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Anotace Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Žák se seznámí se způsoby, 
jak je možné těleso zelektrovat a pozná přitažlivou a odpudivou sílu 
mezi zelektrovanými tělesy.



Elektrování třením
Proveďme několik pokusů:
q Třeme plastovou tyč hadříkem, poté ji přibližme k malým 

papírkům. Co se stane?
q Pokus zopakujme třením pravítka o vlasy.
q Můžeme zkusit také tření mikroténového sáčku o košili, 

hřebínků o vlasy atp.

 

Tělesa se mohou třením dostat do stavu, 
ve kterém působí silou na jiná tělesa.
Tělesa se v tomto stavu nazývají tělesa 
zelektrovaná.

 Zelektrování tělesa můžeme zjistit 
pomocí jednoduchého zařízení – 
elektrického kyvadélka. 

 



Elektrování třením
Kdy se mohou tělesa zelektrovat?

 
q při vysvlékání nebo oblékání svetru
q při řezání polystyrenu
q při výrobě papíru
q při česání vlasů hřebenem
q při jízdě automobilu po betonové vozovce
q při chůzi v botách po koberci
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Elektrování třením
Zatím jsme viděli, že zelektrované těleso přitahovalo jiné těleso. 
Je možné, aby zelektrované těleso jiné těleso odpuzovalo? 
q Zelektrujme např. polyetylenový sáček, který zavěsíme na 

provázek.
q K sáčku pomalu přibližme zelektrovanou plastovou tyč.
q Co pozorujeme?
q Co se stane po přiblížení skleněné tyče, kterou jsme třeli 

kouskem kůže?

 

Síla mezi zelektrovanými tělesy může být přitažlivá i odpudivá.
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