
8.B fyzika 25. – 31.5. 

1)  Měření elektrického proudu 

Přečíst v učebnici str. 94 - 96, opsat (okopírovat) si výpisky a naučit se 

 

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU 

 

AMPÉRMETRY 

-  elektrický proud se měří přístroji – ampérmetry (měří se 

   velikost protékajícího proudu v Ampérech) 

-  jsou založeny na účincích elektrického proudu 

-  nejčastěji se využívá síly, kterou působí magnet na vodič 

-  univerzální měřící přístroje (digitální) měří i napětí a další  

   elektrické veličiny 

-  ampérmetr se v jednoduchém obvodu zapojuje se spotřebičem a  

   zdrojem za sebou (sériově) 

Musíme dbát pouze na správnou polaritu ampérmetru (kladná svorka  

ampérmetru musí být propojena s kladným pólem zdroje, buď přímo,  

nebo přes spotřebič či vypínač) 

 

Elektrický proud můžeme měřit: 

•  pomocí síly, kterou působí vodič na magnet 

•  pomocí síly, kterou působí magnet na vodič (jako v reproduktorech) 

•  pomocí síly, kterou na sebe působí zmagnetované předměty v cívce 

•  pomocí tepelných účinků a délkové roztažnosti 
 

 

2) Ohmův zákon 

Přečíst v učebnici str. 96 - 98, opsat (okopírovat) si výpisky a naučit se 

                            OHMŮV ZÁKON 
Znění: Elektrický proud protékající vodičem je přímo úměrný  

            napětí na vodiči. 

-  elektrický odpor je fyzikální veličina, která je rovna podílu  

    napětí a proudu: 
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-  jednotkou elektrického odporu je Ohm (značka Ω) 

-  s pomocí odporu můžeme Ohmův zákon vyjádřit vzorcem 
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-  napětí na vodiči můžeme vypočítat pomocí vzorce U = R . I 

-  Ohmův zákon proto platí jen při stálé teplotě vodiče 

 

Příklady povinně na další straně. Příklady vypočítáte, oskenujete 

a pošlete mi je na můj mail do pondělí 1.6. včetně. 



1) Rezistorem prochází proud 40 mA a napětí je 30 V. Jaký je odpor rezistoru ? 

 

2) Jaké je napětí na spotřebiči, který má odpor 25 mΩ a prochází jím proud 1,2 kA ? 

 

3)  Jaká je velikost proudu, když odpor spotřebiče je 25 Ω a napětí 8 V ? 

 

4)  Proud je 300 μA a napětí 222 V. Spočítej odpor rezistoru v kΩ. 

 

5)  Jaká je velikost proudu, když odpor je 4,8 kΩ a napětí 9 V ? Výsledek v mA. 

 


