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Název (téma)  Paliva 

Oblast 

zařazení do RVP 

Člověk a příroda   

Chemie - Organické sloučeniny   

Ročník, věková kategorie  9. ročník ZŠ, 14 - 15 let 

Učivo  Paliva - ropa, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva     

Cíle (kompetence) Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 

jako zdrojů energie a uvede příklady produktů 

průmyslového zpracování ropy.      

Časová dotace:  45 minut 

Pomůcky:  literatura (učebnice, encyklopedie), internet  

Anotace: List je zaměřen na charakteristiku motorových paliv 

(benzín, nafta), jejich výrobu a spalování, včetně 

alternativních náhrad.    

Popis aktivit, možné postupy 

řešení, řešení úlohy, metodické 

poznámky:  

o Žák si prostuduje teoretické poznatky a následně 

provede jednotlivé kroky podle zadaného postupu 

u každého úkolu.  

o Na závěr vyřeší zadané otázky testu.  

Další náměty, rozšíření, 

mezipředmětové vztahy   

   

Zdroje:  
ŠKODA, J. DOULÍK, P. Chemie 8 – učebnice pro základní 
školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 
2006. 136 s. ISBN 80-7238-442-2.  
 

Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 
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Řešení úkolů: 
 
Úkol č. 1:  
ZÁŽEHOVÝ MOTOR 
Palivem je benzín. V motoru je jiskrou ze svíčky zapálena směs vzduchu a benzínu.  
VZNĚTOVÝ MOTOR   
Palivem je nafta. Ta se přivádí do motoru se stlačeným ohřátým vzduchem pod vysokým tlakem, kde 
se vysokou teplotou stlačeného vzduchu vznítí (není tedy třeba jiskry ze svíčky). 
 
Úkol č. 2:  
Česká rafinérská, Litvínov a Kralupy nad Vltavou  
 
Úkol č. 3: 
KYSELÉ DEŠTĚ 
Kyselé deště vznikají díky kyselinotvorným plynům (oxidy síry, oxidy dusíku), které se vzdušnou 
vlhkostí vytvářejí odpovídající kyseliny (dusičná, sírová). Tyto kyseliny se srážkami padají na zemský 
povrch, kde porušují půdu a vyplavují těžké kovy.  
Automobily dnes obsahují tzv. katalyzátory, které přeměňují zdraví škodlivé látky na neškodný dusík, 
vodní páru a oxid uhličitý.  
 
Úkol č. 4: 
LPG   Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný ropný plyn) propan butan 
CNG   Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn)  zemní plyn  
FCV (nebo FCHV) Fuel cell hydrogen vehicle (vůz s palivovým článkem) vodík  
   

 
Řešení testu: 
 
1) IKL (Ingolstadt, Kralupy, Litvínov) a Družba 

 
2) Organizace zemí vyvážejících ropu 

 
3) Dusík je původem ze vzduchu, který se spalování v motoru účastní.  

 
4)  

a) SO3 
b) SO2 
c) NO 
d) NO2 
e) H2SO4 
f) HNO3 
 

 


