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Magnetické vlastnosti 
látek

Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. magnet
2. magnetické pole
3. magnetické pole Země
4. kompas
5. feromagnetické a nemagnetické látky
6. magnetická indukce
7. trvalý a dočasný magnet
8. magnetka
9. magnetické indukční čáry

VII 1814:50

MAGNETICKÉ 
VLASTNOSTI LÁTEK

• magnet je těleso, které vytváří ve svém 
okolí magnetické pole

• magnetické pole je v okolí i uvnitř 
magnetu

VII 1814:50

Pojmenuj všechny části magnetu:

řešení

VII 1814:50

jižní pól severní pól

netečné pásmo

řešení:

VII 1814:50

Magnetické pole

• je v okolí i uvnitř magnetu
• magnetické síly působí i na dálku
• velikost magnetické síly se zmenšuje 

se vzdáleností
• magnetické síly jsou: přitažlivé

odpudivé
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Magnetické pole Země

• chrání život na Zemi před zářením 
z vesmíru (nabité částice ze Slunce 
i vzdálených oblastí vesmíru)

VII 1815:12

Magnetické póly Země

• názvy pólů magnetu mají původ podle 
směrů, kterými ukazují, jsou-li volně 
otočné

• severní pól míří k severu
• jižní pól míří k jihu

• na severu je jižní mag. pól Země
• na jihu je severní mag. pól Země

• magnetické póly = zeměpisné póly

VII 1815:20

Kompas

• ručička ukazuje na sever
• má úhlovou stupnici a směrovou 

růžici

VII 1814:50

Působení magnetu na tělesa z různých látek

• látky feromagnetické
z nich jsou tělesa, na která působí
magnetické síly
železo, kobalt, nikl, většina slitin
s kyslíkem a sírou, např. hnědý
oxid železitý, oxid chromičitý ...
zvláštní skupinu tvoří ferity
• látky nemagnetické  (např. olovo, měď, 

mosaz)

VII 1815:04

MAGNETICKÁ INDUKCE

• je to magnetování

• týká se jen těles s feromagnetickými 
vlastnostmi

• magnetickou indukcí můžeme vytvořit jak 
trvalý tak dočasný magnet

VII 1815:04

1/ vytvoření dočasného magnetu

• v blízkosti magnetu se železné předměty 
stávají dočasnými magnety

• těleso je z magneticky měkkého materiálu 
(čisté železo, málo ušlechtilé typy ocelí,
měkká ocel)

2/ vytvoření trvalého magnetu

• trvalý = permanentní magnet
• tělesa jsou z magneticky tvrdých materiálů
• tvrdá ocel
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Popiš magnetku:

řešení

VII 1815:08

volně otočný 
pásek tvrdé oceli

hrot

severní pól

jižní pól

řešení:

VII 1815:11

• mag. pole lze charakterizovat soustavou čar

magnetické indukční čáry

• jsou to uzavřené křivky
• nikde se neprotínají
• v místech, kde jsou mag. síly větší, je 

hustota mag. indukčních čar také větší

VII 1815:11

Magnetické indukční čáry mezi 
nesouhlasnými póly magnetů

Magnetické indukční čáry mezi 
souhlasnými póly magnetů

VII 1815:11

Magnetické indukční čáry 
u podkovovitého magnetu

1 magnet

• mag. indukční čáry jdou uvnitř magnetu od jižního
k severnímu pólu

• mimo magnet vycházejí ze severního pólu a 
vstupují do jižního pólu

• směr by ukázala severním pólem magnetka

VII 1815:24
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Magnetické indukční čáry u jednoho magnetu  (list 15) 
Http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/31.htm. Cez.cz [online]. 2012 [cit. 
20120113]. Dostupné z: http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/obr/2
2.gif 

Magnetické indukční čáry mezi nesouhlasnými póly magnetu  (list 14)
Http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/6/magnet/uvod.htm. Vyukovematerialy.cz [online]. 
2012 [cit. 20120113]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/foto/56.jpg 

Magnetické indukční čáry u podkovovitého magnetu  (list 15)
Http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/6/magnet/uvod.htm. Vyukovematerialy.cz 
[online]. 2012 [cit. 20120113]. Dostupné z: 
http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/foto/57.jpg 

II 311:23

Metodický list

Téma: Magnetické vlastnosti látek

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: magnet, železné piliny, skleněná deska

Poznámky:
list č.3 až č.17  opakování učiva 8. ročníku
list č.18  test Lesson Activity Toolkit k prověření znalostí žáků
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