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Fișa de lucru – Efectul magnetic al curentului electric 

Clasa a VIII-a 

 

Elena Neniu 

Colegiul Nicolae Titulescu Brașov 

 

1. Completează spațiile punctate. 

a) Doi magneți interacționează astfel: se resping cu polii de ...................... și se atrag cu 

polii de........................... 

b) Liniile câmpului magnetic ies din polul ....., intră în polul ..... și se închid în interiorul 

magnetului. Acestea sunt curbe ....... și forma lor ............. de la un magnet la altul. 

c) Unitatea de măsură în S.I. pentru inducția magnetică este............. 

d) Mărimea forței electromagnetice care acționează asupra unui conductor perpendicular 

pe liniile câmpului magnetic este: ................................, dar dacă nu este perpendicular 

pe liniile câmpului magnetic expresia forței electromagnetice este....................... 

e) Sensul forței electromagnetice se stabilește cu regula mâinii .................. 

 

2. Ai înțeles regula lui Flemming ( regula mâinii stângi)? Fii tu un ”profesor” pentru colegii din 

echipa ta și asigură-te (explicându-le) că fiecare dintre ei a înțeles-o! 

 

3. Între polii unui magnet bară se află un conductor liniar parcurs de curent electric. Pentru 

situațiile din imagini să se precizeze: 

- Axa pe care sunt așezați polii magnetului și sensul liniilor de câmp magnetic, 

- Axa pe care este situat conductorul parcurs de curent electric și sensul curentului prin 

conductor. 
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4. Realizează un electromagnet folosind materialele din dotare. 

Ai nevoie de: un obiect din fier de formă ”cilindrică”, o baterie, întrerupător, 3 fire de 

legătura, obiecte mici ce conțin fier ( agrafă de birou etc. ), riglă, cântar/balanță. 

 Răspunde urmatoarelor cerințe: 

Măsoară lungimea firului conductor ce îl vei înfășura pe obiectul din fier dar și a obiectului din 

fier. 

Lfir=..........                    Lobiect=................ 

a) Ce elemente de circuit electric sunt prezente? 

............................................................................................................................................... 

b) Reprezintă schema acestui circuit ( pe verso). 

c) Cum sunt conectate elementele de circuit? (în serie sau în paralel) 

..................................................................... 

d) Încearcă să construiești acest electromagnet. Funcționează electromagnetul tău?! Da/Nu? 

Da – Continuă! 

Nu – Reia construcția montajului! 

e) Ce ai observat? Descrie, în 4-5 rânduri, fenomenele observate explicând dacă influențează 

sau nu lungimea firului conductor înfășurat pe obiectul metalic sau lungimea acestui obiect 

numărul obiectelor atrase sau masa acestora. 

Măsoară masa obiectelor atrase. M=.............. 

f) Ce masă maximă ai atras? Dar minimă? Ce poți spune despre forța electromagnetică? 

5. Un motor electric alimentat la o tensiune de 14 V este străbătut de un curent electric cu 

intensitatea de 1,2 A. Bobinajul rotorului are o rezistență electrică de 5 Ω, iar motorul 

funcționează timp de 2 ore. Să se afle:  
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a) Ce energie electrică consumă motorul? 

b) Ce căldură se degajă prin efect Joule? 

c) Ce randament are acest motor? (Se neglijează pierderile de energie prin frecare) 

6. Într-un câmp magnetic uniform, perpendicular pe liniile de câmp se găsește un conductor 

parcurs de curent de 15 A. Lungimea conductorului aflat în câmp fiind de 20 cm, asupra sa 

acționează o forță electromagnetică de 1.5 N. Să se determine: 

a) Inducția magnetică a câmpului 

b) Cum trebuie modificată lungimea conductorului pentru ca forța să devină  2,7 N? 

c) Ce intensitate trebuie să aibă curentul prin conductorul inițial pentru ca forța să 

devină 0,64N? 

 

 

Efectul magnetic al curentului electric 

Grupa 2 

1. Completeaza spatiile punctate. 

a) Doi magneti interactioneaza astfel: se resping cu polii de ...................... si se atrag cu 

polii de........................... 

b) Liniile campului magnetic ies din polul ....., intra in polul ..... si se inchid in interiorul 

magnetului. Acestea sunt curbe ....... si forma lor ............. de la un magnet la altul. 

c) Unitatea de masura in S.I. pentru inductia magnetica este............. 

d) Marimea fortei electromagnetice care actioneaza asupra unui conductor perpendicular 

pe liniile campului magnetic este: ................................, dar daca nu este perpendicular 

pe liniile campului magnetic expresia fortei electromagnetice este....................... 

e) Sensul fortei electromagnetice se stabileste cu regula mainii .................. 

 

2. Ai inteles regula lui Flemming ( regula mainii stangi)? Fii tu un ”profesor” pentru colegii 

din echipa ta si asigura-te (explicandu-le) ca fiecare dintre ei a inteles-o! 

