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I. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

SKÚMAME MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

1. Podčiarkni každý kov, ktorý má feromagnetické vlastnosti.

• meď • železo • hliník • kobalt • cín • nikel •

2. Podčiarkni každé teleso, ktoré bude magnet priťahovať.

• niklový drôt • hliníková minca • plastový pohár • ceruzka • oceľový kľúč • krieda •

3. Podčiarkni nerast, ktorý má magnetické účinky.

• kalcit • žula • magnetit •

4. Na obrázku je nakreslený tyčový magnet ležiaci na stole. Okolo neho sú položené magnetky.

a) Vyfarbi konce magnetu správnymi farbami.

b) Pomenuj časti magnetu.

   S:  ......................................

   N:  ......................................

           :  ...................................... 

c) Dokresli, ako sa natočia magnetky.

5. Na obrázkoch sú nakreslené rovnaké tyčové magnety zavesené na šnúrke. Rozhodni, ktorý obrá-
zok správne znázorňuje správanie magnetov. Vysvetli, aká chyba je na ostatných obrázkoch.

                   A                                                 B                                                        C

 Správny je obrázok: .....................

 Vysvetlenie:  ......................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

6. Prečiarkni v tvrdeniach nesprávne slová.
Dva súhlasné póly magnetov sa navzájom priťahujú / odpudzujú.
S rastúcou vzdialenosťou sa účinky magnetického poľa magnetu zosilňujú / zoslabujú.
Pri neutrálnom pásme magnetu sú jeho silové účinky najsilnejšie / najslabšie.
Severný pól magnetu označujeme písmenom S / N podľa anglického slova south / north.
Severný pól magnetu najčastejšie znázorňujeme modrou / červenou farbou.

južný pól
severný pól
neutrálne pásmo

B

Súhlasné póly magnetov sa musia odpudzovať, silové pôsobenie 
je vždy vzájomné, preto sa musia pohnúť oba magnety.
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I. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

8. Rozhodni o pravdivosti tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je tvrdenie nesprávne, oprav chybu.

Dva magnety na seba vzájomne pôsobia iba vtedy, ak sa dotýkajú. ÁNO / NIE
Ak vložíme tyčový magnet medzi železné klinčeky, najviac sa ich prichytí na póloch. ÁNO / NIE
Dva nesúhlasné póly magnetu sa vzájomne priťahujú. ÁNO / NIE
Južný pól magnetu označujeme písmenom S. ÁNO / NIE
Južný pól magnetu znázorňujeme červenou farbou.   ÁNO / NIE
Po rozlomení tyčového magnetu na dve časti bude mať každá časť iba jeden pól. ÁNO / NIE

7. Tyčový magnet bez označenia pólov je zavesený na šnúrke (obr. A). Rukou k nemu približujeme 
južný pól ďalšieho magnetu. Zavesený magnet sa vychýli.
a) Správne označ a vyfarbi póly zaveseného magnetu.
b) Vysvetli správanie zaveseného magnetu. ...................................................................................
c) Nakresli správanie magnetu, ak:   –  ruku priblížime (obr. B)
               – v ruke držíme 2 magnety (obr. C)
               – medzi magnety vložíme zošit (obr. D)

A B C D

MAGNETIZÁCIA LÁTKY • AKO SI VYROBIŤ MAGNET
1. Priblížením magnetu A zľava sa klinec zvalil doprava.  

Označ póly magnetov a klinca. 

2. Pod železnú guľôčku zavesenú na pružine postupne prikladáme rovnaké magnety podľa obrázka. 
Rozhodni, v ktorom prípade sa predĺži pružina 

a) najviac ............. .  Vysvetlenie: ................................................................................................

b) najmenej .......... .  Vysvetlenie: ................................................................................................

   A                      B                      C                         D

Vzájomné odpudz. sa  dvoch súhlasných 
magnet. pólov spôsobilo pohyb magnetov.

B

C
Zosilní sa účinok magnetického poľa.
V okolí neutrálneho pásma je magnetická sila najmenšia.

...aj vtedy, keď sa priamo nedotýkajú

modrou farbou

...opäť oba póly



4

I. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

3. Oceľový valček sme priložili k tyčovému magnetu nad miskou so želez-
nými klinčekmi. Potom sme magnet oddialili. Situácia je nakreslená na 
obrázku.

a) Správne označ póly na tyčovom magnete aj oceľovom valčeku.
b) Pomenuj jav, ktorý spôsobil pritiahnutie klinčekov. ............................
c) Stal sa oceľový valček trvalým magnetom? Vysvetli.

  ............................................................................................................

4. Správne doplň chýbajúce časti textu podľa významu.

Zmagnetizovať možno len telesá z (akých) ............................................ látok. Je k tomu potrebné 

................................... pole. Ak je teleso z magneticky mäkkej ocele, tak z neho vznikne len  

................................... magnet. Aby sa teleso stalo trvalým magnetom, musí byť z magneticky  

................................... ocele.

5. Na obrázku je uprostred tyčový magnet a vedľa neho  
magnetka a oceľový kľúč.
a) Správne označ póly magnetu.
b) Správne označ póly na kľúči, ktorý sa zma gne ti

zoval.
c) Ktorým smerom sa bude vychyľovať  

zave sený kľúč? Vyznač šípkou pod kľúč.

6. Nad misku so železnými klinčekmi približujeme rovnaké magnety podľa obrázkov. Priraď obráz-
kom poradie podľa rastúceho počtu klinčekov, ktoré sa prichytia. Vysvetli.

  ...........................................................................................................................................................

      ................                      ................                       ................

7. Remeselníci pre uľahčenie svojej práce často používajú skrutkovače, na ktorých sa udržia skrutky. 
Vysvetli výhody a príčinu takéhoto správania. Z akého materiálu je hlavička skrutkovača?

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

8. Nájdi z vhodných zdrojov informácie o tom, ako sa dajú telesá odmagnetizovať.

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

magnetizácia

Keďže klinčeky ostali na valčeku, stal sa trvalým magnetom, 
čiže vyrobený z magneticky tvrdej ocele.

feromagnetických
magnetické
dočasný
tvrdej

V uvedenom poradí rastie silový účinok dvojice magnetov

1 3 2 

Keďže skrutky sú oceľové (feromagnetické), aby sa na skrutkovači udržali, musí 
byť hlavička skrutkovača magnetom. Výhoda: skrutky netreba pridŕžať a ľahšie ich 
pripevníme na požadované miesto.

odmagnetizovanie = demagnetizácia je možná napríklad prudkými opakovanými 
nárazmi magnetov, výrazným zahriatím
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I. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

Magnetické indukčné čiary sú skutočné čiary. ÁNO / NIE
Magnetickými indukčnými čiarami znázorňujeme pôsobenie magnetického poľa. ÁNO / NIE
Magnetické indukčné čiary nemajú smer. ÁNO / NIE
Magnetické indukčné čiary sú uzavreté krivky. ÁNO / NIE

10. Na obrázku je pohľad zhora na tyčový magnet položený na sklenej doštičke.
a) Dokresli magnetické indukčné čiary v okolí magnetu.
b) Vyznač smer magnetických indukčných čiar.
c) Navrhni, ako by si prakticky získal tvar magnetických 

indukčných čiar.

11. Na obrázku je pohľad zhora na dva tyčové magnety položené na sklenej doštičke.
a) Dokresli magnetické indukčné čiary v okolí magnetov.
b) Vyznač smer magnetických indukčných čiar.

  9. Rozhodni o pravdivosti tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je tvrdenie nesprávne, oprav chybu.

ZEM AKO MAGNET

1. Zhodnoť pravdivosť tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je informácia nesprávna, oprav chybu.

Jadro Zeme je tvorené hlavne z roztaveného železa a niklu. ÁNO / NIE
Magnetické a zemepisné póly Zeme sú na tom istom mieste. ÁNO / NIE
Magnetka je tenký tyčový magnet otáčavý okolo zvislej osi. ÁNO / NIE
Magnetka je vyrobená z magneticky mäkkej ocele. ÁNO / NIE
Kompas sa dá použiť na určovanie azimutu. ÁNO / NIE

2. Správne doplň chýbajúce časti textu podľa významu.

V blízkosti severného zemepisného pólu Zeme sa nachádza ................................ magnetický pól 

a v blízkosti južného zemepisného pólu sa nachádza ................................ magnetický pól. V okolí 

Zemegule sa okrem gravitačného poľa nachádza aj ........................................ pole. Jeho účinky sa 

s rastúcou vzdialenosťou od povrchu ............................................................. .

južný
severný

magnetické
zmenšujú

... myslené

majú smer od severného k južnému pólu.

...nie sú na tom istom mieste, magnetické 
póly sú voči zemským orientované opačne

Buzola sa dá použiť.
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I. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

3. Na obrázku je znázornené magnetické 
pole Zeme.

a) Doplň do obrázka náz vy magne-
tických pólov Zeme.

b) Do prázdnych krúžkov správne 
dokresli šípkou polohu magne-
tiek.

4. Na obrázku je znázornená pomôcka.

a) Pomenuj pomôcku. ................................................

b) Na čo sa pomôcka používa?

 ................................................................................

c) Ktoré sú hlavné časti pomôcky?

  ................................................................................

