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Název materiálu: Zvuk
Šablona: III/2  Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu: 26
Sada: Zvuk, elektrostatika
Autor: ing. Veronika Šolcová

Ověření ve výuce: Fyzika

Třída: 8. B Datum ověření: 30.1.2012

XII 911:15

Zvuk
Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Zvuk, elektrostatika
Anotace:

1. co je zvuk
2. tón, hluk
3. základní tón a harmonické tóny
4. barva a výška tónu
5. rezonance

XII 279:53

ZVUK

• je to podélné vlnění  
• frekvence 16 Hz až 20 kHz
• vyvolává v lidském uchu vjem

IV 812:10

• 3 podmínky, abychom slyšeli zvuk:

1/ zdroj zvuku
2/ prostředí, kterým se zvuk šíří
3/ zdravý sluch

IV 812:09

• různé zvuky vznikají podle 
tvaru, velikosti a pružnosti 
kmitajících těles a podle toho, 
jak jsou rozkmitána

XII 2710:11

zvuková vlna
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• zvuková vlna je střídavé stlačování a 
roztahování vzduchu

• ve vakuu se zvuk šířit nemůže

XII 279:57

TÓN 
• vyvolán periodickými kmity (hudební zvuk)

HLUK
• vyvolán neperiodickými kmity 
• šum, praskot, rána, řinčení, vrzání, skřípot, 
křik, šramot, šustění, hukot, skřípění... 

XII 279:54

ZÁKLADNÍ TÓN

• chvějící se struny, tyče nebo vzduchové sloupce 
vydávají základní tón jako tón nejnižšího kmitočtu, který 
slyšíme nejsilněji

• spolu s ním vydává těleso i další tóny 
• jejich kmitočty jsou celé násobky kmitočtu základního 
tónu
• jsou to tóny harmonické 
• slyšíme je značně slaběji
• dodávají tónu "barvu"
• barva tónu je určena časovým průběhem

XII 2710:02

• frekvence určuje výšku tónu, který 
zachytíme sluchem

• čím vyšší frekvence, tím vyšší tón

• komorní "a" má frekvenci 440 Hz

• lidské ucho vnímá nejcitlivěji tóny 
s frekvencí 2 kHz až 4 kHz

XII 2710:09

REZONANCE

• zachycení tónu o stejné výšce
• těleso, které rozkmitává nějaká síla, 
se může dostat do rezonance
• stane se to, když ho tato síla 
rozkmitává se stejnou frekvencí, jakou 
by kmitalo těleso volné
• vlastní frekvence tělesa je frekvence, 
s kterou těleso volně kmitá samo

XII 2710:07

Doplň frekvenci:

dolní hranice slyšitelnosti 16 Hz

horní hranice slyšitelnosti 20 kHz
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Citace:

RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8: učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 136 s.

Zvuková vlna
Http://cz.123rf.com/photo_4459163_abstraktna3dilustracemodernareproduktorua
zvukovavlny.html. 123rf.com [online]. [cit. 20111227]. Dostupné z: 
http://us.123rf.com/400wm/400/400/madmaxer/madmaxer0903/madmaxer090300081/4459163
abstraktn3dilustracemodernreproduktoruazvukovvlny.jpg

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu SMART 
NOTEBOOK verze 10.8.864.0 z roku 2011.

XII 2210:52

Metodický list

Téma: Zvuk

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: dřevěná palička, struna

Poznámky:
list č.3 až č.11  výklad
list č.12  žáci doplní frekvence, učitel odkryje správné řešení
list č.13  test k prověření znalostí
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