
Domača naloga - ELEKTRIČNI TOK 
 

1. Koliko dela opravi električna sila, če je napetost med ploščama kondenzatorja 20000 V, pri tem pa se med ploščama 

kondenzatorja prenese 0,004 As naboja ?  (80 J) 

 

 

2. Skozi žarnico A se v eni uri pretoči naboj 1600 As, skozi žarnico B pa se v petih urah in pol pretoči naboj 1650 As. Skozi 

katero žarnico teče večji  električni tok ? Katera žarnica je bolj varčna ? (večji tok teče skozi prvo žarnico; bolj varčna je 

druga) 

 

3.  Naslednje snovi razvrsti med prevodnike in izolatorje: 

     moker les, steklo, voda, porcelan, živo srebro, železo, guma, grafit, aluminij, baker, umetna masa 

     V čem se prevodniki ločijo od izolatorjev ?  

 

4. Dopolni ali odgovori na vprašanja! 

  a) Električni tok merimo z ____________________________. Označimo ga z oznako ___. Enota za električni tok je  

     _________________, oznaka enote je  _______. 

b) Električni tok je količnik _____________________________ in ________________. 

c) Električni naboj označimo z ____; merimo ga v ______. 

č) Kaj pravi zakon o ohranitvi naboja ?  

d) Električno napetost označimo s črko ______. Merimo jo z _____________________. Merimo jo v _________; oznaka  

     je ______. 

e) Kdaj pravimo, da smo naredili kratki stik ?  

 

5. Vir napetosti v električnem krogu poganja tok 2,4 A. Napetost vira znaša 4,5 V. V kolikšnem času opravi vir napetosti 

270 J električnega dela ? (25 s) 

 

 

6. Nariši električne silnice, ki se izoblikujejo v električnem polju, v katerem sta: 

a) eno negativno in eno pozitivno  naelektreno točkasto telo 

b) dve pozitivno naelektreni  točkasti telesi 

 

 

7. Nabita kroglica visi na dolgi vrvici. Kroglici približamo nabito palico. Kaj se zgodi s kroglico, če: 

  a) sta kroglica in palica pozitivno nabiti                  

b) je kroglica negativno in palica pozitivno nabita   

c) sta kroglica in palica negativno nabiti            

 

8. Koliko električnega naboja je shranjenega v akumulatorju, če lahko 86 ur poganja električni tok 4 A ? (1238400As) 

 

 

9. Električna sila opravi 16 J dela in pri tem med ploščama kondenzatorja prenese 0,00008 As naboja. Kolikšna je 

napetost med ploščama kondenzatorja ? (200000 V) 

 

 

 

10. Po električnem krogu teče tok 0,6 A. Vir napetosti v 36 sekundah opravi 54 J dela. Kolikšna je napetost vira ? (2,5 V) 

 

 


