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‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ÔÓıË·Í‡ osobní chyba
‡ÏÔÂ ampér
‡ÏÔÂÏÂÚ ampérmetr
‡ÌÂÓª‰ aneroid
‡ÌÓÏ‡Î¥fl ‚Ó‰Ë anomálie vody
‡ÂÚ‡ˆ¥ÈÌËÈ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ aretační 

kolík
‡ÒÚÂÓª‰Ë planetky
‡ÒÚÓÌÓÏ¥˜Ì‡ Ó‰ËÌËˆfl astronomic

ká jednotka
‡ÒÚÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÚÂÎÂÒÍÓÔ daleko

hled hvězdářský
‡ÚÓÏ atom

‡ÚÓÏ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌËÈ 
(ÌÂ Á‡fl‰ÊÂÌËÈ 
ÂÎÂÍÚË˜ÌÓ) atom elektricky 
neutrální

‡ÚÓÏÌ‡ ·Û‰Ó‚‡ Â˜Ó‚ËÌË částicová 
stavba látek

‡ÚÓÏÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡Ìˆ¥fl jaderná 
elektrárna

‡ÚÓÏÌËÈ ÒÍÎ‡‰ Â˜Ó‚ËÌ částicové 
složení látek

‡ÙÂÎ¥È odsluní
·‡Î‡ÌÒËË vahadla
·‡Ó„‡Ù barograf
·¥ÌÓÍÎ¸, ‰‡ÎÂÍÓ„Îfl‰Ì‡ ÚÛ·‡, 

ÚÂÎÂÒÍÓÔ dalekohled
·ÎÓÍ kladka
‚‡„‡ Ú¥Î‡ tíha tělesa
‚‡Ê¥Î¸ páka

‚‡Ê¥Î¸ ‰Û„Ó„Ó Ó‰Û, 
Ó‰ÌÓÔÎÂ˜Ó‚ËÈ páka jednoz
vratná

‚‡Ê¥Î¸ ÔÂ¯Ó„Ó Ó‰Û, 
‰‚ÓÔÎÂ˜Ó‚ËÈ páka dvojzvratná

‚‡Ê¥Î¸ Û ¥‚ÌÓ‚‡Á¥ páka v rovno
váze

‚‡ÍÛÛÏ vakuum
‚‡ÍÛÛÏÌËÈ Ì‡ÒÓÒ vývěva
‚‡Ú watt

‚‡Ú-ÒÂÍÛÌ‰‡ wattsekunda
‚ÂÎË˜ËÌ‡ veličina

‚ÂÎË˜ËÌ‡ Ó‰ËÌËˆ¥ veličina jed
notky

‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÂ Ô¥‰Ì¥Ï‡ÌÌfl 
(‚ ÔÓ‚¥Úfl) Ú¥Î vznášení těles

‚Ë·ÛıÓ‚‡ ÒÛÏ¥¯ výbušná směs
‚ËÏ¥˛‚‡Î¸ÌËÈ ÔËÎ‡‰ 

(¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ) měřidlo
‚ËÏÛ¯ÂÌÂ ÍÓÎË‚‡ÌÌfl nucené 

chvění
‚ËÔ‡Ó‚Û‚‡ÌÌfl vypařování
‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl, Ò‚¥Ú¥ÌÌfl, 

‡‰¥‡ˆ¥fl záření
‡Î¸Ù‡-‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl záření 

alfa
·ÂÚ‡-‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl záření 

beta
¥ÌÙ‡˜Â‚ÓÌÂ 

‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl infračervené 
záření

ÂÌÚ„ÂÌ¥‚Ò¸ÍÂ 
‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl rentgenové 
záření

ÚÂÔÎÓ‚Â ‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl tepel
né záření

ÛÎ¸Ú‡Ù¥ÓÎÂÚÓ‚Â 
‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl ultrafialové 
záření

fl‰ÂÌÂ ‚ËÔÓÏ¥Ì˛‚‡ÌÌfl jaderné 
záření

‚ËÔÛÒÍÌËÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ výfukový ventil
‚ËÒÓÍ olovnice
‚ËÒÓÚ‡ ÚÓÌÛ výška tónu
‚¥‰·ËÚÚfl Á‚ÛÍÛ odraz zvuku
‚¥‰·ËÚÚfl Ò‚¥ÚÎ‡ odraz světla
‚¥‰ÌÓÒÌ‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ (‚¥‰ÌÓÒÌËÈ 

¥Ì‰ÂÍÒ, ÔÓÍ‡ÁÌËÍ) 
Á‡ÎÓÏÎÂÌÌfl relativní index lomu

‚¥Î¸ÌËÈ ÂÎÂÍÚÓÌ volný elektron
‚Î‡ÒÚË‚ÓÒÚ¥ ÓÍ‡ vlastnosti oka

А

Б

В
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‚ÏËÍ‡ÌÌfl, ÒıÂÏ‡ zapojení
‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ÂÌÂ„¥fl Ú¥Î‡ vnitřní 

energie tělesa
‚ÓÎ¸Ú volt
‚ÓÎ¸ÚÏÂÚ voltmetr
‚ÔÛÒÍÌËÈ, ÛÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ÍÎ‡Ô‡Ì 

(‚ÂÌÚËÎ¸) sací ventil
‚ÚÓËÌÌ‡ ÍÓÚÛ¯Í‡ cívka sekun

dární
‚ÚopËÌÌa ÍÓÚÛ¯Í‡ 

Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ sekundární 
cívka transformátoru

‚ÚÓËÌÌËÈ ÍÓÌÚÛ ‡ÚÓÏÌÓª 
ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡Ìˆ¥ª sekundární okruh 
jaderné elektrárny

‚ÛÁÓÎ Û ÂÎÂÍÚË˜ÌÓÏÛ ÍÓÎ¥ uzel 
v elektrickém obvodu

„‡ÁÓ‚ËÈ ÔËÎ‡‰ tepelný spotřebič
„‡Î‡ÍÚËÍ‡ galaxie
„‡Î¸‚‡Ì¥˜ÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ galvanický 

