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Sbírka řešených úloh z fyziky  

                               a Sbírka fyzikálních pokusů

• Obtížnost: od mateřské školy, od prvního stupně ZŠ, 

od druhého stupně ZŠ, úroveň střední školy nebo vysoké školy

• Typ: kvalitativní nebo kvantitativní

• Pomůcky: jednoduché, běžné, speciální pomůcky

• Čas přípravy: pod 3 minuty, 3‒10 minut, déle než 10 minut

• Doba trvání: pod 3 minuty, 3‒10 minut, déle než 10 minut

• Fulltextové vyhledávání

Třídění

• Všechny pokusy dobře vyzkoušené a detailně popsané

• Vzorové výsledky typicky formou fotografií a/nebo videa

• Technické a metodické poznámky pro učitele

Jak?
• Zdroj inspirace pro učitele

• Garantovaná kvalita

• Jednotné zpracování

Proč?

Sbírka fyzikálních pokusů

Interaktivní prvky v úlohách

• Obtížnost:  základoškolská, středoškolská, 

obtížnější středoškolská, vysokoškolská 

• Speciální způsob řešení: úvahou, graficky, 

neobvyklý trik,  komplexní úloha, ...

• Rozvíjená kognitivní dovednost: analýza, 

syntéza, třídění, indukce, dedukce, transformace, 

dokazování, ...

• Fulltextové vyhledávání

Třídění a vyhledávání

Speciálně navržená struktura řešení úlohy

• podrobná komentovaná řešení, 

• kvalitativní rozbor problému, 

• strukturované nápovědy a jejich řešení, 

• rozšiřující poznámky, ...

Jak?

• Pomoc studentům při samostudiu a online výuce

• Vedení k aktivnímu přemýšlení nad problémy

• Podpora učitelů při práci se studenty ‒ pomoc slabším či průměrným, zatraktivnění pro nadané

Proč?

Sbírka řešených úloh z fyziky

• V Geo Gebře nebo 

jako  Wolfram 

Demonstrations 

• Zviditelnění vlivu 

parametrů na výsledek

• Animace řešení

• Doplněné úkoly

• Pomáhají k hlubšímu 

porozumění

• Především pro středoškolské 

a vysokoškolské studenty

Úlohy PISA

• Přírodovědné úlohy z mezinárodního výzkumu PISA

• Netypická struktura i zaměření v porovnání 

s běžnými úlohami

• Zpřístupnění širšímu okruhu učitelů a žáků

• Zveřejněno 10 klasických úloh 

• Rozpracovány úlohy s interaktivními prvky

Pokusy v češtině

Úlohy v češtině

Počet uživatelů za den
Uzavření škol v ČR

(až 2,5× větší počet přístupů) 

otáčecí model situace

skládání magnetické 

indukce 4 vodičů

překreslování 

elektrického 

obvodu

Pro koho?

Úlohy Pokusy

CZ EN CZ EN

Mechanika 235 96 7

Elektřina a magnetismus 280 90 51 12

Termodynamika 152 74 73 37

Optika 67 18 29 5

Další témata 170 6

Propojování odpovídajících
úloh a pokusů
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