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•  Zadania o różnorodnej formie i różnym, 

oznaczonym stopniu trudności umożliwiają 

pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki. 

•  Przykładowo rozwiązane zadania, często dwoma 

sposobami, pomagają w pełniejszym zrozumieniu 

zagadnień.

•  Wprowadzenia teoretyczne zawierające 

najważniejsze treści z danego działu są 

doskonałym powtórzeniem wiadomości.

•  Odpowiedzi do wszystkich zadań ułatwiają pracę 

ze zbiorem.

Zbiór zadań z fizyki 
dla szkoły podstawowej

Propozycje doświadczeń i projektów – na lekcje 

i do samodzielnej pracy.

•  Wykonywanie eksperymentów 

opisanych w zbiorze i ich analiza 

przygotowują do rozwiązywania 

zadań doświadczalnych. 

•  Praktyczne wskazówki dotyczące 

realizacji doświadczeń ułatwiają 

ich sprawne przeprowadzenie.  

•  Propozycje projektów umożliwiają 

pogłębienie wiedzy na dany 

temat.

Doskonała pomoc przez cały okres nauki w szkole 

podstawowej.



Bartłomiej Piotrowski
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I. Elektrostatyka 

1 Elektryzowanie ciał 

Na dobry początek

Zaznacz zdjęcia przedstawiające skutki elektryzowania się ciał.

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Oddziaływania elektrostatyczne mogą zachodzić na odległość, ale mają 
wtedy bardzo niewielki zasięg. P F

2. Oddziaływania elektrostatyczne zawsze powodują przyciąganie się ciał. P F 
3. Ciała podczas pocierania gromadzą ładunek elektryczny. P F 

4. Oddziaływania elektrostatyczne występują między ciałami obdarzonymi 
ładunkiem elektrycznym. P F 

Na zdjęciach przedstawiono skutki wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych ciał za-
wieszonych na nitkach. Wpisz w okienka odpowiedni znak ładunku: „+”, jeżeli ciało jest 
naelektryzowane dodatnio, lub „−”, jeżeli ciało jest naelektryzowane ujemnie.

 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F8J6RF

1 

BA C

2 

3 

BA C

+ +–

Wykonaj doświadczenie z Dziennika laboratoryjnego na s. 18.



Elektrostatyka 

Wpisz litery we właściwe pola tabeli, aby poklasyfikować skutki elektryzowania ciał.

Niepożądane skutki elektryzowania ciał Pożądane skutki elektryzowania ciał 

A, B, 

A. Plastikowe koszulki na dokumenty sklejają się. 
B.  Drobinki naelektryzowanej farby przyczepiają się do karoserii malowanego pojazdu. 
C. Włosy stroszą się podczas czesania ich grzebieniem.
D.  Naelektryzowane drobiny zanieczyszczeń osadzają się na filtrach kominowych. 
E.  Toner przylepia się do naelektryzowanej kartki w kserografie lub drukarce laserowej. 
F. Wełniany sweter podczas ściągania przykleja się do ciała.

Na rysunku A zaznaczono jeden z wektorów sił, którymi oddziałują na siebie dwa naelektry-
zowane dodatnio ciała. Wiedząc, że ładunki wszystkich ciał mają taką samą wartość, ale 
różne znaki, dorysuj brakujące wektory sił na rysunkach A, B i C. Pamiętaj o odpowiednich 
kierunkach, zwrotach i wartościach sił. 

   A.            B.        C.

Dla dociekliwych

Oddziaływanie naelektryzowanych ciał znalazło 
zastosowanie w tzw. filtrach elektrostatycznych, 
służących do oczyszczania powietrza z zanie-
czyszczeń takich jak dym i pył. Filtry te są monto-
wane w kominach fabryk oraz w systemach wen-
tylacji. Dowiedz się z dostępnych ci źródeł 
i zapisz, w jaki sposób wykorzystano oddziaływa-
nia naelektryzowanych ciał w tych urządzeniach.

4 

5 

Przypomnij sobie III zasadę dynamiki. 

6 

• Istnieją dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie i ujemne. 

• Między naelektryzowanymi ciałami występuje oddziaływanie elektrostatyczne.  

•  Dwa ciała naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi (tego samego znaku) odpychają się, 
a dwa ciała naelektryzowane ładunkami różnoimiennymi (różnych znaków) – przyciągają się.

 
  Zapamiętaj!
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2  Budowa atomu. Jednostka  
ładunku elektrycznego

Na dobry początek  

Znaki „–” oraz „+” oznaczają pewną (taką samą dla obu znaków) ilość ładunku elektryczne-
go, odpowiednio ujemnego i dodatniego. Zapisz pod rysunkiem, czy przedstawione na nim 
ciało jest naelektryzowane dodatnio, ujemnie, czy też jest elektrycznie obojętne.

 A.  B. C.

   
   

Przyporządkuj opisy do składników atomu: protonu, elektronu i neutronu. Wpisz odpo-
wiednie cyfry do tabeli. Uwaga. Niektóre opisy mogą pasować do więcej niż jednej cząstki.

Elektron Proton Neutron

I. Wchodzi w skład jądra atomowego. 

II. Jest obdarzony ładunkiem elektrycznym. 

III. Jest elektrycznie obojętny.

IV. Ma elementarny ładunek ujemny (–e).

V. Ma elementarny ładunek dodatni (e).

VI. W  kationach występuje ich mniej niż 
w elektrycznie obojętnych atomach tego sa-
mego pierwiastka.

W tabeli schematycznie przedstawiono budowę atomów oraz jonów. Uzupełnij kolejne wier-
sze tabeli, tak jak w przykładzie. 

Model budowy atomu 
lub jonu

Liczba 

protonów trzy

elektronów dwa

neutronów cztery

Całkowity 
ładunek 
elektryczny

dodatni X

ujemny –

równy zero –

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F89AAQ

1 

2 

3 
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Elektrostatyka 

Przeanalizuj poniższą wskazówkę i określ znak oraz wartość ładunku elektrycznego jonu, 
w którym liczba elektronów jest o 2 większa od liczby protonów. 

Jon jest dodatni/ ujemny, a wartość jego ładunku wynosi  C.

Na maleńkiej kropelce wody zgromadził się ładunek q = –8,01 ∙ 10–11 C. Oszacuj, o ile więcej 
elektronów niż protonów znajduje się w tej kropelce. 

Krok 1  Zauważamy, że ładunek każdego elektronu wynosi: qe = –e = –1,6 ∙ 10–19 C.

Krok 2  Liczbę dodatkowych elektronów obliczamy ze wzoru:

całkowity ładunek kropli
ładunek elektronu  = q

q
e
 =              C

             C  = (8,01 : 1,6) ∙ (10–11 : 10–19) ~~     ∙ 10  

Krok 3  Zapisujemy odpowiedź:  

Dla dociekliwych 

Każda z cząstek elementarnych, z których zbudowana jest materia, ma tzw. antycząstkę. Na 
przykład odpowiednikami neutronów są antyneutrony. Gdy cząstka i antycząstka się spoty-
kają, anihilują (znikają) z wytworzeniem olbrzymiej ilości energii lub przekształcają się 
w inne cząstki z wydzieleniem energii. Wyszukaj informacje na temat tego, jak nazywają się 
antycząstki elektronu oraz protonu. Jakie ładunki elektryczne mają te antycząstki? 

