
hodina 28

Měření elektrického proudu v obvodu
Vezměte si plochou baterii, spínač, dvě žárovky, 2 žluté vodiče,  3 červené vodiče, 2 stejné žárovky.

1)  Sestavte obvod podle obrázku na kartě 4 - zavolejte učitele ke kontrole a po kontrole správnosti 
změřte elektrický proud v obvodu.

2)  Sestavte obvod podle obrázku na kartě 5 - zavolejte učitele ke kontrole a po kontrole správnosti 
změřte elektrický proud v obvodu. 

3)  Zjistěte, zda záleží na poloze ampérmetru v obvodu (tj. zopakujte měření ještě 3x pro různá 
umístění ampérmetru - zapojte ampérmetr mezi jednu a druhou žárovku,  mezi žárovky a spínač, 
mezi zdroj a spínač).
Vždy nakreslete schema obvodu a změřte elektrický proud protékající obvodem.

Vyslovte závěr:

Zkrat 
nastává tehdy, když el. obvodem začne proudit velký proud, který může způsobit roztavení 
vodiče, vzplanutí izolace. Důvodem zkratu může být např. porucha spotřebiče (el. obvod je bez 
zátěže), kdy elektrická energie se nemění na užitečnou práci, ale pouze na teplo. 
Před touto situací jsou elektrické obvody chráněny pojistkami nebo jističi, které el. obvod bezpečně 
rozpojí. 
Na „principu zkratu“ pracují některé teplené spotřebiče (el. vařiče, rychlovarné konvice, el. 
ohřívače...).

Úloha 1:
a) Sestav elektrický obvod podle schematu na obrázku a doplň tabulku svítí/nesvítí. 

b) Změřte napětí na obou žárovkách v případě, že je 
spínač rozepnut i v případě, kdy je sepnut. 
Změřené hodnoty napětí zaznamenejte do vhodné 
tabulky (nezapomeňte v tabulce správně zapisovat 
jednotky).

c) Změř elektrický proud v obvodu se žárovkami, použij zapojení ampérmetru podle karty 4, tj. 
variantu pro měření velkých proudů do 10A.
Zaznamenejte hodnoty proudu v obvodu pro rozepnutý i sepnutý spínač.



Domácí úlohy:
Úloha 2: (+2b)
Do daného schématu doplň dva spínače tak, aby jejich různou kombinací svítily 1, 2, 3, nebo 4 
žárovky.

Úloha 3:
Navrhni schéma elektrického obvodu s baterií, dvěma spínači a dvěma žárovkami, aby zadaná 
tabulka odpovídala schématu.
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