článek
„‡Î¸‚‡ÌÓÏÂÚ galvanometr
„Âˆ hertz
„¥‰ÓÂÎÂÍÚÓÒÚ‡Ìˆ¥fl vodní elek

trárna
„Ó‰ËÌ‡ hodina
„‡‚¥Ú‡ˆ¥ÈÌÂ ÔÓÎÂ gravitační pole
„‡‰ÛÒ Á‡ ñÂÎ¸Ò¥πÏ Celsiův stupeÀ
„‡Ï gram
„ÓÏÓ‚¥‰‚¥‰, ·ÎËÒÍ‡‚ÍÓ‚¥‰‚¥‰ bles

kosvod
„ÛÒÚËÌ‡ hustota

„ÛÒÚËÌ‡ Â˜Ó‚ËÌË hustota látky
„ÛÒÚËÌ‡ ¥‰ËÌË hustota kapaliny

„ÛÒÚËÌÓÏ¥, ‡ÂÓÏÂÚ hustoměr
„Û˜Ì¥ÒÚ¸ Á‚ÛÍÛ hlasitost zvuku
‰‡ÎÂÍÓÁÓ¥ÒÚ¸ ÓÍ‡ dalekozrakost 

oka
‰‚Ë„ÛÌË motory

‰‚Ë„ÛÌË ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó 
Á„ÓflÌÌfl spalovací motory

Â‡ÍÚË‚Ì¥ ‰‚Ë„ÛÌË reaktivní 
motory

ÚÂÔÎÓ‚¥ ‰‚Ë„ÛÌË tepelné motory
‰ÂÍ‡„‡Ï dekagram

‰ÂÌ¸ den
‰ÂÚÂÍÚÓ detektor
‰ÂˆË·ÂÎ decibel
‰ÂˆËÏÂÚ decimetr
‰ÊÂÂÎ‡ Ò‚¥ÚÎ‡ světelné zdroje
‰ÊÂÂÎÓ Á‚ÛÍÛ zdroj zvuku
‰ÊÂÂÎÓ ÂÌÂ„¥ª zdroje energie

‚¥‰ÌÓ‚Î˛‚‡Ì¥ ‰ÊÂÂÎ‡ 
ÂÌÂ„¥ª obnovitelné zdroje 
energie

ÌÂ‚¥‰ÌÓ‚Î˛‚‡Ì¥ ‰ÊÂÂÎ‡ 
ÂÌÂ„¥ª neobnovitelné zdroje 
energie

‰ÊÂÂÎÓ Ì‡ÔÛ„Ë zdroj napětí
‰ÊÂÂÎÓ Ò‚¥ÚÎ‡ zdroj světla

ÔÎÓ˘ËÌÌÂ ‰ÊÂÂÎÓ Ò‚¥ÚÎ‡ ploš
ný zdroj světla

ÚÓ˜ÍÓ‚Â ‰ÊÂÂÎÓ Ò‚¥ÚÎ‡ bodový 
zdroj světla

‰ÊÓÛÎ¸ joule
‰ÁÂÍ‡ÎÓ zrcadlo

ÔÎÓÒÍÂ ‰ÁÂÍ‡ÎÓ rovinné zrcadlo
ÒÙÂË˜ÌÂ ‰ÁÂÍ‡ÎÓ kulové 

zrcadlo
‰ÁÂÍ‡Î¸ÌËÈ ÚÂÎÂÒÍÓÔ dalekohled 

zrcadlový
‰ËÌ‡ÏÓÏÂÚ, ÒËÎÓÏ¥ siloměr
‰ËÒÔÂÒ¥fl Ò‚¥ÚÎ‡ ‚ ÔËÁÏ¥ rozklad 

bílého světla hranolem
‰ËÙÛÁ¥fl difuze
‰¥‡ÔÓÂÍÚÓ diaprojektor
‰¥‡Ù‡„Ï‡ clona
‰¥ÈÒÌÂ, Â‡Î¸ÌÂ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl sku

tečný obraz
‰¥ÈÒÌËÈ ÒÓÌfl˜ÌËÈ ˜‡Ò pravý slu

neční čas
‰¥ÈÒÌËÈ ¥‚ÂÌ¸ Ì‡ÔÛ„Ë efektivní 

hodnota napětí
‰¥fl ÒËÎË účinek síly
‰¥Ó‰ dioda

‰¥Ó‰ Ì‡Ô¥‚ÔÓ‚¥‰ÌËÍÓ‚ËÈ dioda 
polovodičová

‰¥ÓÔÚ¥fl dioptrie
‰Ó‚ÊËÌ‡ délka
‰Ó‚ÊËÌ‡ ı‚ËÎ¸ vlnová délka

Г

Д
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‰Ó‰‡‚‡ÌÌfl, Ì‡ÍÎ‡‰‡ÌÌfl 
ÍÓÎ¸Ó¥‚ skládání barev

‰Ó‰‡‚‡ÌÌfl ÒËÎ skládání sil
‰ÓÏ¥¯ÍÓ‚ËÈ Ì‡Ô¥‚ÔÓ‚¥‰ÌËÍ pří

měsový polovodič
‰ÓÓ„‡, ¯Îflı dráha
‰ÓÒÎ¥‰, ÒÔÓ·‡, ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ po

kus
ÂÍÎ¥ÔÚËÍ‡ ekliptika
ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ íÓ¥˜ÂÎÎ¥ Torrice

lliho pokus
ÂÎÂÍÚË˜Ì‡ Ì‡ÔÛ„‡ elektrické 

napětí
ÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ elektrický 

výkon
ÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ÒËÎ‡ elektrická síla
ÂÎÂÍÚË˜ÌÂ ÍÓÎÓ (ÍÓÌÚÛ, 

ÒıÂÏ‡) elektrický obvod
ÂÎÂÍÚË˜ÌÂ ÔÓÎÂ elektrické pole
ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ elektrický 

článek
ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ Á‡fl‰ elektrický 

náboj
ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ Á‡fl‰, flÍËÈ ÔË 

ÒËÎ¥ ÒÚÛÏÛ ‚ 1‡ÏÔÂ ÔÓÈ‰Â 
ÔÓ‚¥‰ÌËÍÓÏ Á‡ 1 ÒÂÍÛÌ‰Û 
(‡ÏÔÂ-ÒÂÍÛÌ‰‡) coulomb

ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ ÓÔ¥ elektrický odpor
ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ ÔËÎ‡‰ elektrický 

spotřebič
ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ ÒÚÛÏ elektrický 

proud
ÂÎÂÍÚÓ‰ elektroda
ÂÎÂÍÚÓÎ¥Ú elektrolyt
ÂÎÂÍÚÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ‰ËÒÓˆ¥‡ˆ¥fl elekt

rolytická disociace
ÂÎÂÍÚÓÎ¥˜ËÎ¸ÌËÍ elektroměr
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌÂÚË˜ÌÂ fl‚Ë˘Â elek

tromagnetický jev
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„Ì¥Ú elektromagnet
ÂÎeÍÚÓÏ‡„Ì¥ÚÌ‡ ¥Ì‰ÛÍˆ¥fl elektro

magnetická indukce
ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓ elektromotor

ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó 

ÒÚÛÏÛ elektromotor stejnosměr
ný

ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓ ÚËÙ‡ÁÌËÈ elekt
romotor trojfázový

