
Witam Wszystkich ponownie. 

Zaczynamy korzystać z e-podręcznika, do którego adres podany dostaliście na grupie. Przechodzimy 

do nowego działu – ELEKTRYCZNOŚĆ. W drugim tygodniu 23-29 marzec zrobimy następujące 

tematy: 

Temat lekcji: „Prąd elektryczny i jego natężenie” 

Bardzo proszę korzystając z e-podręcznika o zapisanie notatek w podpunktach: 

1. Wszystkie ciała pod względem przewodzenia prądu elektrycznego dzielimy na:  

 przewodniki – zawsze w normalnych warunkach przewodzą prąd elektryczny, ponieważ  

posiadają elektrony swobodne 

 półprzewodniki - przewodzą prąd elektryczny tylko w określonych warunkach  

 izolatory – nie przewodzą prądu elektrycznego 

 

2. Natężenie prądu elektrycznego – przeczytaj tekst z punktu pierwszego z e-podręcznika  

i zwróć uwagę na porównanie ruchu chaotycznego oraz dryfu (ukierunkowanego ruchu) 

elektronów w przewodniku do ruchu chaotycznego ruchu łódek na rzece Amazonce wraz  

z ich jednoczesnym dryfem ku ujściu rzeki do oceanu (z miejsca położonego wyżej do miejsca 

położonego niżej). Zwróć uwagę na porównanie pojęcia „napięcie” do różnicy wysokości 

rzeki nad poziomem morza. 

3. Prąd elektryczny jest to ……………………………..(dokończ zdane) 

4. Natężenie prądu elektrycznego – napisz definicję natężenia prądu, napisz wzór na natężenie 

prądu oraz jego jednostkę i opisz ten wzór 

5. Pomiar natężenia prądu elektrycznego – amperomierz, przeczytaj doświadczenie pierwsze 

oraz zwróć uwagę na wartości natężenia prądu dla wybranych urządzeń 

6. Natężenie prądu elektrycznego – rozwiązywanie zadań  

 

Na bieżąco wykonuj i sprawdzaj wszystkie ćwiczenia zawarte w temacie.  

Przeczytaj podsumowanie. 

W ramach pracy domowej wykonaj zadania podsumowujące lekcję.  

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres dankag@onet.pl  lub na stronę dziennika 

elektronicznego. Pozdrawiam i przypominam o zasadach postępowania podczas epidemii. 
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Temat drugiej lekcji: „ Napięcie elektryczne”. Bardzo proszę korzystając z Internetu o zapisanie 

notatek w podpunktach: 

1. O przepływie prądu elektrycznego. Napięcie elektryczne jest potrzebne cały czas: aby prąd mógł 

płynąć w obwodzie, źródło napięcia musi dostarczać energię dryfującym elektronom. 

2. W którą stronę płynie prąd elektryczny? – zwróć uwagę, że w przewodnikach prąd to ruch ładunków 

ujemnych, ale np. w cieczach i gazach mamy do czynienia z ruchem jonów zarówno ujemnych, jak 

i dodatnich. W cieczach i w gazach ładunki dodatnie będą płynęły w jedną stronę, a ładunki ujemne – 

w drugą. Dlatego w dalszym ciągu przyjmujemy, że prąd płynie od bieguna dodatniego do bieguna 

ujemnego. 

3. Działanie ogniwa chemicznego – np. ogniwo Volty (skonstruowane w 1800 r.).Ogniwa oraz baterie 

ogniw są urządzeniami jednorazowego użytku. Z kolei akumulatory to urządzenia, które odwracają 

proces przechodzenia jonów z elektrody do roztworu. W ogniwie elektrycznym energia chemiczna 

jest przetwarzana w energię elektryczną. 

Obejrzyj film i porównaj przemiany energii w obwodzie elektrycznym do przemian energii człowieka 

wznoszącego wodę 

4. Napięcie elektryczne i jego pomiar - napisz definicję napięcia elektrycznego, napisz wzór na 

napięcie elektryczne oraz jego jednostkę i opisz ten wzór 

Na bieżąco wykonuj i sprawdzaj wszystkie ćwiczenia zawarte w temacie.  

Przeczytaj podsumowanie. 

W ramach pracy domowej wykonaj zadania podsumowujące lekcję.  

W ramach możliwości możesz wykonać wybrane przez siebie doświadczenie. 

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres dankag@onet.pl  lub na stronę dziennika 

elektronicznego. Pozdrawiam i przypominam o zasadach postępowania podczas epidemii. 
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