
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_05_FYZ_1_Elektřina a 
magnetizmus_01_Coulombův zákon 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Mgr. Eva Březinová 

Tematický celek  Elektrický náboj a elektrické pole 

Ročník  2.  

Datum tvorby  10. 9. 2012 

Anotace  
Pracovní list zaměřený na velikost elektrických sil působících 
mezi dvěma bodovými náboji. Je vyhotoven ve dvou variantách 
A a B. 

Metodický pokyn  
Možnosti využití – při promítání nebo po vytištění pracovního 
listu pro samostatnou práci žáků. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  



 

 

 Coulombův zákon – skupina A 

1. Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že   

1) jejich vzdálenost bude 2x větší, 

2) jejich vzdálenost bude 2x menší, 

3) velikost jednoho z nábojů bude 2x větší, 

4) velikost obou nábojů bude 2x menší, 

5) velikost jednoho náboje bude 2x menší a druhého 2x větší? 

 

Odpovědi: 

A)  2x větší B) 2x menší C) 4x větší D) 4x menší E) nezmění se 

Řešení: 

(K číslům 1 – 5 vybírejte z odpovědí  A – E.) 

1 2 3 4 5 

     

  

2. Zakroužkujte správnost následujících tvrzení.  

Vložíme-li dva náboje do dielektrika s 6r ,  

budou na sebe působit 6x menšími elektrickými silami než ve vakuu. ANO NE 

Velikost elektrických sil působících mezi dvěma bodovými náboji je   

přímo úměrná součinu jejich velikostí. ANO NE 

Velikost elektrických sil působících mezi dvěma bodovými náboji je   

přímo úměrná jejich vzdálenosti. ANO NE 

Pro vakuum je 
21219

0 ..10.6,1  mNC  ANO NE 

Coulombův zákon zformuloval fr. fyzik Charles de Coulomb. ANO NE 

Coulombův zákon je formálně podobný Newtonovu gravitačnímu  

zákonu. ANO NE 

Mezi dvěma kladně nabitými náboji působí přitažlivé el. síly.  ANO NE 

 

 



 

 

Coulombův zákon – skupina B 

1. Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že   

1) jejich vzdálenost bude 3x menší, 

2) jejich vzdálenost bude 3x větší, 

3) velikost jednoho náboje bude 3x menší a druhého 3x větší?  

4) velikost jednoho z nábojů bude 3x menší, 

5) velikost obou nábojů bude 3x větší, 

 

Odpovědi: 

B)  3x větší B) 3x menší C) 9x větší D) 9x menší E) nezmění se 

Řešení: 

(K číslům 1 – 5 vybírejte z odpovědí  A – E.) 

1 2 3 4 5 

     

  

2. Zakroužkujte správnost následujících tvrzení.  

Vložíme-li dva náboje do dielektrika s 81r ,  

budou na sebe působit 81x většími elektrickými silami než ve vakuu.  ANO NE 

Velikost elektrických sil působících mezi dvěma bodovými náboji je   

nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r. ANO NE 

Velikost elektrických sil působících mezi dvěma bodovými náboji   

Nezávisí na jejich velikosti. ANO NE 

Pro vakuum je 
21212

0 ..10.85,8  mNC  ANO NE 

Coulombův zákon zformuloval ang. fyzik Michael Faraday. ANO NE 

Coulombův zákon je formálně podobný Newtonovu gravitačnímu  

zákonu. ANO NE 

Mezi dvěma záporně nabitými náboji působí přitažlivé el. síly. ANO NE 
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