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Jaderné reakce
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Polovodiče, atomová fyzika
Anotace:

1. transmutace
2. štěpení
3. tříštění
4. exoenergetická a endoenergetická reakce
5. jednotka elektronvolt
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JADERNÉ REAKCE

• vyvolaný proces, při kterém se mění jádro 
atomu a uvolňuje se velká energie

• vyvolávají ji částice alfa, beta, gama, 
protony a neutrony

• 3 typy: transmutace, štěpení, tříštění
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1/ transmutace
• nukleonové i protonové číslo se změní málo
• součet dolních indexů na levé straně=
=součet dolních indexů na pravé straně
• součet horních indexů na levé straně=
=součet horních indexů na pravé straně
např. 1919 Rutherford 

+ 7N       8O +  1p
117142

4

XII 1315:21

2/ štěpení

• jádro se rozdělí na 2 nová jádra, která jsou 
od původního jádra v periodické tabulce 
značně vzdálena

např.       0n +   92U       54Xe + 38Sr + 3 0n

neutron, uran 235
xenon, stroncium, 3 neutrony

1 235 143 90 1
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3/ tříštění

• výrazné snížení Z i A čísla
• z původního jádra se vyrazí značné 
množství protonů a neutronů
• částice alfa musí mít velmi vysokou energii

např.        2    + 92U          74W + 20 1p + 35 0n
4 238 187 11

částice alfa, uran 238
wolfram, 20 protonů, 35 neutronů



VY_32_INOVACE_89.notebook

2

May 07, 2012

XII 1315:30

Rozdělení podle toho, zda se energie 
uvolňuje či váže:

1/ exoenergetická reakce 
•  energie se uvolňuje

• součet hmotností před reakcí je větší než 
po reakci

• uvolní se energie m.c2, kde m je kladný rozdíl 
hmotností
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2/ endoenergetická reakce 
• energie se váže

• částice, která dopadá na jádro, musí mít 
pohybovou energii nejméně m.c2, aby vůbec 
došlo k reakci
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Elektronvolt (eV)

• zvláštní jednotka energie v jaderné fyzice
• 1eV =1,6 . 10-19 J
• je to pohybová energie, kterou získá 
částice s elementárním nábojem po průletu 
mezi 2 elektrodami s napětím 1 V

• elektrony v obalu: několik eV až 
několik keV

• nukleony v jádře: MeV

V 515:15

V 515:15 XII 1315:08

Citace:

RAUNER, Karel , et al. Fyzika 9 : učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2007. 136 s.

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu 
SMART NOTEBOOK verze 10.8.864.0 z roku 2011.
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Metodický list

Téma: Jaderné reakce

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: periodická soustava prvků

Poznámky:
list č.3 až č.9  výklad, opakování značek chemických prvků
list č.5 a č.6  skryté za roletou jsou názvy prvků a částic v rovnicích  žáci by měli znát z chemie, učitel 
postupně odkrývá správné řešení
list č.10  anagramy, žáci seřadí písmena do slov
list č.11  test k prověření znalostí  žáci přiřazují pojmy
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