
POUK TIT, 7. RAZRED- 5. TEDEN (14.4.do17.4.2020) 

 

 

Pozdravljen sedmošolec, sedmošolka! 

 

V tem tednu bomo nadaljevali z električnim krogom in njegovimi elementi. Nazadnje 

si moral za domačo nalogo narisati preprost električni krog, v katerem so bili prisotni 

vir napetosti (baterija), stikalo in porabnik (žarnica). Naročil(a) sem ti, da elemente 

električnega kroga narišeš preprosto, brez simbolov. No, nekateri ste to naredili, 

nekateri ste že risali simbole, eni pa ste narisali električni krog na oba načina  .  

Kakorkoli, danes boš risal električni krog s pomočjo dogovorjenih znakov, ki jih 

najdeš v e- učbeniku. Ampak pojdimo lepo počasi: 

 

 

1. Pojdi na spletno stran     

https://fizikalne.simulacije.si/2015/10/31/enosmerni-elektricni-krog/ 

 

2. Odpre se ti okno »Enosmerni električni krog«. Izberi uvod. 

3. Zdaj lahko po mili volji sestavljaš električni krog, v katerega lahko vključiš 

različne prevodnike ali izolatorje. Kot vir napetosti vedno izberi baterijo, 

žarnica pa naj služi kot pokazatelj, ali neka snov prevaja električni tok (žarnica 

zasveti- žarnica ne zasveti).  

 

4. DOMAČA NALOGA: 
 

a. Sestavi električni krog, v katerem imaš vezano eno žarnico.  

Sestavni deli električnega kroga, ki jih moraš uporabiti: vir napetosti, stikalo,  

žarnica, vodniki. 

S SIMBOLI NARIŠI ELEKTRIČNI KROG (glej dogovorjene simbole v e-

učbeniku na strani 54) 

 

 

b. Sestavi električni krog, v katerem imaš eno za drugo (zaporedno) vezani dve 

žarnici. S SIMBOLI NARIŠI ELEKTRIČNI KROG. 

 

c. Sestavi električni krog, v katerem imaš eno za drugo (zaporedno) vezane tri 

žarnice. S SIMBOLI NARIŠI ELEKTRIČNI KROG. 

 

https://fizikalne.simulacije.si/2015/10/31/enosmerni-elektricni-krog/


 

č. Tako, zdaj boš pa s pomočjo voltmetra (voltmeter je naprava za merjenje 

napetosti, enota za napetost je volt, oznaka V) izmeril napetost baterije.  

 

Napetost baterije  = ______   V 

 

Če ti uspe, izmeri še napetosti na posamezni žarnici v prvem, drugem in tretjem 

električnem krogu.  

 

Kaj opaziš? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Tako, vse rešitve današnje domače naloge prosim pošlji na elektronski naslov 

učiteljice oziroma učitelja, ki te uči TIT.  Lep pozdrav! 
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