4 

Jeżeli w jonie brakuje jednego elektronu, to taki jon ma ładunek dodatni równy jednemu 
ładunkowi elementarnemu, czyli 1,6 . 10–19 C. Jeżeli natomiast w jonie znajduje się o je-
den elektron więcej niż w elektrycznie obojętnym atomie, to taki jon ma ładunek ujemny 
równy jednemu ładunkowi elementarnemu, czyli –1,6 . 10–19 C.

5 

6 

• Atom jest elektrycznie obojętny, gdyż ma taką samą liczbę protonów i elektronów.

•  Wartości ładunków protonu i elektronu są takie same i równe ładunkowi elementarnemu, 
przy czym ładunek protonu jest dodatni, a elektronu – ujemny.

• Wartość ładunku elementarnego wynosi e = 1,6 ∙ 10–19 C.

• Jon dodatni (kation) powstaje, gdy od atomu zostaną oderwane elektrony (jeden lub kilka), 
a jon ujemny (anion) – gdy atom przyjmie elektrony (jeden lub kilka).

• Neutrony są obojętne elektrycznie, czyli nie mają ładunku elektrycznego.

• Jednostką ładunku elektrycznego jest kulomb (1 C).

 
  Zapamiętaj!
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3  Przewodniki i izolatory  

Na dobry początek  

Przeanalizuj ilustracje i zastanów się, z jakich substancji są wykonane dane przedmioty. 
Wpisz w wolne miejsca izolator lub przewodnik. 

Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 

Na schemacie obok przedstawiono budowę wewnętrzną metalu, 
który jest przewodnikiem/ izolatorem elektrycznym. 
Za pomocą strzałek zilustrowano chaotyczny ruch swobodnie po-
ruszających się neutronów/ elektronów/ anionów. 
Gdy dotkniemy w dowolnym miejscu naładowanego przewodnika/ 
izolatora zgromadzony na nim ładunek elektryczny zostajnie natych-
miast zobojętniony – odprowadzony (przez ludzkie ciało) do ziemi. 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F8289K

1 

Ciała, w których występują swobodne ładunki elektryczne, nazywamy przewodnikami, a ciała, w których 
swobodnych ładunków nie ma, to izolatory.

2 

Wykonaj 
doświadczenie
docwiczenia.pl

Kod: F8RC5X
Wykonaj doświadczenie ukryte pod kodem QR.

A

C

B

D

9



Elektrostatyka 

Dwóch elektrycznie obojętnych kulek – plastikowej oraz metalowej – dotknięto ujemnie 
naelektryzowaną plastikową rurką. Na rysunku schematycznie przedstawiono rozmieszcze-
nie ładunków elektrycznych na kulkach po zetknięciu z rurką. Zastanów się, która z kulek 
wykonana jest z plastiku, a która z metalu. Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań. 

  A.   B. 

Z plastiku wykonana jest kulka A/ B, a z metalu kulka A/ B, ponieważ w metalach elektrony 
mogą/ nie mogą się swobodnie przemieszczać. W izolatorach elektrony mogą/ nie mogą się 
swobodnie poruszać.

W wielu przypadkach naelektryzowanie ciała jest zjawiskiem niekorzystnym. Sposobem na 
pozbycie się nadmiaru ładunku z naelektryzowanego przewodnika jest jego uziemienie. Po-
lega ono na połączeniu z ziemią ciała wykonanego z przewodnika za pomocą innego prze-
wodnika. Dzięki temu ładunek może być zneutralizowany poprzez przepływ pewnych ła-
dunków elektrycznych do lub z ziemi. 

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.

Jeżeli ujemnie naelektryzowany przewodnik połączymy metalowym przewodem z ziemią, 
to do momentu aż przewodnik stanie się elektrycznie obojętny, A/ B będą przepływać C/ D. 

Jeżeli dodatnio naelektryzowany przewodnik połączymy metalowym przewodem z ziemią, 
to do momentu aż przewodnik stanie się elektrycznie obojętny, A/ B będą przepływać C/ D. 

A. elektrony    C. z przewodnika do ziemi

B. protony    D. z ziemi do przewodnika

Benzynę można przewozić i przechowywać tylko w atestowanych metalowych kanistrach. 
Zabronione jest korzystanie z nieatestowanych pojemników, wykonanych np. z plastiku, nie-
przeznaczonych do przechowywania łatwopalnych cieczy. Poszukaj w dostępnych źródłach 
informacji na ten temat i napisz, dlaczego to takie ważne. 

3 

4 

Jakie cząstki mają możliwość 
ruchu w metalach? 

5 

•  Substancje dzieli się na przewodniki i izolatory. W przewodnikach – w przeciwieństwie do 
izolatorów – ładunki elektryczne mogą przepływać swobodnie.

• Zarówno przewodniki, jak i izolatory można naelektryzować.

• Przewodnik można naelektryzować, gdy zostanie odizolowany od ziemi.

 
  Zapamiętaj!

NIE TAK

BENZYNA
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4  Elektryzowanie przez dotyk

Na dobry początek  

Basia i Filip przeprowadzali doświadczenie związane z ładowaniem elektroskopu. Basia do-
tknęła kulki elektroskopu naelektryzowaną dodatnio szklaną pałeczką (rys. A). Filip zetknął 
z kulką identycznego elektroskopu ujemnie naelektryzowaną plastikową pałeczkę (rys. B). 

A. B.  

Poniżej przytoczonono wypowiedzi uczniów na temat wykonanych doświadczeń. Podkreś-
lono jedno z błędnych stwierdzeń, a na końcu zapisano jego poprawne brzmienie. Znajdź 
i podkreśl dwa inne błędne stwierdzenia i je popraw.

Wypowiedzi Basi:

I. W moim doświadczeniu część protonów przepłynęła ze szklanej pałeczki na elektroskop.

II. Elektroskop w moim doświadczeniu po zetknięciu z pałeczką uzyskał ładunek tego samego 
znaku co pałeczka.

III. Na podstawie wychyleń listków elektroskopów nie można stwierdzić, jaki jest znak ładun-
ku elektrycznego na danym elektroskopie.

Wypowiedzi Filipa:

IV. W moim doświadczeniu na elektroskopie zgromadził się większy ładunek niż w doświad-
czeniu Basi.

V. W  moim doświadczeniu część elektronów przepłynęła z  plastikowej pałeczki na 
elektroskop.

VI. Dotknięcie palcem kulki mojego elektroskopu spowoduje zwiększenie wychylenia listków, 
a w przypadku elektroskopu Basi – zmniejszenie wychylenia listków.

