
Delo na daljavo – FIZ 9 

Navodilo za 12. uro: ELEKTRIČNA MOČ 

CILJI:  
Spoznal/a boš: 

 da je el. moč količnik med električnim delom in časom, 

 od česa je odvisna el. moč, 

 enačbe (formule) za el. moč in el. delo, 

 povezavo med enoto vat ter ostalimi električnimi enotami, 

 enoto kilovatura, ki se najbolj pogosto uporablja za el.delo. 
 

PONOVITEV: 
 Ponovi:  Od česa je odvisno električno delo, kako ga izračunamo in v kakšnih enotah ga 

merimo? Si že ugotovil kaj plačujemo elektro distributerjem in kje pogledamo koliko 
el. dela porabimo? 

 

NAPOVED:   
Danes namesto običajnih žarnic uporabljamo varčne žarnice, ker le te porabijo petkrat manj 
el. dela oziroma el. energije. Ali veš zakaj? 
 

NOVA SNOV: 
1. Kratka razlaga: učbenik str. 137 

Že znaš odgovoriti na zgornje vprašanje? Seveda. Poraba el. dela je odvisna od 
električne moči žarnice. 
 

2. V zvezek napiši naslov: ELEKTRIČNA MOČ 
 

3. V zvezek zapiši (ne kopiraj!): 

a) Električno moč izračunamo iz že znane enačbe, le da tokrat upoštevamo električno 

delo: 

 

 

b) Če upoštevamo, da je el. delo Ae = U . I . t, dobimo še en zapis enačbe za el.moč: 

        

 

Električna moč je odvisna od napetosti in toka. 

 

    Tudi enota za el. moč je sestavljena: [ 1 W = 1 J / s = 1 VA ] 

 

                                                  »vat«       »džul na sekundo«    »volt amper« 
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c) El. delo lahko izračunamo tudi iz moči: 
 

  

       Iz te enačbe sklepamo, da je 1 J = 1 Ws (vatsekunda) 

d) El. delo v gospodinjstvih merimo v kilovaturah: 

       1 kWh = 1000 W . 3600 s = 3,6 . 106 Ws = 3,6 M J 

         

      »1 kilovatura«                                        »3,6 mega džulov« 

e) Opravljeno električno delo meri električni števec in je izraženo v kWh. 

 

f) RAČUNSKA ZGLEDA:  učbenik str. 138 (zgled 1 in zgled 2) – Prepiši v zvezek! 

 

UTRJEVANJE: 

V zvezek reši in zapiši cel potek naloge iz učbenika str. 138/3.  
 

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

 Če ti računanje nalog ne gre, si lahko pogledaš potek reševanja še v živo: 
             Električna moč – računska naloga1: https://www.youtube.com/watch?v=OVdRLfbMh5M 

            Električna moč – računska naloga2: https://www.youtube.com/watch?v=mw905OiPJoQ 

 

ZA POPESTRITEV: 

Če te zanima, koliko električnega dela je dobilo naše gospodinjstvo v enem dnevu in koliko 

na dan bi zato morali plačati, si poglej naslednji posnetek: 

Branje električnega števca: https://www.youtube.com/watch?v=yz50AavGKbw 

 

Dodatne naloge (za oceno 4 ali 5): učbenik, str. 138 in 139, naloge 1, 2, 4, 5, 6. 

Ae = P . t 
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