
Delo na daljavo – FIZ 9 

Navodilo za 11. uro: ELEKTRIČNO DELO 

CILJI:  
Spoznal/a boš: 

 da je el. delo posrednik med mehanskimi oblikami energije ali pa notranjo energijo, 

 od česa je odvisno el. delo, 

 enačbi (formuli) za el. delo, 

 povezavo med enoto džul ter ostalimi električnimi enotami. 

PONOVITEV: 

Ponovi o električnem toku in napetosti: znak, enota, merilnika. 

NAPOVED:   

Elektro gospodarstvo zaračunava porabo električne energije, ki pomeni zmožnost opravljanja 
nekega dela. Kje vse še srečamo el. delo v vsakdanjem življenju?  
El. delo se lahko pretvori v potencialno energijo smučarja, ki ga sedežnica popelje na  vrh 

hriba, lahko pa tudi v notranjo energijo oziroma v toploto, ki vodi poveča notranjo energijo. 

NOVA SNOV: 

1. V zvezek napiši naslov: ELEKTRIČNO DELO 
 

2. Kratka razlaga: učbenik str. 135 

3. V zvezek zapiši (ne kopiraj!): 

a) Električno delo je premo sorazmerno s pretočenim nabojem in napetostjo: 

 

 

Električno delo je odvisno od napetosti, toka in časa. 

Enota za el. delo: [ 1 J = 1 V A s ]    

 

                     »džul«                    »volt amper sekunda« 

 

b) Iz električnega dela (zgornjih enačb) lahko določimo še formuli za el. napetost:  

Ae = U . I . t Ae = U . e 



 

 

        

         Enota za el. napetost: [ 1 V = 1 J / As ] 

                                     

                                      »volt«                 »džul na ampersekundo« 

RAČUNSKI ZGLED:  učbenik str. 136 – Prepiši v zvezek! 

UTRJEVANJE: 

V zvezek reši in zapiši cel potek nalog iz učbenika str. 136/1 in 2.  
 
 

 Si končal/a in preveril/a rešitve? SUPER! 

 

 Če ti računanje nalog ne gre, si lahko pogledaš potek reševanja še v živo: 

              Električno delo – računska naloga:  https://www.youtube.com/watch?v=rgp8s083iqs 

V RAZMISLEK: 

 Kaj torej plačujemo elektro distributerjem: el. tok ali el. delo? 

 Kje lahko preberemo koliko električnega dela opravi vir napetosti, pri vseh naših 

»električnih« opravilih čez dan? 

 

 

 

 
e

A
U e  ali 

tI

A
U e

.


 

https://www.youtube.com/watch?v=rgp8s083iqs

