní energie těles. 
 

 

12. Struktura a vlastnosti plynů 
- obecné vlastnosti plynného skupenství látek, model ideálního plynu, jednotlivé tvary stavové 

rovnice ideálního plynu, jednotlivé termodynamické děje s ideálním plynem v uzavřené 

soustavě, práce vykonaná ideálním plynem při jednotlivých dějích, kruhový děj, druhý 

termodynamický zákon a jeho stěžejní důsledky, stavba, funkce a využití tepelných 

a chladicích strojů. 
 

 

 

 



13. Struktura a vlastnosti pevných látek 
- obecné vlastnosti látek pevného skupenství, látky amorfní a krystalické, krystalová struktura 

a jednotlivé typy jejích poruch, vlastnosti vazeb v pevných látkách, jednotlivé způsoby 

deformace pevného tělesa, grafický průběh deformace tahem, Hookův zákon, délková 

a objemová teplotní roztažnost pevných látek. 
 

 

14. Struktura a vlastnosti kapalin 
- obecné vlastnosti kapalin, povrchová vrstva kapaliny, povrchové napětí a jeho vztah 

k povrchové energii a síle, jevy na rozhraní kapaliny s pevnou látkou, kapilární tlak, kapilární 

jevy a jejich výskyt v praxi, objemová teplotní roztažnost kapalin. 
 

 

15. Změny skupenství látek 
- základní vlastnosti jednotlivých skupenství látek, tání a tuhnutí látek z molekulového 

i termodynamického hlediska, anomálie vody a její praktické důsledky, vypařování 

a kondenzace látek z molekulového i termodynamického hlediska, var kapaliny a jeho 

souvislost s vypařováním kapaliny, sublimace a desublimace látek z molekulového 

i termodynamického hlediska, kalorimetrická rovnici zahrnující změny skupenství látek, 

fázový diagram a jeho jednotlivé části, fyzikální veličina vlhkost vzduchu. 
 

 

16. Elektrický proud v látkách  

- elektrický proud jako děj i jako fyzikální veličina, podmínky vzniku el. proudu v látkách, 

elektrické vlastnosti látek z hlediska jejich vnitřní struktury, princip vedení el. proudu 

v kovech, základní vlastnosti polovodičů, jejich rozdělení a využití v praxi, princip vedení el. 

proudu v kapalinách, Faradayovy zákony elektrolýzy, oblast praktického využití elektrolýzy, 

vedení el. proudu v plynech, vlastnosti jednotlivých typů výbojů v plynech a jejich použití 

v praxi. 
 

 

17. Elektrické obvody 

- stavba a funkce zdrojů el. napětí, rozdíl mezi elektromotorickým a svorkovým napětím 

zdroje, fyzikální veličina odpor vodiče, rezistor, reostat a potenciometr, Ohmův zákon pro 

část el. obvodu a pro uzavřený el. obvod, voltampérová charakteristika kovových vodičů, 

Kirchhoffovy zákony a jejich využití, práce a výkon stejnosměrného el. proudu, souvislost 

výkonu el. proudu s výkonem, příkonem a účinností elektrických spotřebičů. 
 

 

18. Stacionární magnetické pole 

- zdroje magnetického pole a jejich silové účinky na jiná tělesa, silové působení 

permanentního magnetu a vodiče se stálým el. proudem, silové působení mezi dvěma 

rovnoběžnými proudovodiči, pohyb částice s el. nábojem v magnetickém poli, magnetické 

pole Země a jeho význam pro život na Zemi, magnetické vlastnosti látek z hlediska jejich 

vnitřní struktury, magnetizace a její užití v technické praxi. 
 

 



19. Nestacionární magnetické pole 

- nestacionární magnetické pole a jeho zdroje, magnetický indukční tok, podmínky vzniku 

indukovaného napětí, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, jev vlastní 

indukce, stavba cívky a její chování v el. obvodech, fyzikální veličina indukčnost cívky, 

energie magnetického pole cívky. 
 

 

20. Střídavý proud. Základy energetiky 

- vznik a vlastnosti střídavého napětí a proudu, jednoduché a složené el. obvody se střídavým 

proudem s R, L, C prvky, výkon v el. obvodech se střídavým proudem, proces výroby, 

přenosu a spotřeby elektrické energie, srovnání jednotlivých energetických zdrojů zejména 

z hlediska trvale udržitelného rozvoje.  
 

