
Sylabus Fyzikálnej olympiády v SR 
 

Kategória D 

 

 

Poloha hmotného bodu Určenie polohy hmotného bodu, 

trajektória a dráha 

Súradnicová sústava 

Rýchlosť a zrýchlenie Priemerná a okamžitá rýchlosť, 

rovnomerný pohyb; zrýchlenie, 

rovnomerne zrýchlený a rovnomerne 

spomalený priamočiary pohyb, voľný 

pád 

Úprava výrazov, 

grafické znázornenie 

funkčnej závislosti 

Zložené pohyby Skladanie pohybov a rýchlostí, zvislý 

vrh nahor a nadol, vodorovný vrh 

Riešenie lineárnych 

rovníc a ich sústav, 

kvadratická rovnica  

Newtonove pohybové zákony Sila a jej vektorový charakter; 

hybnosť a zmena hybnosti; 

Newtonove pohybové zákony; 

zostavenie pohybovej rovnice; zákon 

zachovania hybnosti 

Vektory a počítanie 

s nimi, rozklad 

vektora na zložky, 

goniometrické 

funkcie ostrého uhla 

Sily Trenie a trecia sila, tiaž a tiažová 

sila, sila pružnosti, odporová sila, 

vztlaková sila 

Goniometrické 

funkcie ostrého uhla 

Rovnomerný pohyb hmotného 

bodu po kružnici 

Uhlová dráha a uhlová rýchlosť, 

perióda a frekvencia, vzťah medzi 

uhlovou a obvodovou rýchlosťou, 

dostredivé zrýchlenie a dostredivá 

sila 

Veľkosť rovinného 

uhla v oblúkovej 

a stupňovej miere 

Vzťažné sústavy Inerciálne a neinerciálne vzťažné 

sústavy, zotrvačné sily, odstredivá 

sila 

 

Práca a energia Mechanická práca, kinetická energia, 

potenciálna energia tiažová, 

potenciálna energia pružnosti, 

mechanická energia, zákon 

zachovania mechanickej energie; 

priemerný a okamžitý výkon, 

účinnosť mechanických zariadení 

 

Mechanika tuhého telesa Moment sily vzhľadom na os 

otáčania, momentová veta, skladanie 

a rozkladanie síl, ťažisko tuhého 

telesa, rovnovážna poloha tuhého 

telesa 

 



Gravitačné pole Newtonov gravitačný zákon, 

pohybová rovnica družice 

 

Mechanika kvapalín a plynov Hustota kvapalín a plynov, tlak 

v kvapalinách a plynoch, Pascalov 

zákon, hydraulické zariadenia, 

hydrostatický tlak, Archimedov 

zákon 

 

 

 

 

Kategória C 

 

 

Kinematika hmotného bodu Uhlové zrýchlenie, rovnomerne 

zrýchlený a spomalený pohyb po 

kružnici 

 

Mechanika tuhého telesa Otáčavý pohyb tuhého telesa, 

kinetická energia otáčavého pohybu 

tuhého telesa, moment zotrvačnosti 

telesa vzhľadom na os otáčania, 

Steinerova veta, valivý pohyb 

 

Dynamika kvapalín a plynov Ustálené prúdenie ideálnej 

kvapaliny, objemový prietok, rovnica 

spojitosti, Bernoulliho rovnica, 

obtekanie telies reálnou tekutinou, 

Newtonov vzťah pre aerodynamickú 

odporovú silu, aerodynamická 

vztlaková sila 

 

Gravitačné pole Keplerove zákony, pohyb telies 

v centrálnom gravitačnom poli, prvá 

a druhá kozmická rýchlosť, pohyb 

v tiažovom poli Zeme – šikmý vrh 

 

Molekulová fyzika Relatívna atómová a molekulová 

hmotnosť, látkové množstvo, 

vnútorná energia, teplo, prvá veta 

termodynamická, termodynamická 

teplota, kalorimetrická rovnica, 

výhrevnosť paliva, prenos vnútornej 

energie vedením tepla 

 

