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Anotace  
Pracovní list zaměřený na základní pojmy vedení elektrického 
proudu v plynech, druhy a využití výbojů v plynech, výboj 
v plynu za sníženého tlaku a princip obrazovky. 

Metodický pokyn  
Možnosti využití – promítání nebo vytisknutí pracovního listu 
pro samostatnou či skupinovou práci žáků. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  



 

 

 Elektrický proud v plynech 

1. Které částice vedou elektrický proud v plynech? Zakroužkujte správné odpovědi. 

a) volné elektrony b) protony c) kladné ionty d) záporné ionty 

2. Zakroužkujte správnost následujících tvrzení.  

Ionizací plynu vzniká volný elektron a záporný ion. ANO NE 

Opačný děj k ionizaci se nazývá rekombinace. ANO NE 

Kladné ionty jsou přitahovány k anodě. ANO NE 

Nesamostatný výboj přetrvává i bez působení ionizátoru. ANO NE 

Samostatný výboj je podmíněn ionizací nárazem. ANO NE 

Jiskrového výboje se využívá při svařování . ANO NE 

Katodové světlo se využívá v reklamních trubicích. ANO NE 

Katodové světlo se vyžívá v doutnavkách. ANO NE 

V zářivkách se využívá jevu luminiscence. ANO NE 

Katodové doutnavé světlo a anodový sloupec se objeví ve výbojové  

trubici při zvýšeném tlaku. ANO NE  

V obrazovce se využívá tepelných účinků katodového záření. ANO NE 

Katodové paprsky lze vychýlit pouze polem elektrickým. ANO NE 

 

3. Přiřaďte číslům 1 – 4 na obrázku druhy záření a – d. 

Odpovědi: 

a) katodové záření     1) …………………..  

b) katodové doutnavé světlo    2) ………………….. 

c) anodový sloupec     3) ………………….. 

d) kanálové záření     4) ………………….. 



 

 

4. Popište jednotlivé části televizní obrazovky na obrázku. 

 

                              

K -      D1 - 

W -      D2 - 

A1, A2 -     S – 

 

5. Určete velikost rychlosti, kterou získá elektron v osciloskopické obrazovce dříve, než 
vlétne mezi vychylovací destičky, je-li napětí mezi katodou a poslední anodou 1 800 V? 
Jak dlouho trvá pohyb od poslední anody ke stínítku vzdálenému 25 cm?  
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