
ZABAWY Z MAGNESAMI – część I 

 

Co to jest magnes? 
 
 Czy zastanawiało cię kiedyś, jaka tajemnicza siła ustawia igłę kompasu na linii 
północ–południe? Być może nie zaskoczy Cię wiadomość, że ta sama siła 
przyciąga magnesy do drzwi lodówki. Co to za zjawisko? Spróbujmy wspólnie 
rozwiązać tę zagadkę. 
 
Każdy magnes, niezależnie od kształtu, ma dwa bieguny, nazywane umownie 
północnym i południowym 
 
Już wiesz 

 że na lodówce można zawiesić ozdobne magnesy; 
 że magnesy przyciągają niektóre przedmioty. 

Pewien kamień potrafi przyciągać różne przedmioty wykonane z żelaza. Chińczycy 
nazwali go z tego powodu „kochającym kamieniem”. Ten minerał to magnetyt, jedna 
z odmian rudy żelaza. 

Przyciąganie przedmiotów zachodzi dzięki oddziaływaniom nazywanym 
magnetycznymi. Magnesów, czyli przedmiotów, które posiadają stałe właściwości 
magnetyczne, używamy na co dzień: w silnikach elektrycznych, dynamach 
rowerowych, a nawet w zatrzaskach szafek, lodówkach lub przy mocowaniu narzędzi. 

 

To wiadomości, a teraz działanie. 

 

Doświadczenie I:  

Potrzebne będą: 

- magnesy o różnym kształcie 

Weź do ręki magnes i … pospaceruj po pokoju, kuchni i każdym innym 
pomieszczeniem w domu. Sprawdź do czego Twój magnes się przyklei a do czego 
nie. 

Jest wiele przedmiotów, które lubią się z magnesem, przytulają się do siebie- 
przyciągają. Są to metale. Wszystkie? Nie ! tylko te, które zawierają żelazo, kobalt                     
i nikiel. Nazywamy je FERROMAGNETYKAMI.  
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Doświadczenie II: 

Potrzebne będą: 

- magnesy 

- gwoździe, śrubki, sprężynki, spinacze, szpilki inne przedmioty z warsztatu taty- 
poproś go, aby pożyczył Ci ich na chwilkę 

- gumki, korki, samochodziki, kredki, korki, spinki, klocki, papierki i inne różne 
przedmioty 

- taca lub pudełko 

Wysyp wszystkie przedmioty na tacę i zrób na niej porządek przy pomocy magnesu. 
Poza tacą niech znajdą się te, które lubi magnes, a na tacy te, których magnes nie lubi. 
Łatwe? Tak.   

Doświadczenie III:  

Mówiłam, że magnes ma dwa bieguny. Jak to sprawdzić?  

Potrzebne będą: 

- dwa magnesy bez obudowy 

Weź je do rąk i spróbuj, czy z każdej strony przyciągają się. NIE. Z jednej strony 
przyciągają się a z drugiej odpychają.  

Mówimy, że magnesy o tym samym biegunie odpychają się , a o przeciwnym 
przyciągają. 

Największym magnesem jest ZIEMIA – nasza planeta. Ma ona biegun północny                          
i biegun południowy, tak jak kompas. 

  

Kompas magnetyczny – to  przyrząd  służący do wyznaczania kierunku południka 
magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się  magnesu 
wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, długiego                                     
i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz 
tarczy z podziałką kątową (tzw. róży wiatrów). Współczesne kompasy wypełnione są 
płynem (zwykle alkoholem), co zapobiega drganiu igły utrudniającemu odczyt. 

Kompasy magnetyczne źle działają w pobliżu: 

 magnesów i przedmiotów z ferromagnetyków (stal, żeliwo) 

 przewodów przewodzących prąd o dużym natężeniu, 

 radia, telefonu 
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gdyż obiekty te zakłócają naturalne pole magnetyczne Ziemi, a w rezultacie 
zniekształcają wskazania kompasu. Do kompasów nie można też zbliżać ciał silnie 
naelektryzowanych. Pomimo tego, że metalowa obudowa przeciwdziała 
elektryzowaniu igły, w szczególnych przypadkach na igłę mogą działać siły 
elektrostatyczne zakłócające pomiar. 

 

Doświadczenie IV: 

Jak zrobić sobie swój kompas?  

Potrzebne będą: 

- magnes 

- krążek korka ( poproś mamę lub tatę o pomoc) 

-  duża igła 

- szklanka z wodą 

- taśma klejąca 

Namagnesuj igłę. Aby to zrobić przesuwaj magnes wzdłuż całej igły w kierunku czubka. 
Czynność tę powtórz 10-15 razy. Dzięki temu igła zmieni się w mały magnes. 

 

Uwaga: 

Pamiętaj, aby zawsze przesuwać magnes w kierunku czubka, bo inaczej igle się 
pomiesza. 

 

Na korku połóż igłę i przyklej taśmą i ustaw na środku szklanki z wodą korek z igłą. 

Po chwili Twój kompas wskaże kierunek północ- południe. Możesz to sprawdzić jeśli 
masz prawdziwy kompas. Jeśli go nie masz, uwierz mi na słowo. 

 

 

 

 

 



A teraz trochę zamieszania.  

Kompas zawsze wskazuje PÓŁNOC – nie ważne w którą stronę go obracasz. Można 

by pomyśleć, że północ w kompasie wskazuje północny biegun magnesu, ale tak nie 

jest. Wskazuje biegun południowy. Ponadto północ w kompasie pokazuje południe 

Ziemi, które znajduje się na biegunie północnym – można się pogubić.  

To wszystko, dlatego, że …. ( wyjaśnię na kolejnym spotkaniu) 

 

Doświadczenie V: 

Pole magnetyczne Ziemi jest słabe, bo gdyby było silne, to nie moglibyśmy się 

poruszać ( zawsze mamy przy sobie jakieś metalowe elementy np.: klamry, metalowe 

guziki, sprzączki czy ozdoby przy butach), samochody nie mogłyby jeździć- wykonane 

są z metalowych części, samoloty nie mogłyby latać.  

Przekonamy się?  

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

- silny magnes np. neodymowy 

- przedmiot metalowy płaski 

- dojrzały, mały pomidorek koktajlowy 

 

Na płaski metalowy przedmiot połóż pomidorek i spróbuj nad nim umieścić magnes. 

Co się stało? Pomidorek został zgnieciony 

 

Życzę ciekawej zabawy z magnesami i zapraszam na kolejne spotkanie. 