  ................................................................................

 ................................................................................

5. Nájdi z vhodných zdrojov a zapíš informácie o histórii objavenia kompasu.

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

6. V dnešnej dobe okrem kompasu a buzoly na orientáciu využívame aj novšie technológie.

a) Prečo je určovanie svetových strán pomocou kompasu alebo buzoly nepresné?

  .....................................................................................................................................................

b) Ako sa dnes najrýchlejšie určuje poloha na ľubovoľnom mieste na Zemi?

  .....................................................................................................................................................

7. Podčiarkni zamestnania, v ktorých je dôležité vedieť určiť svetové strany.

• bankár • horský vodca • murár • kapitán námornej lode • architekt • spisovateľ •

kompas

na určovanie svetových strán

magnetická strelka, smerová ružica

Prvým kompasom bol pravdepodobne kus magnetitu, plávajúci na drevenej podložke 
v nádobe s vodou. Kompasy sú známe už z starovekej Číny. Prvá zmienka o kompase 
pochádza zo 4. storočia.

Strelka kompasu alebo buzoly nesmeruje presne k severnému zemepisnému pólu, 
čo súvisí s tým, že magnetické a zemepisné póly nesplývajú, sú len v ich blízkosti.

Napríklad pomocou GPS (satelitný systém).
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II. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

SKÚMAME ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK • ELEKTRICKÝ NÁBOJ

1. Na obrázku je model atómu. K čiaram správne doplň názvy jednotlivých častí.

2. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.

 V obale atómu sa nachádzajú protóny / elektróny.

 Neutróny sa nachádzajú v jadre / obale atómu.

 Atóm je navonok ako celok elektricky kladne nabitý / neutrálny / záporne nabitý.

 Ak odoberieme z obalu atómu elektróny, tak vznikne katión / anión.

3. Na obrázkoch sú nakreslené protóny, elektróny a neutróny. Rozhodni, či sa priťahujú, odpudzujú 
alebo na seba nepôsobia elektrickými silami. Vyznač do obrázka smer síl, ktorými na seba pôsobia. 

a)             ...........................................

b)             ...........................................

c)             ...........................................

d)             ...........................................

e)             ...........................................

4. Na obrázku sú nakreslené modely častíc. Každú pomenuj a rozhodni, ktoré z nich sú

a) neutrálne atómy: ......................................

b) katióny: ....................................................

c) anióny: .....................................................
     A                            B                            C                            D

       ..............................    ..............................    ..............................    ..............................

5. Správne doplň chýbajúce časti textu podľa významu.

Okolo každého elektricky nabitého telesa sa vytvorí ...................................... pole, ktoré pôsobí  

............................................... na iné elektricky nabité telesá. Účinok sa s rastúcou vzdialenosťou 

.............................................. .

elektrón

protón
neutrón

atómové jadro
atómový obal

odpudzujú
priťahujú
nepôsobia
nepôsobia
odpudzujú

B, C

A
D

katión lítia atóm vodíka atóm hélia fluoridový anión

elektrické
elektrickou silou

zmenšuje
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II. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

6. Martina si česala umyté suché vlasy plastovým hrebeňom a zistila, že jej vlasy sa priťahujú k hrebeňu.

a) Ako sa volá jav, ktorý Martina česaním vyvolala? .....................................................................

b) Čo vieš napísať o elektrickom náboji vlasov a hrebeňa po česaní?

 .............................................................................................

 .............................................................................................

c) Vysvetli, čo sa počas česania dialo, že sa vlasy začali 
k hre beňu priťahovať.

 .............................................................................................

 .............................................................................................

7. Mišo prstami trel dve polyetylénové vrecúška na potraviny. V návode toh-
to pokusu čítal, že počas trenia sa niektoré elektróny z prstov premiestňu-
jú na vrecúška.

a) Aký druh náboja (znamienko) bude na vrecúškach po trení prstami? 

...........................
b) Aké elektrické sily budú pôsobiť medzi dvoma vrecúškami po trení? .......................................

c) Čo vieš povedať o elektrickom náboji hárku papiera, ak sa priťahuje k polyetylénovému  
vrecúšku? ....................................................................................................................................

ELEKTRICKÉ POLE • ELEKTROMETER

1. Veľkú dutú kovovú guľu sme nabili záporne. Približujeme k nej  
nabitú polystyrénovú guľôčku zavesenú na špagáte (pozri obrázok).
a) Rozhodni podľa obrázka, aký druh elektrického náboja nesie 

polystyrénová guľôčka. Vysvetli.
 ....................................................................................................

b) Odhadni, ako sa bude meniť výchylka špagátu, ak budeme 
guľôčku vzďaľovať od dutej kovovej gule.

 ....................................................................................................

2. Na obrázku je nakreslená užitočná pomôcka.
a) Pomenuj pomôcku, ktorú znázorňuje obrázok.

  ..............................................................................
b) Vysvetli, na čo slúži.

  ..............................................................................
c) Pomenuj jednotlivé časti priamo do obrázka.
d) Vysvetli princíp činnosti.

  ..............................................................................

  ..............................................................................

Elektrizácia

Hrebeň sa česaním zelektrizoval kladne, vlasy 
záporne.

Niektoré elektróny prešli z hrebeňa na vlasy. Vznikli 
katióny v hrebeni a anióny vo vlasoch, preto sa 
vlasy  začali priťahovať k hrebeňu.

– (záporný)

náboj bude kladný

Polystyr. guľôčka nesie kladný náboj, pretože sa 
priťahuje k zápornej kovovej guli.

Výchylka sa bude zmenšovať, pretože s narastajúcou 
vzdialenosťou slabne pôsobenie elektrickej sily.

Elektrometer(elektroskop)

Na zisťovanie toho, či je teleso elektricky nabité.

Kladne nabitá tyč opretá o platňu elektroskopu spôsobí, že voľné 
elektróny platne sú priťahované k nej. Vo vodivo spojenej platni, 
ručičke  a tyčinke, o ktorú je ručička uchytená  vznikne prebytok 
kladného náboja. Keďže sú ručička aj tyčinka súhlasne nabité, budú sa 
odpudzovať, čo sa prejaví výchylkou ručičky.

odpudivé sily

platnička

tyčinka
 obal

stojan

ručička
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II. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Dátum:

Atóm je navonok elektricky neutrálny. ÁNO / NIE
V jadre atómu sa nachádzajú neutróny a elektróny. ÁNO / NIE
Katión vznikne zväčšením počtu elektrónov v obale atómu. ÁNO / NIE
Dve telesá s nesúhlasnými nábojmi sa vzájomne odpudzujú. ÁNO / NIE
Vo väčšej vzdialenosti sa elektricky nabité telesá priťahujú viac ÁNO / NIE
Elektricky nabité telesá na seba pôsobia len vtedy, ak sa bezprostredne dotýkajú. ÁNO / NIE
Elektrické pole pôsobí silou na všetky okolité telesá. ÁNO / NIE
Uzemnenie elektrometra dosiahneme, ak sa dotkneme jeho kovovej platne rukou. ÁNO / NIE

4. Elektrometer na obrázku je záporne nabitý.

a) Vysvetli, čo znamená, že elektrometer je záporne nabitý.

 ............................................................................................................

b) Vysvetli, čo sa stane, ak sa platničky elektrometra dotkneme plasto-
vou tyčou.

 ............................................................................................................

c) Vysvetli, čo sa stane, ak sa platničky elektrometra dotkneme kovo-
vou tyčou.

  .....................................................................................................................................................

d) Čo sa označuje tzv. uzemnením elektrometra? ...........................................................................

5. Kladne zelektrizovanú tyč priblížime (nedotkneme sa) k platničke elektrometra (obr. A).

3. Rozhodni o pravdivosti tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je informácia nesprávna, oprav chybu.

A CB

a) Znázorni do obrázka A pomocou znamienok + a – náboj na platničke a ručičke elektrometra. 
Pomenuj jav, ktorý prebehol. ......................................................................................................

b) Nakresli do obrázka B polohu ručičky elektrometra po tom, ako sa platničky elektrometra 
dotkneme prstom. Pomenuj jav, ktorý prebehol. ........................................................................

c) Oddialime najskôr prst a potom zelektrizovanú tyč. Nakresli do obrázka C polohu ručičky a 
znázorni pomocou znamienok + a – náboj na platničke a ručičke elektrometra.

Jeho platňa, tyčinka  a ručička majú záporný náboj.

Plastová tyč je izolant, takže nedochádza k žiadnym zmenám.

Kovová tyč je vodič, bude  záporne nabitá, lebo odvedie časť elektrónov ručičky, 
tyčinky aj platne elektrometra, čím sa výchylka ručičky mierne zmenší.
             Pri vodivom dotyku elektrometra s povrchom zeme 
sa platňa, tyčinka a ručička stanú elektricky neutrálne prechodom prebytočných elektrónov do zeme.

elektrostatická indukcia

uzemnenie

protóny
zmenšením
priťahujú
menej

môžu pôsobiť aj vtedy, ak sa nedotýkajú
nabité telesá
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

      ...............................................   ...............................................   ...............................................

ELEKTRICKÝ OBVOD • ELEKTRICKÉ VODIČE A IZOLANTY
1. Zakrúžkuj žiarovku v tom obvode, v ktorom bude 

svietiť.