ÂÎÂÍÚÓÌ elektron
ÂÎÂÍÚÓÒÍÓÔ elektroskop
ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡Ìˆ¥fl elektrárna
ÂÌÂ„¥fl energie

ÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ÂÌÂ„¥fl elektrická 
energie

Í¥ÌÂÚË˜Ì‡ ÂÌÂ„¥fl pohybová 
energie

ÏÂı‡Ì¥˜Ì‡ ÂÌÂ„¥fl mechanická 
energie

ÒÚ‡ÚË˜Ì‡ ÂÌÂ„¥fl polohová 
energie

ÒÚ‡ÚË˜Ì‡ ÂÌÂ„¥fl ÔÛÊÌÓÒÚ¥ po
lohová energie pružnosti

ı¥Ï¥˜Ì‡ ÂÌÂ„¥fl chemická energie
fl‰ÂÌ‡ ÂÌÂ„¥fl jaderná energie

ÂÔ¥‰¥‡ÒÍÓÔ epiprojektor
ÊËÍÎÂ, ÒÓÔÎÓ, ÙÓÒÛÌÍ‡ tryska
ÊÓ‚Ú‡ ÔÎflÏ‡ žlutá skvrna
Á‡ÍÓÌ Äı¥ÏÂ‰‡ Archimedův zákon
Á‡ÍoÌ ‚¥‰·Ë‚‡ÌÌfl zákon odrazu
Á‡ÍÓÌ ‰¥ª ¥ ÔÓÚË‰¥ª zákon akce 

a reakce
Á‡ÍÓÌ Á‡ÎÓÏÎ˛‚‡ÌÌfl Ò‚¥ÚÎÓ‚Ó„Ó 

ÔÓÏÂÌfl zákon lomu světelného 
paprsku

Á‡ÍÓÌ Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÂÌÂ„¥ª zákon 
zachování energie

Á‡ÍÓÌ ¥ÌÂˆ¥ª zákon setrvačnosti
Á‡ÍÓÌ éÏ‡ ‰Îfl ÏÂÚ‡Î¥‚ Ohmův 

zákon pro kovy
Á‡ÍÓÌ è‡ÒÍ‡Îfl Pascalův zákon
Á‡ÍÓÌ ÒËÎË zákon síly
Á‡ÍÓÌË ÛıÛ (Í¥ÌÂÚËÍË) pohybové 

zákony
Á‡ÎÓÏÎÂÌÌfl Ò‚¥ÚÎ‡, 

ÂÙ‡Íˆ¥fl lom světla
Á‡ÎÓÏÎÂÌÌfl Ò‚¥ÚÎ‡ ‚¥‰ 

ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎfl‡ lom světla od 
kolmice

Á‡ÎÓÏÎÂÌÌfl Ò‚¥ÚÎ‡ ‰Ó 

Е

Ж

З
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ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎfl‡ lom světla ke 
kolmici

Á‡ÌÛÂÌÌfl Ú¥Î potápění těles
Á‡Ô‡Î˛‚‡Î¸Ì‡ Ò‚¥˜Í‡ zapalovací 

svíčka
Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ jistič, pojistka
Á‡ÒÚË„‡ÌÌfl, Ú‚Â‰ÌÂÌÌfl tuhnutí
Á‡ÚÂÏÌÂÌÌfl å¥Òflˆfl zatmění Mě

síce
Á‡ÚÂÏÌÂÌÌfl ëÓÌˆfl zatmění Slunce
Á‚ÓÓÚÌËÈ ÔÓÂÍÚÓ zpětný projek

tor
Á‚ÛÍ zvuk
Á‚ÛÍÓ‚¥ fl‚Ë˘‡ zvukové jevy
ÁÂÌ¥Ú ‰ÁÂÍ‡Î‡ vrchol zrcadla
Á¥ÌËˆfl zornice
Á¥Í‡ hvězda
ÁÏ¥Ì‡ ÒÚ‡ÌÛ Â˜Ó‚ËÌ přeměna sku

penství látek
ÁÏ¥ÌÌËÈ ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ ÒÚÛÏ stří

davý elektrický proud
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl obraz
ÁÓÎÓÚÂ Ô‡‚ËÎÓ ÏÂı‡Ì¥ÍË zlaté 

pravidlo mechaniky
ÁÓÌ‡ ‚ËÒÓÍo„Ó ÚËÒÍÛ, 

‡ÌÚËˆËÍÎÓÌ tlaková výše
ÁÓÌ‡ ÌËÁ¸ÍÓ„Ó ÚËÒÍÛ, ˆËÍÎÓÌ tla

ková níže
ÁÓÓ‚ËÈ ÌÂ‚ zrakový nerv
ÁÓflÌËÈ ‰ÂÌ¸ hvězdný den
Á˜ÂÔÎÂÌÌfl spojka
¥ÁÓ·‡Ë izobary
¥ÁÓÎflÚÓ izolant
¥ÁÓÚÓÔ izotop
¥Ì‰ÛÍÚË‚Ì‡ Ì‡ÔÛ„‡ indukované 

napětí
¥ÌÙ‡Á‚ÛÍ infrazvuk
¥ÓÌ ion
¥ÓÌ¥Á‡ˆ¥fl ionizace
Í‡·˛‡ÚÓ karburátor
Í‡Ú‡ ÁÓflÌÓ„Ó ÌÂ·‡ mapa hvězd

né oblohy
Í‡Ú‡Î¥Á‡ÚÓ katalyzátor

ÍÂÓ‚‡Ì‡ Â‡Íˆ¥fl 
ÓÁ˘ÂÔÎÂÌÌfl řízená štěpná reakce

ÍËÔ¥ÌÌfl var
Í¥ÎÓ‡ÏÔÂ kiloampér
Í¥ÎÓ‚‡Ú kilowatt
Í¥ÎÓ‚‡Ú-„Ó‰ËÌ‡ kilowatthodina
Í¥ÎÓ‚ÓÎ¸Ú kilovolt
Í¥ÎÓ„Âˆ kilohertz
Í¥ÎÓ„‡Ï kilogram
Í¥ÎÓ‰ÊÓÛÎ¸ kilojoule
Í¥ÎÓÏÂÚ kilometr
Í¥ÎÓÓÏ kiloohm
Í¥ÌÓÍ‡ÏÂ‡ filmová kamera
ÍÎ‡Ô‡Ì, ‚ÂÌÚËÎ¸ ventil
ÍÓÂÙ¥ˆ¥πÌÚ ÍÓËÒÌÓª ‰¥ª účinnost
ÍÓÂÙ¥ˆ¥πÌÚ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ÓÁ¯ËÂÌÌfl 

