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Elektrodynamika hrou  
AZ kvíz

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

formou hry si žáci zopakují nejdůležitější fyzikální veličiny, 
jejich jednotky a pojmy v elektrodynamice
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AZ kvíz - elektrodynamika
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1

Vysvětli jev magnetická indukce

je to vytvoření dočasného 
magnetu vložením předmětu 
z feromagnetického 
materiálu do magnetického 
pole neboli zmagnetování
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2

Vysvětli jev elektromagnetická indukce

vznik indukovaného napětí 
způsobený změnou 
magnetického pole
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3

Jak se nazývá přístroj, kterým měříme 
magnetickou indukci?

teslametr
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4

Základní jednotka magnetické indukce

tesla (T)
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5

Jak se označuje fyzikální veličina 
magnetická indukce?

B
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6

Základní jednotka elektrického napětí

volt (V)
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7

Co to je transformátor?

zařízení umožňující měnit 
velikost střídavého napětí
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8

K čemu slouží generátory elektrického 
napětí?

jsou to stroje, které 
přeměňují mechanickou 
energii na elektrickou 
energii
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9

Jak se nazývá přístroj, který měří 
elektrické napětí?

voltmetr
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10

Základní jednotka kapacity kondenzátoru

farad (F)
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11

Co se děje s rovnoběžnými vodiči, kterými 
protéká proud stejným směrem?

vodiče se přitahují
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12

Co to je transformační poměr? 
Uveď vzorec.

transformační poměr je 
podíl počtu závitů 
sekundární cívky ku počtu 
závitů primární cívky

p = N2/N1
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13

K čemu slouží kondenzátor a čím je tvořen?

ke hromadění elektrického 
náboje
je tvořen 2 elektrodami 
oddělenými od sebe vrstvou 
dobrého izolantu
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14

Jak vysoké napětí se užívá pro dálkový 
přenos elektrické energie?

obvykle 220 kV a 400 kV
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15

Kdy probíhala elektrifikace v českých 
zemích a který vědec na tom měl největší 
zásluhu?

konec 19. stol. a začátek 20. 
století
František Křižík
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16

Co se děje s rovnoběžnými vodiči, kterými 
protéká proud opačným směrem?

odpuzují se 
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17

Co to je elektrický proud?

uspořádaný pohyb volných 
elektronů
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18

Způsoby uspořádání vodičů pro třífázové 
napětí, načrtni a pojmenuj vodiče

zapojení do hvězdy zapojení do trojúhelníku

fázový vodič

fázový vodič

fázový vodič
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19

Uveď vzorec pro výpočet frekvence 
elektromagnetického vlnění, popiš použité 
fyzikální veličiny včetně základních 
jednotek, uveď rychlost světla ve vakuu

f = c/λ

f ... frekvence (Hz)
c ... rychlost světla (m/s)
λ ... vlnová délka (m)

c = 300 000 km/s
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20

Co všechno se musí udělat při úrazu 
elektrickým proudem?

1) vyprostit postiženého
2) zjistit jeho zdravotní stav
3) poskytnout první pomoc
4) zavolat záchranku
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21

Schematická značka cívky a cívky s jádrem
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22

K čemu slouží elektromotor, jaké má hlavní 
části a jaké znáš druhy elektromotorů?

je to stroj pro přeměnu elektrické 
energie na mechanickou práci

stator a rotor

stejnosměrný, třífázový s kotvou 
nakrátko, asynchronní
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23

Efektivní hodnota fázového napětí 
v elektrické síti v domácnosti

230 V
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24

Vzorec pro výpočet magnetické indukce, 
popiš použité fyzikální veličiny včetně 
základních jednotek

B =  

B ... magnetická indukce (T)
F ... síla (N)
I ... el. proud (A)
l ... délka vodiče (m)

F
I . l
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25

Na čem závisí síla působící na vodič 
v magnetickém poli?

• na velikosti proudu procházejího vodičem
• na síle magnetického pole
• na délce vodiče
• na úhlu, který svírá vodič s indukčními 
čarami
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26

Efektivní hodnota sdruženého napětí 
rozváděného do průmyslových podniků a 
domů

400 V
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27

Co znamená transformace "nahoru" a "dolů"?

"nahoru" znamená, že 
transformátorem 
zvyšujeme napětí a "dolů" 
znamená, že snižujeme 
napětí
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28

Na čem závisí indukované napětí?

na velikosti a rychlosti 
změny magnetického pole při 
elektromagnetické indukci
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Citace:

Materiál byl vytvořen v programu SMART Notebook 
verze 10.8.864.0 z roku 2011

RAUNER, Karel. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. ISBN 9788072386178.

KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 
Praha: Nakladatelství Prometheus spol. s r. o., 2000. ISBN 8071961930. 

Zapojení do hvězdy  (list 21)
Http://techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=
456c656b74726f6d61676e657469636be120696e64756b6365h&key=496. Techmania.cz 
[online]. 2012 [cit. 20120724]. Dostupné z: http://techmania.cz/edutorium/data/fil_
1626.gif 
Zapojení do trojúhelníku  (list 21)
Http://techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=
456c656b74726f6d61676e657469636be120696e64756b6365h&key=496. 
Techmania.cz [online]. 2012 [cit. 20120724]. Dostupné z: 
http://techmania.cz/edutorium/data/fil_1625.gif 

Cívka  schematická značka  (list 24)
Http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvka. Wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 20120724]. 
Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/ZnackaCivky.jpg 
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Metodický list

Téma: Vlastnosti střídavého proudu

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: 

Poznámky:
 opakování a procvičení učiva elektrodynamiky
 soutěží 2 družstva  červené a modré
 vítězí družstvo, které propojí všechny 3 strany trojúhelníku nebo má nejvíc správných odpovědí
 pokud družstvo odpoví špatně, nezodpovězené pole se pokryje šedým šestiúhelníkem
 k návratu do hry slouží kompas
 správné odpovědi jsou ukryty pod barevným obrazcem, který po ťuknutí odletí
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