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UČITEĽA Experimenty zaradiť na začiatok tematického celku ako motiváciu 

pre žiakov 
Elektrina: 
– Znázornenie siločiar pšeničnými krúpami v ricínovom oleji
– Model galvanického článku na báze Cu, Zn a salmiaku
– Indukčná žaba = 2 cievky s prúdom a indukciou
– Lenzovo delo
– Tavná poistka
– Voľný pád železného a magnetického prstenca pozdĺž Cu a Al

tyčí
– Uhorková batéria
Optika: 
– Šošovky plnené vzduchom a ich opačná funkcia pod vodou
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Experiment  s pšeničnou krupicou 

Je vhodný na znázornenie  siločiar elektrického poľa. Do 

Petriho misky nalejeme ricínový olej a na olej nasypeme 

pšeničnú krupicu.  Tyč z umelej  hmoty trieme, aby sa 

nabila a potom nabijeme jednu z elektród zariadenia 

(druhá elektróda je uzemnená). Pšeničné krúpy sa 

usporiadajú do obrazca, ako to znázorňuje obrázok 

(obr.1). 

Model galvanického článku 

Súprava pozostáva z medených a zinkových 

platní a salmiakovej soli. Je vhodná pre 

žiakov k študovaniu vlastností galvanických 

článkov. Elektrolytom je vodný roztok 

salmiaku, ktorým je napustený filtračný 

papier. Súprava neobsahuje zdraviu škodlivé 

látky, či kyseliny. (obr. 2).  

Medené a hliníkové trubky so supersilným magnetom 

Experimentálne zariadenie je veľmi vhodné na demonštrovanie  účinkov vírivých prúdov. 

Približne meter dlhé trubky postavíme zvislo a necháme nimi prepadnúť kovový valec a 

valcový magnet. Kým kovový magnet trubkou prepadne voľným pádom, magnet padá  

prekvapivo dlho (5 až 9 sekúnd). Z doby pádu možno usúdiť aj na kvalitu vodivosti materiálu 

trubky. 

Lenzovo delo 

Súprava pozostáva z cievky, dlhého železného jadra a železného prstenec. Pripojením cievky 

na sieťové napätie, prstenec môžeme vystreliť do pomerne veľkej výšky. Prevedením 

experimentu možno analyzovať Lenzov zákon. 
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Tavná poistka 

Na zvislom paneli je umiestnená žiarovka, 

vypínač a tavná poistka. Zariadenie možno 

napájať napätím 24 V. Možno demonštrovať 

pretavenie poistky pri skrate a nadmernom prúde v 

obvode a riziko prehriatia vodičov pri prepojení 

(skratovaní)  poistky (obr. 3). 

 

 
 

Uhorková batéria 

Zaujímavá experimentálna zostava pripomínajúca skôr mučiaci nástroj alebo posteľ fakíra. Na 

drevenom paneli je množstvo galvanických článkov zapojených sériovo a paralelne 

(zmiešane) tak, aby LED-ka (spotrebič) svietila s maximálnym výkonom. Každý článok je 

tvorený dvomi zhodnými platňami tvaru pravouhlého trojuholníka vystupujúceho kolmo 

z panela, ostrým uhlom nahor. Jedna platňa je medená a druhá zinková. Na túto dvojicu treba 

nastoknúť kúsok kyslej uhorky.  

 

„Indukčná žaba ” 

Ide o motivačný experiment znázorňujúci odpudivú silu medzi cievkami, ktorými tečie prúd, 

ako aj príslušnú hodnotu indukcie. 

 

Vzdušné šošovky 

Konvexné a konkávne šošovky obsahujúce vo vnútri vzduch sa správajú pod vodou veľmi 

zvláštne. Konvexné sa chovajú ako rozptylky a konkávne ako spojky. 

 

Optická lavica 

Pomôcka je vhodná k demonštračným experimentom ako aj k experimentovaniu žiakov. Jej 

súčasti sú z väčšej časti vyhotovené  z povrchovo upraveného dreva. Jej výhodou je, že pri  

používaní nie je nutné zatemnenie miestnosti, nakoľko predmetový panel je vybavený 

vysokovýkonnými LED (20 Cd). Možnosti využitia: skúmanie optického  zobrazovania 

(model fotoaparátu, premietacieho zariadenia), určenie zväčšenia, zmenšenia (pomocou 

zabudovaných LED), modelovanie zložitých optických prístrojov (mikroskop, rôzne 

ďalekohľady). 

Obr. 3 


