
UČNI LIST – Električni krog, električna shema, električni izviri in električni porabniki 

1. Ţarnico z dvema ţicama priključimo na baterijo. Baterija, ţarnica in obe ţici sta povezani v 

električni krog.  Nariši shemo. 

 
 

Ali ţarnica sveti, če sveti zakaj? 

 

DA      NE 

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 
 

2. V električni krog drug za drugim poveţemo ţarnico, stikalo in baterijo. Nariši shemo. 

 
 

Ali ţarnica sveti? 

 DA   NE 

 

3. Iz električnega kroga izklopimo izvir toka (stikalo naj bo sklenjeno). Kaj se zgodi z ţarnico? 

Zapiši, kdaj teče v električnem krogu električni tok. 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

4. Z enim od sestavnih delov lahko vključimo in izključimo svetilko. To naredimo tako, da sklenemo 

ali prekinemo električni krog. Ta element je ____________________ 

5. V katerem primeru gre za sklenjen električni krog. Kaj mora veljati za električni krog? Za oba 

primera nariši shemo. 

 
 

     ____________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________ 

 



6. V katerih primerih ţarnica sveti. Obkroţi.     

                          
 

7. Naštej nekaj predmetov, ki prevajajo električni tok: 

___________________________________________________________________________ 

imenujemo jih _________________________________ . Iz katere snovi so? 

________________________ . 

Naštej nekaj predmetov, ki električnega toka ne prevajajo:  

___________________________________________________________________________  

imenujemo jih ____________________________________ .  Iz katerih snovi so ti predmeti? 

______________________________________________________________ 

Tem snovem pravimo tudi ___________________________________ . 

 

8. Kateri izmed naštetih so porabniki električnega toka? Obkroţi. 

akumulator   baterija   radio     

sončna celica   sveča    baterijska svetilka 

 

9. Kateri izmed naštetih so viri električnega toka? 

akumulator   baterija    elektromotor 

ţarnica za baterijo   dinamo pri kolesu  sončni kolektor 

 

10. Pod fotografijami napiši vrsto elektrarne, ter kako posamezni način pridobivanja električne 

energije vpliva na okolje. 

 
 

11. Naštej vsaj tri načine pridobivanja električne energije, ki jim pravimo alternativni viri. Pri vsakem 

viru napiši prednost in pomanjkljivost, ki je po tvojem mnenju bistvena. 

  Alternativni vir       Prednost                       Pomanjkljivost 

__________________    ____________________                  ____________________ 

 

__________________    ____________________                  _____________________ 

 

__________________    ____________________                  ____________________ 

 

__________________    ____________________                  ____________________ 

12. *Na internetu poišči različne galvanske člene. Oglej si Leclanchejev člen in Voltov člen.



UČNI LIST – Električni krog, električna shema, električni izviri in električni porabniki 

1. Ţarnico z dvema ţicama priključimo na baterijo. Baterija, ţarnica in obe ţici sta povezani v 

električni krog.  Nariši shemo. 

                                                   
 

Ali ţarnica sveti, če sveti zakaj? 

 

DA      NE 

Ţarnica sveti, ker je električni krog sklenjen in ga sestavljajo el. izvir, el. vodnik in el. porabnik. 

2. V električni krog drug za drugim poveţemo ţarnico, stikalo in baterijo. Nariši shemo. 

 
 

Ali ţarnica sveti? 

 DA   NE 

 

3. Iz električnega kroga izklopimo izvir toka (stikalo naj bo sklenjeno). Kaj se zgodi z ţarnico? 

Zapiši, kdaj teče v električnem krogu električni tok. 

Ţarnica ne sveti, ker el.krog ni sklenjen. V električnem krogu teče tok,ko je el.krog sklenjen in  

imamo el.izvir, el.vodnik in el.porabnik. 

4. Z enim od sestavnih delov lahko vključimo in izključimo svetilko. To naredimo tako, da sklenemo 

ali prekinemo električni krog. Ta element je stikalo. 

5. V katerem primeru gre za sklenjen električni krog. Kaj mora veljati za električni krog? Za oba 

primera nariši shemo. 

 
 

     Električni krog mora biti sklenjen. 

 

 

 

 

 

 



6. V katerih primerih ţarnica sveti. Obkroţi.     

                          
V 5. primeru.                     

      V 2. in 5. primeru. 

7. Naštej nekaj predmetov, ki prevajajo električni tok: 

Kovinska ţica, vilica, noţ, kovinske zadrge, … 

imenujemo jih prevodniki . Iz katere snovi so? Iz kovine . 

Naštej nekaj predmetov, ki električnega toka ne prevajajo:  

Stekleni kozarec, plastična ţlica, radirka, keramične ploščice, kos lesa 

imenujemo jih izolatorji.  Iz katerih snovi so ti predmeti?  

Plastika, les, steklo, keramika. 

Tem snovem pravimo tudi neprevodniki . 

 

8. Kateri izmed naštetih so porabniki električnega toka? Obkroţi. 

akumulator   baterija   radio     

sončna celica   sveča    baterijska svetilka 

 

9. Kateri izmed naštetih so viri električnega toka? 

akumulator              baterija    elektromotor 

ţarnica za baterijo   dinamo pri kolesu          sončni kolektor 

 

10. Pod fotografijami napiši vrsto elektrarne, ter kako posamezni način pridobivanja električne 

energije vpliva na okolje. 

 
HIDROELEKTRARNA            TERMOELEKTRARNA       JEDRSKA ELEKTRARNA 

 Šoštanj                                      Krško 

 

11. Naštej vsaj tri načine pridobivanja električne energije, ki jim pravimo alternativni viri. Pri vsakem 

viru napiši prednost in pomanjkljivost, ki je po tvojem mnenju bistvena. 

  Alternativni vir                       Prednost                       Pomanjkljivost 

ELEKTRARNA NA VETER            

SONČNE CELICE 

ELEKTRARNE S SONČNIMI KOLEKTORJI 

ELEKTRARNA NA PLIMO IN OSEKO  

12. *Na internetu poišči različne galvanske člene. Oglej si Leclanchejev člen in Voltov člen.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