 

2. Dopíš ku  
schematickým  
značkám  
názov časti 
elektrického 
obvodu, ktorú 
znázorňujú.

 
a) Podčiarkni značky, ktoré znázorňujú elektrický zdroj. 
b) Zakrúžkuj značky, ktoré znázorňujú elektrický spotrebič. 
c) Daj do rámčeka značky, ktoré znázorňujú meracie prístroje. 

3. Ani v jednom z troch obvodov na obrázku žiarovka nesvieti. Vysvetli.

4. Nakresli schému jednoduchého elek trického 
obvodu, ktorý obsahuje batériu elektrických 
článkov, spínač a zvonček.

5. Dom, v ktorom býva Juro, má predný aj zad-
ný vchod. Zazvoniť sa dá pri oboch. Nakresli 
schému takéhoto elektrického obvodu.

 el. vodič    spínač       poistka       rezistor            reostat

  monočlánok  batéria článkov     ľub. zdroj        cievka  zvonček

     žiarovka      galvanometer        motor         ampérmeter     voltmeter

chýbajúci zdroj el. napätia el. obvod nie je uzavretý plast v obvode je izolant
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

6. Oba elektrické obvody sú zostavené zo zdroja, žiarovky a dvoch spínačov. Pod každý obrázok 
dopíš, do ktorej polohy musia byť nastavené spínače, aby žiarovka svietila.
 

   A         B 

   ....................................................  ....................................................

7. Látky roztrieď tak, že elektrické vodiče zakrúžkuješ a elektrické izolanty prečiarkneš. Predpokla-
dáme, že všetky látky majú izbovú teplotu.

• papier • vzduch • voda • železo • guma • bavlna • meď • striebro • plast •

8. a)  Zakrúžkuj tie telesá, ktoré môžu byť súčasťou uzavretého elektrického obvodu.

• oceľový kľúč • plastové pravítko • kožené púzdro • zápalka • hliníková vidlička •

b)  Čo majú spoločné zakrúžkované telesá? .....................................................................................

  .....................................................................................................................................................

9. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.

 Elektrické vodiče sú látky, ktoré dobre / zle vedú elektrický prúd, lebo obsahujú / neobsahujú do-
statok voľných nabitých / neutrálnych častíc na prenášanie elektrického náboja v látke.

 Elektrické izolanty (nevodiče) sú látky, ktoré dobre / zle vedú elektrický prúd, lebo obsahujú / 
neobsahujú dostatok voľných nabitých / neutrálnych častíc na prenášanie elektrického náboja v látke.

Oba spínače musia byť 
zatvorené súčasne.

Zatvorený musí byť spínač 
č. I. alebo č. II.

Telesá sú kovové, a teda sú to elektrické vodiče.
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

FYZIKÁLNA VELIČINA ELEKTRICKÝ PRÚD • MERANIE PRÚDU

1. Vyjadri elektrický prúd v rôznych jednotkách.

 1 650 mA  =  .................... A           0,42 A  =  .................... mA

      40 kA  =  .................... A           38,6 A  =  .................... kA

2. Šimon odmeral prúdy prechádzajúce troma spotrebičmi: žiarovkou, hriankovačom a kalku-
lačkou. Získal tri hodnoty: 0,006 kA, 2,2 A, 70 mA. Správne priraď k spotrebičom prúdy a 
usporiadaj ich od najmenšieho po najväčší.

 prúd:     ...................          <          ...................          <          ...................

 spotrebič: ..................................       ..................................       ..................................

3. Zhodnoť pravdivosť tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je informácia nesprávna, oprav chybu.

Čím viac elektrického náboja prejde prierezom vodiča za určitý čas, tým prechádza 
vodičom väčší elektrický prúd. ÁNO / NIE

Jednotkou elektrického prúdu je volt. ÁNO / NIE
Ampérmeter s nulou uprostred stupnice sa volá galvanometer. ÁNO / NIE
Elektrický prúd, ktorého smer sa nemení, voláme striedavý. ÁNO / NIE

4. V jednoduchom elektrickom obvode Zuzka zapojila postupne ampérmeter na 3 rôzne miesta. Po-
rovnaj hodnoty, ktoré ampérmetrom namerala. Vysvetli.

  ...........................................................................................................................................................

5. Na obrázku je znázornený predný panel meracieho zariadenia zapojeného do elektrického obvodu.

a) Akú veličinu zariadenie meria? ...................

b) V akých jednotkách zariadenie meria? ...................

c) Aký merací rozsah zariadenia je nastavený? ...................

d) Aký veľký je najmenší dielik stupnice? ...................

e) A akou chybou zariadenie meria? ...................

f) Akú hodnotu ukazuje ručička? ...................

1,65
40 000

420

0,07 A 2,2 A  6 A

kalkulačka žiarovka hriankovač

0,0386

Zuzka namerala na každom mieste rovnaký prúd, pretože vo všetkých 3 prípadoch ide o 
jednoduchý elektrický obvod.

el. prúd
v Ampéroch

3A
0,25 A

0,125 A
2,5 A
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

6. Milan výpočtom určil, že obvodom má prechádzať elektrický prúd veľkosti 0,5 A. Ampérmetrom 
overuje svoj výpočet. K dispozícii má prístroj s dvoma meracími rozsahmi, preto bude merať 
dvakrát. Doplň chýbajúce charakteristiky oboch meraní a do obrázkov dokresli, kam sa posunie 
ručička pri jednotlivých meraniach.

 merací rozsah: ................................................            ................................................

 najmenší dielik: ..............................................   ................................................

 chyba merania: ...............................................      ................................................

7. Prečiarkni nesprávne slová v texte.
Veľkosť elektrického prúdu meriame voltmetrom / ampérmetrom / multimetrom.
Ručičkový ampérmeter s nulovou hodnotou uprostred je galvanometer / nulometer.
Smer elektrického prúdu v obvode sa dá určiť pomocou ampérmetra / galvanometra. 
Ampérmeter zapájame do elektrického obvodu sériovo / paralelne.
Merací rozsah ampérmetra by mal byť menší / väčší ako predpokladaná veľkosť meraného prúdu.
Svorka ampérmetra označená + sa spája s rovnako / opačne označenou svorkou zdroja.

0,6 A
0,05 A
0,025 A

3 A
0,25 A
0,125 A
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

ELEKTRICKÉ SILY VO VODIČI • ELEKTRICKÝ PRÚD V KOVOVOM VODIČI

1. Na obrázku je nakreslený zväčšený pohľad na kovový vo-
dič aj s časticami v jeho vnútornej štruktúre.

 

a) Pomenuj častice tvoriace vnútornú štruktúru kovu. 

   ..............................................................................

     ..............................................................................

b) Naznač nad vodič šípkou smer sily, ktorá pôsobí na voľné elektróny.

c) Ktoré častice vo vodiči sa môžu voľne pohybovať? ..................................................................

d) Nakresli šípkou k pohybujúcim sa časticiam smer ich pohybu.

e) Vedľa žiarovky dokresli hrotom šípky smer pohybu  a dohodnutý smer elektrického prúdu I.

2. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.

 Zdroj elektrickej energie vytvorí vo vodiči elektrické / gravitačné pole, v ktorom na nabité častice pô-
sobí elektrická / gravitačná sila. Jej pôsobením sa voľné nabité častice začnú chaoticky / usmernene 
pohybovať, čím zväčšujú svoju polohovú / pohybovú energiu.

 Pri zrážkach s atómami alebo kladnými iónmi voľné elektróny svoju rýchlosť zmenšujú / zväčšujú,  
čím strácajú / získavajú pohybovú energiu. Táto energia sa prejaví ako svetlo / teplo, preto sa vodič 
počas prechodu elektrického prúdu ochladzuje / zahrieva.

 Voľné elektróny sa pohybujú v celom kovovom vodiči od kladnej / zápornej svorky zdroja ku 
kladnej / zápornej svorke zdroja. Dohodnutý smer elektrického prúdu je v smere / proti smeru 
pohybu voľných elektrónov. 

3. V obvodoch zakresli šípkou smer pohybu elektrónov aj dohodnutý smer elektrického prúdu. Do-
plň aj výchylku galvanometra.

katióny kovu
voľné elektróny

elektróny
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

ELEKTRICKÉ NAPÄTIE • MERANIE NAPÄTIA

1. a)  Nakresli schému elektrického obvodu so zdrojom, spí-
načom a žiarovkou. Do obvodu dokresli prístroje, ktorý-
mi odmeriaš prúd prechádzajúci žiarovkou a napätie na 
koncoch žiarovky.

b)  Pomenuj prístroj, ktorým odmeriaš

  elektrický prúd .............................................

  elektrické napätie .........................................

2. Martin meria parametre elektrického obvodu multimetrom, 
ktorého predný panel je na obrázku.

a) Ktorú veličinu Martin meria? .........................................

b) V akých jednotkách Martin meria? ................................

c) Aký je merací rozsah prístroja? ......................................

d) Aký je najmenší dielik stupnice? ....................................

e) S akou chybou Martin meria? .........................................

f) Akú hodnotu ukazuje prístroj? ........................................

