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Očekávaný výstup:

Žák chápe závislost mezi elektrickým proudem
tekoucím vodičem a elektrickým napětím, má osvojenu
veličinu elektrický odpor a její jednotku. S využitím
dosud získaných fyzikálních poznatků žák řeší úlohy
o Ohmově zákoně. Při řešení úloh provede zápis
fyzikálních veličin ze zadání, vyjádří požadovanou
veličinu ze vzorce, dosadí ve správných jednotkách,
provede výpočet, správně zaokrouhlí a zapíše
výsledek.

Metodické poznámky:

Pracovní list žáka je doplněn vypracovanou verzí
využitelnou jak žákem, tak učitelem. Úlohy lze použít
k frontálnímu
procvičování
probraného
učiva,
k samostatné práci žáků, k práci ve skupinách, k zadání
domácího
úkolu
nebo
k individuální
práci
s talentovanými žáky. Vyučující rovněž může vybrané
úlohy zadat jako písemnou práci.
Vypracovaná verze pracovního listu může sloužit
vyučujícímu pro snadnější kontrolu práce žáků nebo
může být dána k dispozici žákům pro zpětnou kontrolu
samostatné práce. Žák má možnost kontrolovat nejen
výsledek, ale také správný postup řešení úlohy a
formálně správný zápis.

OHMŮV ZÁKON II

1) Žárovka je připojena ke zdroji elektrického napětí 240 V. Vláknem žárovky prochází elektrický
proud 200 mA. Urči elektrický odpor vlákna svítící žárovky.
2) Svorky topné spirály vařiče připojíme k elektrickému napětí 240 V. Při ustálené teplotě má spirála
odpor 150 Ω. Jaký proud prochází spirálou?
3) Rezistorem o odporu 1,5 kΩ prochází proud 8 mA. Jaké napětí je mezi svorkami rezistorů?
4) Ztráta napětí ve vedení činí 18 V při odporu 750 mΩ. Vypočítejte proud procházející vedením.
5) Určete proud procházející při napětí 12 V startérem automobilu, jehož odpor je 80 mΩ.
6) Žárovka, jejíž vlákno má odpor 30 Ω, je připojena ke zdroji napětí 12 V. Vypočtěte náboj, který
projde průřezem vlákna žárovky za 3 minuty. Kolik je to elektronů?
7) Vodič byl připojen ke zdroji napětí 24 V a za jeden a půl minuty jím prošel náboj 120 C. Určete
jeho odpor.

OHMŮV ZÁKON II - výsledky

1) Žárovka je připojena ke zdroji elektrického napětí 240 V. Vláknem žárovky prochází elektrický
proud 200 mA. Urči elektrický odpor vlákna svítící žárovky.
U = 240 V
I = 200 mA
R=?
R=

U
I

R=

240
0,2

𝐑 = 𝟏, 𝟐 𝐤𝛀

2) Svorky topné spirály vařiče připojíme k elektrickému napětí 240 V. Při ustálené teplotě má spirála
odpor 150 Ω. Jaký proud prochází spirálou?
U = 240 V
R = 150 Ω
I=?
U
R
240
I=
150
I=

𝐈 = 𝟏, 𝟔 𝐀

3) Rezistorem o odporu 1,5 kΩ prochází proud 8 mA. Jaké napětí je mezi svorkami rezistorů?
R = 1,5 kΩ
I = 8 mA
U=?
U=R∙I
U = 1 500 ∙ 0,008
𝐔 = 𝟏𝟐 𝐕

4) Ztráta napětí ve vedení činí 18 V při odporu 750 mΩ. Vypočítejte proud procházející vedením.
U = 18 V
R = 0,75 Ω
I=?
I=

U
R

I=

18
0,75

𝐈 = 𝟐𝟒 𝐀

5) Určete proud procházející při napětí 12 V startérem automobilu, jehož odpor je 80 mΩ.
R = 80 m Ω
U = 12 V
I=?
I=

U
R

I=

12
0,08

𝐈 = 𝟏𝟓𝟎 𝐀

6) Žárovka, jejíž vlákno má odpor 30 Ω, je připojena ke zdroji napětí 12 V. Vypočtěte náboj, který
projde průřezem vlákna žárovky za 3 minuty. Kolik je to elektronů?
R = 30 Ω
U = 12 V
t = 3 min
Q=?
n=?
I=

U
R

Q = I∙t
Q=

U∙t
R

Q=

12 ∙ 3 ∙ 60
30

𝐐 = 𝟕𝟐 𝐂

Q
e

n=

72
1,6 ∙ 10−19

n=

𝐧 = 𝟒, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟎

7) Vodič byl připojen ke zdroji napětí 24 V a za jeden a půl minuty jím prošel náboj 120 C. Určete
jeho odpor.
U = 24 V
t = 1,5 min
Q = 120 C
R=?
I=

U
R

Q = I∙t
R=

U∙t
Q

R=

24 ∙ 1,5 ∙ 60
120

𝐑 = 𝟏𝟖 𝛀
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