 

3. Intre polii unui magnet bara se afla un conductor liniar parcurs de curent electric. Pentru 

situatiile din imagini sa se precizeze: 

- Axa pe care sunt asezati polii magnetului si sensul liniilor de camp magnetic, 

- Axa pe care este situat conductorul parcurs de curent electric si sensul curentului prin 

conductor. 
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4. Realizeaza un electromagnet folosind materialele din dotare. 

Ai nevoie de: un obiect din fier de forma ”cilindrica”, o baterie, intrerupator, 3 fire de 

legatura, obiecte mici ce contin fier ( agrafa de birou etc. ), rigla, cantar/balanta. 

 Raspunde urmatoarelor cerinte: 

Masoara lungimea firului conductor ce il vei infasura pe obiectul din fier dar si a obiectului din 

fier. 

Lfir=..........                    Lobiect=................ 

a) Ce elemente de circuit electric sunt prezente? 

............................................................................................................................................... 

b) Reprezinta schema acestui circuit ( pe verso) 

c) Cum sunt conectate elementele de circuit? (in serie sau in paralel) 

..................................................................... 

d) Incerca sa construiesti acest electromagnet. Functioneaza electromagnetul tau?! Da/Nu? 

Da – continua 

Nu – Reia constructia montajului 

e) Ce ai observat? Descrie, in 4-5 randuri, fenomenele observate explicand daca influenteaza 

sau nu lungimea firului conductor infasurat pe obiectul metalic sau lungimea acestui obiect 

numarul obiectelor atrase sau masa acestora. 

Masoara masa obiectelor atrase. M=............... 

f) Ce masa maxima ai atras? Dar minima? Ce poti spune despre forta electromagnetica? 

5. Un motor electric alimentat la o tensiune de 14 V estestrabatut de un curent electric cu 

intensitatea de 1,2 A. Bobinajulrotorului are o rezistentaelectrica de 5 Ω, 

iarmotorulfunctioneazatimp de 2 ore. Sa se afle:  

d) Ceenergieelectricaconsumamotorul? 

e) Cecaldura se degajaprinefect Joule? 

f) Cerandament are acest motor? (Se neglijeazapierderile de energieprinfrecare) 

6. Intr-un camp magnetic uniform, perpendicular peliniile de camp se gaseste un conductor 

parcurs de curent de 15 A. Lungimeaconductoruluiaflat in camp fiind de 20 cm, 

asuprasaactioneaza o fortaelectromagnetica de 1.5 N. Sa se determine: 

d) Inductiamagnetica a campului 

e) Cum trebuiemodificatalungimeaconductoruluipentrucafortasadevina 2,7 N? 

f) Ceintensitatetrebuiesaaibacurentulprinconductorul initial pentrucafortasadevina 

0,64N? 
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Fisa de lucru – Efectul magnetic al curentului electric 

Grupa 3 

1. Completeaza spatiile punctate. 

a) Doi magneti interactioneaza astfel: se resping cu polii de ...................... si se atrag cu 

polii de........................... 

b) Liniile campului magnetic ies din polul ....., intra in polul ..... si se inchid in interiorul 

magnetului. Acestea sunt curbe ....... si forma lor ............. de la un magnet la altul. 

c)  Unitatea de masura in S.I. pentru inductia magnetica este............. 
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d) Marimea fortei electromagnetice care actioneaza asupra unui conductor perpendicular 

pe liniile campului magnetic este: ................................, dar daca nu este perpendicular 

pe liniile campului magnetic expresia fortei electromagnetice este....................... 

e) Sensul fortei electromagnetice se stabileste cu regula mainii .................. 

 

2. Ai inteles regula lui Flemming ( regula mainii stangi)? Fii tu un ”profesor” pentru colegii 

din echipa ta si asigura-te (explicandu-le) ca fiecare dintre ei a inteles-o! 

 

3. Intre polii unui magnet bara se afla un conductor liniar parcurs de curent electric. Pentru 

situatiile din imagini sa se precizeze: 

- Axa pe care sunt asezati polii magnetului si sensul liniilor de camp magnetic, 

- Axa pe care este situat conductorul parcurs de curent electric si sensul curentului prin 

conductor. 

 
 

4. Realizeaza un electromagnet folosind materialele din dotare. 

Ai nevoie de: un obiect din aluminiu de forma ”cilindrica”, o baterie, intrerupator, 3 fire 

de legatura, obiecte mici ce contin fier ( agrafa de birou etc.), rigla, cantar/balanta. 

 Raspunde urmatoarelor cerinte: 

Masoara lungimea firului conductor ce il vei infasura pe obiectul din aluminiu dar si a obiectului 

din aluminiu. 

Lfir=..........                    Lobiect=................ 

a) Ce elemente de circuit electric sunt prezente? 

............................................................................................................................................... 

b) Reprezinta schema acestui circuit ( pe verso) 

c) Cum sunt conectate elementele de circuit? (in serie sau in paralel) 

..................................................................... 

d) Incerca sa construiesti acest electromagnet. Functioneaza electromagnetul tau?! Da/Nu? 

Da – continua 

Nu – Reia constructia montajului 

e) Ce ai observat? Descrie, in 4-5 randuri, fenomenele observate explicand daca 

influenteaza sau nu lungimea firului conductor infasurat pe obiectul metalic sau lungimea 

acestui obiect numarul obiectelor atrase sau masa acestora. 