3. Zuzka chce čo najpresnejšie určiť hodnotu elektrického na-
pätia tzv. plochej batérie pomocou univerzálneho meracieho 
prístroja, ktorého predný panel je na obrázku.

a) Dokresli vodiče ku svorkám prístroja, ktoré by Zuzka 
mala použiť.

b) Dokresli predpokladanú polohu ručičky počas merania.

4. Na obrázkoch sú schémy elektrických obvodov. Dokresli do schém

a) ampérmetre, ktorými odmeriaš prúd v nerozvetvenej časti obvodu,

b) voltmetre, ktorými odmeriaš napätia na žiarovkách,

c) spínače, ktorými zapneš naraz oba spotrebiče v obvode.

ampérmeter
voltmeter

el. napätie
vo voltoch
30 V
2,5 V
1,25 V
10 V
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA

1. Domáce elektrické spotrebiče získavajú energiu z rôznych zdrojov. Červenou farbou podčiarkni 
prístroje, ktoré využívajú zásuvky a modrou farbou tie, ktoré majú akumulátor alebo elektroche-
mický článok.

• rýchlovarná kanvica • kalkulačka • televízor • elektrický sporák • automobil • mixér •  
• mobil • MP3 prehrávač •

2. Batéria článkov môže vzniknúť spojením 3 monočlánkov s napätím 1,5 V dvoma spôsobmi.

          A  za sebou                           B  vedľa seba

a) Urči výsledné napätie batérií. A: ...........     B: ...........

b) Ktorým spojením monočlánkov získame batériu s väčšou životnosťou? ...........
c) Koľko monočlánkov a akým spôsobom treba spojiť, aby vznikla batéria s napätím 9 V schop-

ná napájať rádiomagnetofón? .....................................................................................................
d) Nakresli zapojenie monočlánkov do batérie tak, aby mohla vo vreckovej baterke rozsvietiť 3V 

žiarovku.

3. Napíš príklad zariadenia, ktoré využíva slnečný (solárny) článok.

  ...........................................................................................................................................................

4. Jeden solárny článok s plochou 2 cm2 poskytuje elektrické napätie 0,5 V. Koľko takýchto článkov 
a akým spôsobom je potrebné zapojiť, aby mohli nahradiť plochú batériu (4,5 V)?

  ...........................................................................................................................................................

5. Spotrebič na obrázku je určený na napätie 4,5 V. K dispozícii máš 
monočlánky s napätím 1,5 V. Nakresli ich správne do obrázka.

6. Spoj čiarou elektrický spotrebič s jeho elektrickým zdrojom.

7. Elektrické zdroje priraď  
k druhu prúdu, ktorý  
poskytujú. Spoj čiarou.

ZDROJE JEDNOSMERNÉHO 
PRÚDU

ZDROJE STRIEDAVÉHO  
PRÚDU

monočlánok
plochá batéria

sieťová zásuvka
akumulátor

4,5 V 1,5 V

B

6 monočlánkov zapojených za sebou

Kalkulačka, hračky, osvetlenie dopravných značiek, solárne lampy...

Treba spojiť 9 solárnych článkov za sebou.
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

ELEKTRICKÝ ODPOR VODIČA 
ZÁVISLOSŤ ODPORU OD VLASTNOSTÍ VODIČA

1. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.

 Čím je vodič dlhší, tým je jeho odpor väčší / menší.

 Čím je vodič hrubší, tým je jeho odpor väčší / menší.

 Vplyvom zahrievania sa odpor vodiča zväčšuje / zmenšuje.

2. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.

Elektrický odpor je vlastnosť vodiča pomáhať / brániť prechodu elektrického prúdu. Je spôsobená 

zrážkami / uvoľňovaním elektrónov s katiónmi kovu. Rôzne látky majú za rovnakých podmienok 

rovnaký / rôzny elektrický odpor. Elektrické vodiče majú malý / veľký elektrický odpor. Elektrické 

izolanty (nevodiče) majú malý / veľký elektrický odpor.

3. Oba obvody majú rovnaké zdroje, žiarovky aj meracie prístroje. Líšia sa len spojovacími vodičmi.

a) Porovnaj odpor spojovacích vodičov navzájom. ........................................................................

b) Ktoré z dvoch vodičov sú v praxi výhodnejšie? Vysvetli. ..........................................................

  .....................................................................................................................................................

4. Na obrázku sú nakreslené tri drôty z medi. Zoraď ich podľa rastúcej veľkosti ich elektrického od-
poru. Vysvetli.
 

                 A             B        C

  ...........................................................................................................................................................

5. Jeden 15 m dlhý hliníkový drôt má rovnaký elektrický odpor ako 4,2 m dlhý oceľový drôt s rov-
nakým obsahom prierezu. Porovnaj odpory 3 m dlhých drôtov, ktoré získame odrezaním z pôvod-
ných drôtov. Vysvetli.

  ...........................................................................................................................................................

A B

A>B
V praxi sú výhodnejšie vodiče

s malým odporom, čiže B, menej bránia prechodu el. prúdu.

Čím dlhší vodič  a čím menší obsah prierezu, tým väčší je odpor vodiča, v tomto prípade obr. A.

C, B, A

Odpor vodiča je priamo úmerný jeho dĺžke. Hliníkový drôt  sme oproti pôvodnej dĺžke skrátili 5 krát, preto sa 
5 násobne zmenší aj jeho odpor, oceľový drôt sme skrátili len 1,4 krát a teda aj jeho odpor klesol len 1,4 krát. 
Keďže začiatočné hodnoty odporov boli rovnaké, odpor oceľového drôtu po skrátení na dĺžku 3m bude väčší.
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

6. Do jedného elektrického obvodu sme zaradili 2 rôzne žiarovky.

a) Podľa výchyliek galvanometrov porovnaj odpor oboch žiaroviek. Vysvetli.

  .....................................................................................................................................................

b) Ako by sa dalo dosiahnuť, aby sa ručička galvanometra vychýlila na opačnú stranu?

  .....................................................................................................................................................

7. Zhodnoť pravdivosť tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je informácia nesprávna, oprav chybu.

Elektrický odpor drôtu nezávisí od materiálu, z ktorého je vyrobený. ÁNO / NIE
Spojovacie vodiče sa vyrábajú z kovov s malým elektrickým odporom. ÁNO / NIE
Špirála ohrievača je vyrobená z drôtu s veľkým elektrickým odporom. ÁNO / NIE
Elektrický odpor kovov sa s rastúcou teplotou znižuje. ÁNO / NIE

A B

OHMOV ZÁKON

1. Vyplň tabuľku.

 
 

2. Na obrázku je znázornená schéma elektrického obvodu s rezistorom. Lenka chce zistiť jeho odpor. 

a) Napíš, ktoré veličiny musí Lenka odmerať. 

  ........................................................................................

b) Napíš, akými prístrojmi odmeria Lenka potrebné veličiny. 

  ........................................................................................

c) Dokresli do schémy značky meracích prístrojov, ktoré 
Lenka použije. 

FYZIKÁLNA VELIČINA JEDNOTKA VELIČINY
názov značka názov značka

elektrický prúd
U

ohm

RA< RB, čím je menší odpor vodiča, tým väčší prúd ním prechádza a ručička 
galvanometra sa viac vychyľuje.

Vymeníme póly zdroja napätia.

                                                 I       ampér        A
 elektrické napätie          volt        V
 elektrický odpor   R            Ω

eleketrické napätie U a eleketrický prúd I

voltmetrom (el. napätie) a ampérmetrom (prúd)

závisí

zvyšuje
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

3. Na obrázku je graf závislosti prúdu od napätia pre rezistor.

a) Aký prúd prechádza rezistorom pri napätí 2 V? ............

b) Aký prúd prechádza rezistorom pri napätí 3 V? ............

c) Pri akom napätí prechádza rezistorom prúd 4 A? ..........

d) Urči odpor rezistora pomocou ľubovoľnej dvojice úda-
jov z grafu.

  ........................................................................................

4. Na obrázku sú znázornené grafy závislosti prúdu od napätia 
pre rezistory 1 a 2.
a) Porovnaj prúdy prechádzajúce rezistormi pri 

napätí 2 V. .....................................................
b) Vypočítaj odpor oboch rezistorov.
   Výpočet: 

c) Vysvetli, ako pohľadom na grafy porovnáš 
bez výpočtu odpor oboch rezistorov.

   .......................................................................

d) Aké napätie musí byť na rezistoroch, aby nimi prechádzal prúd 4 A? .............................

