BIOLÓGIA
Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – Biológia
Obsah tém:
Bunkové základy dedičnosti



počet chromozómov
morfológia chromozómov

Orgány, sústavy orgánov človeka a ich funkcie














oporná a pohybová sústava
- oporná sústava – kostra
- pohybová sústava – svaly a činnosť svalov
tráviaca sústava a výživa
- tráviaca sústava a fyziológia trávenia
- metabolizmus živín
- výživa a jej dôležité zložky
- minerálne látky a vitamíny
dýchacia sústava
- dýchacie cesty
- pľúca a ich fyziológia
telové tekutiny
- krv a jej funkcie
- zloženie krvi
- krvné skupiny
- tkanivový mok a miazga (lymfa)
srdce a cievna sústava
- prúdenie krvi vlásočnicami a žilami
- choroby srdca a cievnej sústavy
vylučovacia sústava
- stavba a funkcia obličky
- tvorba moču
- význam obličky pre reguláciu telových tekutín
- koža
riadiace a regulačné sústavy
- hormonálna regulácia
- nervová regulácia
- zmyslové orgány
- imunitný systém

Odporúčaná literatúra: Biológia pre gymnáziá, Katarína Ušáková a kol.
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FYZIKA
Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - fyzika
Obsah tém:
Pozorovanie, meranie, experiment



základné fyzikálne veličiny sústavy SI a ich jednotky
vyjadrenie hodnoty veličiny pomocou rôznych násobkov a dielov jednotky s predponami

Periodické deje





periodické deje v prírode
kmitanie, perióda, frekvencia, okamžitá výchylka, amplitúda kmitania
frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť vlny
vlnoplocha

Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta












viditeľné žiarenie
disperzia svetla
interferencia svetla
emisné spektrum, čiarové spektrum, spojité spektrum
princíp rozkladu svetla na spektrum hranolom a optickou mriežkou
tepelné žiarenie
prenos energie tepelným žiarením
infračervené a ultrafialové žiarenie, ich vlastnosti a využitie
fotón žiarenia
röntgenové žiarenie, využitie v medicíne a priemysle
rádioaktivita, žiarenie alfa, beta, gama

Elektromagnetické vlny a optika







spektrum elektromagnetického vlnenia
lom svetla, odraz svetla
šošovky
úplný odraz, lom na hranole
oko, okuliare, lupa
optické prístroje

Použitá a odporúčaná literatúra: Učebnice fyziky pre gymnázia
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