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Protože nemáme sešit, vaším úkolem bude: 

1. Vypracovat do 15. 5. 2020 kvíz: Fyzikální veličiny a jednotky. Najdete ho 

v Teams ve  fyzice 9 v zadání.  

 

2. Seznámit se s různými formami energie.  

 

 

Druhy (formy) energie: 

• mechanická (polohová a pohybová) 

• tepelná 

• chemická 

• jaderná 

• elektrická 

• zářivá (elektromagnetická) 

Pro vzájemné přeměny energií platí zákon zachování energie. 

Zdroje energie 

Obnovitelné: voda, slunce, vítr, biomasa, geotermální energie 

Neobnovitelné: fosilní paliva - uhlí, ropa, zemní plyn, uran 

1. Energie vody 

Je ekologicky čistá, relativně levná. 

Vodní turbíny přeměňují energii proudící vody na kinetickou energii rotačního pohybu, jejich 

účinnost je až 95%. 

Existují tři základní typy vodních turbín – Peltonova, Francisova, Kaplanova. 

Vodní elektrárny 

a) akumulační (Slapy, Orlík, Kamýk, Lipno) 

b) přečerpávací (Dalešice, Dlouhé Stráně) 

c) průtočné (Střekov) 

d) přílivové 

2. Energie Slunce 

Asi 99% veškeré energie, kterou máme na Zemi k dispozici, pochází ze Slunce, asi 45% z 

veškeré sluneční zářivé energie dopadající na Zemi se mění na teplo. 

Všechny obnovitelné zdroje energie čerpají svou energii ze slunečního záření: 

 vlivem tepla dochází ke vzniku větru, odpařování vody, dešti, růstu rostlin… 

Využití sluneční energie:  solární kolektor - ohřev vody, vytápění 

     fotovoltaické články - výroba elektrické energie 

3. Energie větru 

Pohybová energie větru se přeměňuje na mechanickou energii otáčející se vrtule a ta je v 

generátoru přeměněna na energii elektrickou. 

Elektrárny jsou šetrné k životnímu prostředí, ale závislé na počasí.  



Nejznámější větrné farmy jsou v Kalifornii, v Dánsku. U nás Mravenečník v Jeseníkách, Dlouhá 

louka v Krušných horách. 

4. Geotermální energie 

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem 

radioaktivních látek a působením slapových sil.  

Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro výrobu elektrické energie v 

geotermálních elektrárnách. 

5. Biomasa 

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i 

živočichů.  

Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o 

obnovitelný zdroj energie. 


