
 

 

 

 

 

 

 

Pozor !!!!!!!!!! 

Pracovní listy vypracované na samostatném papíru s celým 

postupem (ne pouze výsledky) zaslat oskenované nebo 

vyfocené na mailovou adresu:konvru@centrum.cz 

Pracovní listy se budou po příchodu do školy odevzdávat  

ke kontrole!!!!!!!!!!!! 

Za minulý týden poslat do 15.4.2020 

Případné konzultace: Messenger  pracovní dny 8-10 hod 

      Skype:a) https://join.skype.com/invite/lUG2ll2jqFPz  

                                8-10 hod 

                  b) konvru@centrum.cz        8-10 hod 

 

Fyzika 8. třída 
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Pracovní list 5 

1. Složení atomu: 

 

 Výpočet: 

2. K čemu dochází při elektrování plastové tyče třením? 

 

3. Kolem každého zelektrovaného tělesa je …………………. pole projevující se 

……………… silou. Tato síla může být …………………… i ………………………… . Dvě 

souhlasně nabitá tělesa se ………………………., dvě ………………………. nabitá tělesa 

se …………………. . Elektrická síla působí i na lehká nenabitá tělesa. V tom 

případě se projevuje jako síla přitažlivá. Toho využíváme např. 

……………………………………….. 

 

4. Mezi tělesy nabitými opačnými náboji je elektrické napětí. Označujeme ho 

……., jednotkou je …….. . Měříme ho …………………… . Chemické zdroje 

elektrického napětí se nazývají galvanické články. Galvanický článek obsahuje 

dvě různé …………………, mezi nimiž je vhodné vlhké prostředí. (např.  

 

5. Elektrický proud v kovech je  uspořádaný ………………………. pohyb elektronů od 

……………….. elektrody zdroje ke ………………….. elektrodě zdroje.  

 

6. Elektrický proud označujeme …………, jeho jednotkou je ……………. (A). 

 

7. Vodiče a nevodiče elektrického proudu: 

V pevných látkách elektrický proud vedou 

…………………………………………………………………………………. 

V kapalinách elektrický proud vedou 

…………………………………………………………………………………………… 

Atom
protony

kladný 
náboj



V plynech elektrický proud vedou 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Následující látky rozděl na vodivé (V) a nevodivé (N): 

sklo  cín  rtuť  beton  silon  tuha

  měď 

porcelán zlato  papír  voda  líh 

 roztok NaCl   

citron  roztok cukru   kys.sírová   suchý 

vzduch 

 

9. Zakresli schematické značky k jednotlivým názvům. 

žárovka   ampérmetr   vypínač 

voltmetr   odpor    elektrický článek 

pojistka       

vodič        zdroj střídavého napětí 

 

10. Nakresli schéma zapojení dvou žárovek tak, abys je mohl najednou ovládat 

jedním vypínačem. Do obvodu zakresli ampérmetr, který změří proud 

v obvodu a voltmetr, který změří napětí na jedné žárovce. Zapiš vztahy, které 

platí pro proud a napětí v obvodu. Jak se toto zapojení nazývá? 

 

 

 

 

11. Nakresli schéma zapojení dvou žárovek, přičemž vypínačem ovládáš jednu 

z nich a druhá svítí stále. Do obvodu zakresli ampérmetr, který změří proud 

procházející žárovkou, která stále svítí a voltmetr, který změří napětí na 

druhé žárovce ovládané vypínačem. Zapiš vztahy, které platí pro proud a 

napětí v obvodu. Jak se toto zapojení nazývá? 

 

 

 



 

12. Za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud? 

a) .. 

b) .. 

c) .. 

 

 

13. Na zásuvce jsou uvedeny údaje 220 V/6 A. Bude překročen povolený 

elektrický proud, připojíme-li do zásuvky elektrické kamínka s odporem 30 Ω? 

 

 

 

14. Zakroužkuj nesprávné tvrzení. Odpor elektrického vodiče závisí na jeho: 

a) Materiálu   b) Průřezu  c) Hustotě 

d) Délce   e) Teplotě   

 

 

15. Rezistory o odporech R1 = 12Ω a R2 = 8Ω jsou zapojeny za sebou ke zdroji 

s elektrickým napětím  

U = 6V. Vypočítej R, U1, U2, I1,I2, I. 

Náčrtek:    Výpočty: 

 

 

 

 

Vzorec pro výpočet odporu 


