Elektrické a magnetické vlastnosti látek

Vypracovali:

Hodnocení učitele:

Elektrování těles a elektrostatická síla
Třeme-li ebonitovou tyč
liščím ohonem…

ÚKOL:
Prozkoumejte nabíjení
různých materiálů při
vzájemném elektrování.

POUŽITÍ DETEKTORU:
Před každým měřením stiskněte
tlačítko pro vybití detektoru
(remise à zèro).

1.
2.

Vyberte si dva různé materiály a vzájemným
třením je zelektrujte. Detektorem náboje
zjistěte, jak se který z nich nabil (+/-). Výsledky
zapište do tabulky.
Totéž opakujte s dalšími dvojicemi
materiálů. (Materiály se mohou opakovat,
ale kombinace musejí být různé.)

První dvojice

Druhá dvojice

Sem přiložte zelektrovaný materiál.

Třetí dvojice

Materiál
Náboj

ZÁVĚR:
K čemu došlo u všech dvojic?
.......................................................................................................................

Čtvrtá dvojice

Elektrování těles a elektrická síla
Tenhle úkol mě vyloženě
přitahuje!

ÚKOL:
Zjistěte, jak se
zelektrované předměty
chovají k sobě navzájem.

1.
2.

Nabijte některou tyč záporně a položte ji
na „kolotoč“.
Nabijte záporně jinou tyč a vyzkoušejte,
jestli se s první tyčí přitahují, nebo odpuzují.
Vyzkoušejte i další kombinace a všechny
výsledky zapište do tabulky.

záporně nabitá tyč

kladně nabitá tyč

záporně nabitá tyč
kladně nabitá tyč

ZÁVĚR:
Kdy se tyče elektricky
přitahují a kdy odpuzují?
Tyče se přitahují, když ...........................................................................
Tyče se odpuzují, když ...........................................................................

Vodiče a nevodiče
Alíku, ty mě krásně
vedeš.

ÚKOL:
Prověřte schopnost různých
materiálů vést elektřinu.

1.

Pomocí kožešiny zelektrujte plastovou trubku. Zelektrovanou trubkou nabijte
elektroskop.

2.

Vyberte si nějakou tyč a dotkněte se elektroskopu. Vybili jste ho?
To samé vyzkoušejte s dalšími tyčemi. Výsledky pište do tabulky.
Materiál tyče

3.

Vybil se elektroskop?

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Úkol č. 3:

Podrobte stejné materiály ještě jiné zkoušce
elektrické vodivosti. Výsledky zaznamenejte do
posledního sloupce tabulky.

ZÁVĚR:
Které elektrické vodiče a které
nevodiče (izolanty) jste objevili?
Vodiče: ............................................................................................................
Nevodiče: ........................................................................................................

Magnetické přitahování a odpuzování
Pozor, já nemám oba
konce stejné!

ÚKOL:
Zjistěte, jak se magnety
chovají k sobě navzájem.

1.

Vezměte 2 magnety a pomocí magnetky najděte jejich severní a jižní póly.

2.

Zjistěte, jak na sebe magnety svými póly vzájemně působí,
a výsledky zapište do tabulky:
severní pól

jižní pól

severní pól
jižní pól

ZÁVĚR:
Kdy se magnety přitahují
a kdy odpuzují?
Magnety se přitahují, když ...........................................................................
Magnety se odpuzují, když ...........................................................................

Feromagnetismus

Mám na něco chuť, ale
jsem dost vybíravej…

ÚKOL:
Prozkoumejte
magnetické vlastnosti
různých materiálů.

1.

Použijte stejné materiály jako v pracovním listu VODIČE A NEVODIČE.
Vyzkoušejte, jestli se přitahují k magnetu, a výsledky zapište do tabulky.

2.

Vraťte se k pracovnímu listu VODIČE A NEVODIČE. Doplňte k jednotlivým
materiálům, zda vedou, či nevedou elektřinu.
Materiál tyče

Přitahuje se k magnetu

Vede elektřinu

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ZÁVĚR:
Látkám, které se přitahují k magnetu, říkáme
feromagnetické.
Které feromagnetické látky jste objevili?
.....................................................................................................................
Jsou všechny elektrické vodiče feromagnetické?

		

Jsou všechny feromagnetické látky elektricky vodivé?

ANO		

NE

ANO		

NE

Feromagnetismus II
Pomůžeš mi?
Copak zlato – magnet
mi vyrobíš!

ÚKOL:
Vyzkoušejte si
magnetizování
různých materiálů.

1.

Vezměte nezmagnetizovaný železný hřebík. Spojte
ho s magnetem. Přitahuje železné sponky?

PŘITAHUJE

PŘITAHUJE

2.

Oddělte hřebík od magnetu. Přitahuje sponky?

PŘITAHUJE

NEPŘITAHUJE

3.

Několikrát přejeďte po hřebíku pólem magnetu.
Přitahuje sponky?

PŘITAHUJE

NEPŘITAHUJE

4.

Vezměte si rukavice. Uchopte zmagnetizovaný
hřebík do kleští, rozpalte jej v kahanu a pak nechte
vychladnout. Přitahuje sponky?

PŘITAHUJE

NEPŘITAHUJE

5.

Zkuste také zmagnetizovat:
Hliníkový předmět

ZMAGNETIZOVAL SE

NEZMAGNETIZOVAL SE

Měděný předmět

ZMAGNETIZOVAL SE

NEZMAGNETIZOVAL SE

ZÁVĚR:
Vyberte, co se dá zmagnetizovat:
a) železo		

b) hliník		

c) měď

MAGNETICKÉ POKUSY ZA ODMĚNU

Tady se můžete zastavit,
když budete čekat na
jiné stanoviště nebo
až budete mít všechno
hotovo.

VYZKOUŠEJTE SI:

1.

Pohrajte si s tzv. inteligentní plastelínou. Jakými zajímavými vlastnostmi se
vyznačuje? Co myslíte, v čem spočívá tajemství „inteligentní plastelíny“?

........................................................................................

2.

Přibližte magnet k lahvičce ferrofluidu. Jak na něj kapalina reaguje?

........................................................................................

3.

Zkoumejte různé magnety pomocí železných pilin v krabičce.

Co vám piliny o magnetu prozradí? .................................................................

4.

Místo pilin použijte ke zkoumání magnetů tzv. senzorovou fólii.

ELEKTRICKÉ POKUSY ZA ODMĚNU
Tady se můžete zastavit, když budete
čekat na jiné stanoviště nebo až budete
mít všechno hotovo.

VYZKOUŠEJTE SI:

1.

2.
3.

Bude zelektrovaná tyč nějak působit…
•

na natrhané papírky?			

ANO		

NE

•

na kousky alobalu? 			

ANO		

NE

•

na plechovku od nápoje? 		

ANO		

NE

•

na proud vody? 			

ANO		

NE

Co se stane se zelektrovaným balónkem, když ho přiblížíte ke stěně?

...........................................................................................
Co budou dělat kousky alobalu v „domečku“, když nabijete jeho střechu?

...........................................................................................

4.

„Autíčko na dálkové ovládání“ se ovládá zelektrovanou tyčí. Zkuste dosáhnout
nejen přitahování autíčka k tyči, ale také jeho odpuzování od tyče.

5.

Pomocí Wimshurstovy indukční elektřiny vytvořte co nejdelší
blesk. Blesk dlouhý 1 cm vyžaduje napětí asi 30 000 V. Zkuste tedy
odhadnout, jak velké napětí jste „vytočili“.

