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Fişă de lucru 1 
 
Completaţi spaţiile libere: 

 

1. Corpurile care au proprietatea de a atrage corpurile din fier sau care conţin fier se numesc…………….......magneti 

 

2. Doi magneţi interacţionează astfel: se resping…………………cu polii de acelaşi nume şi se  atrag……………cu polii de nume diferite. 

 

3. Câmp magnetic există atât în jurul  magnetului………………cât şi în jurul circuitelor parcurse de curent electric…………………… 

 
4. Câmpul magnetic terestru este câmpul magnetic din jurul Pamantului…………………………… 

 

5. În exteriorul magnetului liniile de câmp ies din polul………N…..şi intră în polul……S……… 

 

6. Magneţii au influentă asupra   circuitelor electrice. Plasând un magnet în apropierea unui circuit electric cu un conductor mobil, vom 

observa deplasarea………….. acestuia, când … inchidem……………circuitul. 

 

           Alegeţi răspunsul corect: 

 

1. Tăind un magnet în două se obţin:  

 
a) doi magneţi   b) un pol N şi un pol S 

 

2 . Liniile de câmp magnetic sunt: 

a) curbe deschise                     b) curbe închise 

 

3. O bobină parcursă de curent electric se comportă ca: 

 a. un magnet bară                   b.  Ca un circuit electric simplu 

 

4. Cum poţi afla care este polul  nord al  unui magnet?  

a. regula burghiului                 b. Regula mâinii stângi 

 

Să se  rezolvă următoarele probleme : 

 P1. Să se calculeze intensitatea curentului electric produs de o sarcină electrică de 2C ce se mişcă timp de 

40 min=40.60=2400s 

 

I=Q/t= 2/2400=0,00083A=0,83mA 

 

 

P2. Să se calculeze căldura degajată de un fier de călcat dacă este alimentat la 220V şi este parcurs de un 

curent electric de 100A .Se ştie că acesta funcţionează 25 min=25.60=1500s 

 

Q=W=UIt=220. 100.1500=33000000J=33000Kj=33Mj 

Q=Pt 

P=Q/t=22000w=22Kw 
 
 

P3    Să se calculeze căldura degajată prin efect termic de către un bec  pe care sunt notate 5A şi 20V, dacă 

becul funcţionează 30 minute=30.60=1800s 

 

Q=UIt=5.20.1800=180000j=180Kj 

 

P4. Realizarea unui eseu cu titlu:” Efectele curentului electic”. 
 
 
 
 



 

Fişă de lucru 2 
a. EFECTUL TERMIC 

MATERIALE NECESARE:  

-        un termometru cu mercur 

- o baterie 

- un fir subţire de cupru 

- bandă izolatoare 

- cronometru 

MODUL DE LUCRU : 

- Se înfăşoară firul de cupru pe vârful termometrului aşa încât spirele să nu se atingă . Apoi se 

fixează cu bandă izolatoare 

- Capetele firului se leagă la baterie  

-  

 
 

 OBSERVAŢII 

După câteva minute  se observă că nivelul mercurului din termometru începe să urce deci temperatura 

începe să crească 

 

CONCLUZIE : un corp care este parcurs de curent electric după un anumit timp începe          să se 

încălzească. Căldura degajată creşte o dată cu timpul în care firul de cupru este parcurs de curent electric.  

 

Aceste lucruri  pot fi observate şi pe cale grafică. Se notează temperatura şi timpul în tabel iar apoi  se 

reprezintă grafic 

 

Nr det. T (ºC) t(min) 

1 20 1 

2 25 3 

3 30 5 

 

 



Se dau câteva exemple de utilizări ale efectului termic  în practică ( prăjitorul de pâine, cuptorul electric, 

foehnul, fierul de călcat ) 

 

b. EFECTUL MAGNETIC  

 

MATERIALE NECESARE :      -     un fir electric în formă spirală 

- o baterie 

- pilitură de fier 

 

MODUL DE LUCRU:  -  

- se împrăştie pilitură de fier pe o coală de hârtie 

- se aşează firul în formă de spirală peste pilitura de fier 

- se leagă capetele firului la baterie 

 

 

 

Se observă că pilitura de fier se dispune într-un mod ordonat în jurul conductorului 

Concluzie : curentul electric ce trece prin fir a generat  un câmp magnetic . Acest câmp magnetic  a făcut 

ca pilitura de fier să se comporte ca în prezenţa unui magnet  adică să se aşeze într-un mod ordonat . 

