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RISKUJ 
Polovodiče 
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Pojem polovodiče - 100 

• Jak dělíme látky z hlediska vodivosti 

elektrického proudu? 

 

 

• Odpověď: 

 

 



Pojem polovodiče - 200 

• Co je to polovodič? 

 

 

• Odpověď: 

 

   

 

 

 



Pojem polovodiče - 300 

• Které prvky se řadí mezi polovodiče? 

 

 

• Odpověď: 

  termistor a fotorezistor 

 



Pojem polovodiče - 400 

• Jaké jsou nejjednodušší polovodičové 

součástky? 

 

 

• Odpověď: 

  

   

 

 



Pojem polovodiče - 500 

• K čemu je možné použít termistor? 

 

 

• Odpověď: 

 

  K měření teploty. 
 

 



Vodivost polovodičů - 100 

• Jaké existují druhy vodivostí u polovodičů? 

 

 

• Odpověď: 

 

  vlastní a příměsová 



Vodivost polovodičů - 200 

• Které částice s nábojem vedou u 

polovodičů elektrický proud? 

 

 

• Odpověď: 

 

    newton (N)  



Vodivost polovodičů - 300 

• Popište generaci páru volný elektron - 

díra. 

 

• Odpověď: 

 Získá-li elektron energii, uvolní se 

ze své vazby a vznikne volný 

elektron a kladně nabitá díra. 

  



Vodivost polovodičů - 400 

• Popište rekombinaci páru volný elektron - 

díra. 

 

• Odpověď: 

 Setká-li se elektron s dírou, ztrácí 

část své energie a zapojuje se 

opět do vazebné dvojice. 

  



Vodivost polovodičů - 500 

• Čím je tvořen výsledný elektrický proud v 

polovodiči? 

 

 

• Odpověď: 

  
de

III 



Příměsové polovodiče - 100 

• Jaké znáte druhy příměsových 

polovodičů? 

 

• Odpověď: 

  Polovodič typu P – s děrovou 

vodivostí a polovodič typu N – s 

elektronovou vodivostí. 

 

 



Příměsové polovodiče - 200 

• Jaký polovodič vytvoříme z křemíku 

přidáním prvků z V.A skupiny? Které prvky 

to jsou? 

 

• Odpověď: 

 Polovodič s elektronovou vodivostí. Jsou 

to: P, As, Sb. 

 

 



Příměsové polovodiče - 300 

• Jaký polovodič vytvoříme z křemíku 

přidáním prvků z III.A skupiny? Které 

prvky to jsou? 

 

• Odpověď: 

 Polovodič s děrovou vodivostí. Jsou to: B, 

Al, Ga, In. 

 



Příměsové polovodiče - 400 

• Co jsou to donory?  

 

 

• Odpověď: 

 Příměsi z V.A skupiny, kladné 

ionty  – dárci elektronů. 



Příměsové polovodiče - 500 

• Co jsou to akceptory? 

 

 

• Odpověď: 

 Příměsi z III.A skupiny, záporné 

ionty – příjemci elektronů. 



Polovodičové součástky - 100 

• Co je to dioda a jakou plní funkci? 

 

 

• Odpověď: 

 Polovodičová součástky s jedním PN 

přechodem. Propouští proud pouze jedním 

směrem. 



Polovodičové součástky - 200 

• Jaká je schematická značka diody? 

 

• Odpověď: 



Polovodičové součástky - 300 

• Co je to tranzistor a jakou plní funkci? 

 

• Odpověď: 

 Polovodičová součástka se dvěma PN 

přechody. Funguje jako zesilovač 

elektrického proudu. 



Polovodičové součástky - 400 

• Jaká je schematická značka tranzistoru? 

 

• Odpověď: 

 



Polovodičové součástky - 500 

• Jak se nazývají části tranzistoru? 

 

 

• Odpověď: 

   Emitor, báze, kolektor 
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