Poprawne wypowiedzi:

I. W moim doświadczeniu część elektronów przepłynęła z elektroskopu na szklaną pałeczkę. 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F8M578

1 

++++
−−−−
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Elektryzujący problem – jak sobie z nim poradzić? 

 Dlaczego niektóre substancje elektryzują się dodatnio, a inne ujemnie? 
To, jakim ładunkiem naelektryzuje się dana substancja poprzez pocieranie, można odczytać z tzw. sze-
regu tryboelektrycznego. Substancje znajdujące się bliżej znaku ,,+” elektryzują się dodatnio, a bliżej 
znaku ,,−‘’ ujemnie. Na przykład szkło potarte bawełną naelektryzuje się dodatnio, a bawełna ujemnie. 
Im dalej od środka szeregu tryboelektrycznego znajdują się dane substancje, tym silniej się elektryzują. 

Nikt z nas nie lubi, gdy ubrania się elektryzują. Gromadzenie się ładunków elektrycznych 
jest jednak problemem nie tylko w wypadku ubrań, lecz także – urządzeń elektronicznych.
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Oznaczenie urządzeń 
wrażliwych na elek-
tryczność statyczną

 Naelektryzowane ciało człowieka może być bar-
dzo groźne dla delikatnych urządzeń elektronicz-
nych, np. podczas składania elementów elektro-
nicznych na taśmach produkcyjnych w fabryce czy 
podczas ich późniejszej naprawy. Żeby zapobiec 
uszkodzeniu takich urządzeń, stosuje się tzw. opa-
ski uziemiające, które neutralizują ładunek elek-
tryczny gromadzący się na skórze. Taka opaska 
podłączona np. do obudowy komputera odgrywa 
rolę uziemienia. Na podobnej zasadzie cysterny 
z substancjami łatwopalnymi zabezpiecza się pod-
czas ich napełniania i opróżniania, gdyż ciecz będą-
ca w ruchu powoduje elektryzowanie zbiornika.

Niestety poprzez uziemienie nie można odprowa-
dzić ładunku elektrycznego gromadzącego się na 
izolatorach. Jest to duży problem w przypadku ma-
teriałów przesuwających się między rolkami na ta-
śmach produkcyjnych, gdzie występuje elektryzo-
wanie przez tarcie. Elektryzowanie tych materiałów 
zakłóca bowiem procesy technologiczne. W tego 
typu przypadkach stosuje się tzw. dejonizator 
(patrz rysunek). Jest to urządzenie zasilane ze-
wnętrznie, które wytwarza w powietrzu jony do-
datnie oraz ujemne. Jony są przyciągane przez na-
elektryzowany materiał i neutralizują znajdujące 
się na nim ładunki elektryczne. 

materiał 
naelektryzowany

materiał 
zneutralizowany

elektroda 
wytwarzająca
jony

zasilacz

Korzystam z informacji
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Rozwiąż zadanie na podstawie informacji

a) Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

Przedstawione na poprzedniej stronie oznaczenie informuje, że mamy do czynienia z A/ B/ C. 
Znak ten można spotkać w fabryce, gdzie produkuje się D/ E/ F.
A.  przedmiotami wrażliwymi na elektryczność statyczną          
B.  przedmiotami, których dotknięcie może spowodować porażenie prądem 
C.  bardzo drobnymi przedmiotami, które trzeba delikatnie chwytać palcami
D.  pinezki i szpilki  
E.  telefony komórkowe i tablety    
F.  przewody elektryczne, przełączniki, gniazdka itp.   

b) Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. 

Uziemienie można zastosować w celu usunięcia ładunku elektrycznego

A. z przewożącej benzynę stalowej 
cysterny, ponieważ jest ona 

wykonana z

1. izolatora.

B. z beli papieru przesuwanego pomiędzy 
rolkami, 2. przewodnika.

c) Dzięki dejonizatorowi materiał naelektryzowany ujemnie został zobojętniony elektrycz-
nie. Jakie jony powędrowały z dejonizatora do tego materiału – dodatnie czy ujemne? 
Uzasadnij odpowiedź. 

d) Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Czesząc włosy polistyrenowym grzebieniem, elektryzujemy je dodatnio. P F

2. Pocierając papierem torebkę z polietylenu, elektryzujemy ją dodatnio. P F

3. Szkło potarte jedwabiem elektryzuje się słabiej niż potarte wełną. P F

e) Odpowiedz na pytanie. Czy wygodniej jest czesać suche włosy grzebieniem zrobionym 
z drewna czy polistyrenu? Dlaczego?

2 

Korzystam z informacji



Elektrostatyka 

    

• Zasada zachowania ładunku elektrycznego: w izolowanym układzie ciał całkowity ładu-
nek elektryczny, czyli suma ładunków dodatnich i ujemnych, nie zmienia się.

 
  Zapamiętaj!

Określ, jaki znak ma ładunek, którym elektryzują się ciała: dodatni czy ujemny. Wpisz od-
powiednie słowo w puste miejsca.

A. W wyniku pocierania jedwabiem elektrycznie obojętnej szklanej pałeczki jedwab na-
elektryzował się ujemnie, a szklana pałeczka naelektryzowała się                           .

B. Po dotknięciu elektrycznie obojętnego elektroskopu ujemnie naelektryzowaną poliestro-
wą linijką elektroskop jest naładowany                           .

C. Obojętna elektrycznie metalowa kulka po zetknięciu z kulką naelektryzowaną ujemnie 
jest naładowana                           .

D. W wyniku pocierania papierem elektrycznie obojętnego balonu papier elektryzuje się 
dodatnio, a balon                           .   

3 

W wyniku pocierania dwa elektrycznie obojętne ciała elektryzują się ładunkami przeciwnych znaków. W wyniku 
zetknięcia ciała naelektryzowanego z nienaelektryzowanym oba uzyskują ładunek elektryczny tego samego znaku.

  Przykład          Zetknięto metalową kulę, na której został zgromadzony ładunek 2 nC, z dru-
gą naelektryzowaną metalową kulą o większym promieniu. Po ich rozłącze-
niu ładunek pierwszej kuli wynosił –2 nC, a drugiej –4 nC. Oblicz wartość 
ładunku, który znajdował się na drugiej kuli przed połączeniem kul.

 

                  2 nC q –4 nC –2 nC 

Rozwiązanie:
Oznaczymy symbolem q ładunek drugiej kuli przed połączeniem kul. Korzystamy z za-
sady zachowania ładunku elektrycznego:

2 nC + q = –2 nC + (–4 nC), zatem q = –8 nC.

Odpowiedź: Ładunek drugiej kuli przed zetknięciem był równy –8 nC.

Przeanalizuj przykład i rozwiąż zadanie. Zetknięto ze sobą dwie metalowe kule, na których 
początkowo były zgromadzone ładunki −3 nC oraz 5 nC. Po rozłączeniu ładunek pierwszej 
z kul wyniósł 0,5 nC. Oblicz ładunek, jaki po rozłączeniu miała druga kula.

