
Postup pro zvládnutí učiva 

Pro zvládnutí výuky vám poskytuji velmi pěkně udělané prezentace Základní školy Zlín. Tyto 

prezentace jsou v souladu s učebnicemi, které používáme ve škole.  

Na začátku: 

1. Přečtěte si NÁZEV tématu  

2. Dále si přečtěte OTÁZKY, na které byste měli znát odpověď. 

3. Rovněž si pročtěte nové POJMY. Po zvládnutí učiva byste měli rozumět tomu, co tyto 

pojmy znamenají. Pomocí těchto pojmů vlastně většinou odpovídáte na otázky. 

4. Pro zvládnutí učiva vám doporučuji si pročíst PREZENTACI. Prezentace vám pomůže 

zvládnout nové pojmy a odpovědi na otázky. 

 

Do sešitu: 

5. Do sešitu si napište datum, název tématu a opište ZÁPIS. Zápis vám také pomůže ke 

správnému zodpovězení otázek.  

6. Rovněž si do sešitu OPIŠTE otázky a vypracujte ODPOVĚDI. A máte hotovo. 

 

Řešení příkladů: 

 Při řešení fyzikálních příkladů nezapomeňte vytvořit přehledný postup výpočtu, 

nejlépe podle této osnovy:  

1. Nákres  
2. Vypsat veličiny a jednotky z textu  
3. Převod jednotek  
4. Vzorec pro výpočet  
5. Dosazení a výpočet  
6. Zapsání výsledku  
7. Slovní odpověď 

 

Hodnocení:  

 Vaši práci zhodnotím až po vašem návratu do školy po odevzdání sešitu 

s vypracovanými otázkami a případnými úkoly. Co bude hodnoceno? 

a) Správnost odpovědí na otázky 

b) Řešení početních úloh a příkladů 

c) Řešení případných pracovních listů 

d) V neposlední řadě úprava sešitu 

Mgr. Jiří Babin 



Otázky 

Polovodiče – elektrony a díry 

1. Čím je způsoben elektrický proud v látkách? 

2. Jak se nazývají látky, které dobře vedou elektrický proud? 

3. Jak se nazývají látky, které nevedou elektrický proud? 

4. Existují látky, které nejsou ani vodiči ani nevodiči elektrického proudu. Jak se nazývají? 

5. A obráceně - které látky považujeme za polovodiče? 

6. Polovodič je například křemík. Kolik elektronů se u křemíku pohybuje v poslední (valenční) 

vrstvě? 

7. Proč se elektrony křemíku nemohou volně pohybovat mezi atomy křemíku? 

8. Čím je možné přimět elektron křemíku opustit jeho místu ve struktuře křemíku? 

9. Jak říkáme prázdnému prostoru po uvolnění elektronu? Jaký má náboj (na rozdíl od elektronu)? 

10. Co se stane, když připojíme polovodič s uvolněnými elektrony ke zdroji napětí? 

11. K jakému pólu zdroje se budou pohybovat záporně nabité elektrony a kterým směrem kladně 

nabité díry? 

 

 

Zápis 

Polovodiče – elektrony a díry 

Za normálních okolností je elektrický proud uspořádaný pohyb nabitých částic. 

V kovových vodičích jsou těmito pohyblivými částicemi elektrony.   

V kapalinách a plynech to mohou být i ionty. 

Látky, co nevedou elektrický proud, jsou izolanty.  

Látky, které nejsou ani vodiči ani, izolanty, mohou být polovodiče. 

Jedním z polovodičů je křemík. 

Křemík má ve valenční (poslední) vrstvě 4 elektrony, které se podílejí na pevné vazbě mezi sousedními 

atomy.  

V křemíku jsou elektrony tedy vázány k jednotlivým atomům – nemohou se za běžných podmínek volně 

pohybovat. 

Dodáním energie (např. zahřátím) se může elektron z vazby uvolnit, aktivovat – stane se volným 

elektronem a je nositelem záporného elektrického náboje. 

Atom křemíku se 

čtyřmi elektrony 

https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_tetraiodide 

https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_tetraiodide


Na jeho místě vznikne prázdné místo – díra. Díra je prostor po elektronu, a je tedy opačně nabitá, má 

kladný elektrický náboj. 

Pokud polovodič, obsahující volné elektrony a díry připojíme ke zdroji napětí, bude jím procházet 

elektrický proud. 

Elektrony se budou pohybovat ke kladnému pólu zdroje a díry k zápornému pólu.  

Protože se díra chová jako kladná částice, budeme ji pro jednoduchost považovat za kladnou částici. 

V čistém polovodiči je elektrický proud veden zápornými uvolněnými elektrony a kladnými dírami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


