
Magnetická síla

Prezentace 4.třída

Přečtěte si informace na jednotlivých 

slidech prezentace.

Na některých slidech jsou praktické 

úkoly, které vyzkoušejte.

Z prezentace si nic nemusíte ani 

zapisovat ani překreslovat, k tomu máte 

pracovní list – Magnetická síla, který 

slouží nejen k procvičení, ale i jako zápis 

do sešitu.

Pracovní list si vlepte do sešitu.



Magnet

Každý magnet má dva 

magnetické póly.

Kolem magnetu je magnetické 

pole, ve které působí magnet na 

okolní předměty magnetickou 

silou.

http://slideplayer.cz/slide/5622514/

http://slideplayer.cz/slide/5622514/


Vlastnosti magnetů – pokus č. 1

Vezměte si každý jeden magnet. Nyní je vaším úkolem chodit po třídě a zkoušet, které věci k 

sobě magnet přitáhne a které nikoliv. 

 Při práci s magnety pozor na vaše školní čipy, flashdisky…!

Odpovězte na tyto otázky:

a) Přitahoval magnet všechny věci? ANO – NE 

b) Které věci přitahoval? Z jakého materiálu byly vyrobeny?

c) Obsahovaly železo? ANO – NE



Přitažlivá magnetická síla – závěr pokusu č.1

 Záleží na materiálu, ze kterého je předmět vyroben.

 Předměty vyrobené z tzv. feromagnetických látek (nikl, kobalt, železo a jejich slitiny) jsou k 

magnetu přitahovány – na ně působí přitažlivá magnetická síla magnetu.

 Jiné materiály (dřevo, sklo, plast, jiné kovy….aj. ) nejsou magnetem přitahovány.



Pokus č. 2

Prozkoumejte, jak na sebe působí dva magnety:

a) Nejprve k sobě přibližte dva magnety stejně označenými konci. Co zjišťujeme?

Zjišťujeme, že se magnety odpuzují, jakoby mezi nimi byla neviditelná pružina. 

b) Teď k sobě přibližte dva magnety různě označenými póly. 

Nyní se magnety svými různými póly k sobě přitahují.



Přitažlivá a odpudivá magnetická síla –

závěr pokusu č. 2

Přitažlivá magnetická síla

Odpudivá magnetická síla

Magnety na sebe působí 

magnetickými silami, které mohou 

být buď přitažlivé nebo odpudivé.

Velikost magnetických sil magnetů 

ubývá s rostoucí vzdáleností – čím 

dál jsou od sebe, tím menší 

magnetická síla mezi nimi působí.

https://www.slideserve.com/hayes-

snow/p-ly-magnetu-magnetick-pole



Využití magnetů v praxi

 Přitažlivé a odpudivé magnetické síly 

využívá člověk při svých různých 

vynálezech.

 Na dalších slidech se koukněte na

některé příklady ze života.

Úkol pro vás:

Víte o některých příkladech využití

magnetů v běžném životě?



Kompas – střelka kompasu ukazuje na sever

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth

%27s_magnetic_field,_schematic.svg

http://slideplayer.cz/slide/5622514/



Něco na víc

Vysvětlení k vašemu úkolu č. 4 z 

pracovního listu:

Kompas jako aplikace v mobilním

telefonu funguje díky zasílání 

informace o poloze mobilu v GPS 

satelitních souřadnicích a tedy 

může určit směr pohybu podle 

změny polohy mobilu.

http://slideplayer.cz/slide/1887837/



Co mají společného rychlovlaky a

kouzelníci – magnetickou levitaci

 http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/superrychle-vlaky-na-magnetickem-

polstari-jezdi-v-cine-a-japonsku-1042459

https://www.vysokorychlostni-

zeleznice.cz/maglev-rychlovlaky/

http://internetweek.cz/levitace/tajemna-

levitace

http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/superrychle-vlaky-na-magnetickem-polstari-jezdi-v-cine-a-japonsku-1042459


Další předměty spojené s magnety

 Zmagnetizovaná hlava šroubováku

 Magnety na dveřích skříněk

 Magnetické pásky na kartách (platební karty, přístupové karty do zabezpečených 

prostor…)

 Magnetická datová media (videokazety (VHS), magnetofonové pásky MC-kazety, diskety 

…)



Opakování

1) Proč magnet přitahuje pouze některé předměty?

2) Proč se mohou dva magnety odpuzovat?

3) Jak funguje kompas? Vysvětli, proč ukazuje ručička kompasu na sever?

4) Uveď 3 předměty, kde je využíváno magnetů a magnetické síly.


