
8. ročník - fyzika 

Milí osmáci. Na tento týden jsem vám nachystala pokračování učiva z elektřiny 

– velmi důležitý zákon, který platí v elektřině - OHMŮV ZÁKON. Pracujte 

pravidelně každý týden tak, jako byste byli ve škole. Ať se vám daří! 

Přečtěte si v učebnici str. 96 – 98.  

Zápis do sešitu: 

 Ohmův zákon. Elektrický odpor. 

Ohmův zákon zní: elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný 

elektrickému napětí U mezi konci vodiče.  ( přímá úměra v matematice říká, že 

čím více tím více, tzn.ve fyzice: čím bude větší napětí, tím bude obvodem 

procházet větší proud). 

Matematické vyjádření Ohmova zákona: I = U : R 

  I….el.proud….jednotky A (ampéry) 

  U…el.napětí…jednotky V (volty) 

  R…el.odpor….je to nová fyzikální veličina, jednotky ohmy, 

kiloohmy, megaohmy, miliohmy  

(poznámka: jednotka ohm se označuje velkým písmenem řecké abecedy omega 

– podívej se v učebnici na str.97 dole jak se to píše  – na počítači to já neumím 

napsat a napiš si do sešitu z učebnice i ty převody). 

Z Ohmova zákona se odvodí vzorec pro výpočet el napětí:     U = R . I 

              el odporu :   R = U : I   (dělení si 

samozřejmě můžeš všude ve vzorci napsat zlomkem, tak jak jsme se to učili) 

 

Vypočítej příklady ze str. 98 / 1, 2 dole 

 Procvič si příklady: 

1. Rezistorem o odporu 3,5 kiloohmu prochází proud 300 mA. Jaké je napětí 

mezi svorkami rezistoru? 

2. Žárovka je připojena ke zdroji elektrického napětí 220 V. Vláknem žárovky 

prochází el.proud 230 mA. Urči el.odpor vlákna svítící žárovky. 



3. Urči proud procházející obvodem, jestliže napětí je 1,3 kV a odpor je 0,0025 

megaohmů. 

4. Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru o odporu 2,1 kiloohmů, když jím 

prochází proud 5 mA? 

 

Pro doplnění učiva televize ČT2 vysílá pro žáky 2. stupně každý den odpoledne 

od 12h do přibližně 15.15h naučně vzdělávací programy do přírodopisu, 

dějepisu, zeměpisu a také fyziky. Posílám odkazy na stránky (fyzika bude kolem 

12.45h). Druhý odkaz je na pořady RANDE S FYZIKOU. 

https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[nadtitul]=Odpoledka&stranka=4 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ 

 

V rámci Pracovních činností (péče o pokojové rostliny, léčivé byliny) můžete 

doma zalévat všechny květiny. Začínají kvést léčivý podběl a petrklíč – 

vyhledejte si, k čemu jsou dobré, jak vypadají a natrhejte je na čaj pro vaši 

rodinu. 

Dále uvařte rodině něco dobrého – můžete podle receptu, co jsme si napsali, 

nebo podle receptu, který si můžeš najít v kuchařce nebo na internetu (recept 

si zapiš do sešitu). 

 

https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka&stranka=4
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/