Â˜Ó‚ËÌË (Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ) rozpína
vost látky

ÍÓÂÙ¥ˆ¥πÌÚ ÚÂÚfl ÍÓ‚Á‡ÌÌfl souči
nitel smykového tření

ÍÓÎË‚‡ÌÌfl, ‚¥·‡ˆ¥fl chvění
ÍÓÎË‚‡ÌÌfl Ú¥Î chvění těles

ÍÓÎ¥Ì˜‡ÒÚËÈ, ÍÓÎ¥Ì˜‡ÚËÈ ‚‡Î kli
ková hřídel

ÍÓÎÓ, ÍÓÌÚÛ, ÒıÂÏ‡ obvod
‚ÚÓËÌÌÂ ÍÓÎÓ sekundární obvod
ÔÂ‚ËÌÌÂ ÍÓÎÓ primární obvod

ÍÓÏÂÚË komety
ÍÓÏÔÂÒÓ kompresor
ÍÓÏÛÚ‡ÚÓ, ÍÓÎÂÍÚÓ komutátor
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆ¥fl, Á¥‰ÊÛ‚‡ÌÌfl kapal

nění
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ¥ Î¥ÌÁË kontaktní čočky
ÍÓÓÚÍÂ Á‡ÏËÍ‡ÌÌfl zkrat
ÍÓÓÚÍÓÁÓ¥ÒÚ¸, ·ÎËÁ¸ÍÓÁÓ¥ÒÚ¸ 

ÓÍ‡ krátkozrakost oka
ÍÓÒÏ¥˜ÌÂ ÁÓÌ‰Û‚‡ÌÌfl kosmické 

sondy
ÍÓÒÏÓÒ vesmír
ÍÓÚÛ¯Í‡ cívka
ÍÓ˜ÂÌÌfl ÓÔ¥ valivý odpor
ÍË‚‡ ¥Ì‰ÛÍˆ¥ª indukční čára
ÍËÒÚ‡Î krystal
ÍËıÍ¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌË 

(Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ) křehkost látky
ÍÛÚ úhel

І

К
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„‡ÌË˜ÌËÈ ÍÛÚ mezní úhel
ÍÛÚ Á‡ÎÓÏÎÂÌÌfl ÔÓÏÂÌfl úhel 

lomu paprsku
ÍÛÚ (ÒÂÍÚÓ) ÁÓÛ zorný úhel
ÍÛÚ Ô‡‰¥ÌÌfl, ‚¥‰·ËÚÚfl 

ÔÓÏÂÌfl úhel dopadu paprsku
Î‡Ìˆ˛„Ó‚‡ Â‡Íˆ¥fl řetězová reakce
Î¥ÌÁ‡ čočka

Î¥ÌÁ‡ Á·¥Ì‡ čočka spojná
ÎÛÌ‡, ‚¥‰„ÛÍ zvuková ozvěna
ÎÛÔ‡, Á·¥Î¸¯Û‚‡Î¸ÌÂ ÒÍÎÓ lupa
Ï‡„Ì¥Ú magnet
Ï‡„Ì¥ÚÌÂ ÔÓÎÂ áÂÏÎ¥ magnetické 

pole Země
Ï‡„Ì¥ÚÌ¥ Î¥Ì¥ª ¥Ì‰ÛÍˆ¥ª magnetické 

indukční čáry
Ï‡„Ì¥ÚÌ¥ ÔÓÎ˛ÒË magnetické póly
Ï‡ÌÓÏÂÚ manometr
Ï‡ÌÓÏÂÚ, ·‡ÓÏÂÚ tlakoměr
Ï‡ÚÂ¥‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ hmotnost
ÏÂ„‡‚‡Ú megawatt
ÏÂ„‡‚‡Ú-„Ó‰ËÌ‡ megawatthodina
ÏÂ„‡„Âˆ megahertz
ÏÂ„‡‰ÊÓÛÎ¸ megajoule
ÏÂ„‡ÓÏ megaohm
ÏÂÊ‡ („‡ÌËˆfl) ‰‚Óı 

ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘ rozhraní dvou prostře
dí

ÏÂÚÂÓË‰Ë, ÏÂÚÂÓÌ¥ ˜‡ÒÚÍË me
teority

ÏÂÚÂÓÓÎÓ„¥fl meteorologie
ÏÂÚ metr

ÏÂÚ ÍÛ·¥˜ÌËÈ metr krychlový
Ï¥ÍÓ‡ÏÔÂ mikroampér
Ï¥ÍÓÒÍÓÔ mikroskop
Ï¥Î¥‡ÏÔÂ miliampér
Ï¥Î¥‚ÓÎ¸Ú milivolt
Ï¥Î¥ÏÂÚ milimetr
Ï¥ÌËÈ (‚ËÏ¥˛‚‡Î¸ÌËÈ) 

ˆËÎ¥Ì‰ odměrný válec
Ï¥flÌÌfl, ‚ËÏ¥ měření
ÏÓÎÂÍÛÎ‡ molekula
ÏÓÏÂÌÚ ÒËÎË moment síly
ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ Ú¥Î‡ oka

mžitá rychlost tělesa

ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸ÌÂ ‚¥‰ıËÎÂÌÌfl okamžitá 
výchylka

ÏÓÚÓ, ‰‚Ë„ÛÌ motor
‰‚ÓÚ‡ÍÚÌËÈ ‰‚Ë„ÛÌ 

(ÏÓÚÓ) ÌËÁ¸ÍÓ„Ó 
ÒÚËÒÌÂÌÌfl Á ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥Ï 
Á‡Ô‡Î˛‚‡ÌÌflÏ „Ó˛˜Óª 
ÒÛÏ¥¯¥ (Í‡·˛‡ÚÓÌËÈ, 
„‡ÁÓ‚ËÈ) dvoudobý zážehový 
motor

˜ÓÚËËÚ‡ÍÚÌËÈ ‰‚Ë„ÛÌ 
(ÏÓÚÓ) ÌËÁ¸ÍÓ„Ó 
ÒÚËÒÌÂÌÌfl Á ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥Ï 
Á‡Ô‡Î˛‚‡ÌÌflÏ „Ó˛˜Óª 
ÒÛÏ¥¯¥ (Í‡·˛‡ÚÓÌËÈ, 
„‡ÁÓ‚ËÈ) čtyřdobý zážehový 
motor