4 
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5  Elektryzowanie przez indukcję

Na dobry początek  

Na rysunku schematycznie przedstawiono ułożenie ładun-
ków elektrycznych w niewielkim i początkowo nienaelektry-
zowanym przedmiocie wykonanym z przewodnika. Przed-
miot ten znalazł się w pobliżu naelektryzowanej plastikowej 
linijki. Rozmieszczenie ładunku w przedmiocie jest wyni-
kiem działania indukcji elektrostatycznej. 

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

a) Niewielki przedmiot będzie A/ B przez C/ D naelektryzowaną linijkę. 

A. odpychany

B. przyciągany

C. dodatnio

D. ujemnie   

b) Na podstawie przedstawionego rozkładu ładunków elektrycznych można stwierdzić, że 
przedmiot oddziałujący elektrostatycznie z linijką mógł być E/ F, ponieważ w przewodni-
kach w wyniku indukcji elektrostatycznej G/ H.   

E. skrawkiem papieru

F. niewielkim fragmentem folii aluminiowej

G. następuje niewielkie rozsunięcie powłok elektronowych względem jądra 

H.  elektrony swobodne przemieszają się w jeden fragment ciała, wskutek czego jedna strona 
przedmiotu ma ładunek dodatni, a druga – ujemny 

Rysunek przedstawia nienaelektryzowany 
elektroskop i dodatnio naelektryzowaną 
szklaną rurkę. 
Co się stanie, kiedy rurkę zbliżymy do kulki 
elektroskopu (bez jej dotykania)?

Wskaż poprawne uzupełnienie zdania i jego uzasadnienie. 

Listki 
elektroskopu

A. wychylą się, 

ponieważ 

1. na kulce zgromadzą się ładunki 
dodatnie, a na listkach ujemne.

2. łączny ładunek znajdujący się na 
elektroskopie nadal wynosi 0. 

B. nie wychylą się, 3. na kulce zgromadzą się ładunki 
ujemne, a na listkach dodatnie. 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F8KRVK

12 1133 1414 15 cm

+ + +− − −

1 

Przypomnij sobie, kiedy ładunki 
elektryczne się przyciągają, a kiedy 
odpychają, oraz jakie ładunki mogą 
poruszać się w przewodnikach. 

++ +
+

2 kulka

listki
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Elektrostatyka 

Na poniższym rysunku zilustrowano, co dzieje się z listkami elektroskopu naładowanego 
ujemnie, kiedy zbliżymy do niego ciało naelektryzowane dodatnio (bez dotykania 
elektroskopu). 

Zachowanie się listków elektroskopu można opisać następująco:

Jeżeli do ujemnie naelektryzowanego elektroskopu (bez jego dotykania) zbliżymy ciało na-
elektryzowane dodatnio, to wychylenie listków elektroskopu zmniejszy się, ponieważ elektrony 
przemieszczą się na kulkę elektroskopu, więc na listkach będzie mniejszy ładunek ujemny.

Na podstawie powyższego przykładu uzupełnij podobne zdania (I–III), wybierając literę 
oznaczającą odpowiednie stwierdzenie spośród A–F. 

Uwaga. Stwierdzenia mogą się powtarzać i nie musisz wykorzystać wszystkich.  

3 
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I. Jeżeli do dodatnio naładowanego elektroskopu (bez jego do-
tykania) zbliżymy ciało naelektryzowane ujemnie, to wychy-
lenie listków elektroskopu A/ B, ponieważ elektrony prze-
mieszczą się na C/ D/ E/ F.

II. Jeżeli do dodatnio naładowanego elektroskopu (bez jego 
dotykania) zbliżymy ciało naelektryzowane dodatnio, to wy-
chylenie listków elektroskopu A/ B, ponieważ elektrony prze-
mieszczą się na C/ D/ E/ F.

III . Jeżeli do ujemnie naładowanego elektroskopu (bez jego 
dotykania) zbliżymy ciało naelektryzowane ujemnie, to wy-
chylenie listków elektroskopu A/ B, ponieważ elektrony prze-
mieszczą się na C/ D/ E/ F.

A. zmniejszy się B. zwiększy się
C. kulkę elektroskopu, więc na listkach będzie większy ładunek dodatni
D. listki elektroskopu, więc na listkach będzie większy ładunek ujemny
E. listki elektroskopu, więc na listkach będzie większy ładunek dodatni
F. listki elektroskopu, więc na listkach będzie mniejszy ładunek dodatni

Wykonaj doświadczenie z Dziennika laboratoryjnego na s. 19.
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Elektryzowanie przez indukcję

Dla dociekliwych

Przeprowadzono eksperyment, by przekonać się, że elektroskop da się trwale naelektryzować 
w wyniku indukcji elektrostatycznej. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono (w dowolnej kolejności) czynności, które należy 
w tym celu wykonać. 

Uporządkuj we właściwej kolejności poszczególne etapy eksperymentu przedstawione na 
rysunkach A–D, do rysunków dobierz podpisy I–IV. 

I. Odsuwamy palec od kulki elektroskopu. Na kulce elektroskopu znajduje się teraz ładunek 
dodatni.

II. Odsuwamy od elektroskopu ujemnie naelektryzowane ciało, w wyniku czego część elek-
tronów z listków napływa na kulkę. Teraz zarówno kulka, jak i listki elektroskopu są naelek-
tryzowane dodatnio. 

III.  Przybliżamy do nienaładowanego elektroskopu ciało naelektryzowane ujemnie, w wy-
niku czego listki elektroskopu się wychylają.

IV. Po zbliżeniu naelektryzowanego ciała do elektroskopu uziemiamy elektroskop, dotykając 
jego kulki palcem. W wyniku tego dotknięcia (uziemienia) część elektronów z elektroskopu 
spływa poprzez nasze ciało do ziemi. 

Kolejne etapy doświadczenia:

1.   rysunek         – podpis             3.   rysunek         – podpis         

2.   rysunek         – podpis             4.   rysunek         – podpis      

4 

−

− −−−

− − −++

+
+ +

+++ +
+

++
+ + +++ +

+− −− − − −− −
− −− −

   

• Elektryzowanie ciał może się odbywać trzema sposobami: przez pocieranie, dotyk, induk-
cję elektrostatyczną.

• Elektryzowanie przez indukcję elektrostatyczną polega na zbliżaniu naelektryzowanego 
ciała do ciała elektrycznie obojętnego, co powoduje rozsunięcie ładunków elektrycznych 
w tym ciele.

• W wyniku indukcji elektrostatycznej obszar położony najbliżej elektryzowanego przedmio-
tu naelektryzuje się ładunkiem przeciwnym do zgromadzonego na zbliżonym przedmiocie, 
a pozostała część ciała naelektryzuje się ładunkiem tego samego znaku co na przedmiocie.

 
  Zapamiętaj!

