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Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. elektrické vodiče a izolanty, co je elektrický proud
2. opakování  voda (destilovaná, z vodovodu, slaná)
3. elektrolyt
4. elektrolýza
5. schema elektrolýzy vody
6. schema galvanického článku
7. využití elektrolýzy
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VEDENÍ ELEKTRICKÉHO 
PROUDU V KAPALINÁCH

Jak se nazývají látky, které:

vedou elektrický proud

nevedou elektrický proud

elektrické vodiče

elektrické izolanty
(nevodiče)
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• zapojením vodiče do obvodu se zdrojem 
elektrického napětí vznikne ve vodiči 
elektrické pole

• toto pole působí na neuspořádaně se 
pohybující volné částice a usměrňuje 
jejich pohyb

• elektrický proud je tvořen usměrněným 
pohybem volných částic s elektrickým 
nábojem

• dobré vodiče jsou kovy 
• rychlost volných elektronů je velmi malá, 

asi 0,1 mm/s
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VODA 

destilovaná

voda z vodovodu

vodný roztok kuchyňské soli

přiřaď pojmy:

nevodič
slabý vodič

vodič

řešení
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VODA 

destilovaná

voda z vodovodu

vodný roztok kuchyňské soli

nevodič

slabý vodič

vodič

řešení:
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Zkus vysvětlit, proč je voda z vodovodu 
slabým elektrickým vodičem:

obsahuje malé množství volných iontů, 
např. Na+, K+, SO4 ...

2-
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Elektrolyty

• kapaliny, které vedou elektrický proud

• vodné roztoky solí, kyselin a zásad

• elektrický proud tvořen usměrněným 
pohybem kationtů a aniontů

• při průchodu elektrického proudu 
v kapalině dochází k přenosu látky a 
v okolí elektrod probíhají chemické 
reakce
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Elektrolýza

• proces, při kterém elektrický proud 
prochází kapalinou obsahující ionty

• elektrický proud v kapalině je veden 
prostřednictvím pohybu iontů a 
chemikálie se usazuje v bodech, kde 
proud vstupuje a vystupuje z kapaliny

VII 2518:41

Schema elektrolýzy

Na+ je kation
Cl- je anion

katoda je 
záporná 
elektroda

anoda je 
kladná 
elektroda

kationty přitahovány ke katodě
anionty přitahovány k anodě

11 148:41

Na+  +  elektron      Na

2Na  +  2H2O      H2  +  2NaOH

2Cl        2Cl  +  elektron

H + H      H2    molekula plynného vodíku se 
uvolňuje na katodě

Cl + Cl    Cl2   molekula plynného chloru se 
uvolňuje na anodě 
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Schema elektrolytického článku
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Využití elektrolýzy:

pokovování předmětů
výroba čistých kovů
čištění kovů

VII 2519:02
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Metodický list

Téma: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 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: galvanický článek

Poznámky:
list č.3  opakování  elektrické vodiče a izolanty, správná odpověď se objeví po ťuknutí na čtverec (odletí)
list č.4  výklad
list č.5 až č.7  opakování  voda
list č.8 až č.13  výklad
list č.14  test Lesson Activity Toolkit  žáci přiřazují pojmy
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