
PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST - LAŽJA 

1. Dopolni.  

Količina Oznaka Enota 

Električni tok   

 U  

Električni naboj   

 Pe   

Električno delo   

Čas   

Električni upor   

2. Zapiši Ohmov zakon! 

3. a) Izrazi električno moč z enotami za napetost in tok. 

      b) Kako izračunamo električni upor in zapiši enoto za električni tok. 

4. a) Zapiši energijski zakon za dinamo.           

 b) Zapiši energijski zakon za elektromotor. 

5. a) Nariši dva upornika, ki sta vezana zaporedno na baterijo. 

b) Nariši dva upornika, ki sta vezana vzporedno na baterijo. 

6. Kako določimo skupni upor zaporedno vezanih upornikov? 

7. Kako določimo skupni upor vzporedno vezanih upornikov? 

8. Kakšen je tok pri zaporedni vezavi? 

9. Zapiši oznake in enote za električno moč, upor, napetost in električno delo. 

10. Trije uporniki so vezani v električnem krogu. Upor prvega je 50 Ω, drugega 20 Ω in tretjega 10 

Ω. Kolikšen je njihov nadomestni upor, če so vezani zaporedno? 

11. V električnem krogu sta dva upornika. Prvi ima upor 1 Ω in drugi 2 Ω. Napetost izvira je   120 V. 

Če sta vezana zaporedno, je skupni upor ___________. Kolikšen tok teče skozi vsak upornik? 

______________ 

12. Brivnik ima upor 400 Ω. Kolikšen tok teče skozenj, če je priklopljen na napetost 220 V? 

13. Skozi pralni stroj teče tok 9 A. Priključen je na napetost 220 V. Kolikšna je njegova moč? 

14.  Galvanski člen z napetostjo 1,5 V požene naboj 40 As. Koliko električnega dela opravi? 

15. Na uporniku je napetost 36 V. Skozi upornik teče tok 0,03 A. Kolikšen je upor upornika? 

16.  Sušilec za lase ima moč 1100 W. Če ga priključimo na napetost 110 V, teče skozenj tok 

______________. 

17. Na žarnici piše 220 V in 60 W. Kaj pomenita navedeni oznaki? Izračunaj tok v žarnici, če je 

priključena na napetost 220 V? 

18. Kakšen tok teče skozi upornik 750 Ω pri napetosti 110 V? 

19. Moč zvočnikov je 250 W in so priklopljeni na napetost 220 V. Kolikšen tok teče skozi zvočnik? 

20. Shema prikazuje del električnega kroga. Koliko kažeta ampermeter in voltmeter V2, če 

voltmeter V1 kaže 36 V? 

                                                                                                         Ampermeter pokaže ________. 

 Voltmeter V2 pokaže _________. 
 Upor vezja je ____________. 
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