 

21. Elektromagnetické kmitání a vlnění 

- stavba elektromagnetického oscilátoru a přeměny energií při jeho kmitání, vlastní, tlumené 

a nucené kmitání oscilátoru, pojem rezonance elektromagnetického oscilátoru a její uplatnění 

v praxi, vznik a vlastnosti elektromagnetického vlnění, postupné a stojaté vlnění, šíření 

elektromagnetického vlnění prostředím, princip přenosu informací prostřednictvím 

elektromagnetického vlnění. 
 

 

22. Elektromagnetické záření. Vlnová optika 

- základní vlastnosti elektromagnetické interakce, světlo jako elektromagnetické vlnění, jevy, 

které potvrzují vlnové a částicové vlastnosti elektromagnetického záření, spektrum 

elektromagnetického záření, vznik a vlastnosti jednotlivých druhů elektromagnetického 

záření, základní fotometrické veličiny, jejich hlavní jednotky a vzájemné vztahy mezi nimi, 

spektrální analýza. 
 

 

23. Geometrická (klasická) optika 

- základní pojmy, které používá geometrická optika, základní principy a zákony, které se v ní 

uplatňují, zobrazování zrcadly a čočkami, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, optické 

soustavy a zobrazení pomocí těchto soustav, oko jako zobrazovací soustava, vady oka. 
 

 

24. Speciální teorie relativity 

- předmět zkoumání speciální teorie relativity, rozdíly v chápání prostoru a času v klasické 

a relativistické fyzice, Einsteinovy postuláty a jejich důsledky, skládání rychlostí v klasické 

fyzice a ve speciální teorii relativity, základní poznatky relativistické dynamiky, relativistické 

vztahy mezi hybností, energií a hmotností tělesa, relativistické zákony zachování hybnosti, 

energie a hmotnosti. 
 

 

 

 



25. Astronomie, astrofyzika a kosmologie 

- předmět a metody zkoumání astrofyziky, jednotky používané pro měření vzdáleností ve 

vesmíru, Sluneční soustava a její vznik, Země ve vesmíru, Slunce a jeho stavba, vznik, vývoj 

a zánik hvězd, hvězdné soustavy, kosmologie, stavba a vývoj vesmíru. 
 

 

26. Základy kvantové mechaniky 

- mikrosvět a jeho zákonitosti, model černého tělesa a zákony popisující jeho vyzařování, 

kvantová hypotéza, jevy potvrzující kvantovou povahu elektromagnetického záření a jejich 

význam pro poznání vlastností mikrosvěta, základní vlastnosti fotonů, vlnově-částicový 

dualismus, základní poznatky o pohybu částic mikrosvěta. 
 

 

27. Fyzika atomového obalu 

- historický vývoj názorů na strukturu a vlastnosti atomů, Bohrův a kvantově-mechanický 

model atomu, vznik jednotlivých typů atomových spekter, principy výstavby elektronových 

obalů prvků, periodická soustava prvků, typy a základní vlastnosti chemických vazeb, princip 

činnosti laseru. 
 

 

28. Základy subatomární fyziky 

- základní vlastnosti a struktura atomových jader, jaderné síly, pojem radioaktivita, základní 

vlastnosti jednotlivých typů radioaktivity, využití radionuklidů a ochrana před jaderným 

zářením, typy jaderných reakcí a zákony zachování, které se při nich uplatňují, pojem jaderná 

energie a možnosti jejího využití, současný systém elementárních částic, vlastnosti 

jednotlivých elementárních částic, současné metody výzkumu elementárních částic. 
 

 

29. Zákony zachování ve fyzice 

- zákon zachování hmotnosti, hybnosti, energie, elektrického náboje a jejich aplikace 

v klasické, kvantové i relativistické fyzice, v mechanice, termodynamice i v teorii 

elektromagnetického pole, zákony zachování ve fyzice mikrosvěta. 
 

 

30. Periodické fyzikální procesy 

- pohyb hmotného bodu po kružnici a rotační pohyb tuhého tělesa, pohyby v centrálním 

gravitačním poli Země a Slunce, Keplerovy zákony, mechanické a elektromagnetické kmitání 

a vlnění, jejich vzájemná souvislost, cyklický děj s ideálním plynem stálé hmotnosti a jeho 

praktické aplikace. 