A. B. C. D.
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Dziennik laboratoryjny

   

Cel: Badanie zjawiska elektryzowania przez pocieranie.

Potrzebne będą: rurka PCV o długości ok. 25–40 cm (ewentualnie plastikowa linijka 
o długości 50 cm lub balonik), woreczek foliowy, kawałek tkaniny (np. bawełniany szalik 
lub wełniana rękawiczka), nożyczki.

Przebieg doświadczenia:
1. Z foliowego woreczka wytnij pętlę, odcinając przy 

górnej jego krawędzi pasek o szerokości ok. 3 cm 
(zdjęcie A).

2. Kawałkiem tkaniny potrzyj rurkę PCV, a pętlą – blat 
stołu (pętla powinna całkowicie przylgnąć do blatu).

3. Chwyć dwoma palcami brzeg pętli (zdjęcie B) i pod-
rzuć ją wysoko.

4. Szybkim ruchem wsuń pod pętlę rurkę PCV. Staraj 
się utrzymać pętlę w powietrzu (zdjęcie C).

5. Poćwicz trochę i spróbuj utrzymać pętlę na stałej 
wysokości nad rurką. 

6. Co można powiedzieć o znakach ładunków zgroma-
dzonych na rurce i na pętli? 

7. Czy można oszacować siłę elektrostatyczną działającą 
na pętlę, która znajduje się na stałej wysokości nad 
rurką? Jeśli tak – napisz, jakie czynności należałoby 
w tym celu wykonać, jeśli nie – napisz dlaczego.

8*. Czy można wyznaczyć przybliżony ładunek zgroma-
dzony na pętli? Odpowiedź uzasadnij.

Lewitacja elektrostatycznaDziennik laboratoryjny  Temat 1

A

C

B

Obejrzyj film
docwiczenia.pl

Kod: F8D52Y
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Dziennik laboratoryjny

   

Cel: Badanie elektryzowania przez indukcję.

Potrzebne będą: folia aluminiowa, fragment sztywnej foliowej okładki, poliestrowa lub 
wełniana tkanina, dwie książki tej samej grubości (ok. 10–15 mm), dwa ciężkie przed-
mioty do podtrzymania folii. 
Przebieg doświadczenia:  

1. Z folii aluminiowej wytnij około 10 kwadracików 
o boku 1–2 cm.

2. Ze sztywnej okładki foliowej wytnij prostokąt 
o wymiarach 15 cm × 20 cm. 

3. Umieść kwadraciki z folii pomiędzy książkami, na 
książkach połóż przygotowany fragment okładki 
i przyciśnij go do książek ciężkimi przedmiotami 
(zdjęcie A).  

4. Tkaniną pocieraj górną powierzchnię foliowej 
okładki (zdjęcie B). 

5. Jeżeli wykonasz doświadczenie poprawnie, 
zaobserwujesz taki rezultat, jak pokazano na 
zdjęciu C. 

6. Uzupełnij poniższy tekst.

Podczas pocierania okładka została          
ujemnie. W wyniku zjawiska              
             górna część foliowych kwadracików 
naelektryzowała się             ,  a dolna 
część –              .  

7. Sporządź rysunek poglądowy, na którym zaznaczysz rozmieszczenie ładunków 
elektrycznych na kawałku foli przyczepionym do foliowej okładki i na foliowej 
okładce. Strzałkami oznacz ich wzajemne oddziaływanie.

Przyciąganie elektrostatyczneDziennik laboratoryjny  Temat 5

A.

B.

C.
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Na elektroskopach A, B, C zgromadzone zostały ładunki elek-
tryczne: 3 ∙ 10–14 C, –5 ∙ 10–14 C, 5 ∙ 10–14 C (wartości ładunków 
są podane w dowolnej kolejności).  Wskaż zdanie prawdziwe. 
I. Ładunek –5 ∙ 10–14 C jest zgromadzony na elektroskopie C. 
II. Na elektroskopach A i B znajdują się ładunki jednoimienne.
III.  Po połączeniu elektroskopów A i B cienkim drucikiem zamocowanym na izolowanej 

rączce listki na obu urządzeniach opadną. 
IV.  Dotknięcie palcem elektroskopu A spowoduje, że jego listki opadną, natomiast dotknię-

cie palcem elektroskopu B sprawi, że jego listki mocniej się wychylą.  

Informacje do zadań 2 i 3. Wiktoria, badając elektryzowanie ciał przez tarcie, pocierała 
suchą gazetą plastikową rurkę, do momentu aż zaczęła słyszeć charakterystyczne trzaski. 
Następnie dotknęła rurką elektrycznie obojętnego elektroskopu.  

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Jeżeli znamy znak ładunku rurki, możemy określić znak ładunku gazety, którą 
Wiktoria pocierała rurkę. P F

2. Naelektryzowana rurka zbliżona do gazety będzie ją przyciągać. P F

Wskaż poprawne uzupełnienia zdań. Elektroskop po zetknięciu z rurką uzyskał ładunek 
A/ B rurka. W wyniku dotknięcia rurką listki elektroskopu C/ D/ E.
A. takiego samego znaku jak C. wychyliły się  E. nie zmieniły wychylenia
B. przeciwnego znaku niż D. opadły

Wskaż zdania prawdziwe. Dwie piłeczki pingpongowe owinięto folią 
aluminiową i zawieszono na nieprzewodzących niciach. Jeżeli piłeczki  
zachowują się tak jak na rysunku, to:

A. obie piłeczki mogą być naelektryzowane ładunkami przeciwnych 
znaków.
B. piłeczka 2 może być naelektryzowana ujemnie, a piłeczka 1 nienaelektryzowana. 
C. obie piłeczki mogą być naelektryzowane ładunkami takich samych znaków.
D. piłeczka 1 może być naelektryzowana dodatnio, a piłeczka 2 nienaelektryzowana.

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania oraz jego uzasadnienie. Wartość ładunku elemen-
tarnego wynosi w przybliżeniu 1,6 ∙ 10–19 C. Całkowity ładunek elektryczny pewnego jonu 
wynosi 3,2 ∙ 10–19 C. Oznacza to, że

1. liczba elektronów w tym jonie jest 
o 2 większa od liczby protonów,

ponieważ

A.
ładunek każdego protonu jest 
równy 1,6 ∙ 10–19 C, a każdego 
elektronu –1,6 ∙ 10–19 C.2. w tym jonie są dwa protony,

3. liczba elektronów w tym jonie jest 
o 2 mniejsza od liczby protonów, B.

ładunek każdego protonu jest 
równy –1,6 ∙ 10–19 C, a każdego 
elektronu 1,6 ∙ 10–19 C.4. w tym jonie są dwa elektrony,

1 

2 

3 

31 2

4 

5 

Elektrostatyka Rozwiąż test
docwiczenia.pl

Kod: F8FKJV

A. B. C.
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II. Prąd elektryczny 

6  Prąd elektryczny. Napięcie
elektryczne i natężenie prądu

Na dobry początek

Dopasuj wartości natężenia prądu elektrycznego: 2 nA, 50 mA, 9 A, 147 A do urządzeń przed-
stawionych na zdjęciach. Wpisz wartości pod zdjęciami.