5. Kávovar bol pripojený ku zdroju s meniteľným napätím. Meral sa prúd, ktorý ním prechádzal 
v závislosti od napätia. Údaje sú zaznamenané v tabuľke.
a) Nakresli graf závislosti elektric kého prúdu prechá dza

júceho kávovarom v zá vislosti od 
elek trického na pätia. 

b) Urči z grafu prúd prechádzajúci ká-
vovarom, ak ho pripojíme na zdroj 
s napätím 8 V. ....................

c) Urči z grafu, na aké napätie musí-
me pripojiť kávovar, aby ním pre-
chádzal prúd 0,1 A. .......................

d) Vypočítaj odpor kávovaru. 
 Výpočet:

e) Vypočítaj, aký prúd bude prechádzať kávovarom, ak ho pripojíme na napätie 24 V. 
 Výpočet:

U (V) 2 6 10
I (mA) 25 75 125

2 A
3 A
4 V

R = 1 Ω

I2 <  I1

Strmšej  úsečke (1)  grafu (bližšej k osi I) zodpovedá 
menší el. odpor, čo vyplýva z nepriamej úmernosti el. 
prúdu a el. odporu (pri menšom odpore zvyšovaním 
napätia rýchlejšie rastie prúd). N. na 1. rezistore: U1 = 2V

N. na 2. rezistore: U2 = 4V

I = 100 mA

U = 8 V

I = U/R    I = 24 V / 80 Ω    I = 0,3 A

R1 = 0,5 Ω    R2 = 1 Ω

R = U/I    R = 8 V / 0,1 A      R = 80 Ω
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

7. Žiarovka je zapojená do obvodu s regulovateľným zdrojom  
napätia podľa schémy. Napíš, aký bude jas žiarovky, ak

a) zväčšíme napätie zdroja,

b) zapojíme do obvodu za sebou 2 žiarovky,

c) prepneme spínač do polohy A.

8. Dokresli na správne miesto do schém elektrických obvodov zostavených z rovnakých súčiastok 
značku monočlánku a batérie 3 článkov. Vysvetli.

  ...........................................................................................................................................................

9. Správne dokresli výchylku ampérmetrov zaradených do elektrických obvodov zostavených z re-
zistorov rôzne veľkého elektrického odporu.

6. Na zistenie odporu rezistora sme merali ampérmetrom 
prúd prechádzajúci rezistorom v závislosti od napätia 
medzi jeho koncami (merané voltmetrom). Získané 
hod noty sú uvedené v tabuľke.
a) Zostroj graf závislosti prúdu od napätia pre rezistor  

(zvoľ vhodnú mierku).
b) Vypočítaj odpor rezistora.

  Výpočet:

c) Výpočítaj, aký prúd by rezistorom prechádzal pri 
napätí 14 V.

  Výpočet:

U (V) 2 4 6 8 10
I (A) 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

R = U : I         R = 2V : 0,4 A      R = 5 Ω

I = U : R        I = 14 V : 5 Ω     I = 2,8 A

Na obrázku vpravo ukazuje ampérmeter 3 x väčší prúd – vpravo musí byť zdroj 4,5 V, 
vľavo 1,5 V.

väčší

menší
žiarovka nebude svietiť
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

REZISTOR • REZISTOR S PREMENNÝM ODPOROM

1. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.
Elektrotechnická súčiastka s presne stanoveným odporom sa nazýva rezistor / reostat.
Elektrotechnická súčiastka s nastaviteľným odporom sa nazýva rezistor / reostat.
Zväčšiť elektrický odpor reostatu sa dá posunutím jazdca k prostriedku / ku kraju.
Elektrický odpor rezistora závisí / nezávisí od veľkosti prechádzajúceho elektrického prúdu.

2. V oboch elektrických obvodoch sú rovnaké súčiastky, napriek tomu žiarovka vpravo svieti slabšie.  
Do oboch obrázkov dokresli polohu jazdca reostatu. Vysvetli.

  ...........................................................................................................................................................

3. V oboch elektrických obvodoch je reostat pripojený k batérii elektrických článkov s napätím 4,5 V. 
K obom obvodom dopíš veľkosť napätia, ktoré namerajú voltmetre.

            U = ...................                              U = ...................

4. V úlohách č. 2 a č. 3 bol reostat zapojený dvoma rôznymi spôsobmi. Napíš, v ktorej úlohe reostat 
slúžil

a) na reguláciu veľkosti elektrického prúdu v obvode: ...................................................................

b) ako delič napätia v obvode: ........................................................................................................

5. Obvod je zostavený z dvoch spotrebičov: žiarovky a reostatu.

a) Ako sa bude meniť odpor reostatu, ak budeme jazdca posúvať doľava?

  ............................................................................................

b) Kadiaľ treba posunúť jazdca, aby svietila žiarovka slabšie?

  ............................................................................................

c) Kadiaľ treba posunúť jazdca, aby ampérmeter ukazoval 
maximum? ........................................

Vľavo svieti žiarovka silno – reostat má malý odpor. Vpravo svieti žiarovka slabo – 
reostat má veľký odpor.

U = 4,5 V U < 4,5 V

Úloha č. 2
Úloha č. 3

odpor bude klesať

doprava k bodu K

doľava k bodu L
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

6. K pólom akumulátora s napätím 12 V je pripojený valcový reostat s odporom 100 Ω. 

a) Vypočítajte, aký prúd prechádza obvodom, ak je jazdec

 • v koncovej polohe s maximálnym odporom

   Riešenie:

 • v polovici dĺžky reostatu:

   Riešenie:

 • v jednej desatine dĺžky reostatu:

   Riešenie:

b) Nie je v niektorej z týchto polôh reostat preťažený, ak znesie prúd veľkosti 1 A?

  .....................................................................................................................................................

ZAPÁJANIE SPOTREBIČOV V ELEKTRICKOM OBVODE ZA SEBOU

1. Ku zdroju sme za sebou (sériovo) zapojili žiarovku a rezistor.  
Použitím znamienok <, >, = porovnaj

a) odpory spotrebičov: R1 ..... R2

b) prúdy prechádzajúce spotrebičmi: I1 ..... I2

c) napätia na spotrebičoch: U1 ..... U2

d) výsledný odpor s odpormi jednotlivých  
spotrebičov: R ..... R1, R ..... R2

2. Osvetlenie vianočného stromčeka zabezpečuje 10 žiaroviek zapojených za sebou pripojených na 
sieťové napätie 230 V. Celkový elektrický odpor všetkých žiaroviek je 800 Ω.

a) Urči odpor každej zo žiaroviek. 

b) Urči elektrické napätie na každej zo žiaroviek. 

c) Urči elektrický prúd prechádzajúci každou zo žiaroviek. 

3. Vypočítaj chýbajúce hodnoty.

I = U : R                I = 12 V : 100 Ω                 I = 0,12 A

I =  U : R               I = 12 V : 50  Ω                  I = 0,24 A

I =  U : R               I = 12 V : 10 Ω                   I = 1,2 A

Je preťažený v možnosti c, keďže v tejto polohe ním prechádza prúd 1,2 A, čo je viac ako 1A.

<
 =

<

> >

R = 800 Ω : 10 = 80 Ω
U = 230 V : 10 = 23 V

I = U /R    I = 230 V / 800 Ω = 0,2875 A

U2 = U – U1       U2 = 30 V – 10 V = 20 V 
I = U1 / R1I = 10 V / 5 Ω   I = 2 A
R2 = U2 : I       R2 = 20 V : 2 A = 10 Ω
R = R1 + R2 = 15 Ω
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

4. Dva rezistory sú zapojené k zdroju za sebou (sériovo).

a) Urči prúd I prechádzajúci obvodom.
 Výpočet:

b) Urči napätie U2 na druhom rezistore.
 Výpočet:

c) Urči odpor R2 druhého rezistora.
 Výpočet:

d) Urči výsledný odpor R rezistorov.
 Výpočet:

5. V elektrickom obvode sú za sebou (sériovo) zapojené dva rezistory s odpormi 20 Ω a 80 Ω ku 
zdroju s napätím 12 V.

a) Nakresli schému zapojenia.

b) Vypočítaj výsledný odpor rezistorov.
 Výpočet:

 

c) Vypočítaj prúd prechádzajúci obvodom.
 Výpočet:

 

d) Vypočítaj napätia na jednotlivých rezistoroch.
 Výpočet:

 

6. Prečiarkni nesprávnu možnosť v tvrdeniach o dvoch spotrebičoch s rôznym odporom zapojených 
za sebou (sériovo).

 Elektrický prúd prechádzajúci spotrebičmi je rovnaký / rôzny.

 Elektrické napätie na spotrebičoch je rovnaké / rôzne.

 Výsledný odpor spotrebičov je menší / rovnaký / väčší ako odpor jedného spotrebiča.

 Sériovým pridávaním ďalších spotrebičov do obvodu sa výsledný odpor obvodu zmenší / zväčší a 
preto sa prúd prechádzajúci obvodom zmenší / zväčší.

I = U: Rc   I = U : (R1 + R2)    
I = 160 V : 40 Ω  I = 4 A

U2 = U – U1,     U1 = R1 . I     U1 = 20 Ω . 4A     U = 80 V
U2 = 160 V – 80 V = 80 V

!  R2 je zadané v obrázku = 20 Ω

Rc = R1 + R2 Rc = 20 Ω + 20 Ω = 40 Ω

Rc = R1 + R2Rc = (20 + 80) Ω = 100 Ω

I = U : Rc   I = 12 V: 100 Ω = 0,12 A

U1 = R1 . I = 20 Ω. 0,12 A = 2,4 V
U2 = U – U1 = 12 V – 2,4 V = 9,6 V
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

ZAPÁJANIE SPOTREBIČOV V ELEKTRICKOM OBVODE VEDĽA SEBA

1. Na obrázku je schéma rozvetveného elektrického obvodu so 4 rovnakými žiarovkami.

a) Pomenuj body A, B. .............................................................

b) Koľko vetiev má obvod? .....................................................

c) Ktoré žiarovky budú svietiť, ak sú uzavreté len spínače  
I a II? ....................................................................................

d) Ktorým jediným spínačom sa dajú vypnúť všetky žiarovky? 

