
Elektrický obvod 

Na období 1. 6. až 13. 6. 

• Zapsat si poznámky do sešitu (ne okopírovat). 

• Vypracovat pracovní list, ofotit nebo naskenovat a odeslat svému učiteli. 

• Přečíst v učebnici str. 117 - 126. 

• Udělat v pracovním sešitě 51/1, 2, 3;  

                                               52/5, 6, 8;  

                                               53/1, 2;  

                                               56/1, 2, 3. 

 

Schéma elektrického obvodu 

• Elektrický obvod = spojení zdroje (např. baterie, zásuvka), vodičů (např. kabelů) a 

spotřebiče (např. žárovka, televize). 

• Elektrický obvod se nekreslí tak, jak vypadá ve skutečnosti, ale kreslíme schéma 

elektrického obvodu. 

• Při kreslení se používají i schematické značky pro zdroje, vodiče a spotřebiče. 

• Místo, kde se propojují alespoň dva různé vodiče, nazýváme uzel. 

• Značky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• Aby elektrickým obvodem procházel proud, je nutné, aby byl obvod uzavřený. 

• Další nutná podmínka je, aby obsahoval elektrický zdroj napětí např. elektrický článek 

nebo baterii. 

 

 

Elektrický proud, elektrické napětí 

• Elektrický proud = fyzikální veličina. 

• Značka: I 

• Jednotka: A (ampér) 

• Účinky elektrického proudu jsou viditelné např. připojíme-li telefon na nabíječku, 

rozsvítí se a začne se nabíjet, tzn. uzavřeli jsme obvod a začal protékat el. proud. 

• Elektrické napětí = fyzikální veličina. 

• Značka: U 

• Jednotka: V (volt) 

• Elektrické články nebo baterie jsou zdroje elektrického napětí. Účinky poznáme tak, 

že pokud je žárovka připojená k jednomu článku, nesvítí tak jasně jako když je 

připojena k více článkům, protože více článků = větší napětí. 

 

 

Vodiče a izolanty 

• Vodiče = látky, které vedou elektrický proud (např. stříbro, měď, hliník, železo a ocel). 

• Izolanty = látky, které nevedou elektrický proud (např. sklo, plast, guma, vosk). 

• Některé roztoky mohou také vést elektrický proud (např. rozpuštěná kuchyňská sůl 

ve vodě). 

Poznámka: Existují i polovodiče, ale o nich až později ;-) 

• Za speciálních podmínek se může stát vodivý i vzduch a může dojít k jiskrovému 

výboji (= blesk). 

 



Pracovní list: 

1) Nakreslete obvod, který je složený: 

a) ze zdroje elektrického napětí, zvonkového tlačítka, zvonku a pojistky. 

b) z elektrického článku, otevřeného spínače a žárovky. 

Nápověda: Jak se kreslí el. obvody najdete v učebnici na str. 118,120 a 121. 

 

 

 

 

 

 

2)  Napište alespoň tři vodiče a tři izolanty. 

 

 

3) Popište co je blesk, čím chráníme budovy před zásahem (pravý název a ne ten, který 

všichni používají) a na jakém principu to funguje. 

 

 

 

 

4) Jakým přístrojem měříme velikost elektrického proudu? 

 

 

 

5) Jakým přístrojem měříme velikost elektrického napětí? 

 

 