   

Przelicz jednostki napięcia. 
a) 25 mV =                               V
b) 115 mV =                             V
c) 0,03 V =                            mV
d) 1,25 V =                            mV

e) 20 kV =                                V
f) 750 kV =                               V
g) 25 000 V =                          kV
h) 1 250 V =                            kV

Podpisz zdjęcia odpowiednimi wartościami napięcia podanymi w ramce poniżej. 
Uwaga. Nie wszystkie wartości napięcia będą wykorzystane.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F81WWL

1 

A B C D

2 

3 

230 V • 5 mV • 12 V • 110 kV • 1,5 V

Dodatek mat. 2 pod 
kodem QR

   

A B C D



Prąd elektryczny 

Wpisz do tabeli litery odpowiadające określeniom, które pasują do terminów: prąd elektrycz-
ny, napięcie elektryczne. Uwaga. Niektóre określenia mogą pasować do obu kolumn tabeli.

Prąd elektryczny Napięcie elektryczne

E. Jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
F. Określa ilość energii elektrycznej potrzebnej do przeniesienia 
jednostkowego ładunku w obwodzie między dwoma punktami.
G. Nie występuje, jeśli napięcie jest równe 0.

A. Jednostką jest wolt.
B. To zjawisko fizyczne.
C. Jednostką jest kulomb.
D. To wielkość fizyczna.

Dwie identyczne metalowe kule, naelektryzowane tak jak na poniższych rysunkach, połą-
czono cienkim drutem wykonanym z przewodnika. Ustal, w którą stronę zaczęły przemiesz-
czać się elektrony po połączeniu kul, a w którą stronę popłynął prąd w przewodzie łączącym 
kule. Wpisz w puste miejsca L, jeśli prąd płynie w lewo, lub P – jeśli płynie w prawo. 
A.

Elektrony popłynęły  
w           , natomiast  
prąd popłynął w           .

B.

Elektrony popłynęły  
w           , natomiast  
prąd popłynął w           .

C.

Elektrony popłynęły  
w           , natomiast  
prąd popłynął w           .

Zamień jednostki czasu i oblicz natężenie prądu płynącego przez  
dane urządzenie.

Urządzenie Czas t pracy 
urządzenia

Przepływający 
ładunek 

elektryczny q
Natężenie prądu

15 min = 900 s 360 C I = 360 C
900 s   =    A

30 min =              s 45 C I =    C
   s  =    A

3 h =            min =
=              s

2808 C I =    C
   s  =    A

4 

5 

6 
Karta wzorów, s. 123
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Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu

Jonoforeza to zabieg medyczny polegający na wprowa-
dzaniu pod skórę pacjenta leków przy wykorzystaniu 
przepływu prądu elektrycznego o niewielkim natężeniu 
(patrz zdjęcie). 
Oblicz, jaki ładunek elektryczny przepłynął przez ciało 
pacjenta, jeżeli zabieg jonoforezy trwał 10 minut, a natę-
żenie prądu było równe 1,5 mA.

Podczas przekręcania kluczyka w stacyjce przy urucha-
mianiu silnika samochodu przez krótką chwilę pracuje 
rozrusznik, który wprawia w ruch silnik. W tym czasie 
przez obwód rozrusznika płynie prąd o bardzo dużym 
natężeniu, rzędu kilkuset amperów.

Oblicz czas pracy rozrusznika po przekręceniu kluczy-
ka w  stacyjce i  włączeniu obwodu, jeżeli przepłynął 
przez niego prąd o natężeniu 200 A, a z akumulatora 
wypłynął w tym czasie ładunek elektryczny 160 C.

7 

Zamień jednostki czasu i natężenia 
prądu na jednostki układu SI.
Ładunek wyznacz ze wzoru: I t

q= .

8 

Czas t wyznacz ze wzoru: I t
q= .

Przekształcenie wzoruJest na to sposób! 

• Narysuj trójkąt i podziel go na trzy części.
• Uzupełnij powstałe pola figury tak jak na schemacie.
•  Zakryj szukaną wielkość, a pozostałe dwie wielkości wraz z odpowiednią linią utworzą 

przekształcony wzór.

Metodę trójkąta można stosować również do przekształcania jednostek.

C

sA

C = A ∙ s
 s = C

A
A = C

s  

Q = I ∙ t
 I = Q

t  
 t = Q

I  

Q

tI

Pozioma linia odpowiada 
kresce ułamkowej.

Pionowa linia odpowiada znakowi mnożenia.
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Prąd elektryczny 

    Na obudowie akumulatora często podawana jest jego pojemność. Pojemność 
1 Ah (jednej amperogodziny) oznacza, że zgromadzony w akumulatorze 
ładunek pozwala czerpać prąd o natężeniu 1 ampera przez 1 godzinę. Ładu-
nek takiego akumulatora wynosi więc:

q = 1 A ∙ 1 h = 1 A ∙ 3600 s = 3600 C.
a) Pojemność akumulatora telefonu komórkowego wynosi 2400 mAh. Podczas trybu 
czuwania telefon pobiera prąd o natężeniu 25 mA. Oblicz czas działania tego telefonu 
w trybie czuwania, jeżeli początkowo akumulator był w pełni naładowany.

Dane: Szukane:
q = 2400 mAh t = ?
I = 25 mA

Sposób I

Aby telefon działał 1 godzinę, z akumula-
tora musiałby być pobierany prąd o natę-
żeniu 2400 mA. 

W trybie czuwania natężenie wynosi jedy-
nie 25 mA, czyli jest: 

2400 mA : 25 mA = 96 razy mniejsze.

Oznacza to, że telefon będzie działał 96 
razy dłużej, czyli 96 godzin.

Sposób II

Ładunek zgromadzony w baterii jest równy: 
q = 2400 mAh = 2400 mA ∙ 1 h = 

= 2,4 A ∙ 3600 s = 8640 C.
Jeżeli natężenie prądu podczas czuwania 
wynosi 25 mA, to wystarczy na:

t I
q

=  = ,0 025
8640

A
C  = 345 600 s 

t = 345 600 ∙ 3600
1  h = 96 h pracy.

Odpowiedź: Telefon będzie działał w trybie czuwania 96 godzin.

b) Ten sam telefon podczas intensywnego użytkowania z włączoną nawigacją i głośni-
kiem działa jedynie 3 godziny. Oblicz natężenie prądu czerpanego z akumulatora.

Dane: Szukane:
q = 2400 mAh I = ?
t = 3 h 
Sposób I 

Aby telefon działał 1 godzinę, natężenie 
prądu musiałoby wynosić: 

2400 mA = 2,4 A.

Telefon działa 3 razy dłużej, natężenie 
prądu jest więc 3 razy mniejsze i wynosi: 

2,4 A : 3 = 0,8 A.