˜ÓÚËËÚ‡ÍÚÌËÈ ‰ËÁÂÎ¸ÌËÈ ‰‚Ë„ÛÌ 
(ÏÓÚÓ) čtyřdobý vznětový 
motor

ÏÛÁË˜ÌËÈ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ hudební 
nástroj

Ì‡„¥‚‡ÌÌfl zahřívání
Ì‡‰ÚËÒÍ, Ì‡‰ÚËÒÌÂÌÌfl přetlak
Ì‡Ô¥‚ÔÓ‚¥‰ÌËÍ polovodič
Ì‡Ô¥‚Ú¥Ì¸ polostín
Ì‡Ô¥‚Ú¥Ì¸Ó‚Â Á‡ÚÂÏÌÂÌÌfl 

å¥Òflˆfl polostínové zatmění 
Měsíce

Ì‡ÔÛ„‡ napětí
Ì‡ÔflÏ směr

‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌËÈ Ì‡ÔflÏ svislý 
směr

„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ì‡ÔflÏ vodo
rovný směr

Á‚ÓÓÚÌ¥È Ì‡ÔflÏ opačný směr
ÌÂÔflÏËÈ (ÌÂÔÓÔÛÒÍÌËÈ) 

Ì‡ÔflÏ nepropustný směr
Ó‰Ì‡ÍÓ‚ËÈ Ì‡ÔflÏ stejný směr
ÔflÏËÈ (ÔÓÔÛÒÍÌËÈ) 

Ì‡ÔflÏ propustný směr
Ì‡ÒË˜ÂÌ‡ Ô‡‡ sytá pára
Ì‡ÒË˜ÂÌ¥ÒÚ¸ ÔÓ‚¥Úfl ‚Ó‰flÌÓ˛ 

Ô‡Ó˛ nasycenost vzduchu vodní 
párou

Л

М
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Ì‡ÒÓÒ, ÔÓÏÔ‡ čerpadlo
ÌÂ„‡ÚË‚Ì‡ ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ negativní 

vodivost
ÌÂÈÚÓÌ neutron
ÌÂÔÓ‚¥‰ÌËÍ, ¥ÁÓÎflÚÓ nevodič
ÌÂÛıÓÏËÈ ·ÎÓÍ pevná kladka
ÌÂÒÚËÒÍÛ‚‡Ì¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌË nestla

čitelnost látky
ÌÛÍÎÓÌ nukleon
ÌÛÍÎÓÌÓ‚Â ˜ËÒÎÓ nukleonové číslo
Ì¸˛ÚÓÌ newton
Ó·ÂÚ‡Î¸Ì‡ ‰¥fl ÒËÎË otáčivý účinek 

síly
Ó·ÓÎÓÌÍ‡ ‡ÚÓÏ‡ obal atomu
Ó·’πÍÚË‚ objektiv
Ó·’πÏ objem
Ó‰ËÌËˆfl jednotka

Ó‰ËÌËˆfl „ÛÒÚËÌË jednotka hustoty
Ó‰ËÌËˆfl ‰Ó‚ÊËÌË jednotka délky
Ó‰ËÌËˆfl ÂÎÂÍÚË˜ÌÓª 

ÂÌÂ„¥ª jednotka elektrické 
energie

Ó‰ËÌËˆfl ÂÎÂÍÚË˜ÌÓª 
Ì‡ÔÛ„Ë jednotka elektrického 
napětí

Ó‰ËÌËˆfl ÏÓÏÂÌÚÛ ÒËÎË jednotka 
momentu síly

Ó‰ËÌËˆfl Ó·’πÏÛ jednotka objemu
Ó‰ËÌËˆfl ÓÔÓÛ ÔÓ‚¥‰ÌËÍ‡ jed

notka odporu vodiče
Ó‰ËÌËˆfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ jednotka 

výkonu
Ó‰ËÌËˆfl Ó·ÓÚË jednotka práce
Ó‰ËÌËˆfl ÒËÎË jednotka síly
Ó‰ËÌËˆfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË jednotka 

teploty
Ó‰ËÌËˆfl ÚÂÔÎ‡ jednotka tepla
Ó‰ËÌËˆfl ÚËÒÍÛ jednotka tlaku
Ó‰ËÌËˆfl ¯‚Ë‰ÍÓÒÚ¥ jednotka 

rychlosti
ÓÍÛÎfl okulár
ÓÏ ohm
ÓÔ¥ Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ pevnost látky
ÓÔ¥ odpor

ÓÔ¥ ÔÓ‚¥‰ÌËÍ‡ odpor vodiče

ÓÔÚË˜Ì‡ ‚¥Ò¸ optická osa
ÓÔÚË˜Ì‡ ÒËÎ‡ Î¥ÌÁË optická mohut

nost čočky
ÓÔÚË˜Ì‡ ÔËÁÏ‡ optický hranol
ÓÔÚË˜ÌÂ ‚ÓÎÓÍÌÓ optické vlákno
ÓÔÚË˜Ì¥ ÔËÎ‡‰Ë optické přístroje
ÓÔÚË˜ÌÂ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â optické 

prostředí
ÌÂÓ‰ÌÓ¥‰ÌÂ ÓÔÚË˜ÌÂ 

ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â nestejnorodé optic
ké prostředí

ÌÂÔÓÁÓÂ ÓÔÚË˜ÌÂ 
ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â neprůhledné optic
ké prostředí

Ó‰ÌÓ¥‰ÌÂ ÓÔÚË˜ÌÂ 
ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â stejnorodé optické 
prostředí

ÓÔÚË˜ÌÓ „ÛÒÚ¥¯Â ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â pro
středí opticky hustší

ÓÔÚË˜ÌÓ ¥‰¯Â ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â pro
středí opticky řidší

ÓÒÌÓ‚Ì‡ Ù¥ÁË˜Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ základ
ní fyzikální veličina

ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ochlazování
Ô‡ÎË‚Ì‡ ÒÛÏ¥¯ palivová směs
Ô‡‡ pára
Ô‡‡ÎÂÎ¸ÌÂ Á’π‰Ì‡ÌÌfl (‚ÏËÍ‡ÌÌfl), 

¯ÛÌÚÓ‚Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌfl paralelní 
zapojení

Ô‡ÌËÍÓ‚ËÈ ÂÙÂÍÚ skleníkový efekt
Ô‡Ó‚‡ Ï‡¯ËÌ‡ parní stroj
Ô‡Ó‚‡ ÚÛ·¥Ì‡ parní turbína
Ô‡ÒÍ‡Î¸ pascal
ÔÂ‚ËÌÌ‡ ÍÓÚÛ¯Í‡ cívka primární

ÔÂ‚ËÌÌ‡ ÍÓÚÛ¯Í‡ 
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ primární 
cívka transformátoru

ÔÂ‚ËÌÌËÈ ÍÓÌÚÛ ‡ÚÓÏÌÓª 
ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡Ìˆ¥ª primární okruh 
jaderné elektrárny

