
Úkol: Kompletace zápisů u žáků, kteří nemají dopsán zápis na této stránce. 

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 

Elektromagnetické vlastnosti souvisí s částicovým složením látek – atomy, a ty 

obsahují elektricky nabité částice – elektrony (–) a protony (+).  

Atomový obal je tvořen elektrony, má záporný náboj (–). Elektron je téměř 

nehmotná částice. Atomové jádro je tvořeno protony s kladným nábojem (+) a 

neutrony, které nemají žádný náboj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atom je jako celek elektricky neutrální, protože počet kladných protonů a 

záporných elektronů je vždy stejný.  

 

 

  

Model atomu: 

atomový obal 

neutron 

proton (+) 

elektron (–) 

atomové jádro 



Úkol: Kompletace zápisů u žáků, kteří nemají dopsán zápis na této stránce. 

Elektrický náboj 

Elektrony z krajních vrstev obalu se u některých prvků snadno odtrhnou a 

přeskočí k jinému atomu, tzn., když atom ztratí elektron, stane se elektricky 

kladným, a když atom nějaký elektron naopak přijme, stane se elektricky 

záporným. Atom s elektrickým nábojem se nazývá – iont (čti jont).  

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která se značí písmenem Q a jednotkou je 

coulomb – c /kulomb/. 

Proces, kterým může získat těleso elektrický náboj, říkáme elektrování. 

 

 

 

 

 

Při elektrování dochází k přestupu elektronů z jednoho tělesa na druhé. 

Dochází k tomu, když konáme práci nebo když dodáme elektronům energii, aby 

mohly přestoupit. Elektrování třením byl první způsob, jakým byly elektrické 

jevy zkoumány. Elektrický stav tělesa zjišťujeme elektroskopem – zelektrované 

těleso nabije elektroskop a ručička ukáže velikost jeho náboje, elektroskop 

nulujeme uzemněním (přivedeme či odvedeme elektrony ze země).  

  

 

 

 

 

 

Úkol: Zjisti, jak je velký elementární náboj (1e) tzn. náboj jednoho protonu či 

elektronu. Kolik elektronů či protonů tvoří náboj jednoho coulombu (1C).

Zelektrované těleso nabije elektroskop a ručička ukáže velikost náboje 

Zelektrovaný elektroskop vynulujeme uzemněním. 

značka 

uzemnění 



Úkol: Kompletace zápisů u žáků, kteří nemají dopsán zápis na této stránce. 

Elektrostatické pole a elektrostatická síla 

V okolí těles s nepohyblivým elektrickým nábojem se nachází elektrostatické 

pole, v tomto poli dochází k silovému působení na zelektrovaná, ale i 

nezelektrovaná tělesa.  

Silové působení elektrického náboje způsobuje tzv. elektrostatická síla (síla 

nepohyblivého náboje) – souhlasné náboje se odpuzují (+ a + nebo – a –) a 

nesouhlasné náboje se přitahují (+ a –).  

Elektricky nabitá (zelektrovaná) tělesa přitahují i nezelektrovaná tělesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol: Zjisti, proč se jednotka elektrického náboje nazývá coulomb, a zkus zjistit, 

  co vyjadřuje Coulombův zákon. 

U nevodiče (nemá volné elektrony) 
dojde v elektrickém poli k tzv. 
elektrické polarizaci. 

U vodiče (má volné elektrony) 
dojde v elektrickém poli k tzv. 
elektrostatické indukci náboje. 

siločáry elektrostatického pole mezi nesouhlasnými a souhlasnými náboji 
 

V nezelektrovaných (nenabitých) tělesech se v blízkosti elektrostatického pole 
projeví přesun opačného náboje, který je přitahován elektrostatickou silou. 



Úkol: Kompletace zápisů u žáků, kteří nemají dopsán zápis na této stránce. 

Elektrické napětí 

Mezi elektricky nabitými tělesy je tzv. elektrické napětí – existuje mezi 

nesouhlasně nabitými tělesy, ale i mezi souhlasně nabitými tělesy, které mají 

různě veliké náboje. Elektrické napětí zaniká při neutralizaci nebo vyrovnání 

nábojů – dotyk nábojů nebo vodivé spojení nábojů.  

Elektrické napětí se projevuje silami, které nutí elektrický náboj k pohybu – 

dává náboji potenciální energii. Elektrické napětí je fyzikální veličina, která se 

značí písmenem U, základní jednotkou je volt – V.  

Úkol: Nakresli tabulku s převody jednotek učebnice str. 14.  

  



Úkol: Kompletace zápisů u žáků, kteří nemají dopsán zápis na této stránce. 

Zdroje elektrického napětí 

Ve stálých zdrojích elektrického napětí se dlouhodobě tvoří elektricky nabité 

částice, tyto zdroje jsou nutné pro funkčnost elektrických zařízení. Přeměňují 

jiné druhy energií na elektrickou energii – mechanickou (dynamo), světelnou 

(fotovoltaický článek), chemickou (galvanický článek, akumulátor…)…    

Úkol: Přečti si kapitolu o chemických zdrojích elektrického napětí a napiš: 

  jak lze získat chemický zdroj elektrického napětí tzv. galvanický článek; 

  co je to akumulátor a jak se liší od běžných galvanických článků.
 

 

   



Úkol: Kompletace zápisů u žáků, kteří nemají dopsán zápis na této stránce. 

Elektrický proud 

Začne-li se působením elektrického napětí pohybovat elektrický náboj jedním 

směrem vzniká elektrický proud. K pohybu náboje dochází, jsou-li tělesa, mezi 

kterýma je elektrické napětí, vodivě spojena. Při velkém napětí dokáže náboj 

projít i nevodivou vrstvou např. elektrický výboj v plynu. 

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje (elektron, 

iont), je to fyzikální veličina, která se značí písmenem I a základní jednotkou je 

ampér – A. Velikost proudu lze vypočítat jako množství elektrického náboje Q, 

který proteče vodičem za daný čas (I = Q / t).  

Úkol: Nakresli tabulku s převody jednotek učebnice str. 21.

I 

– + 



Úkol: Dopsání zápisu na této stránce a nakreslení schématických značek 
součástí elektrického obvodu.  

Elektrický obvod 

Elektrický obvod je vodivé spojení mezi zdrojem elektrického napětí a 

elektrickým spotřebičem. Uzavřeným obvodem prochází elektrický proud ze 

zdroje napětí do elektrického spotřebiče a zpět do zdroje, vodivé spojení 

zprostředkovávají kovové vodiče. 

 

  

 

  

 

 

Základní části elektrického obvodu: 

 Elektrický vodič – je látka s volnými elektricky nabitými částicemi, aby jí 

mohl protékat elektrický proud. Kovy jsou nejpoužívanějšími vodiči, protože 

mezi atomy kovu jsou volné elektrony (Cu, Al, Ag…) 

 Elektrický spotřebič – je zařízení, které většinou převádí elektrickou energii 

na jiný druh energie např. žárovka, elektromotor, zvonek… 

 Zdroj elektrického napětí – udržuje v obvodu stálé elektrické napětí a je 

zdrojem nabitých částic (galvanický článek, měnič napětí, dynamo…). 
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U 

Schéma elektrického obvodu: Zapojení elektrického obvodu: 



Úkol: Napsání zápisu na této stránce a vypracování úkolu viz níže. 
 

Vodivost látek 

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

elektrický proud, tedy přenášet elektrický náboj. 

Elektrický vodič je pevná, kapalná a nebo 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. 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. 

 