Masoara masa obiectelor atrase. M=............... 

f) Ce masa maxima ai atras? Dar minima? Ce poti spune despre forma electromagnetica? 
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5. Un motor electric alimentat la o tensiune de 14 V estestrabatut de un curent electric cu 

intensitatea de 1,2 A. Bobinajulrotorului are o rezistentaelectrica de 5 Ω, 

iarmotorulfunctioneazatimp de 2 ore. Sa se afle:  

g) Ceenergieelectricaconsumamotorul? 

h) Cecaldura se degajaprinefect Joule? 

i) Cerandament are acest motor? (Se neglijeazapierderile de energieprinfrecare) 

6. Intr-un camp magnetic uniform, perpendicular peliniile de camp se gaseste un conductor 

parcurs de curent de 15 A. Lungimeaconductoruluiaflat in camp fiind de 20 cm, 

asuprasaactioneaza o fortaelectromagnetica de 1.5 N. Sa se determine: 

g) Inductiamagnetica a campului 

h) Cum trebuiemodificatalungimeaconductoruluipentrucafortasadevina 2,7 N? 

i) Ceintensitatetrebuiesaaibacurentulprinconductorul initial pentrucafortasadevina 

0,64N? 
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Fisa de lucru – Efectul magnetic al curentului electric 

Grupa 4 

1. Completeaza spatiile punctate. 

a) Doi magneti interactioneaza astfel: se resping cu polii de ...................... si se atrag cu 

polii de........................... 

b) Liniile campului magnetic ies din polul ....., intra in polul ..... si se inchid in interiorul 

magnetului. Acestea sunt curbe ....... si forma lor ............. de la un magnet la altul. 

c)  Unitatea de masura in S.I. pentru inductia magnetica este............. 

d) Marimea fortei electromagnetice care actioneaza asupra unui conductor perpendicular 

pe liniile campului magnetic este: ................................, dar daca nu este perpendicular 

pe liniile campului magnetic expresia fortei electromagnetice este....................... 

e) Sensul fortei electromagnetice se stabileste cu regula mainii .................. 

 

2. Ai inteles regula lui Flemming ( regula mainii stangi)? Fii tu un ”profesor” pentru colegii din 

echipa ta si asigura-te (explicandu-le) ca fiecare dintre ei a inteles-o! 

 

3. Intre polii unui magnet bara se afla un conductor liniar parcurs de curent electric. Pentru 

situatiile din imagini sa se precizeze: 

- Axa pe care sunt asezati polii magnetului si sensul liniilor de camp magnetic, 

- Axa pe care este situat conductorul parcurs de curent electric si sensul curentului prin 

conductor. 

 
 

4. Realizeaza un electromagnet folosind materialele din dotare. 

Ai nevoie de:mina de creion de forma ”cilindrica”, o baterie, intrerupator, 3 fire de 

legatura, obiecte mici ce contin fier ( agrafa de birou etc. ), rigla, cantar/balanta. 

 Raspunde urmatoarelor cerinte: 

Masoara lungimea firului conductor ce il vei infasura pe mina de creion dar si a minei de creion. 

Lfir=..........                    Lobiect=................ 

a) Ce elemente de circuit electric sunt prezente? 

............................................................................................................................................... 

b) Reprezinta schema acestui circuit ( pe verso) 

c) Cum sunt conectate elementele de circuit? (in serie sau in paralel) 

..................................................................... 

d) Incerca sa construiesti acest electromagnet. Functioneaza electromagnetul tau?! Da/Nu? 

Da – continua 
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Nu – Reia constructia montajului 

e) Ce ai observat? Descrie, in 4-5 randuri, fenomenele observate explicand daca 

influenteaza sau nu lungimea firului conductor infasurat pe mina de creion sau lungimea 

acesteia numarul obiectelor atrase sau masa acestora. 

Masoara masa obiectelor atrase. M=............... 

f) Ce masa maxima ai atras? Dar minima? Ce poti spune despre forma electromagnetica? 

5. Un motor electric alimentat la o tensiune de 14 V estestrabatut de un curent electric cu 

intensitatea de 1,2 A. Bobinajulrotorului are o rezistentaelectrica de 5 Ω, 

iarmotorulfunctioneazatimp de 2 ore. Sa se afle:  

j) Ceenergieelectricaconsumamotorul? 

k) Cecaldura se degajaprinefect Joule? 

l) Cerandament are acest motor? (Se neglijeazapierderile de energieprinfrecare) 

6. Intr-un camp magnetic uniform, perpendicular pe liniile de câmp se gaseste un conductor 

parcurs de curent de 15 A. Lungimeaconductoruluiaflat in camp fiind de 20 cm, 

asuprasaactioneaza o fortaelectromagnetica de 1.5 N. Sa se determine: 

j) Inductiamagnetica a campului 

k) Cum trebuiemodificatalungimeaconductoruluipentrucafortasadevina 2,7 N? 

l) Ceintensitatetrebuiesaaibacurentulprinconductorul initial pentrucafortasadevina 

0,64N? 

 


