РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

1. Магнітне поле. Лінії магнітного
поля. Магнітна дія  струму
1-й рівень складності


1.1. 	 Штабовий магніт піднесли південним полюсом до маг-

нітної стрілки. Як поводитиметься стрілка?


1.2. Як поводитимуться дві магнітні стрілки, які наблизи-

ли одна до одної?


1.3. У якому напрямі рухатимуться магніти, підвішені на

нитках (див. рисунок)?

а


б

1.4. 	 Як поводитиметься магнітна стрілка, якщо замкнути

ключ (див. рисунок)?


1.5. Магнітна стрілка розташована поблизу вертикально-

го проводу (див. рисунок). Чи вплине на стрілку поява струму в проводі?

–

+



До задачі 1.4

До задачі 1.5
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1.6. 	 Якої форми треба надати постійному магніту, щоб

картина його магнітного поля, отримана за допомогою залізних ошурок, практично збігалася з картиною
магнітного поля котушки зі струмом (див. рисунок)?

N



S

1.7. 	 Коли підвішену на тонких дротах котушку підключи-

ли до джерела струму, вона притягнулася до магніту
(див. рисунок). Чому?



1.8. На тонких дротах підвішено дві котушки (див. рису-

нок). Чому вони починають взаємодіяти, коли через
них пропускають електричний струм?


1.9. 	 Чому залізний цвях притягується одним кінцем до

одного полюса дугоподібного магніту, а іншим кінцем — до іншого (див. рисунок)?

–

+

+

–

S

До задачі 1.8

N

До задачі 1.9
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1.10. Під аркушем паперу розташований штабовий магніт.

Чому залізні ошурки, які насипали на цей аркуш,
утворюють показану на рисунку картину?

N

S

2-й рівень складності


1.11. 	 Учень підносить сталеву скріпку до одного з полю-

сів магнітної стрілки. Полюс стрілки притягається
до скріпки, і стрілка повертається. Чи обов’язково це
свідчить про те, що скріпка була намагніченою?


1.12. Чому на сучасних суднах не використовують магнітні

компаси?


1.13. Корпуси компасів виготовляють із пластмаси, міді,

алюмінію та інших матеріалів. Що спільного в цих
матеріалах?


1.14. Запропонуйте матеріали, з яких потрібно збудувати

судно для експедиції з вивчення магнітного поля в районі Бермудського трикутника.


1.15. 	 Два залізних цвяхи деякий час своїми вістрями тор-

калися одного полюса магніту. Як будуть взаємодіяти
між собою ці цвяхи після віддалення від магніту?


1.16. Залізний цвях притягнувся до штабового магніту

(див. рисунок). Чи буде вістря цвяха, як магніт, притягувати залізні ошурки? Якщо притягуватиме, то
який полюс буде на цьому вістрі?


1.17. Поясніть, як можуть не намагнічені попередньо заліз-

ні кульки втримувати одна одну (див. рисунок). Магніту торкається тільки верхня кулька.
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1.18. 	 Як розташовані полюси керамічних магнітів, зобра-

жених на рисунку?

До задачі 1.16


До задачі 1.17

До задачі 1.18

1.19. 	 Як поводитимуться магніти під час наближення один

до одного (див. рисунок)?


1.20. Як поводитимуться магніти під час наближення один

до одного (див. рисунок)?

N

а
б
До задачі 1.19


а
б
До задачі 1.20

1.21. 	 Штабовий магніт розрізають посередині. Чи отримаємо

ми два магніти, кожний із яких матиме один полюс?


1.22. Підковоподібний магніт розрізають посередині. Чи

матимуть магнітні властивості отримані частини?
Скільки магнітних полюсів матиме кожна з частин?
Які це будуть полюси?


1.23. 	 Про що свідчать значні зміни напряму, на який вка-

зує магнітна стрілка, під час подорожі Кривим Рогом?
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1.24. Магнітна стрілка в лабораторії почала хаотично ко-

ливатися, відхиляючись на незначний кут. Про що це
свідчить?


1.25. 	 Укажіть на рисунку розташування магнітних та гео-

графічних полюсів Землі.



1.26. У яких місцях лінії магнітного поля Землі практично

вертикальні?


1.27. У яких місцях лінії магнітного поля Землі практично

горизонтальні?


1.28. 	 Отвір для злива мастила з коробки передач автомобі-

ля закривають магнітною пробкою. Чому це допомагає подовжити термін роботи коробки передач?


1.29. 	 На стіл поклали штабовий магніт, а поряд поставили

магнітну стрілку на підставці (див. рисунок, вигляд
згори). У якому напрямі повернеться магнітна стрілка, якщо її помістити в точці А? точці В? точці С?
A
N
C
S
B
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