  ..............................................................................................

e) Ktoré spínače musia byť uzavreté, aby sa obvod stal neroz-
vetvený? ..............................................................................

f) Porovnaj jas žiaroviek, ak sú všetky spínače uzavreté. ..............................................................

2. Ku zdroju sme vedľa seba (paralelne) zapojili žiarovku a rezistor. Použitím znamienok <, >, = 
porovnaj

a) odpory spotrebičov: R1 ..... R2

b) prúdy prechádzajúce spotrebičmi: I1 ..... I2

c) napätia na spotrebičoch: U1 ..... U2

d) výsledný odpor s odpormi jednotlivých spotrebičov: R ..... 
R1, R ..... R2

3. V elektrickom obvode sú zapojené 3 rovnaké rezistory podľa schémy. Ampérmeter ukazuje hod-
notu 1 A, voltmeter ukazuje hodnotu 8 V.

a) Porovnaj veľkosti prúdov prechádzajúcich v oboch vetvách 
obvodu: I1 ..... I2

b) Aký prúd bude prechádzať nerozvetvenou časťou obvodu 
rezistorom č. 3? I3 = ............. 

c) Urči veľkosť elektrického odporu rezistora 3.  
 Výpočet:

d) Urči veľkosť výsledného odporu rezistorov 1 a 2. 
 Výpočet:

uzly

3

žiarovky č. 1 a 2

spínačom č. I

Spínače č. I a III (aj iné možnosti)
Jas žiaroviek č.2, 3, 4 je rovnaký a v 
porovnaní so žiarovkou č. 1 menší.

 <
>

 =
<

<

  =

I1 + I2 = (1 + 1) A = 2A

R3 = U3 : I3 = 8 V : 2 A = 4 Ω

R1,2 = R1 . R2 : (R1 + R2) = 4 Ω . 4 Ω : (4 Ω + 4 Ω) = 16 Ω : 8 Ω = 2 Ω
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

4. Dve rovnaké žiarovky v smerovkách auta sú k akumulátoru s napätím 12 V zapojené vedľa seba 
(paralelne). Každou zo žiaroviek prechádza elektrický prúd veľkosti 1,75 A.

a) Nakresli schému zapojenia žiaroviek.

b) Urči veľkosť elektrického prúdu v nerozvet-
venej časti obvodu.

c) Aké veľké elektrické napätie je na každej žia-
rovke?

d) Urči elektrický odpor žiarovky.

e) Aký je celkový odpor žiaroviek spolu?

5. Štyri rovnaké žiarovky v lustri sú zapojené vedľa seba (paralelne).

a) Nakresli schému zapojenia žiaroviek tak, aby 
sa dali ovládať jediným vypínačom všetky  
naraz.

b) Porovnaj veľkosť elektrického napätia na  
žia  rovkách v jednotlivých vetvách navzájom.

  ........................................................................

c) Porovnaj veľkosť elektrického napätia zdroja  
a ľubovoľnej žiarovky.

  ........................................................................

d) Porovnaj veľkosť elektrického prúdu pre
chádzajúceho v jed notlivých vetvách navzá-
jom.

  ........................................................................

e) Porovnaj veľkosť elektrického prúdu pre chá
dza júceho vo vetve s prúdom v nerozvetvenej 
časti obvodu.

  ........................................................................

f) Ako by sa správali ostatné žiarovky, keby sa jedna vypálila?

  ........................................................................

6. Tri rovnaké žiarovky zapojíme vedľa seba (paralelne) podľa schémy. Ampérmeter ukazuje hodno-
tu 1,2 A. 

a) Aký veľký elektrický prúd prechádza každou vetvou obvo-
du? ..................

b) Akú hodnotu prúdu ukáže ampérmeter, ak vyskrut kujeme 
1 žiarovku? ..................

c) Akú hodnotu prúdu ukáže ampérmeter, ak vyskrut kujeme 
2 žiarovky? ..................

I = 2 . 1,75 A = 3,5 A

U1 = U2 = U = 12 V

R1 = R2 = 12 V : 1,75 A = 6,86 Ω

R1,2 = R1 . R2 : (R1 + R2) = 6,86 Ω . 6,86 Ω.(6,86 Ω + 6,86 Ω) = 3,42 Ω

Všetky napätia sú rovnaké.

El. napätie je rovnaké.

Prúd v jednotlivých vetvách rovnaký.

Vo vetve tečie vždy menší prúd ako v nerozvetvenej časti.

Ostatné by svietili.

rovnaký, 1,2 A : 3 = 0,4 A

(1,2 – 0,4) A = 0,8A

(1,2 – 2 . 0,4) A = 0,4 A
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

7. Prečiarkni nesprávnu možnosť v tvrdeniach o dvoch spotrebičoch s rôznym odporom zapojených 
vedľa seba (paralelne).

Elektrický prúd prechádzajúci spotrebičmi je rovnaký / rôzny.

Elektrické napätie na spotrebičoch je rovnaké / rôzne.

Výsledný odpor spotrebičov je menší / rovnaký / väčší ako odpor jedného spotrebiča.

Paralelným pridávaním ďalších spotrebičov do obvodu sa výsledný odpor zmenší / zväčší a preto 

sa prúd prechádzajúci obvodom zmenší / zväčší.

8. Na obrázku sú schémy troch obvodov s rovnakými žiarovkami. V ktorom obvode bude žiarovka 
svietiť najjasnejšie? Vysvetli.

  ...........................................................................................................................................................  

9. V učebni sú k dispozícii iba rezistory s odporom 2 Ω. Rozhodni, koľko rezistorov a akým spôso-
bom treba zapojiť do obvodu, aby si získal výsledný odpor

a) 4 Ω: .............................................................................................................................................

b) 6 Ω: .............................................................................................................................................

c) 1 Ω: .............................................................................................................................................

ELEKTRICKÁ PRÁCA • ELEKTRICKÝ PRÍKON
1. Denne svieti 100 W žiarovka 2 hodiny zbytočne.

a) Akú veľkú energiu žiarovka spotrebuje?
 Výpočet: 

b) Koľko zaplatíme za zbytočne spotrebovanú energiu, ak 1 kWh stojí 0,1397 €?
 Výpočet: 

 

2. Osobným počítačom napojeným na sieť 230 V prechádza elektrický prúd veľkosti 60 mA. Akú 
veľkú elektrickú prácu vykoná, ak je osobný počítač zapnutý 4 hodiny?
Výpočet: 

 

Najjasnejšie bude svietiť v druhom obvode, pretože sú žiarovky zapojené paralelne, 
najslabšie budú svietiť žiarovky v sériovom zapojení.

treba 2 rezistory, zapojenie: sériové
treba 3 rezistory, zapojenie: sériové
treba 2 rezistory, zapojenie: paralelné

W = P . t = 0,1 kW . 2 h = 0,2 kWh

   1 kWh .................. 0,1 397 €
0,2 kWh .................. x €
0,2 . 0,1397 = x                      0,02794 €   =  x ..... zaplatíme zbytočne

W = U . I . t = 230 V . 0,06 A . (4 . 3 600) s = 198 720 J

ros
Cross-Out
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

3. V izbe bola klasická 100 W žiarovka nahradená úspornou 20 W kompaktnou žiarivkou. V izbe sa 
celoročne svieti priemerne 3 h denne.
a) Zisti, koľko doma platíte za spotrebu 1 kWh elektrickej energie.

  .....................................................................................................................................................
b) Urči celoročnú spotrebu elektrickej energie žiarovky.

  .....................................................................................................................................................
c) Urči celoročnú spotrebu elektrickej energie žiarivky.

  .....................................................................................................................................................
d) Aké množstvo elektrickej energie a peňazí sa za rok ušetrí?

  .....................................................................................................................................................

4. Usporiadaj spotrebiče podľa rastúcej veľkosti spotrebovanej elektrickej energie.

a) 2 000 W piecku zapneme na 30 minút: .......................................................................................

b) 1,5 kW ohrievač používame 2 hodiny: ........................................................................................

c) 6 kusov 60 W žiaroviek svieti 5 hodín: .......................................................................................

  Poradie: ........................................  <   ........................................  <   ........................................

5. Urči výkon žiarovky vreckového svietidla, ktorou prechádza prúd 0,2 A a napájaná je dvoma 1,5 V 
monočlánkami zaradenými za sebou.
Výpočet: 
 

6. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.

 Elektrickú energiu, ktorú spotrebič spotrebuje za určitý čas, nazývame príkon / výkon.

 Počas činnosti elektrických spotrebičov dochádza / nedochádza k energetickým stratám.

 Prácu, ktorú spotrebič vykoná za určitý čas, nazývame príkon / výkon.

 Výkon spotrebiča je vždy menší / väčší ako jeho príkon.

 Čím dlhšie je spotrebič zapnutý, tým spotrebuje menej / viac elektrickej energie.

 Spotrebič s menším príkonom spotrebuje menej / viac elektrickej energie.

 Pri platbe je rozhodujúci príkon spotrebiča / spotrebovaná elektrická energia. 

