
ENERGETIKA – PRACOVNÍ LIST  

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

 

 

 

 

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

nebo uhlí na skládce? 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

5. Kde se v ČR těží hnědé uhlí? 

 

 

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? 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Odpovědi z minulého týdne: 

1. Obal: elektron (záporný náboj) 

Jádro: proton (kladný náboj) a neutron (neutrální náboj) 

 

2. Protony a neutrony. 

 

3. Atom: 10-10 m 

jádro: 10-15 m 

Jádro je 100 000krát menší. 

 

4. Proton: 1,67×10
−27

 kg 

Neutron: 1,67×10−27 kg 

Elektron: 9,109×10
−31  kg 

 

Protony a neutrony jsou zhruba 1 840krát těžší, než elektron. 

 

 

5. Atomy stejného prvku, který mají v jádře stejný počet protonů, ale odlišný počet neutronů. 

 

Vodík – deuterium – tritium 

 

 

6. Proud jader helia 4He. 

Lze odstínit listem papíru. 

 

7. Proud elektronů nebo pozitronů. 

Lze odstínit vrstvou vzduchu 1m nebo tenkým kusem kovu. 

 

8. Doba, za kterou se přemění polovina jader ve vzorku. 

 



9. Lékařský průmysl: radioterapie, potravinářský průmysl: ozařování potravin (dezinfekce), 

energetický průmysl: výroba elektřiny… 

 

10. U řízené reakce regulujeme množství štěpených jader a energie se uvolňuje postupně. U 

neřízené reakce dochází k okamžitému štěpení všech atomových jader ve stejný čas. 

 

11. Uran a plutonium 

 

12. Termonukleární reakce je slučování atomů jednodušších prvků do atomů složitějších prvků. 

Např.: z vodíku vzniká helium.  

 

Může probíhat 2 způsoby:  

 

proton protonový cyklus      CNO cyklus    

                    
 

 

 

13. Primární okruh:  

V primárním kruhu je jaderný reaktor, který ohřívá vodu.  Z reaktoru proudí ohřátá voda do 

parogenerátoru. 

 

Sekundární okruh: 

V parogenerátoru se voda mění na páru.  Pára roztáčí turbínu, která pohání elektrický 

generátor. 

 

Terciální kruh: 

V terciálním okruhu jsou umístěny chladící věže, které ochlazují páru a ta se přeměňuje zpět 

na vodu.  

 

 


