
Postup pro zvládnutí učiva 

Pro zvládnutí výuky vám poskytuji velmi pěkně udělané prezentace Základní 

školy Zlín. Tyto prezentace jsou v souladu s učebnicemi, které používáme ve 

škole.  

 Na začátku: 

1. Přečtěte si NÁZEV tématu  

2. Dále si přečtěte OTÁZKY, na které byste měli znát odpověď. 

3. Rovněž si pročtěte nové POJMY. Po zvládnutí učiva byste měli rozumět 

tomu, co tyto pojmy znamenají. Pomocí těchto pojmů vlastně většinou 

odpovídáte na otázky. 

4. Pro zvládnutí učiva vám doporučuji si pročíst PREZENTACI. Prezentace 

vám pomůže zvládnout nové pojmy a odpovědi na otázky. 

 

Do sešitu: 

5. Do sešitu si napište datum, název tématu a opište ZÁPIS. Zápis vám také 

pomůže ke správnému zodpovězení otázek.  

6. Rovněž si do sešitu OPIŠTE otázky a vypracujte ODPOVĚDI. A máte 

hotovo. 

Řešení příkladů: 

 Při řešení fyzikálních příkladů nezapomeňte vytvořit přehledný postup 

výpočtu, nejlépe podle této osnovy:  

1. Nákres  

2. Veličiny a jednotky z textu  

3. Převod jednotek  

4. Vzorec pro výpočet  

5. Dosazení a výpočet  

6. Zapsání výsledku  

7. Slovní odpověď 

  



Hodnocení:  

 Vaši práci zhodnotím až po vašem návratu do školy po odevzdání sešitu 

s vypracovanými otázkami a případnými úkoly. Co bude hodnoceno? 

a) Správnost odpovědí na otázky. 

b) Řešení početních úloh a příkladů 

c) Řešení případných pracovních listů 

d) V neposlední řadě úprava sešitu 

Mgr. Jiří Babin 

 

 

 

Otázky (opsat a vypracovat do sešitu) 

Světlo – šíření a vlastnosti 

1. Co je to světlo z fyzikálního hlediska? 

2. Jak rozdělujeme zdroje světla podle velikosti? 

3. Jak rozdělujeme zdroje světla podle způsobu vzniku světla? 

4. Vysvětli obecně, co jsou to optická prostředí. 

5. Vyjmenuj alespoň tři jakákoliv optická prostředí. 

6. Uveď druhy optických prostředí a u každého prostředí uveď tři příklady. 

7. Jakou formou se světlo šíří? Vyber z těchto možností: vlna, částice, paprsek, pole. 

8. Může světlo při šíření „uhnout“ z přímého směru? 

9. Co to znamená, že se světlo šíří přímočaře? 

10. Ve kterém prostředí se světlo šíří nejrychleji? Jakou rychlostí? 

11. Šíří se světlo ve všech prostředích stejnou rychlostí? Uveď na příkladech. 

 

  



Světlo – vlastnosti a šíření 

Světlo je elektromagnetické záření. 
Světlo se šíří ze světelného zdroje.  
Světelné zdroje dělíme podle velikosti na: 

Bodové – světlo se šíří z jednoho bodu všemi směry 
Např.: Hvězdy, svíčka, vzdálená světla 

Plošné – světlo se vyzařuje z plochy 
Např.: Slunce, Měsíc, reflektor, televizor 

Dále světlo dělíme podle způsobu vzniku světla: 
Světlo je šířeno buď z přímého zdroje světla, nebo ze zdroje odraženého světla: 
 
Přímý zdroj světla: Světlo v tělese vzniká 

Oheň, Slunce, hvězdy, zářivka, blesk, TV obrazovka, světluška 
 

Zdroj odraženého světla: Světlo v tělese nevzniká, je tělesem pouze odráženo: 
Zrcadlo, Měsíc, vodní hladina, sníh 

 
Druhy optických prostředí: Optické prostředí je prostor (místo, látka), kterým se světlo šíří 

• Průhledné - voda, sklo… 
• Průsvitné – papír, mléko… 
• Neprůhledné – kov, dřevo… 
• Čiré – propouští světlo všech barev 
• Barevné – propouští světlo pouze jedné barvy 
•  

Světlo se šíří paprskem a přímočaře. 
 

• �Rychlost světla je v různých prostředích různá  
• �Nejvyšší je rychlost světla ve vakuu. 
• Značí se c a její velikost je 299 792 km/s. Tedy přibližně 300 000 km/s. 

 


