
Elektrický proud značíme I, 
jednotkou je ampér, značíme ho A

Elektrický proud 



Jaký elektrický náboj mají tyto částice?

Kde v atomu jsou tyto částice?

Atom tvoří proton, neutron a elektron.

Proton má kladný náboj, neutron nemá 
náboj a elektron má záporný elektrický 
náboj.

Protony a neutrony jsou v jádře, elektrony 
tvoří obal atomu.

?
Zopakujte si stavbu atomu. 
Které částice tvoří atom?



Z nabitých částic už jsme zopakovali protony a 
elektrony. Nabité částice jsou také ionty.

Jsou to elektrony některých atomů, které se 
mohou od atomu vzdálit.

Jakým elektronům říkáme volné (vodivostní) 
elektrony?

Jaké znáte elektricky nabité částice?

Poznámka!
Protony jsou v jádře atomu a nemohou se od atomu vzdálit.

?



• Elektrický proud je pohyb volných 
nabitých částic jedním směrem.

Co je elektrický proud? ?



Látkám, které mají volné elektrony, 
říkáme vodiče elektrického proudu..

Nevodičem je guma, plasty, sklo, porcelán.

Jaké znáš elektrické vodiče?

Jak nazýváme látky, které nevedou el. proud?

Jaké znáš elektrické nevodiče?

Nevodiče nebo také izolanty.

Kovy jsou nejčastější elektrické vodiče.
?



Jednotky proudu:

Jednotkou proudu je ampér A.

Menší jednotka je miliampér, značíme ji mA. 
1 mA = 0,001 A.

Větší jednotka je kiloampér, značíme ji kA. 
1 kA = 1000 A



Vodičem prochází proud jednoho ampéru, když 
projde náboj jednoho coulombu (kulombu) za 
jednu sekundu.

Jak velká jednotka je jeden ampér?



Elektrický proud (tzv. dohodnutý) protéká od kladného 
pólu baterie obvodem k zápornému pólu.

+

Směr proudu v obvodu se stejnosměrným proudem znázorňuje 
šipka.

I

Směr proudu v obvodu se stejnosměrným 
proudem. 



Spojením čarou rozděl následující látky na 
vodiče a nevodiče elektrického proudu. 

Tuha

Plast

Sklo

Měď

Stříbro

Porcelán

Guma

Hliník

Ocel

?

NevodičVodič



Elektrický proud může při průchodu vodičem 
vodič zahřívat. (To může být  někdy žádoucí, 
někdy nežádoucí.) Elektrický proud může také 
způsobit roztočení některých zařízení (například 
motorů), může mít chemické a světelné účinky.

Jaké účinky může mít elektrický proud?



Vyberte z uvedených materiálů, které by jste použili na 
vodič elektrického proudu a které na izolaci. Vepište  po 
dvou z nich do tabulky. 

Vodič Izolace

měď, guma, plast, hliník, ocel, lak, stříbro

?

Vodič Izolace

Vodič Izolace

měď guma 

hliník plast



Doplň tabulku

Veličina Značka veličiny Jednotka Značka jednotky

Elektrický  proud      

Převeď na uvedené jednotky 
400    kA A

400  mA A

3          A kA

3          A mA

?

Veličina Značka veličiny Jednotka Značka jednotky

Elektrický  proud      I ampér A

Převeď na uvedené jednotky 
400    kA 400 000           A

400  mA 0,4        A

3          A 0,003 kA

3          A 3000       mA



Jaké znáte zdroje elektrického proudu?

Nejdůležitějším zdrojem elektřiny jsou elektrárny.

?

Často používáme jako elektrický zdroj také 
baterie.

Elektrárny dodávají  proud, kterému 
říkáme střídavý.

Baterie dodávají  proud, kterému říkáme 
stejnosměrný.



Spotřebitelská síť  dodává proud:

Střídavý

Stejnosměrný

?



Elektrický proud je pohyb volných nabitých částic v jednom 
směru.

Elektrický proud - značíme I

Jednotkou proudu je ampér značíme ho A.

Menší jednotka je miliampér - mA. 
1 mA = 0,001 A.

Větší jednotka je kiloampér - kA. 
1 kA = 1000 A



V tepelných spotřebičích a v klasických žárovkách.

Uvažte, kdy je přeměna elektrického proudu na 
teplo škodlivá. 

?

Zdroj obrázků: Galerie MS Office: 
www.office.microsoft.com
a vlastní práce.

Uvažte příklady využití přeměny elektrického 
proudu na teplo.

Při přenosu el. od výrobce ke spotřebitelům. Při zkratu.

http://www.office.microsoft.com/

