
Fyzika 8. třída Zadání práce na
týden 

8. 6. - 14. 6. 2020

Jméno:

Učebnice na straně 90 až 93 (pouze pro informaci).
Rámeček zapište do sešitu a pokuste se vypočítat příklad 3.

Elektrický proud a elektrické napětí
• Elektrický proud je tedy elektrický náboj procházející vodičem za určitý čas
• když si vodič představíme jako řeku, elektrický náboj nám udává kolik vody projede za 

určitý čas, sílu proudu nám udává nová veličina = elektrické napětí
• ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 

◦ je příčinou elektrického proudu („napětí je to, co tlačí/táhne elektrony do obvodu“)
◦ jednotkou je V volt a napětí značíme U
◦ podle napětí zdroje elektrického proudu je určena síla/průbojnost elektřiny v 

daném obvodu
◦ v zásuvce 230V, tužková baterie 1,5V, nabíječka na telefon 5,5 – 12,5V

• pro připomenutí – interaktivní model, můžete si zde proklikat spínače a „zopáknout“ si el. 
obvod. Když 2x kliknete na zdroj (to nahoře jedna malá a velká čárka) můžete nastavit 
„voltage“ což je napětí, čím větší dáte, tím rychleji se vám žárovky rozsvítí po sepnutí 
obvodu.

• Elektrický proud a napětí se měří pomocí voltmetru (pro napětí) nebo ampérmetru 
(pro el. proud)  voltmetr a ampérmetry v obvodu

Opáčko z minula
Př. 1 - Vodičem prochází 12,75 coulombů za dobu 0,5 sekund. Jaká prochází vodičem elektrický 
proud?
Q = 
t = 
__________
I = Q / t = Vodičem protéká proud o hodnotě ________ ampérů.

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 v 10:00 se na Meetu bude 
pořádat on-line hodina, kde vám řeknu něco o tomto
tématu i Ohmově zákonu, který budeme brát příští 
týden. Heslo bude „f8“  ;-).

http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+9.78399845368213+45+5+43%0Aw+144+112+352+112+0%0Av+352+112+368+112+0+0+40+500+0+0+0.5%0Aw+368+112+448+112+0%0Aw+448+112+448+224+0%0As+448+224+448+256+0+0+false%0Aw+448+256+448+320+0%0Aw+448+320+320+320+0%0A181+144+112+144+176+0+521.8042341478822+100+120+0.4+0.04%0Aw+320+320+144+320+0%0A181+144+320+144+256+0+560.7919318099476+100+120+0.4+0.04%0As+144+176+144+208+0+1+false%0Aw+144+208+144+256+0%0A
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+382.76258214399064+58+5+43%0Aw+112+176+112+128+0%0Aw+112+128+256+128+0%0As+256+128+400+128+0+0+false%0Aw+112+176+112+272+0%0Av+144+272+112+272+0+0+40+230+0+0+0.5%0A181+288+272+240+272+0+7895.317969125163+100+120+0.4+0.4%0A181+240+224+288+224+0+7895.317969125163+100+120+0.4+0.4%0Aw+288+224+288+272+0%0Aw+144+224+144+272+0%0Aw+400+128+400+192+0%0Ap+400+128+464+128+1+0%0A370+400+192+400+272+1+0%0Aw+400+272+288+272+0%0A370+240+224+144+224+1+0%0A370+240+272+144+272+1+0%0A


 

Zadání si zapište do sešitu do pátku 12. 6. 2020 a ofocené nebo v
elektronické podobě zašlete na e-mailovou adresu

INFPOLEPY@GMAIL.COM. Do předmětu emailu nastavte „F 8 – Vaše
příjmení jméno – 13. týden“

mailto:INFPOLEPY@GMAIL.COM