 

c. EFECTUL  CHIMIC 

 

MATERIALE NECESARE :      - un fir electric 

- 2 baterii de 4,5v 

- 2 şuruburi groase 

- Un pahar , apă , sare 

- O bucată de carton 

 

 

MODUL DE LUCRU 

- Se cuplează bateriile în serie 

- Se leagă firele la şuruburi 

- Se unple paharul cu apă şi se adaugă sare 

- Se aşează cartonul pe pahar şi se introduc şuruburile  distanţate în 

carton 

- Se observă  că în jurul unui şurub se formează bule 

- Se aşteaptă câteva minute        

- Se observă că apa din jurul şurubului cu bule devine galben verzuie  

- Se scot şuruburile din apă 

- Se observă că pe fundul paharului se depune  o substanţă  verde. 
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Fişă de lucru 3 
 Forţa electromagnetică 

Sarcini de lucru: 
 

 Urmăreşte experimentul realizat frontal şi completează spaţiile libere: 
 

 Magneţii au influentă asupra   circuitelor electrice. Plasând un magnet în apropierea unui circuit electric cu un conductor mobil, vom 
observa ………….. acestuia, când ………………circuitul. 

 
 Def. Forţa electromagnetică este forţa cu care un câmp magnetic acţionează asupra unui conductor străbătut de curent electric 

 
 Conductorul AB, atunci când este parcurs de current electric, deviază pe o direcţie orizontală/verticală şi …………… pe conductor. 
 Schimbând sensul curentului prin circuit ce observaţi ?  
Deviaţia conductorului este aceeaşi / în sens invers. 
 
Sensul forţei electromagnetice (F), depinde de sensul curentului I şi de sensul liniilor câmpului 
magnetic. 
Sensul forţei electromagnetice poate fi aflat cu “regula mâinii stângi”: ţineţi mâna stângă cu cele 
4 degete în direcţia curentului electric, astfel ca liniile de câmp magnetic să “înţepe” palma (sau 
acoperiţi cu palma polul Nord al magnetului) si sensul forţei electromagnetice e indicat de 
degetul mare deschis lateral !! 

Modulul forţei electromagnetice 
 

• Forta electromagnetică (F) cu care acţionează un magnet asupra unui conductor străbătut 
de curent electric este direct proporţională cu inducţia câmpului magnetic(B), cu intensitatea curentului electric din 
conductor( l ) , si cu lungimea conductorului din câmp magnetic( l ). 

 
  Când conductorul este perpendicular pe liniile de câmp magnetic 

 
Pentru  o orientare oarecare a conductorului în câmp, expresia forţei electromagnetice (Forţa Laplace) este dată de relaţia:  
 
α- este unghiul format de vectorul inducţie magnetică cu direcţia conductorului parcurs de curentul electric 
 
Inducţia magnetică este mărimea fizică vectorială, tangentă la linia de câmp, având sensul acesteia. Pentru un conductor perpendicular 
pe liniile de câmp, modulul este: 
 
Ecuaţia unităţii de măsură este: 
 
 
 
        1T(tesla) este inducţia magnetică a unui câmp magnetic uniform care acţionează cu o forţă de 1N 
asupra unui conductor cu lungimea de 1m, perpendicular pe liniile câmpului şi parcurs de un curent cu intensitatea de 1A. 

 
 

Sarcini de lucru: 
-de citit lecția: ”Electromagnetismul” din manual paginile:118-123 
- de rezolvat testul de la pag.124 
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