ÔÂÂ„¥Ú‡ Ô‡‡ přehřátá pára
ÔÂË„ÂÎ¥È přísluní
ÔÂ¥Ó‰ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÔÎ‡ÌÂÚË oběžná 

doba planety
ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌËÈ ÔÓˆÂÒ periodický děj

О

П
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ÔËÚÓÏ‡ ÚÂÔÎÓπÏÍ¥ÒÚ¸ 
(ÚÂÔÎÓπÏÌ¥ÒÚ¸) měrná tepelná 
kapacita

ÔËÚÓÏËÈ ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ ÓÔ¥ měrný 
elektrický odpor

Ô¥‚‰ÂÌÌËÈ Ï‡„Ì¥ÚÌËÈ ÔÓÎ˛Ò jižní 
magnetický pól

Ô¥‚Ì¥˜ÌËÈ Ï‡„Ì¥ÚÌËÈ ÔÓÎ˛Ò sever
ní magnetický pól

Ô¥‚Ì¥˜ÌËÈ ÔÓÎ˛Ò Ò‚¥ÚÛ severní 
světový pól

Ô¥‚ÔÂ¥Ó‰ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl poločas 
přeměny

ÔÎ‡‚‡ÌÌfl Ú¥Î plování těles
ÔÎ‡ÌÂÚ‡ planeta
ÔÎÂ˜Â ÒËÎË rameno síly
ÔÎ¥‚Í‡ film
è-ç ÔÂÂı¥‰ P-N přechod
ÔÓ‚ÂıÌÂ‚‡ ÔÎ¥‚Í‡ ‚Ó‰Ë povrchová 

blána vody
ÔÓ‚ÂıÓ‚ËÈ Ì‡Úfl„ povrchové napětí
ÔÓ‚Ì‡ Ú¥Ì¸, ÂÍ‡Ì plný stín
ÔÓ‚ÌÂ ‚¥‰·ËÚÚfl úplný odraz
ÔÓ‚ÌÂ Á‡ÚÂÏÌÂÌÌfl å¥Òflˆfl úplné 

zatmění Měsíce
ÔÓ‚ÌÂ Á‡ÚÂÏÌÂÌÌfl ëÓÌˆfl úplné 

zatmění Slunce
ÔÓ‚ÌËÈ Ï¥Òflˆ¸ úplněk
ÔÓ„ÎËÌ‡ÌÌfl Á‚ÛÍÛ pohlcování 

zvuku
ÔÓÁËÚË‚Ì‡ ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ pozitivní 

vodivost
ÔÓÎ¥ÒÔ‡ÒÚ, ÚÓÎ¸ kladkostroj
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl Ú¥Î‡ poloha tělesa

‚¥Î¸ÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl Ú¥Î‡ volná 
poloha tělesa

ÌÂÔÓÒÚ¥ÈÌÂ (ıËÒÚÍÂ) ÔÓÎÓÊÂÌÌfl 
Ú¥Î‡ vratká poloha tělesa

ÔÓÎÓÊÂÌÌfl Ú¥Î‡ Û ¥‚ÌÓ‚‡Á¥ rov
novážná poloha tělesa

ÔÓÒÚ¥ÈÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl Ú¥Î‡ stálá 
poloha tělesa

ÔÓ¯ÂÌ¸ píst
ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÂ Á’π‰Ì‡ÌÌfl sériové 

zapojení
ÔÓÒÚ¥ÈÌËÈ ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ 

ÒÚÛÏ stejnosměrný elektrický 
proud

ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ výkon
ÔÓıËÎ‡ ÔÎÓ˘ËÌ‡ nakloněná rovina
ÔÓı¥‰Ì‡ Ù¥ÁË˜Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ odvoze

ná fyzikální veličina
ÔÓ¯ËÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ šíření zvuku
ÔÓ¯ËÂÌÌfl Ò‚¥ÚÎ‡ šíření světla
ÔËÓ‰Ì‡ ‡‰¥Ó‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ přiroze

ná radioaktivita
ÔËÓ‰ÌËÈ Ï‡„Ì¥Ú přírodní magnet
ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸, 

ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ vodivost
ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ „‡ÁÛ vodivost plynů
ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ 

Ì‡Ô¥‚ÔÓ‚¥‰ÌËÍ¥‚ vodivost 
polovodičů

ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ ¥‰ËÌ vodivost 
kapalin

ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ú‚Â‰Ëı Â˜Ó‚ËÌ 
(Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚) vodivost pevných 
látek

ÔÓ‚¥‰ÌËÍ vodič
ÔÓ‚¥‰ÌËÍ Ì‡ÔÛ„Ë vodič napětí

ÔÓÁÓÂ ÓÔÚË˜ÌÂ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â čiré, 
průhledné nebo průsvitné optické 
prostředí

ÔÓÒÚËÈ ÚÓÌ jednoduchý tón
ÔÓÚÓÌ proton
ÔÓÚÓÌÓ‚Â ˜ËÒÎÓ protonové číslo
ÔÛÊÌ¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌË 

(Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ) pružnost látky
ÔÛ˜ÓÍ ÔÓÏÂÌ¥‚ svazek paprsků

ÔÛ˜ÓÍ Ô‡‡ÎÂÎ¸ÌËı 
ÔÓÏÂÌ¥‚ svazek rovnoběžných 
paprsků

ÔÛ˜ÓÍ ÔÓÏÂÌ¥‚, ˘Ó 
ÓÁıÓ‰flÚ¸Òfl svazek rozbíha
vých paprsků

‡‰¥Ó‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ radioaktivita
‡‰¥ÓÌÛÍÎ¥‰ radionuklid
‡‰¥ÛÒ ÍË‚ËÁÌË poloměr křivosti
‡È‰ÛÊÌ‡ Ó·ÓÎÓÌÍ‡ duhovka
Â‡Íˆ¥fl reakce

Р
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ÚÂÏÓfl‰ÂÌ‡ Â‡Íˆ¥fl termonu
kleární reakce

fl‰ÂÌ‡ Â‡Íˆ¥fl jaderná reakce
ÂÁËÒÚÓ rezistor
ÂÁÓÌ‡ÌÒ rezonance
ÂÓÒÚ‡Ú reostat
Â˜Ó‚ËÌ‡, Ï‡ÚÂ¥‡Î látka

·ÂÁÙÓÏÌ‡, ‡ÏÓÙÌ‡ 
Â˜Ó‚ËÌ‡ beztvará látka

„‡ÁÓÔÓ‰¥·Ì‡ Â˜Ó‚ËÌ‡ plynná 
látka

ÍËÒÚ‡Î¥˜Ì‡ Â˜Ó‚ËÌ‡ krystalic
ká látka

¥‰Í‡ Â˜Ó‚ËÌ‡ kapalná látka
Ú‚Â‰‡ Â˜Ó‚ËÌ‡ pevná látka

¥‚ÂÌ¸ ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¥ Á‚ÛÍÛ hladina 
intenzity zvuku

