
Úkol: K zápisu si dopiš nebo vytiskni šedý text a zkontroluj, zda máš udělány 
všechny úkoly. Obrázek s elektrolytem si nakresli sám, obrázek s ostatními 
vodiči (kovy a uhlíkem) není nutný. 

Vodivost látek 

Vodivost je vlastnost materiálu, která popisuje jak dobře je schopen vést 

elektrický proud, tedy přenášet elektrický náboj. 

Elektrický vodič je pevná, kapalná anebo plynná látka, která obsahuje volné 

elektricky nabité částice – elektrony, ionty…materiál který je nemá je nevodič 

neboli elektrický izolant. 

Nejlepšími vodiči jsou kovy, které mezi atomy mají volné elektrony, z pevných 

nekovových látek je vodičem například uhlík (grafit). Vodiči je i mnoho 

kapalných chemických roztoků – elektrolyt, ale i plynů, které obsahují volné 

ionty tzv. ionizovaný plyn. 

Úkol: Přečti si kapitolu o pevných, kapalných a plynných vodičích a nevodičích 

 (str. 27-34) a vypiš některé, které jsou elektrickými vodiči a naopak nevodiči.

 

 

 

 

 

 

 

Polovodiče jsou dnes mimořádně důležité, protože jsou základem všech 

elektronických součástek, mezi nejběžnější polovodiče patří křemík (Si).   

Vlastní polovodiče vedou elektrický proud jen za určitých podmínek, jejich 

vodivost závisí na množství a druhu dodané energie (tepelné, elektrické, 

světelné…). Dodáním energie se uvolňují 

elektrony a vodivost stoupá.  

Příměsové (nevlastní) polovodiče jsou 

obohaceny jinými chemickými prvky a 

vedou el. proud i za běžných podmínek.

Průchodem proudu v elektrolytu dochází k chemickým 

změnám v elektrolytu i na elektrodách – elektrolýza. vodiče (kovy a uhlík) 



Úkol: Napiš si zápis, dopiš nebo vytiskni šedý text a udělej úkol. Obrázek 
s veličinami, které ovlivňují odpor vodiče, si nakresli sám. 

Elektrický odpor 

Elektrický odpor je opak vodivosti, i on popisuje schopnost materiálu vést 

elektrický proud. Každý materiál klade elektrický odpor! 

Elektrický odpor vyjadřuje odpor, který klade materiál průchodu elektrického 

proudu, tedy působí proti pohybu volných částic s elektrickým nábojem.  

Elektrický odpor je fyzikální veličina, která se značí písmenem R a základní 

jednotkou je ohm – Ω /óm/. Elektrický odpor ovlivňuje materiál vodiče (ρ), ze 

kterého je vodič vyroben, délka vodiče (l) a jeho plocha průřezu (S) (tloušťka). 

Elektrický odpor ovlivňuje i teplota, u kovů odpor s teplotou roste. 

Úkol: Nakresli tabulku s převody jednotek učebnice str. 39. 

 

Elektrický odpor daného materiálu určuje tzv. měrný elektrický odpor. 

 

                   

 

 

 

V tabulkách, kde se porovnává měrný elektrický odpor různých materiálů, se 

uvádí, při jaké teplotě se určoval, ale i jednotky délky a průřezu materiálu.  

R – elektrický odpor [Ω] 

ρ  – měrný elektrický odpor vodiče[Ωm] /ohm metr/ 

l – délka [m] 
S – plocha (průřez vodiče) [m2] 

R = ρ .  
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Úkol: Napiš si zápis a udělej úkol.  

Ohmův zákon 

Ohmův zákon – popisuje závislost elektrického napětí a proudu protékajícího 

vodičem s daným elektrickým odporem – elektrický proud (I) je v elektrickém 

obvodu se stálým odporem (R) přímo úměrný napětí (U). 

  

  

Z Ohmova zákona vyplývá vztah pro výpočet elektrického odporu: 

  

 

 

Úkol: Opiš příklad, vytvoř zápis, převeď do základních jednotek, vypočítej (použij 

vztah vyplývající z ohmova zákona), napiš odpověď a nakresli schéma obvodu.  

Příklad: Jaký odpor má žárovička? Ampérmetrem jsme změřili že obvodem 

protéká elektrický proud 200mA, a voltmetrem jsme na ní naměřili napětí 1,5V. 

 I = 200mA = ____ A 

U = 1,5V 

R = ? [Ω] 

R =  

 

 

 

 

Úkol: Opiš příklad, vytvoř zápis, převeď do základních jednotek, vypočítej (použij 

vztah vyplývající z ohmova zákona) a napiš odpověď.  

Příklad: Na žárovce jsou vyraženy údaje 6,3V/0,3A. Jaký odpor má žárovka? 

Příklad: Obvodem, kterým protéká 500mA, je zapojen spotřebič s odporem 7Ω. 

Vypočítej jaké napětí je na spotřebiči. 
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