
МАТЕРІЯ ТА СИЛИ

ЯК ПРАЦЮЄ БАТАРЕЙК А?

ТОБІ ПОТРІБНО:
1 солоний огірок

1 20-копійчана монета

1 навушники 

алюмінієва фольга

1 ніж

СПРОБУЙ!

1. Поклади 

шматок 

алюмінієвої 

фольги на стіл.

2. Відріж від 

солоного огірка 

одне кружальце 

(товщиною 

приблизно ½ см) 

та поклади його 

горизонтально 

на фольгу.

3. Поклади 20- 

копійчану монету 

на кружальце 

огірка. 

4. Надінь 

навушники. 

Пристав кінчик 

штепселя 

навушників до 

фольги.
5. Тримай 

штепсель таким 

чином біля 

гірки з огірка 

та монети, 

щоби монета 

торкалася 

штепселя вище 

першого або 

другого кільця.
Обережно: Кружальце огірка більше 

їсти не можна!!!

ЛЕГКЕ
СЕРЕДНЄ

ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
У навушниках та будеш чути звук потріскування, коли монета торкається 

штепселя. Цей звук виникає через електричний струм. 

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
Те, що ти бачиш перед собою – звичайна батарейка! Такі прості батарейки 

також називають також „гальванічним елементом”. Гальванічний елемент 

складається з двох різних металів та кислоти. Він функціонує так: кислота, 

в нашому випадку це кислий сік огірка, вивільняє електрони (це маленькі, 

електрично негативно заряджені частинки) із алюмінієвої фольги та з мідної 

монети. Мідь – благородніший метал, ніж алюміній із фольги, тому він віддає 

менше електронів. Наслідком цього є те, що обидва метали мають різний 

заряд. Якщо ти з‘єднуєш їх штепселем навушників, заряди намагаються 

компенсуватися. Електрони „течуть” по дроту навушників від одного металу 

до іншого. Цей потік електронів називають електричним струмом. Динамік 

у навушниках перетворює електричні сигнали у (чутні) звуки. Кружальце 

огірка не можна більше їсти тому, що через струм в огірку збираються 

малесенькі металеві частинки (їх називають металевими іонами). Вони 

можуть бути для тебе шкідливими.

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Батарейки, якими ми здебільшого користуємось, складаються із одного 

чи декількох гальванічних елементів. Батарейки ти знайдеш у багатьох 

приладах, напр., у мобільному телефоні чи кишеньковому ліхтарику. 

ДО РЕЧІ:
Огірок із твоєї батарейки ти можеш викинути як 

звичайне сміття. Але всі інші батарейки ти повинен / 

повинна збирати та відносити до спеціального місця 

збору, як тільки вони будуть використані.
Е ЛЕК ТРИЧНИЙ 
С ТРУМ  
             ФІЗИКА




