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Elektrický odpor
Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Magnetismus,  elektrostatika
Anotace:

1. veličina elektrický odpor
2. součástka rezistor
3. vzorec pro výpočet elektrického odporu
4. rezistivita
5. příklady

I 2021:42

ELEKTRICKÝ ODPOR

• je to vlastnost látek

• nejvíce závisí na látce, ze které je vodič 
a spotřebič

I 2021:44

REZISTOR

• součástka s určitou velikostí odporu 
k dosažení určitého proudu při známém napětí

schematická značka:
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Odpor rezistoru, vodiče či spotřebiče
určujeme:

a/ výpočtem ze změřeného proudu a napětí

b/ měřením ohmmetrem (měří odpor přímo)

I 2021:48

Rezistory jsou ze slitin Ni, Cr, Fe, Mn a 
jiných kovů

slitiny:
• nichróm
• chromnikl
• konstantan (55% Cu + 44% Ni + 1% Mn)
• kanthal (72% Fe + 20% Cr + 5% Al + 3% Co)
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Druhy rezistorů:

a/ drátový
• tenký drát navinut do šroubovice 

na porcelánový váleček

I 2021:51

b/ vrstvový
• nanášení tenkých vrstev na izolační 

podložku
• vrstvy např. z grafitu

I 2022:33

• vrstvové rezistory s větším odporem se 
vyrábějí z grafitu a odporová vrstva má 
tvar šroubovice

• tím se mnohonásobně prodlouží délka a 
zmenšuje se přitom příčný průřez

• odpor lidského těla výrazně klesá při 
vlhké pokožce
• tělem může procházet nebezpečně 
vysoký proud
• v koupelně nepoužívat spotřebiče na 
síťové napětí
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Výpočet odporu

I 2022:07

R ... odpor vodiče (    )

ρ ... rezistivita (     . m)

l ... délka vodiče (m)

S ... příčný průřez vodiče (m2)

I 2022:13

• odpor vodiče je tím větší, čím větší je 
jeho délka

• odpor vodiče je tím menší, čím větší je 
plocha jeho příčného průřezu
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REZISTIVITA

• je to měrný elektrický odpor látky
• konstanta závislá na látce, ze které je 

vodič zhotoven
• je to odpor, který by měla krychle dané 

látky s hranou 1 m
• jednotka:     . m (tato jednotka je příliš 

velká)
• často se používá μ    . m = 10-6      . m
• je uvedena v tabulce F 15

V 1014:34

I 2022:14

1/ Určete elektrický odpor měděného drátu o 
délce 1 m a obsahu kolmého řezu 1 mm2.

l = 1 m
S = 1 mm2 = 1 . 106 m2

    = 0,017 . 106      . m
R = ?  (     )

R = 

R = 0,017 . 106 .  

R = 0,017
R = 17 m

Elektrický odpor tohoto měděného drátu je 
17 m     .

l
S

     ρ

     ρ

1

1 . 106

I 2022:22

2/ Grafitový rezistor má délku 4 cm, 
šířku 0,5 cm a výšku 0,001 mm. 
Vypočítej odpor tohoto rezistoru.

l = 4 cm = 0,04 m = 4 . 102 m
šířka = 0,5 cm = 0,005 m = 5 . 103 m
výška = 0,001 mm = 1 . 106 m
S = šířka krát výška 
S = 5 . 103 . 1 . 106 = 5 . 109 m2

   = 8 . 106      . m

R = ?  (    )

     ρ

I 2022:28

R = 

R = 8 . 106
4 . 102

5 . 109

l
S

     ρ

R = 6,4 .  1
101

R = 6,4 . 10 = 64 

Odpor tohoto rezistoru je 64    .

IV 68:56
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Citace:

RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8: učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 136 s.

KOLÁŘOVÁ, CSC., Doc. RNDr. Růžena a PaedDr. Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 6.ročník 
základní školy. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2003. ISBN 8071962465. 

Drátový rezistor
Http://zozei.sossoubrno.cz/rezistory/. Sossoubrno.cz [online]. 2012 [cit. 20120120]. 
Dostupné z: http://zozei.sossoubrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/dratovyodpor.jpg 

Vrstvový rezistor
Http://www.iepa.cz/odpor1ktr191025wp979. Iepa.cz [online]. 2012 [cit. 20120120]. 
Dostupné z: http://www.iepa.cz/files/tr183m.jpg

Ohmmetr
Http://www.radioman.wz.cz/stare_pristroje.html. Wz.cz [online]. 2010 [cit. 20120120]. 
Dostupné z: http://www.radioman.wz.cz/ohmmetr.jpg

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu SMART NOTEBOOK 
verze 10.8.864.0 z roku 2011.
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Metodický list

Téma: Elektrický odpor

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: ohmmetr

Poznámky:
list č.3 až č.13  výklad
list č.14  test, "losovač"  žáci ťuknutím zastaví  vyberou ze 3 možností, "losovač" pokračuje dál sám 
list č.15 až 17  příklady, žáci řeší a učitel postupně odkrývá správné řešení
list č.18  test, přiřazení správného pojmu k obrázku
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