
 

Příkon, výkon, práce 
1. Jak velký proud prochází žárovkou automobilového světlometu o výkonu 55 W při 

napětí 12 V? 

2. Pračka s příkonem 2 500 W je připojena k zásuvce elektrického obvodu o síťovém 

napětí 230 V. V tomto obvodě je jistič, který může mít hodnotu: 

a) 6 A,   b)10A,   c)16A. 

a) 0,2 kWh,  b) 2 kWh,  c) 0,5 kWh. 

3. Jaký proud prochází elektrickou pecí s příkonem 5 kW při napětí 230 V? 

4. Na štítku elektrického vysoušeče vlasů je uvedeno 230 V/800 W. Spotřebovaná 

elektrická energie při provozu spotřebiče 15 min je: 

5. Topná spirála je připojena k napětí 230 V, odpor rozžhavené spirály je 14 . Jaký 

příkon má topná spirála? 

6. V domácnosti byly po dobu 1 h současně zapojeny tyto spotřebiče: 3 žárovky po 

60 W, televizor 200 W, plotýnka sporáku 600 W, stolní lampička 40 W, ventilátor 

80 W. K jak velké spotřebě elektrické energie došlo? 

7. V domácnosti jsou připojeny tyto spotřebiče: žehlička o příkonu 600 W, dvě žárovky 

o příkonu 100 W a televizor o příkonu 160 W k síti o napětí 230 V. Není tím přetížena 

pětiampérová pojistka? 

8. Za jak dlouho ohřejeme 4 l vody na elektrickém vařiči s příkonem 800 W jestliže se 

teplota vody zvýšila z 20 °C na 100 °C?  

9. Za jakou dobu rychlovarná konvice o příkonu 900 W ohřeje 1 kg vody z teploty 18 °C 

na teplotu 100 °C? 

10. Elektrická chladnička je připojena k napětí 230 V a má příkon 90 W. Jaký proud 

prochází elektromotorem chladničky, je-li chladnička v chodu? 

11. Na osvětlení dílny se používá 20 žárovek. Každá má příkon 100 W. Žárovky svítí dvě 

hodiny denně zbytečně. Jaká elektrická energie přijde takto nazmar za 5 dnů? Kolik 

Kč se zbytečně zaplatí při ceně elektřiny 3,80 Kč / KWh? 

12. Ponorným elektrickým ohřívačem se zvýší teplota vody o hmotnosti 1,0 kg o 70 °C za 

5 minut. Nedojde však k varu vody. Jaký je příkon ohřívače, jestliže předpokládáme, 

že tepelná výměna nastala jen mezi ohřívačem a vodou? 

13. Televizor má příkon 40 W. Kolik zaplatíte za měsíc za spotřebovanou elektrickou 

energii, když se denně díváte v průměru 2 hodiny na televizi a 1 kWh stojí průměrně 

3,80 Kč? 

 

 

 

 



 