¥‚ÂÌ¸ libela
¥‚ÂÌ¸, ‚‡ÚÂÔ‡Ò vodováha
¥‚ÌÓ‚‡„‡ rovnováha

¥‚ÌÓ‚‡„‡ Ì‡ ‚‡ÊÂÎ¥ 
(‚‡Ê¥Î¸Ì‡) rovnováha na páce

¥‚ÌÓ‚‡„‡ Ì‡ ÌÂÛıÓÏÓÏÛ 
·ÎÓˆ¥ rovnováha na pevné kladce

¥‚ÌÓ‚‡„‡ ÒËÎ rovnováha sil
¥Í rok
Ó·ÓÚ‡ práce

Ó·ÓÚ‡ ÂÎÂÍÚË˜ÌÓ„Ó 
ÒÚÛÏÛ elektrická práce

ÓÁÍÎ‡‰‡ÌÌfl ÒËÎË Ì‡ 
ÒÍÎ‡‰ÌËÍË rozklad síly na složky

ÓÁfl‰ ·ÎËÒÍ‡‚ÍË bleskový výboj
ÓÁÒ¥˛‚‡Î¸Ì‡ Î¥ÌÁ‡ rozptylka
ÓÁ˘ÂÔÎÂÌÌfl fl‰‡ štěpení jádra

ÓÁ˘ÂÔÎÂÌÌfl fl‰Â Û‡ÌÛ štěpení 
jader uranu

ÓÚÓ rotor
Ûı pohyb

‚ÔÓfl‰ÍÓ‚‡ÌËÈ Ûı 
ÏÓÎÂÍÛÎ uspořádaný pohyb 
molekul

ÌÂ‚ÔÓfl‰ÍÓ‚‡ÌËÈ (ı‡ÓÚË˜ÌËÈ) 
Ûı neuspořádaný pohyb

ÌÂ‚ÔÓfl‰ÍÓ‚‡ÌËÈ (ı‡ÓÚË˜ÌËÈ) 
Ûı ÏÓÎÂÍÛÎ neuspořádaný 
pohyb molekul

ÌÂ¥‚ÌÓÏ¥ÌËÈ Ûı nerovnoměr
ný pohyb

Ó·ÂÚ‡Î¸ÌËÈ, Ó·ÂÚÓ‚ËÈ 
Ûı otáčivý pohyb

¥‚ÌÓÏ¥ÌËÈ Ûı rovnoměrný 
pohyb

Ûı ÔÓ ÍË‚¥È křivočarý pohyb
Ûı Ú¥Î‡ pohyb tělesa
Ûı ˜‡ÒÚËÌ Â˜Ó‚ËÌ pohyb částic 

látek
ÛıÓÏËÈ ·ÎÓÍ volná kladka
Ò‡ÌÚËÏÂÚ centimetr

ÍÛ·¥˜ÌËÈ Ò‡ÌÚËÏÂÚ centimetr 
krychlový

Ò‚¥ÚÎÓ světlo
Ò‚¥ÚÎÓ Î‡ÁÂÌÂ světlo laserové

Ò‚¥ÚÎÓ‚Â fl‚Ë˘Â světelný jev
Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ÔÓÏ¥Ì¸ světelný paprsek
Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Í světelný rok
Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ÒÔÂÍÚ světelné spektrum
ÒÂÍÛÌ‰‡ sekunda
ÒÂÂ‰Ìπ ‡ËÙÏÂÚË˜ÌÂ aritmetický 

průměr
ÒÂÂ‰Ìfl ¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ ÌÂ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ„Ó 

ÛıÛ průměrná rychlost nerovno
měrného pohybu

ÒËÎ‡ síla
Ô¥‰¥ÈÏ‡Î¸Ì‡ ÒËÎ‡ vztlaková síla
ÒËÎ‡ „‡‚¥Ú‡ˆ¥ª gravitační síla
ÒËÎ‡ ÚÂÚfl třecí síla
ÒËÎ‡ ÚËÒÍÛ, ÁÛÒËÎÎfl ÚËÒÍÛ tlako

vá síla
ÒËÎÓ‚¥ Î¥Ì¥ª siločáry

ÂÎÂÍÚË˜Ì¥ ÒËÎÓ‚¥ Î¥Ì¥ª elektric
ké siločáry

Ï‡„Ì¥ÚÌ¥ ÒËÎÓ‚¥ Î¥Ì¥ª magnetické 
siločáry

Ò¥ÚÍ¥‚Í‡, Ò¥Ú˜‡ÒÚ‡ Ó·ÓÎÓÌÍ‡ sítnice
ÒÎ¥Ô‡ ÔÎflÏ‡ slepá skvrna
ÒÓÌfl˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ sluneční soustava
ÒÓÌfl˜ÌËÈ „Ó‰ËÌÌËÍ sluneční 

hodiny
ÒÓÌfl˜ÌËÈ ‰ÂÌ¸ sluneční den
ÒÓÌfl˜ÌËÈ ˜‡Ò sluneční čas
ÒÔÂÍÚ spektrum

С
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ÒÔÓÊË‚‡Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ příkon
ÒÔÓÊË‚‡˜ ÂÌÂ„¥ª spotřebič
ÒÔÓÍ¥È Ú¥Î‡ klid tělesa
ÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl pozorování
ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸, ¥‚ÌÓ‚‡„‡ Ú¥Î‡ stabi

lita tělesa
ÒÚ‡Ì Â˜Ó‚ËÌ (Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚) skupen

ství látek
ÒÚ‡ÚÓ stator
ÒÚÛÍÚÛ‡ ‡ÚÓÏ‡ složení atomu
ÒÛÁ¥’fl souhvězdí
ÒÛÏ¥ÊÌ‡ ÔÎÓ˘ËÌ‡ styčná plocha
Ú‡ÌÂÌÌfl tání
Ú‚Â‰¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌË 

(Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ) tvrdost látky
ÚÂÍÛ˜¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌË tekutost látky
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ teplota

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÍËÔ¥ÌÌfl teplota 
varu

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ú‡ÌÂÌÌfl teplota tání
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ú¥Î‡ teplota tělesa

ÚÂÔÎÓ teplo
ÒÂÂ‰Ìfl ÚÂÔÎÓÚ‡ 

ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl měrné skupenské 
teplo

ÚÂÔÎÓ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡Ìˆ¥fl tepelná 
elektrárna