7. U Janky sú doma na spotrebiteľskú sieť práve pripojené 4 spotrebiče so známym príkonom: žia-
rovka 60 W, žehlička 400 W, varič 600 W, rádio 40 W. Urči výpočtom, či nie sú preťažené bytové 
poistky s povoleným prúdom 6 A.
Výpočet:

1 rok = 365 dní        365 . 3 h = 1 095 h    W = P . t = 0,1 kW . 1 095 h = 109,5 kWh

W = P . t = 0,02 kW . 1 095 h = 21,9 kWh (5x menej ako žiarovka)

Ak 1 kWh stojí 0,1397 €, tak za 100 w žiarovku: 15,297 € a za 20 W: 3,059 €
Z toho vyplýva, že ušetríme za rok: (15,297 – 3,059) € = 12,238 €

W = P . t = 2 kW . 0,5 h = 1 kWh
W = P . t = 1,5 kW . 2 h = 3 kWh
W = P . t = 6 . 0,06 kW . 5 h = 1,8 kWh

a c b

P = U . I = (1,5 V +1,5 V ). 0,2 A = 0,6 W

P = U . I        I = P : U = (60 + 400 + 600 + 40) W : 230 V = 4,78 A 
z čoho vyplýva, že 6A poistky nie sú preťažené.

Zisťujú žiaci.
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

MAGNETICKÉ POLE V OKOLÍ VODIČA S PRÚDOM 
MAGNETICKÉ POLE CIEVKY S PRÚDOM 

1. Ak uzavrieme elektrický obvod na obrázku A, tak sa magnetka v blízkosti cievky vychýli tak, ako 
je na obrázku.
a) Vysvetli výchylku magnetky na obrázku A.
b) Dokresli elektrický zdroj do obrázka B.
c) Doplň označenie magnetických pólov cievok na obrázkoch A, B.

2. Na obrázku je nakreslená cievka s jadrom pripojená na zdroj.

a) Na závity vinutia cievky vyznač šípkami smer elektric-
kého prúdu.

b) Označ póly elektromagnetu.

c) Nakresli magnetické indukčné čiary v okolí aj v dutine 
cievky.

A B

3. Rozhodni, či sa cievka a magnet budú priťahovať alebo odpudzovať. Všetko potrebné vyznač do 
obrázka. Vysvetli.

4. Elektromagnet pripojíme k zdroju napätia. Napíš, ako sa zmení sila elektromagnetu, ak bez zmeny 
ostatných parametrov

a) zväčšíme počet závitov cievky ....................................................................................................

b) zmenšíme veľkosť prechádzajúceho prúdu .................................................................................

c) vyberieme z cievky jadro ............................................................................................................

5. Uveď aspoň 2 konkrétne príklady využitia elektromagnetu. 

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................            odpudzujú sa                   priťahujú sa

sila elektromagnetu sa zväčší

sila elektromagnetu sa zmenší
výrazne sa zmenšia účinky elektromagnetu

šrotoviská áut, lekárstvo (očné, magnetická rezonancia), zvonček, elektromotor...
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III. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KOVOVÝCH VODIČOCH

Dátum:

6. Magnetické pole môže vzniknúť v okolí trvalého magnetu aj elektromagnetu. Vysvetli rozdiely 
tak, že vyplníš tabuľku.

TRVALÝ MAGNET ELEKTROMAGNET

Kedy je okolo magnetu 
magnetické pole?

Dajú sa zameniť póly 
magnetu?

Dá sa meniť sila magnetického 
poľa magnetu?

7. Karin testovala vlastnosti elektromagnetu, ktorý vytvorila z cievky so 60 závitmi a jadrom z mag-
neticky mäkkej ocele. Zisťovala počet klinčekov, ktoré je elektromagnet schopný udržať v závis-
losti od veľkosti prechádzajúceho prúdu. Výsledky sú v tabuľke.

I (A) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
POČET KLINČEKOV (ks) 0 1 4 9 15 21 27 33 38

a) Nakresli graf závislosti počtu prichytených 
klin čekov od veľkosti pre chá dzajúceho 
prúdu.

b) Z grafu vyvoď záver o vplyve veľkosti prú
du na silu magnetického poľa elektromag
netu.

  ....................................................................

  ....................................................................

c) Aký vplyv na počet prichytených klinče-
kov by malo vybratie jadra z cievky? Vy-
svetli.

  ....................................................................

  ....................................................................

  ....................................................................

pri prechode elektrického   
prúdu

áno ( pri premene pólov   
zdroja napätia)

áno (napr. počtom závitov  
cievky, ...)

Pri prechode väčšieho prúdu sa zväčší sila 
magnetického poľa elektromagnetu.

Po vybratí jadra by počet prichytených 
klinčekov bol minimálny až nulový. 
Cievka bez jadra je veľmi slabý magnet.

stále

nie

nie
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IV. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Dátum:

VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH  
ELEKTROLÝZA A JEJ VYUŽITIE

1. Podčiarkni elektrolyty – vodivé kvapaliny.

• olej • vodný roztok soli • citrónová šťava • destilovaná voda • sladká (cukrová) voda •  
• ocot • vzduch •  

2. Zostavíme elektrický obvod podľa nákresu.

a) Pomenuj doštičky A a B. ..........................................................

b) Po zapnutí spínača žiarovka nesvieti. Napíš aspoň dva dôvo-
dy, čím to môže byť spôsobené. 

 ...................................................................................................

c) Čo treba spraviť, aby žiarovka svietila, ak je v nádobe naliata 
destilovaná voda? 

  .....................................................................................................................................................

3. Na obrázku je nakreslený elektrický obvod s vodným roztokom chloridu meďnatého CuCl2.

a) Použitím znamienok + a – označ náboj elektród.

b) Napíš rovnicu rozpadu molekuly CuCl2 na ióny po nasypaní 
do vody. 

  CuCl2     →     ..........     +     ..........

c) Nakresli ióny do roztoku a vyznač šípkou smer ich pohybu.

d) Nakresli šípkou smer pohybu voľných elektrónov v kovových 
vodičoch do ľavej časti obrázka.

e) Nakresli hrotom šípky dohodnutý smer prúdu v obvode do 
ľavej časti obrázka.

4. V elektrickom obvode môže elektrolyt slúžiť aj ako regulátor 
veľkosti elektrického prúdu. Prezri si obrázok a rieš úlohy.

a) Bude svietiť žiarovka v nakreslenom obvode? ...................

b) Čo je treba spraviť, aby sa žiarovka rozsvietila? 

  ............................................................................................

c) Ako sa bude meniť jas žiarovky v závislosti od hĺbky po-
norenia klincov? Vysvetli. 

  ............................................................................................

  ............................................................................................

elektródy

nevodivá kvapalina,vypálená žiarovka, nesprávne 
zapojené elektródy 

môžeme do nej napríklad pridať soľ alebo priliať iný elektrolyt

Cu2+ 2 Cl–

nebude

treba ponoriť klince do elektrolytu

Pri hlbšom ponore bude žiarovka svietiť jasnejšie, 
pretože v dôsledku hlbšieho ponoru klincov sa 
zväčší styčná plocha klinca a elektrolytu.
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IV. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Dátum:

5. Prečiarkni nesprávnu možnosť zo zvýraznených slov.

 Aby kvapalina viedla elektrický prúd, tak musí obsahovať voľné elektróny / voľné ióny.

 V roztoku sa katióny pohybujú smerom ku kladnej / zápornej elektróde, kde prijímajú  / odovzdávajú  
elektrón(y).

 Anióny sa v roztoku pohybujú smerom ku kladnej / zápornej elektróde, kde prijímajú  / odovzdávajú  
elektrón(y).

 V kovovej časti obvodu vedú elektrický prúd voľné elektróny / voľné ióny.

 Čím viac voľných iónov sa v roztoku nachádza, tým prechádza elektrickým obvodom menší / väčší 
elektrický prúd.

 Celý opísaný súbor procesov v roztoku a na elektródach sa nazýva elektrolýza /elektrolyt.

6. Napíš aspoň dva príklady využitia elektrolýzy v praxi.

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

Vzduch je pri izbovej teplote elektrickým izolantom. ÁNO / NIE
Plyn sa môže stať elektrickým vodičom ochladením na nízku teplotu. ÁNO / NIE
Molekuly vzduchu ohriateho na vysokú teplotu sa rozkladajú na kladné ióny a elektróny. ÁNO / NIE
Suchý vzduch je elektrickým vodičom. ÁNO / NIE
Plyn v neónovej trubici je elektrickým  izolantom. ÁNO / NIE

VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V PLYNOCH • OCHRANA PRED BLESKOM

1. Rozhodni o pravdivosti tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je tvrdenie nesprávne, oprav chybu.

2. Zakrúžkuj elektrické spotrebiče, ktorých plynnými časťami prechádza elektrický prúd.

3. Ku každému typu elektrického vodiča napíš, aké nabité častice v ňom prenášajú elektrický náboj, 
čím vedú elektrický prúd.

a) kovový vodič: .............................................................................................................................

b) kvapalný vodič: ...........................................................................................................................

c) plynný vodič: ..............................................................................................................................

