
ENERGETIKA – odpovědi  

1. Na co všechno potřebuješ doma elektřinu? Dokážeš napsat alespoň 5 činností? 

Praní, žehlení, pečení / vaření, fénování vlasů, práce s počítačem… 

 

 

 

2. Dá se elektrická energie skladovat ve velkém, jako třeba plyn v plynojemu, ropa v tankeru 

nebo uhlí na skládce? 

Elektrická energie se dá skladovat pouze tak, že jí přeměníme na jiný druh energie 

(mechanická, chemická). Po celém světě vznikají úložiště elektrické energie, které jsou velké 

jako budovy.  

 

 

3. Napiš co nejvíc příkladů, kde se akumuluje energie. 

Elektrická energie: akumulátory (nabíjecí baterie). 

Tepelná energie: tvz. tepelné akumulátory- (bojler). 

Mechanická energie: tzv. mechanické akumulátory (vodní elektrárny, větrné elektrárny). 

 

 

 

4. Uveď příklad fosilních paliv, jaký je jejich původ? 

Fosilní paliva: benzín, nafta, uhlí, zemní plyn. 

Vznikly před miliony lety přeměnou organických látek v zemské kůře. 

 

 

 

5. Kde se v ČR těží hnědé uhlí? 

Podhůří Krušných hor – okolí Chomutova, Sokolova a Mostu.  

 

6. Přiřaď šipkami správně dle využití:  

 

VÍTR    SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA  

VODA    VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA  

URAN    VODNÍ ELEKTRÁRNA  

SLUNCE  TEPELNÁ ELEKTRÁRNA  

UHLÍ    JADERNÁ ELEKTRÁRNA 

 

7. Proč se větrné elektrárny staví na kopcích a horských hřebenech? 

 

Větrné elektrárny vyrábí elektřinu pouze při dostatečně silném větru. Na kopcích a horských 

hřebenech nemá vítr žádné překážky a díky tomu je výroba elektřiny efektivnější. 



 

8. Větrná elektrárna potřebuje ke svému provozu vítr. Víš, jak taková elektrárna vlastně 

funguje? Zaškrtni správnou odpověď:  

 

Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístěná na stožáru 

energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je poté prostřednictvím generátoru zdrojem 

elektrické energie.  

 

Působením větru se zahřívá vodní pára a tak pak stejně jako v tepelné elektrárně roztáčí 

turbínu a vyrábí elektrickou energii. 

 

 

 

 

 

FYZIKÁLNÍ VELIČINY – OPAKOVÁNÍ 

1. Doplň tabulku: 

fyzikální veličina značka jednotka 

délka   

hmotnost   

objem   

síla   

teplota   

čas   

hustota   

rychlost   

moment síly   

tlak   

hydrostatický tlak   

vztlaková síla   

 

2. Převeď: 

 

2,05 kN (N) =  

6 750 Pa (kPa) =  

20 m/s (km/h) =  

1,005 MN (kN) = 

 360 km/h (m/s) = 

 1,2 hPa (Pa) =  



3,5 dm3 (l) = 

 0,008 dm3 (m3 ) = 

 0,005 N (MN) = 

 4,05 MPa (kPa) = 

450 N (kN) = 

1 250 cm (m) =  

7,2 kPa (hPa) =  

3 120 g (kg) =  

150 min (h) =  

240 dm (m) = 


