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UČIVO:  JADERNÁ ENERGIE 

• přečíst kniha F9 str.124 – 130 

• napsat zápis 

• zhlédnout video na youtube

 https://www.youtube.com/watch?v=uHHw1vHn3Tg&t=219s 

Vysvětlení učiva: 

Atom (z řeckého átomos - nedělitelný) je základní 

částice hmoty. 

Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího 

protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony. 

Model atomu Lithia: 

◼ elektrony lze snadno vyjmout a vytvořit tím 

nabitý iont 

◼ nukleony (protony a neutrony) tvoří 

naprostou většinu hmotnosti atomu a  v jádře jsou 

vázány silnou jadernou silou 

◼ rozměry atomového jádra jsou asi 100 

000krát menší než rozměry atomu 

 

 

 

Vysvětli pojmy dle knihy F9 

◼ protonové číslo 

◼ nukleonové číslo 

◼ prvek 

◼ nuklid 

◼ izotop 

 

UČIVO:  RADIOAKTIVITA 

◼ Je schopnost některých látek samovolně vyzařovat neviditelné pronikavé záření. 

◼ Při radioaktivním záření se atomová jádra přeměňují na jádra jiná. 

◼ Radionuklidy se samovolně přeměňují na nuklidy jiné – umělé, přirozené.  

Symbol označující radioaktivní materiál 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHHw1vHn3Tg&t=219s


Radioaktivitu objevil v roce 1896 Henri Becquerel u solí uranu.  

K objasnění podstaty radioaktivity zásadním způsobem přispěli francouzští fyzikové Pierre Curie a 

Marie Curie - Sklodowská.  

V roce 1903 dostali za svůj objev Nobelovu cenu. 

Důležitou vlastností radionuklidů je poločas přeměny = doba, za kterou se přemění polovina z 

celkového počtu jader radionuklidu. 

◼ Druhy radioaktivního záření : 

◼ Záření α – proud jader helia, je málo pronikavé, ale nebezpečné, působí-li uvnitř organismu 

◼ Záření β – proud elektronů nebo pozitronů letících rychlostí světla, je pronikavější 

◼ Záření γ – krátkovlnné elektromagnetické záření podobné rentgenovému 

◼ Neutronové záření – proud letících neutronů, je nejpronikavější 

Obrázek učebnice str. 130 

Zápis: 

______________________________________________________________________________ 

UČIVO:  JADERNÁ ENERGIE 

 

 

 

 

 

Žlutý rámeček kniha str.127  

 

 

 

UČIVO:  RADIOAKTIVITA 

symbol označující radioaktivní materiál 

 

 

 

obr. str. 130, žlutý rámeček kniha str.130  

Ernest Rutheford- objevil atomové jádro 

Henri Becquerel  - radioaktivitu objevil v roce 1896 u solí uranu.  

Pierre Curie a Marie Curie – Sklodowská - přispěli k objasnění podstaty radioaktivity v roce 1903, 

dostali za svůj objev Nobelovu cenu. 

______________________________________________________________________________ 