Napr. akumulátory, galvanické pokovovanie, regulácia veľkosti elektrického prúdu 
v obvode...

voľné elektróny
voľné ióny
voľné ióny a elektróny

zohriatí na vyššiu 
teplotu

izolantom
vodičom
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IV. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Dátum:

4. Vysvetli vznik blesku. Vyber správne slová (elektrické, kladne, záporné, nábojom, vysoké, iskrový) 
a doplň ich do chýbajúcich častí textu.

V mrakoch sa tvoria častice s elektrickým ..................................., ktoré môžu byť kladné alebo 

......................... . Ak sa priblíži k povrchu Zeme mrak so záporným nábojom, tak najbližšie časti 

telies na povrchu (najmä ............................) sa zelektrizujú ................................ . Medzi mrakom 

a povrchom Zeme vznikne silné ................................................. pole, dôsledkom čoho nastane  

............................................... výboj.

5. Vyznač na obrázku miesta, medzi ktorými môže vzniknúť blesk. Použi značku .

6. Prečiarkni nesprávne časti textu.

 Blesk je iskrový výboj / oblúk. Blesk vznikne medzi mrakmi, telesami alebo ich časťami so  
súhlasným / nesúhlasným nábojom. V priestore, ktorým preskočil blesk, sa vzduch veľmi  
zohreje / ochladí, čím sa prudko rozpína / zmršťuje a preto vzniká intenzívny hluk / svetlo, čo na-
zývame hrom / tresk.

7. Rozhodni o pravdivosti tvrdení. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE. Ak je tvrdenie nesprávne, oprav chybu.

Blesk je svetlo a hrom je zvuk. ÁNO / NIE
Blesk a hrom nevznikajú súčasne. ÁNO / NIE
Najskôr počujeme hrom a neskôr vidíme blesk. ÁNO / NIE
Blesk vidíme skôr preto, lebo svetlo sa šíri rýchlejšie ako zvuk. ÁNO / NIE
Vzdialenosť búrky určíme z času, ktorý uplynie medzi pozorovaným bleskom a hromom. ÁNO / NIE
Ochranu budov pred bleskom zabezpečuje hromozvod. ÁNO / NIE

 8. Podčiarkni tie činnosti, ktoré sú počas búrky nebezpečné.

• prechádzka po holom kopci s dáždnikom • spánok v posteli v dome s bleskozvodom •  
• jazda v aute • jazda na bicykli •

nábojom
záporné

vysoké kladne
elektrické

iskrový

vznikajú
Najskôr vidíme blesk a neskôr počujeme hrom.

bleskozvod
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IV. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Dátum:

 9. Katku zastihla búrka na veľkej lúke. Napíš, ako sa má zachovať, aby bola v bezpečí. Vysvetli.

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

10. Vyhľadaj z vhodných zdrojov údaje o prvých bleskozvodoch na našom území a ich konštruktérovi.

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

11. Počas jediného úderu blesku vplyvom napätia 500 miliónov voltov preskočí „iskra“ veľkosti 
100 tisíc ampérov za čas len 0,72 mikrosekúnd.
a) Vypočítaj elektrickú energiu blesku.

  Výpočet:

b) Ako dlho by svietila vďaka tejto energii 100 W žiarovka?
  Výpočet:

ELEKTRICKÉ OBVODY V NAŠOM BYTE  
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI ZARIADENIAMI

1. Na obrázku je pohľad do kuchyne. Napíš názvy všetkých elektrických spotrebičov v kuchyni. 

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 .....................................

Napr. ľahnúť si na zem( na voľné priestranstvo), zbaviť sa 
kovových predmetov, neschovávať sa pod vysoké predmety....

Bleskozvod vynašiel v roku 1749 BenjaminFranklin (často sa nesprávne uvádza, že ho 
ako prvý vynašiel v roku 1754 český kňaz a vynálezca Prokop Diviš).

W = U . I . t = 500 . 106 V . 100 000 A . 0,72 10–6s = 36 . 106 J = 36 MJ

P = W : t
t = W : P = 36 . 106 J : 100 W = 360 000 s = 100 hodín

• Rádio
• Ventilátor
• El. rúra
• Digestor
• Rýchlovarná kanvica
• El. mixér
• Chladnička
• El. sporák
• Mikrovlnná rúra
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IV. VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Dátum:

       ...............................................       ...............................................       ...............................................

       ...............................................       ...............................................       ...............................................

       ...............................................       ...............................................       ...............................................

       ...............................................       ...............................................       ...............................................

2. Prezri si obrázky. Na obrázkoch sú znázornené možné nebezpečenstvá súvisiace s elektrickým 
prúdom. Napíš, čím môžu byť spôsobené a ako im možno predchádzať.

3. Podčiarkni okolnosti, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo pri manipulácii s elektrickými zariadeniami.

• vlhké prostredie • podlaha z PVC • výpary horľavých kvapalín •  
• neizolované vodiče pod napätím •

4. Podčiarkni miesta so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.

• kúpeľňa • obývačka • predsieň • práčovňa •   

5. Prečiarkni nesprávnu možnosť.

 Ľudské telo patrí medzi elektrické vodiče / izolanty.

 Všetky predmety s nebezpečným napätím musia byť zakryté elektrickým vodičom / izolantom. 

 Elektrické spotrebiče v byte pred nadmerným prúdom chráni istič / vypínač. 

 Pri vymieňaní žiarovky stačí vypnúť vypínač / treba vypnúť istič v byte.

6. Často sa za príčinu úrazov a škôd spôsobených elektrickým prúdom označuje skrat. Nájdi o ňom 
z vhodných zdrojov základné informácie. 

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

napr. ochranný kryt zásuvky   vypnúť spotrebič zo zásuvky    vypnúť spotrebič zo zásuv.

ruky vysušiť

Skrat je stav v elektrickom obvode, kedy elektrický prúd neprechádza cez žiadny 
spotrebič a jediným odporom je vlastný odpor obvodu, cez ktorý prúd prechádza. Skrat 
nastáva aj pri priamom spojení pólov zdroja alebo pri prechode prúdu miestom kadiaľ 
mu to nebolo určené (napr. pri poruche).

nikdy nepoužívame el. 
spotrebiče, ak sme vo vode, 

odpojiť svietidlo zo
zásuvky
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V. ELEKTRICKÁ ENERGIA A JEJ PREMENY

Dátum:

ELEKTRICKÁ ENERGIA A JEJ PREMENY

1. Ku každému spotrebiču na obrázku dopíš, na aké formy energie premieňa prijatú elektrickú energiu.

3. Na mapke Slovenska sú vyznačené naše elektrárne rôzneho druhu. V mapke podčiarkni
a) červenou farbou tepelné elektrárne,
b) zelenou farbou jadrové elektrárne,
c) modrou farbou vodné elektrárne.

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

2. O prechode elektrického prúdu svedčia jeho účinky – prejavy. Zatrieď elektrické spotrebiče a elek-
trické javy na správne miesto. Spoj čiarami.

ohrievač elektrolýza akumulátor elektromotor galvanické 
pokovovanie žehlička tavná poistka

TEPELNÉ ÚČINKY CHEMICKÉ ÚČINKY MAGNETICKÉ  ÚČINKY

tepelnú a pohybovú svetelnú, zvukovú

svetelnú, tepelnú pohybovú

svetelnú, zvukovú, 
pohybovú

tepelnú
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V. ELEKTRICKÁ ENERGIA A JEJ PREMENY

Dátum:

7. Generátor domácej veternej turbíny má výkon 150 W, denne je v prevádzke asi 8 hodín.

a) Aké množstvo elektrickej energie (v kWh) vyprodukuje každý deň?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

b) Akú úsporu energie (v %) predstavuje činnosť turbíny za mesiac (30 dní) z celkovej spotreby 
domácnosti 144 kWh?

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

Elektráreň: ..............................................................................................

Výhody: ..................................................................................................

Nevýhody: ..............................................................................................

Elektráreň: ..............................................................................................

Výhody: ..................................................................................................

Nevýhody: ..............................................................................................

Elektráreň: ..............................................................................................

Výhody: ..................................................................................................

Nevýhody: ..............................................................................................

4. Navrhni aspoň 3 možnosti šetrenia elektrickej energie v domácnosti.

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

5. Napíš aspoň 3 druhy obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

6. Na obrázkoch sú rôzne druhy elektrární. Urči druh elektrárne a ku každej uveď jej výhody a nevý-
hody.

napr.: vypínať svetlá a domáce spotrebiče ak ich nepoužívame; používať žiarovky, 
ktoré sú úsporné na energiu alebo kompaktné žiarivky; neotvárame  zbytočne dlho  a 
často  mrazničku

slnečná, veterná, geotermálna

jadrová
nezaťažuje natoľko životné prostredie
riziko havárie, uskladňovanie vyhoret. paliva

veterná
nevytvára emisie, malá plocha elektrárne
ruší vtáctvo, zvukové znečistenie

slnečná
nízke prevádzkové náklady
nutný doplnkový zdroj pre celoročné užívanie

W = P . t = 0,15 kW . 8 h = 1,2 kWh

denná spotreba domácnosti:  144 kWh / 30 dní = 4,8 kWh
keďže 1,2 kWh denne pokryje turbína, potom klesne spotreba na: 
(4,8 – 1,2) kWh = 3,6 kWh, teda ôspora energie bude 25 %


