
 
 
 

 
Strana 1 z 8 

 
 
 
 
 

Životní prostředí - Energie a mobilita (Energie a ekologie) 
Pracovní list - žák 

 

1. Generování elektřiny magnetem 

Pomůcky 

 ampérmetr Vernier DCP-BTA 

 delší vodič (přibližně 30 až 40 cm) 

 magnet 

Příprava 

1. Připojte ampérmetr do LabQuestu 2. 

2. Nastavte dobu měření na 100 sekund a frekvenci měření na 10 měření/s. 

3. Pomocí vodiče zkratujte vývody ampérmetru. 

4. Klepnutím na displej s okamžitou hodnotou elektrického proudu vyvolejte menu, ve 

kterém vyberte Vynulovat. 

Úkoly 

1. Vytvořte na vodiči několik smyček jako na obrázku níže. 

 

2. Spusťte měření a prostrčte magnet závitem skrz naskrz. Pozorujte, jaký účinek to má 

na elektrický proud, který vodičem prochází. 

3. Vyzkoušejte, co dalšího má vliv na velikost a znaménko elektrického proudu. Můžete 

zkusit například: 

 počet závitů 

 jak silný použijete magnet 

 jak rychle s magnetem pohybujete 

 zkuste místo magnetem pohybovat závitem 

http://www.vernier.cz/DCP-BTA
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 zkuste magnetem pohybovat jinými způsoby (otáčet, pohybovat kolmo na osu 

závitu...) 

Závěrečný úkol 

Na základně zkušeností z předchozího úkolu zkuste v grafu vytvořit co nejvyšší špičkovou 

hodnotu elektrického proudu. 
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2. Princip páky v lidském těle 

Pomůcky 

 senzor síly stisku ruky Vernier HD-BTA  

Úkol 1 

V tomto experimentu si vyzkoušíte, jaký vliv má umístění působiště síly na maximální sílu, 

kterou jsou svaly schopné působit. 

Využít můžete různé části lidského těla, ve kterých dochází při pohybu k otáčení okolo osy 

(kloubu). Na obrázku níže je pro ilustraci vyfocena ruka, která se při pohybu otáčí v lokti. 

Působiště síly je ve třech různých vzdálenostech od osy otáčení. 

           

Vyzkoušejte varianty stejného experimentu na jiných svalech lidského těla. 

Při měření s LabQuestem nastavte dobu měření na 600 sekund a frekvenci měření ponechte 

na výchozí hodnotě 10 Hz. 

Po spuštění měření stačí postupně dávat siloměr do různých vzdáleností od osy otáčení a 

pokaždé krátce co největší silou na siloměr zatlačit. 

V grafu se vykreslí „kopečky“, jejichž maxima odpovídají nevyšší dosažené síle pro daný 

případ. 

Úkol 2 

Senzor síly stisku ruky je příliš velký na to, aby se dal podobný experiment přímo (bez 

nějakých dalších pomůcek) provést také pro stisk zubů (čelistní kloub). Zkuste ovšem na 

základně předchozích experimentů a promyšlení celé situace odhadnout, kterými zuby 

dokážeme vyvinout větší sílu – zda řezáky, špičáky, nebo stoličkami. Svůj odhad zdůvodněte. 

Úkol 3 

Senzor síly stisku ruky slouží, jak jeho název napovídá, především pro měření síly stisku ruky. 

Při měření jej lze ve skutečnosti uchopit do dlaně různými způsoby. Na základě předchozích 

experimentů a úvah promyslete, jak je nejlepší senzor do ruky chytit, aby vyvinutá síla byla 

co nejvyšší. Měřením své úvahy ověřte. 

