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Bezpečnost práce 
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Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. důležitá telefonní čísla
2. lidské tělo jako vodič, odpor lidského těla
3. vlhké izolanty
4. bezpečné napětí
5. co nesmíme
6. co dělat při úrazu elektrickým proudem
7. první pomoc
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BEZPEČNOST PRÁCE
S ELEKTRICKÝMI 
SPOTŘEBIČI

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

záchranná lékařská služba 155

tísňové volání                        112
VII 2018:22

Lidské tělo

• lidské tělo vede elektrický proud, 
protože obsahuje vodivé kapaliny

• pot je vodivý (obsahuje vodné roztoky 
solí)

• u dospělých starších pracujících lidí je 
odpor těla několik MΩ

• sníží se, když je pokožka vlhká

POZOR na vlhké či zpocené ruce
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POZOR na vlhké izolanty

• elektrické izolanty s vlhkým povrchem se stávají 
vodivými

• vlhké vrstvy zemského povrchu jsou vodivé
• proud projde tělem, když tělo vodivě propojí část 

elektrického obvodu se zemí
• např. když se jednou rukou dotýkáme poškozené 

šňůry elektrického spotřebiče a druhou rukou 
vodovodního kohoutku
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Proud může usmrtit:

• síťové napětí
• vysoké napětí

Jaké je bezpečné napětí?

v suchu                          50 V

ve vlhku                         25 V
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Co nesmíme?

• strkat do zásuvek jakékoliv předměty

• dotýkat se vodičů pod napětím větším 
než 25 V

• přibližovat se k vodičům vysokého 
napětí (i troleje)

• lézt na stožáry elektrické sítě

VII 2520:42

• vstupovat do místností 
s transformátorem na vysoké napětí

• rozebírat  elektrické spotřebiče 
připojené k síti

• manipulovat s elektrickými spotřebiči 
ve sprše, ve vaně nebo když jsme mokří

• opravovat pojistky

VII 2521:02 VII 2521:14

Uzemnění pračky

• snižuje riziko úrazu elektrickým 
proudem, když je pračka poškozená

• tříkolíková uzemněná zástrčka určená 
k zapojení do správně instalované a 
uzemněné elektrické zásuvky
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Co dělat při úrazu elektrickým proudem?

1) vyprostit postiženého

2) zjistit zdravotní stav

3) poskytnout první pomoc

4) zavolat záchrannou lékařskou službu 
(155 nebo 112)

POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC JE 
POVINNOSTÍ KAŽDÉHO DOSPĚLÉHO 
ČLOVĚKA

VII 2520:42

První pomoc

a) při vědomí, dýchá, je otřesen
stabilizovaná poloha
uvolnit oděv u krku
přikrýt

b) bezvědomí, dýchá, hmatný tep
přivést k vědomí (otřít čelo studenou vodou, 
čichnout parfém...)

dále dle a)
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c) bezvědomí, nedýchá, hmatný tep
umělé dýchání z úst do úst
jakmile začne dýchat dále dle b)

d) bezvědomí, nedýchá, nehmatný tep
masáž srdce (60-80 stlačení/min)
začne-li srdce pracovat, zahájit
umělé dýchání a dále dle b)

VII 2521:23

stabilizovaná poloha
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Metodický list

Téma: Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči

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: poškozený kabel

Poznámky:
list č.3 až č.14  výklad s opakováním, správné odpovědi jsou pod barevnými obdélníky, které po ťuknutí odletí
list č.15  test Lesson Activity Toolkit
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