
Zákony elektrického prúdu v obvodoch 

1. Odpor rezistora je 1,5Ω. Najväčší prúd , ktorý ním môže prechádzať , je 

0,5A. Na aké najväčšie napätie môže byť pripojený? Čo by sa stalo pri 

vyššom napätí? 

 

2. Aký veľký odpor má spotrebič, ktorým pri napätí 6V na jeho svorkách 

prechádza prúd veľkosti 0,3A? 

 

3. Spotrebičom s odporom 1kΩ prechádza prúd veľkosti 3mA. Aké veľké 

napätie je na jeho svorkách? 

 

4. Na žiarovke je údaj 4V/0,05A. Vysvetli, čo znamená tento údaj. Vieš podľa 

tohto údaja vypočítať odpor vlákna svietiacej žiarovky? Aký veľký prúd 

prechádza žiarovkou, ak ju pripojíme k článku s napätím 2V? Môžeme 

pripojiť žiarovku k batérií s napätím 8V? Odpoveď odôvodni. 

 

5. K napätiu 220V (spotrebiteľskej sieti ) je pripojený varič, ktorým 

prechádza prúd veľkosti 4,0A. Poruchou sieti sa znížil prúd na 2,2A. Ako 

pokleslo napätie v zásuvke? 

 

6. Na ľudské telo , ktorého odpor je 3kΩ, môže mať smrteľné účinky prúd 

veľkosti 0,1A. Aké napätie zodpovedá tomuto prúdu ? 

 

7. Zákon, ktorý bol objavený 2krát. V roku 1826 sformuloval nemecký fyzik 

zákon, podľa ktorého je elektrický prúd prechádzajúci vodičom priamo 

úmerný napätiu na koncoch vodiča. Keď bol Maxwell menovaný 

v Cambridge riaditeľom laboratória, začal študovať súkromný archív, 

ktorý po sebe zanechal čudácky anglický fyzik a chemik. S úžasom našiel 

dva spracované dôležité zákony. Všetci , ktorí sa zaoberajú elektrinou, ich 

dnes poznajú ako Coulombov zákon a ... zákon. Odborníkov prekvapilo 

predovšetkým to, že vedel v podstate formulovať tento zákon 70 rokov 

pred nemeckým fyzikom , podľa ktorého sa zákon nazýva. Určite nebude 

pre vás ťažké doplniť meno nemeckého fyzika a názov zákona. Pokúste sa 

však určiť aj meno anglického fyzika. 



 

8. Telefónne slúchadlo má odpor 4000Ω. Vypočítaj, na aké napätie je 

pripojené, ak ním prechádza prúd veľkosti 2,5mA.  

 

9. Vnútorný odpor ampérmetra je 0,02Ω, jeho rozsah je 10A. môžeme ho 

pripojiť priamo na akumulátor s napätím 2V?  

 

10.  Aký prúd prechádza vláknom žiarovky, ak má vlákno pripojené na 

napätie 4V odpor 20Ω? Môžeme použiť ampérmeter s rozsahom do 1A? 

 

11.  Napätie na svorkách spotrebiča je 4,5V. spotrebičom prechádza prúd 

veľkosti 0,5A. Aké napätie musí mať spotrebič, ak ním má prechádzať 

prúd veľkosti 0,7A? 

 

12.  Vláknom žiarovky s odporom 800Ωrechádza prúd 275mA. Na aké 

napätie je žiarovka pripojená? 

 

13.  Na sieť s napätím 220V je pripojená žiarovka, ktorej vlákno má odpor 

440Ω. Aký veľký prúd prechádza žiarovkou? 

 

14.  Oblúkovou lampou prechádza prúd veľkosti 5A. na aké veľké napätie 

bola oblúková lampa s odporom 8Ω pripojená? 

 

15.  Žehlička ma napätie 220V má odpor výhrevnej vložky 40,4Ω. Aký veľký 

prúd prechádza výhrevnou vložkou? 