  

http://www.vernier.cz/HD-BTA
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3. Přeměna světelné energie na mechanickou práci 

Pomůcky 

 model větrné elektrárny KW-MWTBD 

 solární panel KW-SP2V 

 voltmetr DVP-BTA 

 ampérmetr DCP-BTA  

 lampička s klasickou 25W 

žárovkou (nebo silnější) 

 

Úkoly 

Sestavte elektrický obvod, ve kterém bude solární panel sloužit jako zdroj elektrické energie 

– tu bude dodávat turbíně. Ampérmetr a voltmetr zapojte tak, abyste mohli sledovat napětí 

na solárním panelu a proud procházející obvodem. 

1. Vyzkoušejte si, jak závisí napětí, proud a rychlost otáčení na vzdálenosti žárovky od 

panelu. 

2. Zkuste zapojit turbínu k solárnímu panelu obráceně. Co pozorujete? 

  

http://www.vernier.cz/KW-MWTBD
http://www.vernier.cz/KW-SP2V
http://www.vernier.cz/DVP-BTA
http://www.vernier.cz/DCP-BTA
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4. Výroba elektrického náboje 

Pomůcky 

 elektroskop Vernier CRG-BTA 

 brčka 

 papírový kapesník 

 sklenička 

 vodiče s krokodýlky 

Příprava 

1. Připojte elektroskop k LabQuestu 2. 

2. Černý konec čidla uzemněte, tj. spojte ho vodivě například s kovovou trubkou topení 

nebo umyvadla. Pokud je vodič příliš krátký a pracovalo by se vám nepohodlně, 

prodlužte jej dalším vodičem s krokodýlky. 

3. Přepněte čidlo na nejvyšší rozsah. V tomto rozsahu je schopno pojmout náboj až 

100 nC. Čím vyšší číslo, tím více elektrického náboje bylo do čidla přeneseno. 

4. Náboj můžete z čidla kdykoliv nechat uniknout stisknutím tlačítka Reset na krabičce 

přístroje. 

Jak měřit náboje větší než je kapacita přístroje 

Pokud by byl například na plechovce náboj 130 nC, postup měření by byl následující: 

1. Nejdříve čidlo úplně vybijete tlačítkem Reset. 

2. Poté se dotknete červeným vodičem plechovky. Z plechovky se přenese do 

elektroskopu náboj 100 nC (maximální kapacita). Na plechovce zbude náboj 30 nC. 

3. Odpojíte vodič od plechovky, vybijete tlačítkem Reset a znovu připojíte k plechovce. 

4. Z plechovky se nyní přenese do elektroskopu zbylých 30 nC. Celkový náboj, který byl 

na plechovce, je tedy 100 nC + 30 nC = 130 nC. 

Úkol 1 – vytvoření elektrického náboje na brčku 

1. Uchopte brčko a prsty druhé ruky sevřete brčko velmi pevně přes kapesník. Pomalým 

pohybem (za neustálého pevného svírání přes kapesník) brčko vytáhněte. Tření mezi 

papírem a plastem způsobí oddělení elektrického náboje. Povrch brčka i povrch 

kapesníku se díky tomu elektricky nabije. 

Tip: Důležitý je zde pevný stisk, nikoliv vysoká rychlost pohybu. 

2. To, že je brčko zelektrované, si můžete nyní vyzkoušet. Zkuste s ním přitahovat vlasy 

nebo drobné útržky papírků. Můžete ho také nechat „přilepit“ na zeď nebo na suchou 

tabuli, případně zespodu na lavici. 

http://www.vernier.cz/CRG-BTA
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Úkol 2 – vytvoření náboje šoupáním podrážky po podlaze 

1. Vybijte elektroskop tlačítkem Reset. 

2. Vybijte také sebe tím, že se dotknete uzemění. 

3. Uchopte červený vývod elektroskopu do prstů a šoupejte podrážkou boty po podlaze. 

Pozorujte nárůst elektrického náboje, který se přenesl do elektroskopu. 

