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16.05.2022 

Група 25 

Фізика і астрономія 

Урок № 44 

Тема уроку: Розв’язування задач по темі: «Індукція магнітного поля. Потік 

магнітної індукції». 

Мета уроку:  

навчальна – сформувати вміння учнів розв’язувати задачі з теми «Індукція 

магнітного поля. Потік магнітної індукції»; 

розвивальна – розвивати уяву,  творчі здібності учнів, вдосконалювати 

вміння застосовувати набуті знання на практиці; 

виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку 

 

1. Визначте напрямок силових ліній магнітного поля провідника зі 

струмом. 

 

 

2. Укажіть напрямок струму в провіднику. 

 

 

 

3. Як розташовані магнітні полюси соленоїда, пі-

дключеного до джерела струму? Намалюйте силові 

лінії магнітного поля котушки зі струмом. Укажіть 

їхній напрямок. 

 

Задача 1. У якому випадку правильно зображено однорідне магнітне поле? 

Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля паралельні та розташо-

вані на однаковій відстані одна від одної. 
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  Задача 2. У якому випадку напрямок ліній індукції магнітного поля прямого 

провідника зі струмом зазначено правильно?(скористайтесь правилом правої ру-

ки або правилом свердлика) 

 

   

             а)                       б)                                в)                         г) 

Задача 3. Укажіть правильний варіант графічного зображення магнітного 

поля котушки зі струмом (скористайтесь правилом правої руки для котушки зі 

струмом) 

 

            а)                        б)                            в)                             г) 

 

 Задача 4. Магнітна стрілка встановилася в маг-

нітному полі котушки зі струмом так, як показа-

но на рисунку. Визначте полюси джерела струму. 

Щоб магнітна стрілка притягувалася до котуш-

ки S полюсом потрібно, щоб у котушки справа був 

N полюс. Знаючи розміщення полюсів котушки 

використаємо правило правої руки (або свердлика), щоб визначити напрямок 

струму. Справа «+», зліва «-». 

 
 Задача 5. Визначте полюси котушок. 

Притягуватися чи відштовхуватися вони бу-

дуть? 

Визначимо напрямок струму у лівій коту-

шці. Струм рухається по провіднику від + до – , 

отже у лівій котушці він буде мати напрямок по 
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передній стінці вниз. Скориставшись правилом правої руки для котушки зі стру-

мом, визначимо, що зліва у неї південний полюс, справа – північний.  

Визначимо напрямок струму у правій котушці. Струм рухається по провід-

нику від + до – , отже у цій котушці він буде мати напрямок по передній стінці 

вниз. Скориставшись правилом правої руки для котушки зі струмом, визначимо, 

що зліва у неї південний полюс, справа – північний.  

Отже, котушки притягуватимуться 

 

Перевірте себе:  

1. Що таке магнітне поле і навколо яких об’єктів воно існує? 

2. Як схематично зображують магнітне поле? 

3. Сформулюйте правила для визначення напрямку магнітного поля навколо 

провідника зі струмом. 

4. Сформулюйте правило правої руки для котушки зі струмом. 

 

 

Домашнє завдання:  

Написати конспект. Додатково опрацювати параграф №13. Виконати тест. 

1) Магнітна індукція  - це: 

а) векторна фізична величина, яка характеризує енергетичну дію магнітного поля; 

б) скалярна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля; 

в) векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля; 

г) векторна фізична величина, яка характеризує вплив  магнітного поля. 

 

2) Вкажіть правильний напрям ліній магнітного поля: 

а) поза магнітом ліній виходять із північного полюса і входять у південний; 

б) поза магнітом ліній виходять із південного полюса і входять у північний; 

в) поза магнітом ліній виходять з північного полюса і південного полюса магніту одно-

часно і сходяться у певній точці простору; 

г) магнітній лінії виходять із деякої точки простору і входять у південний і північний 

полюс магніту. 

 

3) Однорідне магнітне поле – це магнітне поле: 

а) в кожній точці якого вектори магнітної індукції однакові як за модулем,  але різні за 

напрямком; 

б) в кожній точці якого вектори магнітної індукції різні як за модулем,  але однакові за 

напрямком; 

в) в кожній точці якого вектори магнітної індукції протилежні як за модулем,  так і за 

напрямком 

г) в кожній точці якого вектори магнітної індукції однакові як за модулем,  так і за на-

прямком. 

 

4) Вкажіть правильне позначення магнітної індукції та її одиниць вимірювання: 

а)         ; 
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б)         ; 

в)           

г)        . 

 

5) Сформулюйте правило свердлика: 

д) якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обер-

тання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля струму; 

е) якщо вкручувати свердлик проти напрямку струму в провіднику, то напрямок обе-

ртання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля струму; 

ж) якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок, проти-

лежний напрямку обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного по-

ля струму; 

з) якщо вкручувати свердлик проти напрямку струму в провіднику, то напрямок, про-

тилежний напрямку обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного 

поля струму.  

 
6) Як напрямлені лінії індукції магнітних полів, якщо струм іде до нас? 

а) за годинниковою стрілкою; 

б) проти годинникової стрілки; 

в) в напрямку струму; 

г) протилежно напрямку струму. 

 

7) Вкажіть напрямок струму у провіднику:  

а) від т. А до т. В;  

б) від т. В до т. А і потім змінює свій напрям 

на протилежний;  

в) від т. В до т. А; 

г) від т. А до т. В і потім змінює свій напрям на протилежний. 

 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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