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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro 

práci na interaktivní tabuli, práci s projektorem.  

• Je určen k využití při výuce celku Elektromagnetické jevy, 

k vyvozování učiva, zopakování základních pojmů 

o magnetickém poli ve fyzice v devátém ročníku. 

• Materiál je součástí tematického okruhu Elektromagnetické 

a světelné děje. 

• Materiál vznikal ze zápisů a příprav autora prezentace 

v únoru 2012.  



Magnetické pole 

Fyzika – 9. ročník 



Magnety 

 

- Magnet přírodní: nerost magnetovec. 

- Magnety umělé: zhotovují se z oceli nebo ze 

speciálních slitin. Vyrábí se také z tzv. feritů. 

 

Předmět, který je přitahován magnetem, je 

z feromagnetické látky. 

Feromagnetické látky: kobalt, nikl, železo. 
 



Magnetka 

- Magnetka je magnet 

zhotovený z tenkého 

ocelového plechu 

otáčivý kolem osy. 

- Pomocí magnetky 

můžeme prokázat 

existenci magnetického 

pole. 



Kompas a buzola 

- Kompas a buzola jsou zařízení 

k určování světových stran. 

- Kompas má pohyblivou 

magnetickou střelku, která má 

přibližně směr jih-sever podle 

magnetického pole Země. 

- Buzola je kompas, který 

obsahuje směrovou růžici 

a otáčivý kruh rozdělený 

na 360 °. 



Tyčový magnet 
Označení pólů magnetu: 

- severní pól N, 

- jižní pól S. 

 Ve střední části magnetu je tzv. netečné pásmo, 

kde jsou jen velmi malé magnetické účinky. 



Magnet 
Nesouhlasné póly dvou magnetů se navzájem přitahují. 

Souhlasné póly dvou magnetů se navzájem odpuzují. 



Magnet a železné piliny 
 Železné piliny v magnetickém poli vytvořeném magnetem 

– mají směr indukčních čar. Indukční čáry magnetického 
pole jsou myšlené čáry, pomocí kterých znázorňujeme 
magnetické pole. 



Magnetizace látky 

 Těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli 
zmagnetizuje, stává se magnetem – tento jev se nazývá 
magnetizace látky. 

 

 Magneticky měkká a tvrdá ocel: 

 - předmět z magneticky měkké oceli je pouze dočasným 
magnetem, po zániku vnějšího magnetického pole 
přestává být magnetem, 

 - předmět z magneticky tvrdé oceli se stává trvalým 
magnetem, po zániku vnějšího magnetického pole jeho 
vlastní magnetické pole nezaniká. 



Opakování 1  

Jakým písmenem se označuje severní pól magnetu? 

N P 

 

správně 

 

nesprávně 



Opakování 2  

Dva souhlasné póly magnetů se… 

přitahují odpuzují 

 

správně 
 

nesprávně 



Opakování 3 

Která látka není feromagnetická? 

dřevo železo 

 

správně 

 

nesprávně 



Opakování 4 

Magnety na obrázku se navzájem… 

odpuzují přitahují 

 

správně 
 

nesprávně 



Magnetické pole 
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