Elektrický náboj na sobě snadno vytvoříme také třením o oblečení. Proto před každým 

měřením náboje elektroskopem nejen vybijte elektroskop tlačítkem Reset, ale vybijte i sami 

sebe tím, že se dotknete kovového uzemnění (trubky umyvadla nebo topení). Během měření 

se vyvarujte vytváření parazitních elektrických nábojů (například mimovolným šoupáním 

podrážky po podlaze). 

Úkol 3 – zkoumání elektrického náboje 

Jeden z dvojice bude mít na starost zelektrovávání těles. Druhý bude provádět měření. Před 

každým měřením je potřeba elektroskop vybít tlačítkem Reset a vybít také sebe dotykem na 

uzemnění. 

1. Třením brčka o papírový kapesník vytvořte na brčku náboj. Předejte brčko druhému 

z dvojice, jenž náboj přenese do elektroskopu – a to tak, že brčkem po celé délce 

přejede přes kovovou část červeného vývodu elektroskopu. 

2. Proveďte podobné měření jako v kroku 1, ale tentokrát do elektroskopu přeneste 

náboj z papírového kapesníku. 

Papírový kapesník vs. plastové brčko 
materiál znaménko náboje 

plast   

papír   

 

3. Podobné měření jako v krocích 1 a 2 proveďte pro papír a sklo. 

Papírový kapesník vs. sklenička 
materiál znaménko náboje 

sklenička   

papír   
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4. Proveďte podobná měření pro další dvojice materiálů dle svého výběru. 

Znaménka náboje pro další dvojice materiálů 
materiál A znaménko náboje materiál B znaménko náboje 
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5. Závaží na pružině 

Pomůcky 

 ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) Go!Motion 

 stativ  

 pružina 

 závaží 

Úkol 1 – předpověď tvaru grafů 

Pomocí ultrazvukového senzoru polohy a pohybu (sonaru) proměříte pohyb závaží 

kmitajícího na pružině. S využitím sonaru vykreslí datalogger LabQuest graf závislosti polohy 

závaží na čase a graf závislosti okamžité rychlosti závaží na čase. 

1. Zkuste nejprve každý sám za sebe promyslet, jak asi bude vypadat graf polohy závaží 
v čase. Nejde o konkrétní hodnoty, ale o tvar grafu. Graf načrtněte na papír. 

2. Porovnejte grafy. V případě výrazných odlišností se zkuste shodnout na výsledném 
řešení. 

3. Každý sám za sebe pod graf závislosti polohy na čase nakreslete odpovídající graf 
závislosti rychlosti závaží na čase. Zkuste se zaměřit zejména na význačné polohy 
závaží: nejvyšší, prostřední a nejnižší. 

4. Porovnejte grafy a v případě výrazných odlišností se zkuste shodnout na výsledném 
řešení. 

Úkol 2 – ověření předpovědi měřením 

1. Umístěte stativ s pružinou a závažím tak, aby závaží v klidové poloze (bez pohybu) 
bylo asi 30 cm nad podložkou. 

2. Pod závaží umístěte sonar připojený přes USB port k LabQuestu 2. 
3. Zastavte případný pohyb závaží, aby setrvávalo nehybně bez kmitání v rovnovážné 

poloze. 
4. Klepněte na displej s okamžitou hodnotou a v menu vyberte Vynulovat. 
5. Vychylte tažením dolů závaží z rovnovážné polohy o zhruba 2 až 3 centimetry a 

uvolněte. Závaží začne kmitat. 
6. Spusťte měření a nechte naměřit 5 sekund pohybu závaží. 
7. Tažením označte v grafu dvě maxima (dva „kopečky“) a označenou část grafu nechte 

zvětšit (v menu vyberte Graf > Zvětšit). 
8. Prozkoumejte grafy polohy a rychlosti a porovnejte se svými odhady. 

Tip: Ťuknutím do grafu dojde ke zvýraznění sobě odpovídajících částí pohyb v grafu 
polohy a v grafu rychlosti. 
 

 

Zdroj, autor: Gymnázium Teplice, www.vernier.cz 

http://www.vernier.cz/GO-MOT

