
8. ročník – fyzika 

Milí osmáci. 

Opět tady máme zkrácený týden (v pátek 8. 5. je státní svátek – Den vítězství – 

r. 1945). 

Nastudujte si z učebnice str.1/2 115 – 117– Elektrická energie (elektrická práce) 

 

V učebnici máte označenu elektrickou energii písmenem E. Je to vlastně 

spotřeba elektrické energie, je to elektrická práce, kterou my jsme zvyklí 

označovat ve vzorcích písmenem W, stejně jako označujeme mechanickou práci 

také W. (to je pro vysvětlení, abyste věděli, kde se vzaly některé vzorečky, kde 

figuruje písmeno E a někde W). 

Zápis do sešitu:  

  Elektrická energie (elektrická práce) 

-označení W (někde v učebnici E) 

-jednotky: J (joule), kJ, MJ, mJ – ty jsou stejné jako u mechanické práce 

-další jednotky používané u elektrické práce: Ws (wattsekunda) 

         Wh (watthodina) 

         kWh (kilowatthodina) 

-platí, že: 1Ws = 1J  (protože 1wattsekunda je stejně velká jako      

jeden joule, tak je jedno, kterou jednotku napíšeme k výsledku při 

řešení příkladů) 

-vypočítá se :  W = U x I x t 

   U…napětí…ve voltech (V) 

   I…el.proud…v ampérech (A) 

   t…čas…………v sekundách (s) 

-elektrická energie odebraná z elektrické sítě (i v domácnosti) se měří 

elektroměrem. 

-Pozor! V rozvodné skříni, ve které je umístěn elektroměr, se ničeho 

nedotýkej!! 



Koukněte na kratičké video ( stačí od 1min 45s do konce) - je to ukázka měření 

elektroměrem: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTvEBa5TRS4 

 

Tentokrát žádný písemný úkol nemáte, pečlivě se naučte nové i předcházející 

učivo. 

 

Připomínám! Zavedla jsem novinku pro ty, co by potřebovali něco z fyziky 

vysvětlit, nebo se jen chtěli vidět a slyšet, popovídat si se mnou nebo společně i 

s ostatními spolužáky ze třídy. Nabízím tedy možnost online spojení tak jako p. 

uč. Horutová a p. uč. Petráš  v zeměpisu. Postup je stejný jako u nich, nebudu 

ho opisovat. Jen klikněte na odkaz, který vám já posílám pro fyziku pod tímto 

textem. (samozřejmě je to dobrovolné). 

Kdy se tedy můžeme vidět a slyšet? Každé úterý 11.15 h – 12.00 h 

https://telekonference.eu/join/elvl3z 

 

Příjemný týden a hodně zdraví všem přeje vaše p.uč. Kučavíková 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTvEBa5TRS4
https://telekonference.eu/join/elvl3z