Štruktúra a vlastnosti látok Stredná kvadratická rýchlosť 

a stredná kinetická energia molekúl 

plynu, tlak plynu, stavová rovnica 

pre ideálny plyn; izotermický, 

 



izochorický, izobarický a adiabatický 

dej s ideálnym plynom, práca plynu, 

kruhový dej a jeho účinnosť; 

deformácia pevného telesa, 

normálové napätie, Hookov zákon, 

teplotná rozťažnosť pevných látok; 

povrchová sila a povrchové napätie 

kvapalín, kapilárny tlak a kapilárne 

javy, teplotná objemová rozťažnosť 

kvapalín; skupenské premeny, 

skupenské teplo; vodná para 

v atmosfére, vlhkosť vzduchu 

Elektrické pole Coulombov zákon, intenzita 

elektrického poľa, elektrický 

potenciál, elektrické napätie, plošná 

hustota náboja, kapacita vodiča, 

kondenzátory a ich spájanie, energia  

kondenzátora  

 

Elektrický prúd v látkach Elektrický prúd, elektrická vodivosť 

a elektrický odpor, rezistivita 

a geometria vodiča, Ohmov zákon, 

závislosť elektrického odporu od 

teploty, spájanie rezistorov, 

elektrická práca a výkon v obvode 

jednosmerného prúdu, Joulovo teplo, 

účinnosť prenosu elektrickej energie 

 

 

 

 

Kategória B 

 

 

Mechanické kmity a vlny Okamžitá výchylka, rýchlosť 

a zrýchlenie kmitavého pohybu, 

skladanie kmitov; mechanický 

oscilátor, dynamika kmitavého pohyb, 

perióda a frekvencia kmitov, pohybová 

rovnica kmitavého pohybu, kyvadlá, 

energia kmitavého pohybu; rovnica 

postupnej vlny, interferencia vlnení, 

stojaté vlnenie, Huygensov princíp, 

odraz a lom vlnenia; zvuk a jeho 

vlastnosti, Dopplerov jav 

Goniometrické 

funkcie 



Elektrický prúd v látkach Riešenie elektrických sietí, 

Kirchhoffove zákony; vedenie 

elektrického prúdu v polovodičoch, 

vlastná a prímesová vodivosť, diódový 

a tranzistorový jav; vedenie 

elektrického prúdu v kvapalinách, 

Faradayove zákony elektrolýzy; 

samostatný a nesamostatný výboj 

v plyne, katódové žiarenie 

 

Magnetické pole Magnetická sila, indukcia 

magnetického poľa, pole vodiča, 

závitu, cievky a dvojice vodičov, 

pohyb nabitej častice v magnetickom 

poli, Lorentzova sila, magnetické 

vlastnosti látok; magnetický indukčný 

tok, zákon elektromagnetickej 

indukcie, vlastná indukcia, indukčnosť 

cievky 

 

Striedavý prúd Obvody striedavého prúdu, fázový 

posun prúdu a napätia, výkon 

striedavého prúdu, efektívna hodnota 

prúdu a napätia, sériový a paralelný 

RLC obvod, transformovanie napätia 

a prúdu 

Komplexné čísla 

 

 

Kategória A 

 

 

Elektromagnetické vlny Oscilačný obvod, elektromagnetická 

vlna a jej rovnica, vlastnosti EMV, 

interferencia svetla, tenké vrstvy, 

difrakcia svetla na štrbine a na optickej 

mriežke, polarizácia svetla, prenos 

elektromagnetickej energie žiarením, 

základné fotometrické veličiny, 

žiarenie čierneho telesa, röntgenové 

žiarenie, Braggova rovnica 

Vektorový počet; 

diferenciálny 

a integrálny počet 

Zobrazovanie optickými 

sústavami 

Zobrazovanie odrazom svetla (rovinné 

a guľové zrkadlá), zobrazovanie 

lomom svetla (šošovky), optické 

sústavy (lupa, mikroskop, ďalekohľad) 

 

Kvantová fyzika Energia a hybnosť fotónu,  



fotoelektrický jav, de Broglieho 

vlnová dĺžka, kvantovanie energie 

atómov, Bohrov model atómu vodíka, 

Heisenbergov princíp neurčitosti 

Relativita  Lorentzove transformácie, dilatácia 

času, kontrakcia dĺžok, relativistické 

skladanie rýchlostí, relativistické 

vzťahy pre hmotnosť a hybnosť, vzťah 

medzi energiou a hmotnosťou 

 

Jadrová a časticová fyzika Polomer atómového jadra, väzbová 

energia, hmotnostný úbytok, 

rádioaktivita (aktivita žiariča, zákon 

rádioaktívnej premeny), jadrové 

reakcie (štiepenie jadra, jadrová 

syntéza), detekcia a urýchľovanie 

elementárnych častíc 

 

 

 

 