Sposób II

Ładunek zgromadzony w akumulatorze 
jest równy:

q = 2400 mAh = 2400 mA ∙ 1 h =  
= 2,4 A ∙ 3600 s = 8640 C.

Telefon działa 3 h, czyli: 
3 ∙ 3600 s = 10 800 s.

Natężenie prądu jest więc równe: 
q

I t=  = 10 800
8640

s
C  = 0,8 A.

Odpowiedź: Natężenie prądu płynącego przez telefon wynosi 0,8 A.

 Przykład 
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Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu

Przeanalizuj przykład ze strony 24 i rozwiąż zadania.
a) Akumulator w laptopie Piotrka ma pojemność 5200 mAh. W trybie czuwania natężenie prą-
du płynącego przez baterię wynosi 0,4 A. Oblicz czas działania laptopa w trybie czuwania.

b) Gdy Piotrek intensywnie używa laptopa, baterii starcza jedynie na 1 h 20 min pracy. 
 Oblicz natężenie prądu czerpanego z akumulatora podczas jego intensywnego używania.

Dla dociekliwych

Gęstość prądu to stosunek natężenia prądu przepływającego przez poprzeczny przekrój 
przewodnika do pola powierzchni przekroju tego przewodnika: j S

I= . Jednostką gęstości 
prądu w układzie SI jest m2

A . Oblicz, jaka jest gęstość prądu w przewodzie elektrycznym 
o promieniu r = 0,5 mm, jeżeli prąd płynący przez ten przewód ma natężenie 0,25 A. 

9 

10 

Wzór na pole koła ma postać:
P = π ∙ r2,

gdzie: π ≈ 3,14, a r to promień koła.  

         

• Natężenie prądu elektrycznego to iloraz ładunku elektrycznego q i czasu t, w którym ten 
ładunek przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika: t

qI = . 

• Jednostką natężenia prądu jest amper (1 A). 

•  Przez przewodnik przepływa prąd o natężeniu jednego ampera, jeśli w ciągu jednej sekun-
dy przez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa ładunek jednego kulomba: 1A 1s

1C= .
• Napięcie elektryczne to wielkość określająca ilość energii potrzebnej do przeniesienia 

jednostkowego ładunku między dwoma punktami: U q
ED

= .
• Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt V C

J1 1
1

=a k.

 
  Zapamiętaj!
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7  Pomiar natężenia prądu
i napięcia elektrycznego  

Na dobry początek

Wskaż takie uzupełnienia zdania, aby powstała informacja prawdziwa.

Poprawne podłączenie mierników elektrycznych podczas pomiaru napięcia na żarówce 
i natężenia płynącego przez nią prądu przedstawiono na schemacie A/ B/ C/ D, ponieważ 
woltomierz należy podłączyć do badanego elementu elektrycznego E/ F, a amperomierz 
 należy podłączyć E/ F.

A.          B. C.  D. 

+–

A

+

–
AV

+–

A

V
+–

A

V

V

E. równolegle      F. szeregowo 

Poniżej przedstawiono fragment obwodu elektrycznego wraz z podłączonymi miernikami. 
Oblicz natężenie prądu, które wskazuje miernik połączony z opornikiem.

Ω

Ω

Ω

Ω

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F8E47Z

1 

Karta wzorów, s. 123

2 

W połączeniu równoległym prąd 
z głównego przewodu rozdziela się 
na części płynące przez poszczególne 
odbiorniki. 
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Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego

Na podstawie przykładu narysuj schematy, tak aby przedstawiały:
a) żarówkę i silnik połączone szeregowo z baterią, woltomierz mierzący napięcie na żarówce 
oraz amperomierz mierzący natężenie prądu płynącego w obwodzie.

b) dwie żarówki podłączone równolegle do baterii, woltomierz mierzący napięcie na baterii 
oraz dwa amperomierze mierzące natężenie prądu płynącego przez każdą z żarówek.

Wykonaj doświadczenie ukryte pod kodem QR.
Wykonaj 
doświadczenie
docwiczenia.pl

Kod: F8YTU9

 

    Narysuj schemat obwodu elektrycznego składającego się z silnika i żarówki, 
które są podłączone równolegle do baterii. Do obwodu włączone są także 
amperomierz, który mierzy natężenie prądu płynącego przez silnik, oraz 
woltomierz mierzący napięcie na baterii.

Rozwiązanie:

 Przykład 

M  – symbol graficzny silnika

 – symbol graficzny węzła

Sposób łączenia elementów obwodu, 
gdy elementy są wpięte między tę 
samą parę węzłów, nosi nazwę 
połączenia równoległego.   

+

–
A

M
V

3 
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Prąd elektryczny 

Przeanalizuj schemat obwodu elektrycznego zamieszczony poniżej i zaznacz P, jeśli zdanie 
jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

+

–

W1

W3

2
3

4

W2A1

A2

A31

A

A

A

1. Jeżeli włącznik W1 jest zamknięty, a W2 i W3 są otwarte, to prąd płynie 
jedynie przez żarówki 1 i 2. P F

2.
Jeżeli włączniki W1 i W2 są zamknięte, a W3 jest otwarty, to suma natężeń 
prądu płynącego przez amperomierze A2 i A3 jest równa natężeniu prądu 
płynącego przez amperomierz A1.

P F

3. Jeżeli włącznik W1 jest zamknięty, a W2 i W3 są otwarte, to amperomierze A1 
i A2 wskazują różne natężenia prądu. P F

4. Jeżeli włącznik W2 jest zamknięty, a W1 i W3 otwarte, to amperomierze A2 
i A3 wskazują natężenia prądu różne od zera. P F

5. Żeby prąd popłynął we wszystkich żarówkach (1, 2, 3 i 4), konieczne jest 
zamknięcie wszystkich włączników (W1, W2 i W3). P F

Dla dociekliwych 

Paweł miał bardzo mało przewodów, dlatego zbudował obwód 
przedstawiony na zdjęciu obok. Narysuj schemat tego obwodu.

4 

5 

    

• W obwodzie elektrycznym prąd płynie tylko wtedy, gdy między biegunami źródła energii 
elektrycznej jest napięcie, a obwód jest zamknięty.

• Amperomierz do obwodu prądu elektrycznego włącza się szeregowo.

•  Woltomierz włącza się do obwodu równolegle z elementem, na którego zaciskach ma być 
mierzone napięcie.

 
  Zapamiętaj!

Prąd elektryczny płynie w obwodzie, jeżeli 
obwód jest zamknięty i jest w nim źródło 
napięcia elektrycznego (np. bateria).     

W połączeniu równoległym prąd z głównego 
przewodu rozdziela się na części płynące 
przez poszczególne odbiorniki. 
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8 Opór elektryczny 

Na dobry początek

Zbudowano prosty obwód składający się z amperomierza (pomiar w mA), baterii R20 (1,5 V) 
oraz domowego sprzętu AGD przeznaczonego do pracy pod napięciem sieciowym 230 V. 
Uzupełnij zdania i wykreśl niepotrzebne fragmenty, tak aby stwierdzenia były prawdziwe.