ÚÂÔÎÓÓ·Ï¥Ì tepelná výměna
ÚÂÔÎÓÚ‡ Ù‡ÁÓ‚Ó„Ó ÔÂÂıÓ‰Û 

Á‡ÒÚË„‡ÌÌfl (Ú‚Â‰ÌÂÌÌfl) sku
penské teplo tuhnutí

ÚÂÔÎÓÚ‡ Ù‡ÁÓ‚Ó„Ó ÔÂÂıÓ‰Û 
Ú‡ÌÂÌÌfl skupenské teplo tání

ÚÂÏ¥ÒÚÓ termistor
ÚÂÏÓÏÂÚ, „‡‰ÛÒÌËÍ teploměr
ÚËÒÍ tlak

‡ÚÏÓÒÙÂÌËÈ ÚËÒÍ atmosférický 
tlak

„¥‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÈ ÚËÒÍ hydrosta
tický tlak

ÚËÒÍ „‡ÁÛ tlak plynu
ÚËÒÍ, ÌËÊ˜ËÈ Á‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËÈ, 

˜‡ÒÚÍÓ‚ËÈ ‚‡ÍÛÛÏ podtlak
Ú¥Î‡ Á Ó‰ÌÓÈÏÂÌÌËÏ Á‡fl‰ÓÏ 

(Á‡fl‰ÊÂÌ¥ Ó‰ÌÓÈÏÂÌÌÓ) tělesa 
zelektrovaná souhlasně

Ú¥Î‡ Á ÔÓÚËÎÂÊÌËÏ Á‡fl‰ÓÏ 
(Á‡fl‰ÊÂÌ¥ ÔÓÚËÎÂÊÌÓ) tělesa 
zelektrovaná nesouhlasně

Ú¥Ì¸ stín
ÚÓÌ tón
ÚÓ˜Í‡ ÔËÍÎ‡‰‡ÌÌfl ÒËÎË působiště 

síly
ÚÓ˜Í‡ ÓÁÚ‡‚‡ÌÌfl ÍËÒÚ‡Î¥˜ÌÓª 

Â˜Ó‚ËÌË bod tání krystalické 
látky

Ú‡πÍÚÓ¥fl trajektorie
Ú‡ÌÁËÒÚÓ tranzistor
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ transformátor
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥fl transformace

Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥fl Á 
Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌflÏ transformace 
nahoru

Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥fl Á 
ÔÓÌËÊÂÌÌflÏ transformace dolů

ÚËÙ‡ÁÌËÈ ÂÎÂÍÚË˜ÌËÈ 
ÒÚÛÏ trojfázový elektrický proud

ÚÓÔ¥˜ÌËÈ ¥Í tropický rok
ÚÛ·¥Ì‡ turbína
ÛÎ¸Ú‡Á‚ÛÍ ultrazvuk
ÛÔËÒÍÛ˛˜ËÈ Ì‡ÒÓÒ vstřikovací 

čerpadlo
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì¥ „‚ËÌÚË stavěcí šrouby
Ûfl‚ÌÂ (ÏÌËÏÂ, „‡‰‡ÌÂ) 

ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl zdánlivý obraz
Ù¥ÁË˜Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ fyzikální veličina
ÙÓÍÛÒ ohnisko

ÙÓÍÛÒ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ‰Û„ËÈ 
„ÓÎÓ‚ÌËÈ ÙÓÍÛÒ obrazové 
ohnisko

ÙÓÍÛÒ Ó·’πÍÚË‚‡ ohnisko před
mětové

ÙÓÍÛÒÌ‡ ‚¥‰‰‡Î¸ ohnisková vzdá
lenost
ÙÓÍÛÒÌ‡ ‚¥‰‰‡Î¸ ÒÙÂË˜ÌÓ„Ó 

‰ÁÂÍ‡Î‡ ohnisková vzdálenost 
kulového zrcadla

ÙÓÍÛÒÌ‡ ‚¥‰‰‡Î¸ Î¥ÌÁË ohnisková 
vzdálenost čočky

Т

У

Ф
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ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú fotoaparát
ÙÓÚÓ„‡Ù¥fl fotografie
ÙÓÚÓ‰¥Ó‰ fotodioda
ÙÓÚÓÂÁËÒÚÓ fotorezistor
ÙÓÚÓÒÔ‡Î‡ı fotografický blesk
ı‚ËÎËÌ‡ minuta
ı‚ËÎ¥ vlnění

ÔÓ‰Ó‚ÊÌ¥ ı‚ËÎ¥ podélné vlnění
ÔÓÔÂÂ˜Ì¥ ı‚ËÎ¥ příčné vlnění

ˆÂÌÚ ‚‡„Ë Ú¥Î‡ těžiště tělesa
ˆÂÌÚ ÍË‚ËÁÌË střed křivosti
ˆÂÌÚ Î¥ÌÁË střed čočky
ˆÂÌÚÓ‚ËÈ ÓÁfl‰ hrotový výboj
ˆËÎ¥Ì‰ ‰‚Ë„ÛÌ‡ válec motoru
˜‡Ò čas
˜‡ÒÚÍÓ‚Â Á‡ÚÂÏÌÂÌÌfl å¥Òflˆfl čás

tečné zatmění Měsíce
˜‡ÒÚÍÓ‚Â Á‡ÚÂÏÌÂÌÌfl ëÓÌˆfl čás

tečné zatmění Slunce
˜‡ÒÚÓÚ‡ ÍÓÎË‚‡Ì¸ kmitočet
¯‡ÚÛÌ ojnice
¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ rychlost

¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ Á‚ÛÍÛ rychlost zvuku
¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ„Ó 

ÛıÛ rychlost rovnoměrného 
pohybu

¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ ÛıÛ rychlost pohybu
¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ Ò‚¥ÚÎ‡ rychlost světla

¯Í‡Î‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË 
äÂÎ¸‚¥Ì‡ Kelvinova teplotní 
stupnice

¯Í‡Î‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ñÂÎ¸Ò¥fl Celsi
ova teplotní stupnice

¯Îflı ÛıÛ dráha pohybu
¯ÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ ÔÓ‚ÂıÓÌ¸, ˘Ó 

ÚÛÚ¸Òfl drsnost třecích ploch
¯Ú‡Ì„ÂÌˆËÍÛÎ¸ posuvné měřidlo
¯ÚÛ˜Ì‡ ‡‰¥Ó‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ umělá 

radioaktivita
¯ÚÛ˜ÌËÈ Ï‡„Ì¥Ú umělý magnet
¯ÚÛ˜ÌËÈ ‡‰¥ÓÌÛÍÎ¥‰ umělý radio

nuklid
¯ÛÏ hluk
fl‰ÂÌËÈ Â‡ÍÚÓ jaderný reaktor
fl‰Ó ‡ÚÓÏ‡ jádro atomu
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