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Zvukové děje -  souhrnné opakování 
 

 

 

1. Periodický děj je děj, který se  ……………………………… . Mezi periodické děje patří např. 

………………,, …………………., a také ……………………., nebo ještě ………………………. .                                                                                                                                                                       

2. Nejlepší popis periodických dějů nám umožňuje matematické kyvadlo nebo kmitavý ……………. 

pružiny.  Při kmitavém pohybu se těleso postupně vychyluje na obě strany od ……………………. 

polohy.  Amplituda je …………………     ……………………. kmitavého pohybu tělesa. 

3. Perioda je ……….   …………….. ………………., značíme ji ….. a její základní jednotkou je ……….. .  

4. Frekvence kmitavého pohybu udává ……………. …………. za 1s, označujeme ji ………, jednotkou 

je ……….. a mezi periodou a frekvencí platí vztah ……………. . 

5. Vlnění vzniká  …………………. kmitavého pohybu v ……………… . Šíří se pouze v látkách, jejichž 

částice …………………….. .  

6. Zvuk vzniká ………………………………………..těles a tato tělesa nazýváme …………. zvuku.  Zvuk se 

od zdroje šíří vlněním, tzv. zhušťováním a …………………..částic. Čím více jsou částice na sebe 

vázány, tím se zvuk šíří ……………………. .  

7. Podle rozložení částic látky, rozlišujeme zvukové …………….. (např. dřevo, ………….) a zvukové 

………………………….. (např. polystyrén, molitan nebo ………………). Vakuum je nejlepší zvukový 

…………………………, protože …………………………………………………………………… . 

8. V různých látkách se zvuk šíří různou …………………….. . Např. ve vodě se šíří ………………….. než 

ve vzduchu. Velmi dobře se zvuk šíří např. v kovech (využívali indiáni ………………………………….), 

nebo ve skle a ledu. 

9. Při bouřce jsme hrom slyšeli 5 s po záblesku. To znamená, že bouřka je od nás ………………km. 

10. Zvuk se ………….. na odrazných plochách, např. na stěnách panelových domů, ……………… apod. 

Jestliže je odrazná plocha ve vzdálenosti …………….. než 17 m, vnímáme ……………(prodloužená 

poslední slabika). Je-li stěna ve ……………. vzdálenosti než ……..m, vnímáme echo, 

neboli…………….. . 

11. Lidské ucho vnímá zvuk o frekvenci od …….Hz do ……….kHz. Zvuk o stálé frekvenci, vznikající 

pravidelným kmitáním těles, se nazývá ……… . Jeho výška je dána …………………… zvuku. 

Frekvence „komorního a“ je 440 …. . Hudební nástroje rozdělujeme na strunné (např. ………., 



…………………….., ……………….., …………………) a ………………... (např. flétna, klarinet, pozoun, atd.). 

Všechny píšťaly mají společnou vlastnost – čím je délka píšťaly větší, tím je její zvuk …………… . 

Další hudební nástroje jsou založeny na kmitání napnuté blány (např. ……………., ……………..), 

nebo na rozkmitání tyče (např. ……………). 

12. Zvuk o frekvenci nižší než 16 Hz nazýváme ……………………. A používá se především ke 

zkoumání ……………….. a ………………….. nitra Země. 

13. Ultrazvuk je zvuk o frekvenci vyšší než ……………… a má mnoho využití. Především v lékařství 

ke …………………………….., ……………………………. , ……………………….. a také …………………….. . Dále  

ho používáme ke ……………………………., …………………………. nebo ……………………………… . 

Ultrazvuk však vnímají některá …………….., např. psi, ……………. a ………………. . …………………….. 

dokonce „vysílají“ ultrazvuk a následně vnímají jeho ……………….., a tak se orientují v prostoru. 

14. Pro rozlišení množství energie zvuku jsme zavedli další fyzikální veličinu, jejíž jednotkou je 

decibel (dB). Je to …………………………….. . Hluk je sluchový vjem o ………………… intenzitě zvuku. 

Před hlukem je třeba se chránit. Např. odstraněním nebo úpravou ………….. předmětů, 

zvukovou barierou (např. ……………………, ……………………., ………………………. ), chrániči sluchu 

(profese: ………………….., ………………………., ………………………),nebo …………………… vzdálenosti od 

zdroje hluku (např. ………………….., ……………………….., ………………….). 

15. První, kdo se začal zabývat myšlenkou záznamu zvuku s možností opakovaného přehrávání 

byl …………….. Alva ………………. Dnes se zvuk zaznamenává především na ……, nebo ….………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


