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Anotace Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků.  Žák se seznámí s 
elektrickým polem. 



Elektrické pole 
 Vzpomeňme si na pokus s elektrickým kyvadélkem a nabitou 

tyčí. 
 Při přiblížení tyče začala na kuličku působit síla, aniž bychom se 

jí tyčí dotkli.  
 Síla působila na dálku. 
 S podobným jevem se setkáváme na Zemi. Na všechna tělesa v 

blízkosti Země působí gravitační síla směrem dolů.  
 V okolí Země je gravitační pole. 

 
 
  



Elektrické pole 

 V okolí nabitých těles pozorujeme působení síly na jiná nabitá i 
nenabitá tělesa. 

 Podobně jako je kolem Země gravitační pole, tak v okolí 
nabitých těles je elektrické pole. 

 Elektrické pole nevidíme, projevuje se však působením síly. 
 Pro lepší představu jej znázorňujeme pomocí čar, které 

nazýváme elektrické siločáry. 
 Elektrická siločára ukazuje v každém svém bodu směr silového 

působení na náboj. 
 

 
  

Elektrický hokej (phet.colorado.edu) 



Elektrické pole 

Průběh siločar osamoceného náboje 

Směr siločar ukazuje směr působení síly na kladný náboj. 



Elektrické pole 

Průběh siločar nesouhlasných nábojů 
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Elektrické pole 

Průběh siločar souhlasných nábojů 
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Elektrické pole 

Průběh siločar mezi dvěma nabitými kovovými deskami 



Elektrické pole 

 Kolem každého elektricky nabitého tělesa se vytvoří elektrické 
pole. 

 Toto pole se projevuje silovým působením na nabitá i nenabitá 
tělesa. 

 Elektrické pole se zobrazuje pomocí siločar. 
 Jsou to myšlené čáry, které v každém bodu elektrického pole 

ukazují směr působení síly na kladný náboj. 
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