
Magnet a magnetické pole

• Magnet má severní a jižní pól, mezi póly je netečné pásmo.
• Kolem magnetu je __________pole.
• Magnetické pole znázorňujeme _________čarami, na nich 

vyznačujeme směr od severního pólu k jižnímu.
• Shodné magnetické póly se _______, opačné magnetické póly se 

_________.

• Magnet má severní a jižní pól, mezi póly je netečné pásmo.
• Kolem magnetu je magnetické pole.
• Magnetické pole znázorňujeme indukčním čarami, na nich 

vyznačujeme směr od severního pólu k jižnímu.
• Shodné magnetické póly se odpuzují, opačné magnetické póly se 

přitahují



Elektromagnetická cívka
• Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech.
• Cívka se skládá z vodiče navinutého na izolační nosnou kostru.
• Pokud cívkou protéká elektrický proud, stává se magnetem.
• Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím větší proud prochází a je tím 

silnější čím více má cívka závitů.





Videa

• Jak funguje elektromotor
• https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8&feature=youtu.be
• Jak funguje jaderná elektrárna
• https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk&feature=youtu.be
• Skladování el. Energie
• https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s&feature=youtu.be
• Baterie
• https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw&feature=youtu.be
• Vodí – nevodí polovodič
• https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4&feature=youtu.be



Skladování el. Energie
https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s&feature=youtu.be

1. Stroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii. 
2. Jeden ze zdrojů energie pro tepelné elektrárny. 
3. Zařízení, ve kterém se může schovat velké množství kinetické energie. 
4. Přečerpávací elektrárna v České republice. Leží u Vltavy. Byla vybudována v roce 1947. 
5. Další zdroj energie pro tepelné elektrárny. Jedná se o obnovitelný zdroj energie. 
6. První jaderná elektrárna v České republice. Leží nedaleko Třebíče. 
7. Druh elektrárny, který nepoužívá turbínu. Pracuje na principu fotoefektu. 

V tajence vám vyjde jeden dopravní prostředek. Víte, na jakém principu funguje? Jaké má výhody a nevýhody? 
Kdy se používal? Používá se v současné době?



Opakování
Vodiče jsou látky s _________________ částicemi. 

• Jsou to například __________
Izolanty jsou látky ________________ volné elektricky nabité částice. 

• Jsou to například__________________
Polovodiče vedou el. náboj za ______________________

• Je to například ________________________
• Jaké má el. proud účinky? _______________________________________
• Jak zní Ohmův zákon (vzorec)?____________________________________
• Příkon P0 je elektrická energie, kterou _____________________________
• Výkon P je elektrická energie, kterou _______________________________
• V jakých jednotkách udávají spotřebovanou elektrickou energii elektroměry v 

našich domácnostech?
• Pokud cívkou protéká elektrický proud, stává se ___________________.
• Magnetické pole znázorňujeme ________________ čarami.


