
MATERIE ŞI FORŢE

CUM FUNC ŢIONEA Z Ă O BATERIE?

AI NEVOIE:
1 castravete murat

1 monedă 10 cenţi

1 căşti

Folie aluminiu

1 cuţit 

ÎNCEARC Ă!

1.  Pune o 

bucată de 

folie de 

aluminiu pe 

masă.

2.  Taie din 

cstravete o 

felie (ca. ½ 

cm grosime) 

şi pune-o pe 

folie.

3.  Pune moneda 

de 10 cenţi 

pe fl ia de 

castravete. 

4.  Pune casca 

la ureche. 

Pune vârful 

ştecărului 

căştii pe folia 

de aluminiu.5.  Ţine ştecărul 

pe monedă 

şi castravete, 

încât moneda 

să atingă 

ştecărul 

deasupra 

primului sau 

al doilea inel 

al ştecărului.

Atenţie: Nu mai ai voie să mănânci 

felia de castravete!!!

UŞOR

MEDIU
DIFICIL
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CE SE ÎNTÂMPLĂ?
În cască auzi un zgomot foşnit, când moneda atinge ştecărul căştii. 

Zgomotul apare datorită curentului electric. 

DE CE ACEST LUCRU?
Ceea ce vezi în faţa ta este o baterie simplă! Astfel de baterii simple se numesc 

şi „element galvanic“. Un element galvanic este format din 2 metale diefrite şi 

un acid. El funcţionează aşa: acidul, la noi sucul castravetelui, dizolvă electroni 

(adică particule mici, încărcate negativ) din folia de aluminiu şi din moneda de 

cupru. Cuprul este un metal mai nobil decât aluminiul din folie, de aceea dă 

mai puţini electroni. Urmarea este că ambele metale sunt încărcate diferit. 

Dacă sunt conectate de ştecărul căştii, încărcăturile încearcă să se echilibreze. 

Electronii „curg“ prin sârma căştii de la un metal la altul. Acest fl ux de electroni 

se numeşte curent electric. Difuzorul din cască transformă semnalele electrice 

în zgomote (auzibile). Felia de castravete nu mai ai voie să o mănânci pentru 

că prin curentul electric particule minuscule metalice (se numesc ioni metalici) 

s-au adunat în castrevete. Acestea pot să îţi dăuneze. 

UNDE AM NEVOIE DE ASTA?
Bateriile pe care le folosim de obicei, sunt formate din unul sau din mai multe 

elemente galvanice. Bateriile se găsesc în multe aparate, de ex. în telefonul 

mobil sau în lanternă de buzunar. 

DE ALTFEL:

Bateria din castravete o poţi arunca la gunoiul menajer obişnuit.

Toate celelalte baterii însă trebuie adunate şi duse la locul special 

de adunare sau la gunoiul obişnuit, imediat ce au fost folosite. 

CURENT ELEC TRIC 
          F IZICĂ




