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VY_32_INOVACE_17F_01  9. Napětí, příklady.

Prezentace je určena pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT 

technikou. Jejím obsahem je zopakování převodů napětí a procvičení  výpočtů 

elektrického napětí, náboje a práce na příkladech z praxe.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová  9. 12.10.2012

VY_32_INOVACE_17F_02 9. Elektrický proud.

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Prezentuje výklad nového učiva elektrický proud; doplněno měřeními 

elektrického proudu v jednoduchém obvodu a  výpočty praktických příkladů.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 17.10.2012

VY_32_INOVACE_17F_03 9. Atom, napětí, proud.

Materiál je určen k zopakování a shrnutí učiva atom, napětí, proud formou 

pracovního listu.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 19.10.2012

VY_32_INOVACE_17F_04 9. Odpor v závislosti na materiálu.

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Prezentuje výklad nového učiva – elektrický odpor v závislosti na materiálu. 

Učivo je procvičeno na příkladech z praxe.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 9.11.2012

VY_32_INOVACE_17F_05 9. Zapojení rezistorů.

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Prezentuje nové učivo - sériové a paralelní zapojení rezistorů. Výpočet 

výsledného odporu při různém zapojení.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 23.11.2012

VY_32_INOVACE_17F_06 9. Elektrická práce.

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Je zaměřen na zopakování a 

procvičení učiva elektrická práce a příkon. Učivo je procvičeno na příkladech z 

praxe.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 4.1.2013

VY_32_INOVACE_17F_07 9. AZ kvíz - atom, I, U, R, W, P

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Je zaměřen na zopakování 

učiva předchozích hodin. Učivo - atom, napětí, proud, odpor, elektrická práce a 

elektrický příkon je procvičováno formou zábavné hry AZ kvíz.      
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 9.1.2013

VY_32_INOVACE_17F_08 9. Elektromagnetické jevy -  cívka

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Prezentuje výklad nového učiva a jeho procvičení : cívka. Mgr. Ilona Kosová 

Mgr. Miroslav Hlavsa
Mgr. Ilona Kosová 9. 16.1.2013

VY_32_INOVACE_17F_09 9. Elektromagnetické jevy -  indukce

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Prezentuje výklad a zopakování nového učiva : elektromagnetická indukce. Mgr. Ilona Kosová 

Mgr. Miroslav Hlavsa
Mgr. Ilona Kosová 9. 25.1.2013

VY_32_INOVACE_17F_10 9.
Elektromagnetické jevy -  střídavý 

proud

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Vysvětluje vznik střídavého proudu a pojmy s ním související. Mgr. Ilona Kosová 

Mgr. Miroslav Hlavsa
Mgr. Ilona Kosová 9. 30.1.2013

VY_32_INOVACE_17F_11 9.
Elektromagnetické jevy -  střídavý 

proud, příklady

Materiál je zaměřen na procvičení učiva střídavý proud řešením příkladů z 

praxe.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 13.2.2013
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VY_32_INOVACE_17F_12 9.
Elektromagnetické jevy - 

transformátor

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Prezentuje výklad nového 

učiva - transformátor.  Současně obsahuje vzorový příklad na ověření 

transformačního poměru. 
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 15.2.2013

VY_32_INOVACE_17F_13 9.
Elektromagnetické jevy - 

transformátor, příklady

Prezentace obsahuje příklady na procvičení učiva, transformátor a jeho 

transformační poměr.  
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Miroslav Hlavsa 9. 20.2.2013

VY_32_INOVACE_17F_14 9. Elektromagnetické jevy - AZ kvíz

Tento materiál shrnuje formou jednoduchých otázek učivo předchozích hodin 

(ektromagnetické jevy a jejich využití) a slouží k jeho zopakování  formou 

zábavné hry  AZ kvíz.                 
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Miroslav Hlavsa 9. 22.2.2013

VY_32_INOVACE_17F_15 9. Elektromagnetické jevy - shrnutí

Shrnutí učiva elektromagnetické jevy: cívka, indukce, elektromotor, střídavý a 

stejnosměrný elektrický proud formou pracovního listu.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 27.2.2013

VY_32_INOVACE_17F_16 9.

Vedení elektrického proudu v 

látkách: 1) v kovech                          2) 

v plynech

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Prezentuje výklad nového učiva : Vedení elektrického proudu v kovech a v 

plynech.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 1.3.2013

VY_32_INOVACE_17F_17 9.
Vedení elektrického proudu v 

látkách: 3) v kapalinách

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Na modelovém pokusu je vysvětleno vedení elektrického proudu v kapalinách.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 15.3.2013

VY_32_INOVACE_17F_18 9. Polovodiče, křížovka.

Formou křížovky shrnuje vybrané dříve vysvětlené pojmy fyziky. Po vyřešení 

tajenky jsou žáci připraveni na výklad učiva o polovodičích. Typy polovodičů a 

jejich vodivost.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 15.3.2013

VY_32_INOVACE_17F_19 9.
Vedení elektrického proudu v 

látkách: 4) v polovodičích

Prezentuje výklad a zopakování nového učiva vedení elektrického proudu v 

polovodičích; doplněno obrázky čistého a příměsového polovodiče a vysvětlen 

vznik jejich vodivosti.
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 20.3.2013

VY_32_INOVACE_17F_20 9. Polovodičové součástky - dioda

Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo pro práci s ICT technikou. 

Prezentuje výklad nového učiva dioda a její zapojení do jednoduchého 

elektrického obvodu 
Mgr. Ilona Kosová Mgr. Ilona Kosová 9. 27.3.2013
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