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Seminár  z fyziky I 
 

Hodinová dotácia predmetu 
2 hodiny týždenne 

 

Charakteristika a ciele voliteľného predmetu 
Doplnenie a rozšírenie vedomostí a zručností z povinného predmetu fyzika. Rozvoj 
fyzikálneho a logického myslenia. Príprava na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými 
požiadavkami na MS. Príprava na štúdium na vysokej škole. 

 

Voliteľný predmet je určený: 

 Pre študentov 3. ročníka a septimy, ktorí chcú maturovať z fyziky. 

 Pre študentov, ktorí prejavujú záujem o štúdium na STU – fakulty: elektrotechniky 
a informatiky, stavebná, strojnícka, chemicko-technologická, architektúry. UK fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky. Medicína v Českej republike. A všetky vysoké školy 
technického a fyzikálneho zamerania. 

 

Obsah voliteľného predmetu: 

 Fyzikálne veličiny a ich meranie.  

 Mechanika: kinematika, dynamika, gravitačné pole, práca a energia, mechanika 
tuhého telesa, mechanika kvapalín a plynov.  

 Molekulová fyzika a termodynamika: základné poznatky molekulovej fyziky a 
termodynamiky, štruktúra a vlastnosti plynov, štruktúra a vlastnosti pevných látok, 
štruktúra a vlastnosti kvapalín, zmeny skupenstva látok. 

 Elektrický prúd: elektrický náboj a elektrické pole, elektrický prúd. 
 

Výstup žiaka za polrok:  
písomné práce, testy, ústna odpoveď, vypracovanie zadaní 
 

Podmienky klasifikácie:  
 aktívna účasť na vyučovacích hodinách  

 najviac 30%- ná absencia  

 pravidelná príprava na vyučovanie  

 laboratórne cvičenia sú súčasťou hodnotenia na základe individuálnych kritérií 
(samostatnosť pri práci, presnosť pri zostavovaní aparatúry, samotné prevedenie 
pokusu) 

 študent je klasifikovaný pri uzavretí všetkých tematických celkov  

 všetky dopredu ohlásené písomné testy sú pre žiaka povinné, ak ich žiak nemôže 
napísať v pôvodnom termíne, je jeho povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim 
náhradný termín po príchode do školy  

 mimoriadne situácie (napr. absencia nad 3 -4 týždne) sa riešia dohodou  

 pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky s prihliadnutím na váhu 
jednotlivých známok  

 stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom 
klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok 
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Hodnotenie predmetu: 
klasifikovaný 

 


