
Úkoly z fyziky V. 

(Fyzika do 15. 5.) 

 

6. ročník 

Elektrický proud, el. napětí – str. 86, zdroje el. napětí str.88 - 90, úkoly str. 90 

7. ročník 

Archimédův zákon pro plyny str. 88 - 90,cvičení str. 90, písemně 3, atmosférický tlak a jeho 

měření str. 81 - 84, písemně str. 87 cvič. 2 

8. ročník 

Ultrazvuk, infrazvuk – vysvětlení, vnímání zvuku, písemně str. 86 úkol 1 

9. ročník 

Kamenné planety str. 99 - 102, úkoly str. 102 otázky 1, 2, 3      

 

Úkoly z fyziky IV. 

(Fyzika do 28.4.) 

6.roč.  

str.102 elektrický proud v kapalinách a plynech udělat zápis do sešitu 

7.roč.  

str. 93 proudění vzduchu, str98 šíření světla zápis, nákresy do sešitu 

8.roč.  

str. 90 elektrický náboj, elektrický proud – zápis do sešitu 

9.roč. 

str.109 Keplerovy zákony – zápis do sešitu 

 

  



Úkoly z fyziky III. 

6. roč. 

str. 91-94 Účinky el. proudu, spotřebiče, poznámky do sešitu (krátké), uloha 1,2 na str.94 

7. roč.  

str. 91 podtlak, přetlak vakuum – tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr –nastudovat, 

zápisky 

8. roč.  

str. 83-86 vnímání zvuku, hlasitost, záznam a reprodukce zvuku nastudovat a poznámky 

v sešitu 

9. roč.  

dokončit planety naší sluneční soustavy 

 

Úkoly z fyziky II. 

6.roč.  

– vyhledat v učebnici elektrotechnické značky (vypínač, zdroj napětí, vodič, žárovka,…) 

zakreslit do sešitu,a zapamatovat (učit se pomocí pexesa) 

7. a 8. roč.  

– udělat si přehlednou tabulku fyzikálních veličin (probraných) a jejich jednotek fyzikální 

veličina                                    jednotka                                         poznámka                                                

F                                         newton     N                                   1000N=1kN     F=m.g          síla 

m                                         kilogram kg                                   1000g=1kg  1000kg=1t      hmotnost 

9.roč   

- pokračovat v čtení o planetách a udělat poznámky v sešitu 

Tarabu lze kontaktovat přímo v pondělí a středu mezi 11-12 hod. nebo zanechat vzkaz 

kdykoli na taravl@email.cz             

 

 



Úkoly z fyziky I. 

 

Fyzika  6. AB       

Elektrický proud, el. napětí – str. 86, zdroje el. napětí str.88-90, úkoly str.90 

Fyzika 7             

 Archimédův zákon pro plyny str. 88-90, cvičení str. 90, písemně 3, atmosférický tlak 
a jeho měření str. 81 - 84, písemně str. 87 cvič. 2 

Fyzika 8           

Ultrazvuk, infrazvuk –vysvětlení, vnímání zvuku, písemně str. 86 úkol 1 

Fyzika 9              

Kamenné planety str. 99 - 102, úkoly str. 102 otázky 1, 2, 
3                                                                                                                                                           
                        

 


