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Scenariusz lekcji z fizyki 
 
Temat lekcji: Pole magnetyczne magnesu trwałego, prądu stałego i Ziemi 
  
 
Zakres treści : Pole magnetyczne magnesu trwałego, linie pola magnetycznego i ich zwrot, 
oddziaływanie biegunów magnetycznych, pole magnetyczne zwojnicy, reguła prawej dłoni, 
Ziemia jako magnes.  
 
Cele lekcji: 
Uczeń: 

1. wie, co to jest pole magnetyczne 
2. wie jak oddziaływują bieguny magnetyczne 
3. wie, jak zachowują się różne ciała w pobliżu magnesów 
4. potrafi przedstawić graficznie pole magnesu sztabkowego, podkowiastego, 

przewodnika prostoliniowego i zwojnicy 
5. określa ustawienie igły magnetycznej w różnych punktach pola magnetycznego na 

podstawie przebiegu linii 
6. zna i stosuje regułę prawej dłoni do określania zwrotu linii pola magnetycznego wokół 

przewodnika 
7. wyznacza bieguny magnetyczne zwojnicy na podstawie kierunku przepływu prądu 
8. odróżnia bieguny geograficzne i magnetyczne Ziemi 

 
Metody pracy : 

 pogadanka, 
  pokaz,  
 dyskusja,  
 praca z podręcznikiem 

 
Środki dydaktyczne:  

 igła magnetyczna, busola  
 magnesy sztabkowe i podkowiaste, biała kartka papieru, szklana szybka i opiłki 
żelazne 

 zestaw do pokazu linii pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem 
 blaszki aluminiowe, miedziane, mosiężne 
 zasilacz prądowy 
 foliogramy 

 
Przebieg lekcji: 

I. Wstęp 
1. Czynności organizacyjne 
2. Zapisanie tematu lekcji” Pole magnetyczne magnesu trwałego, prądu stałego i 

Ziemi” 
3. Powtórzenie wiadomości o polu grawitacyjnym i elektrostatycznym – źródła 

tych pól i ich linie 
4. Wprowadzenie do tematu lekcji 

II. Realizacja tematu 



1. Pokaz działania kompasu. 
2. Pokaz oddziaływania magnesu sztabkowego zawieszonego na nitce z 

ziemskim polem magnetycznym. Porównanie ze wskazaniem busoli. 
3. Pokaz oddziaływania biegunów magnetycznych 
4. Uczniowie określają zwrot linii ziemskiego pola magnetycznego 
5. Pokaz wpływu pola magnetycznego magnesów trwałych na układ żelaznych 

opiłków , określenie zwrotu za pomocą igły magnetycznej 
6. Wyjaśnienie, czym są linie pola magnetycznego. 
7. Pokaz zachowania się różnych ciał w pobliżu magnesu. 
8. Pokaz linii pola magnetycznego wytworzonego przez: prostoliniowy 

przewodnik z prądem, zwojnicę 
9. Określanie zwrotu linii pola  za pomocą reguły prawej dłoni 
10. Pokaz układu opiłków wokół  dwóch magnesów gdy oddziaływują biegunami 

różnoimiennymi lub jednoimiennymi 
11. Pokaz układu opiłków wokół pary zwojnic, w których prąd płynie w 

kierunkach : zgodnych, przeciwnych 
III. Podsumowanie 
 
1. Określenie przyczyny powstawania pola magnetycznego wokół magnesu 

trwałego i przewodnika z prądem. Przypomnienie określania zwrotu linii 
pola- reguła prawej dłoni. 

2. Ćwiczenia w określaniu zwrotu linii pola 
3. Kontrola notatek 
4. Ocena aktywności uczniów 
5. Czynności porządkowe 
Praca domowa 
 
1.Określ jak działają na siebie zwojnice przedstawione na ilustracjach. 
2.Narysuj pole magnetyczne Ziemi 
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