
6. ročník - fyzika 

Milí šesťáci. 

Přesto, že tento týden začala některým z vás škola (ale jen jeden den v týdnu), 

tak i nadále posílám úkoly pro všechny. Vydržte ještě, plňte si poctivě zadané 

úkoly a zápisy, už se nám to pomalu krátí -  prázdniny se blíží. 

Dnes probereme Magnetické vlastnosti elektrického proudu. Magnetické pole 

kolem cívky, kterou prochází elektrický proud. Co je to elektromagnet, z čeho 

se skládá a kde a k čemu se používá. 

V učebnici si přečtěte str. 108 – 112. 

Zápis do sešitu: 

   Magnetické pole cívky s proudem 

Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud je nejen pole elektrické, ale i 

magnetické. 

Prochází-li cívkou elektrický proud, je na jednom konci cívky severní magnetický 

pól a na druhém konci jižní magnetický pól. 

Vyměníme-li póly zdroje elektrického napětí v elektrickém obvodu, vymění se i 

magnetické póly cívky. 

Magnetické pole cívky je nejen vně, ale i uvnitř cívky, kterou prochází elektrický 

proud. 

Schematická značka cívky:…………….(nakresli si tužkou podle str. 110 vpravo 

dole – 3 obloučky). 

 

                                    Elektromagnet a jeho užití 

Vložíme-li magneticky měkkou ocel do cívky, kterou prochází elektrický proud, 

tak se stane dočasným magnetem. 

Cívka s jádrem z magneticky měkké oceli se nazývá elektromagnet. 

Čím větší proud prochází cívkou, tím silnější je magnetické pole elektromagnetu 

(tím je elektromagnet silnější). 

Elektromagnet je dočasný magnet – jako magnet funguje jen tehdy, prochází-li 

cívkou elektrický proud. 



Elektromagnet má také 2 póly: severní pól (N) a jižní pól (S). 

Schematická značka elektromagnetu:………………. (nakresli si tužkou podle str. 

112 uprostřed – 3obloučky jako cívka a nad ní čárka jako vložená magneticky 

měkká ocel – to je na vysvětlení jako pomůcka pro zapamatování). 

Užití elektromagnetu: 

 - přemísťování kovů např. na jeřábu            -  (obrázek str. 112 nahoře) 

 - při třídění směsí (kovových materiálů od ostatních materiálů) 

 - elektrotechnika – u zvonku                          - (obrázek str. 112 uprostřed) 

 - v lékařství: např. při vytahování malého kousku kovu z oka,… 

 

Udělejte si pečlivě zápis. Jiný písemný domácí úkol tento týden nemáte – nic mi 

posílat emailem nemusíte – jen pokud máte nějaké nevyřešené a neodeslané 

předešlé úkoly tak to dejte do pořádku  - vysvědčení se blíží. 

 

Pěkné slunečné dny vám přeje Irena Kučavíková 

 

 

 

 

 

 

 


