
Postup pro zvládnutí učiva 

Pro zvládnutí výuky vám poskytuji velmi pěkně udělané prezentace Základní školy Zlín. Tyto 

prezentace jsou v souladu s učebnicemi, které používáme ve škole.  

 Na začátku: 

1. Přečtěte si NÁZEV tématu  

2. Dále si přečtěte OTÁZKY, na které byste měli znát odpověď. 

3. Rovněž si pročtěte nové POJMY. Po zvládnutí učiva byste měli rozumět tomu, co tyto 

pojmy znamenají. Pomocí těchto pojmů vlastně většinou odpovídáte na otázky. 

4. Pro zvládnutí učiva vám doporučuji si pročíst PREZENTACI. Prezentace vám pomůže 

zvládnout nové pojmy a odpovědi na otázky. 

 

Do sešitu: 

5. Do sešitu si napište datum, název tématu a opište ZÁPIS. Zápis vám také pomůže ke 

správnému zodpovězení otázek.  

6. Rovněž si do sešitu OPIŠTE otázky a vypracujte ODPOVĚDI. A máte hotovo. 

Řešení příkladů: 

 Při řešení fyzikálních příkladů nezapomeňte vytvořit přehledný postup výpočtu, 

nejlépe podle této osnovy:  

1. Nákres  

2. Veličiny a jednotky z textu  

3. Převod jednotek  

4. Vzorec pro výpočet  

5. Dosazení a výpočet  

6. Zapsání výsledku  

7. Slovní odpověď 

Hodnocení:  

 Vaši práci zhodnotím až po vašem návratu do školy po odevzdání sešitu 

s vypracovanými otázkami a případnými úkoly. Co bude hodnoceno? 

a) Správnost odpovědí na otázky. 

b) Řešení početních úloh a příkladů 

c) Řešení případných pracovních listů 

d) V neposlední řadě úprava sešitu 
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Otázky (opsat a vypracovat do sešitu - přehledně) 

Elektrování těles a elektrický náboj 

1. Které dva jevy je možné pozorovat při vzájemném tření těles? 

2. Jak nazýváme síly, které způsobují vzájemné přitahování nebo odpuzování těles? 

3. Jakými dvěma druhy nábojů jsou způsobeny elektrické síly? 

4. Jak se zachovají tělesa, která mají opačný náboj (například vlasy a hřeben)? 

5. Jak se zachovají tělesa, která mají shodný náboj (například dva igelitové sáčky)? 

6. Mezi kterými tělesy vzniká přitažlivá elektrická síla? 

7. Mezi kterými tělesy vzniká odpudivá elektrická síla? 

8. Jak se nazývá těleso, které získá elektrický náboj? 

9. Jak nazýváme silové pole, které vzniká kolem zelektrovaného tělesa? 

Zápis 

Elektrování těles a elektrický náboj 
 

 

Při tření se tělesa dostanou do stavu, kdy působí silou na jiná tělesa a to tak, že se buď 

 

a) přitahují   nebo    b) odpuzují 

 

 

 

Tělesa získají třením elektrický náboj, říkáme, že se elektrují (jsou elektrovaná, též zelektrovaná). 

Zelektrovaná tělesa mají kladný,  nebo záporný náboj. 

Proč? V tělesech vznikají z neutrálních atomů atomy s elektrickým nábojem – takzvané ionty  

Kladný iont (kationt)  a záporný iont (aniont) 

Nesouhlasně zelektrovaná tělesa se přitahují – například:  pravítko + papír  

hřeben + vlasy 

Souhlasně zelektrovaná tělesa se odpuzují – například: 2 mikrotenové sáčky 

Kolem elektricky nabitého tělesa vzniká elektrické pole. 

 

Pojmy pro správné odpovědi (v přeházeném pořadí): 

kladný náboj, záporný náboj, elektrické pole, přitahování těles, odpuzování těles, přitažlivé síly, odpudivé 

síly, opačně nabitá tělesa, souhlasně nabitá tělesa, zelektrované těleso 