A.    B.     C.

Największy opór elektryczny miało urządzenie na zdjęciu              , ponieważ przy takim 
samym napięciu/ natężeniu miernik uniwersalny wskazał najmniejszą/ największą wartość 
napięcia/ natężenia. 

Najmniejszy opór elektryczny miało urządzenie na zdjęciu              , ponieważ przy takim 
samym napięciu/ natężeniu miernik uniwersalny wskazał najmniejszą/ największą wartość 
napięcia/ natężenia. 

Uzupełnij tabelę, wykonując potrzebne obliczenia.

Napięcie U przyłożone 
do opornika

Natężenie I prądu płynącego 
przez opornik Opór elektryczny R

3 V 150 mA = 0,15 A R = , A
V

0 15
3  = 20 Ω

250 mV =               V 20 mA =               A R =       V
      A

  =              Ω

1,5 V 60 μA =                      A R =  

12 kV =  0,4 A R =  

2 MV =   4 kA =  R =  

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F83S69

1 

Karta wzorów, s. 1242 

Nie musisz wykonywać dokładnych obliczeń, skorzystaj tylko z definicji oporu elektrycznego.
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Prąd elektryczny 

Uzupełnij schemat symbolami amperomierza oraz woltomierza, tak aby można było wyzna-
czyć opór elektryczny żarówki. Następnie wybierz poprawne dokończenie zdania. 

+

–

Żeby otrzymać poprawną wartość oporu elektrycznego żarówki, należy uzyskane wyniki 
wyrazić w jednostkach układu SI (woltach i amperach), a następnie
A. podzielić wskazania amperomierza przez wskazania woltomierza.
B. podzielić wskazania woltomierza przez wskazania amperomierza.
C. pomnożyć wskazania woltomierza przez wskazania amperomierza. 

Oblicz natężenie prądu, które wskaże amperomierz, jeżeli wiadomo, że opór elektryczny 
jednej żarówki przy zasilaniu napięciem 2,8 V wynosi 7 Ω.   

3 

Karta wzorów, s. 123

4 

I = 

U = 2,8 V

A

V

Szacowanie wynikuJest na to sposób! 

Jeżeli opór elektryczny diody LED wynosi 29,8 Ω, gdy płynie przez nią prąd o natężeniu 
0,39 A, to przyłożone do niej napięcie jest równe

A. 15,2 V.                         B. 1,17 V.                       C. 11,6 V.                      D. 7,22 V.

Napięcie jest iloczynem natężenia prądu i oporu elektrycznego: U = I ∙ R.   

U =  0,39 A  ∙  29,8 Ω  ≈  0,4 A  ∙  30 Ω  ≈ 12 V

   
     ok. 0,40 A      ok. 30 Ω 

Tylko jedna odpowiedź jest zbliżona do 12 V, jest to 11,6 V, czyli odpowiedź C.

Uwaga. Mogliśmy wykonać takie szacowanie, ponieważ wyniki A–D nie są zbliżone.
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Opór elektryczny

Oszacuj wynik i wybierz poprawną odpowiedź.

Jeżeli opór elektryczny żarówki w reflektorze samochodowym wynosi 2,8 Ω, to gdy płynie 
przez nią prąd o natężeniu 4,3 A, przyłożone do żarówki napięcie wynosi
A.  12,04 V.                         B.  1,21 V.                       C.  0,73 V.                      D.  8,11 V.   

Przy użyciu zestawu z pracowni fizycznej uczniowie zbudowali obwód elektryczny. Aby zba-
dać zależność napięcia przyłożonego do opornika od natężenia prądu płynącego przez ten 
opornik, w obwód włączali kolejno jedną, dwie, trzy oraz cztery baterie 1,5 V. Woltomierzem 
mierzyli napięcie na oporniku, a amperomierzem natężenie prądu płynącego przez 
opornik. 

a) Uzupełnij tabelę sporządzoną przez uczniów. Załóż, że dla opornika w zakresie wykona-
nych przez uczniów pomiarów napięcie jest wprost proporcjonalne do natężenia.

Napięcie przyłożone do opornika [V] 1,5 3 4,5 6

Natężenie prądu płynącego przez opornik [A] 0,1 0,2                                 

b) Na podstawie danych z powyższej tabeli zaznacz odpowiednie punkty i dokończ rysowa-
nie wykresu zależności natężenia prądu od napięcia. 

c) Oblicz opór tego opornika.   

5 

6 

1 2 3 4 5 6 U  [V]

0,1

0,2

0,3

0,4

I  [A]

0
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Prąd elektryczny 

Przełączenie włącznika grzejnika 
na pozycję „włączony”.

Odczytanie i zapisanie wskazania 
woltomierza. 

Podłączenie miernika jako 
amperomierza równolegle do 
baterii i grzejnika.  

Podłączenie miernika jako 
woltomierza równolegle do baterii 
i grzejnika.  

Podzielenie zmierzonego napięcia 
wyrażonego w woltach przez 
zmierzone natężenie wyrażone 
w amperach. 

Ustawienie woltomierza na 
odpowiedni zakres i prawidłowe 
podłączenie przewodów do 
miernika. 

Podłączenie miernika jako 
woltomierza szeregowo do baterii 
i grzejnika. 

Połączenie miernika jako 
amperomierza szeregowo do 
baterii i grzejnika. 

Ustawienie amperomierza na 
odpowiedni zakres i prawidłowe 
podłączenie przewodów do 
miernika. 

Podzielenie zmierzonego 
natężenia wyrażonego 
w amperach przez zmierzone 
napięcie wyrażone w woltach.

Opór elektryczny przewodnika o stałym przekroju jest wprost proporcjonalny do jego dłu-
gości (ile razy dłuższy przewodnik, tyle razy większy jego opór). Poniżej narysowano z za-
chowaniem skali kilka przewodników o takim samym przekroju, wykonanych z tego same-
go metalu. Przy dwóch pierwszych przewodnikach podano ich opór elektryczny. Zmierz 
długości trzech pozostałych przewodników na rysunku, a następnie oblicz i zapisz ich opór. 

Wykonaj doświadczenie z Dziennika laboratoryjnego na s. 45.

8 

Filip dysponował tylko jednym miernikiem uniwersalnym, przewodami elektrycznymi oraz 
baterią 1,5 V. Miał za zadanie wyznaczyć opór elektryczny spirali grzejnika elektrycznego, 
gdy spirala nie jest rozgrzana. 
Poniżej wymieniono czynności, które Filip mógł wykonać podczas doświadczenia. Wpisz X 
przy czynnościach, które są zbędne lub niepoprawne.

7 

Odczytanie i zapisanie wskazania 
amperomierza. 

Połączenie miernika jako 
amperomierza z samą baterią.

         

         

         

0,10 

0,05 Patrz dodatek 
matematyczny
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Opór elektryczny

   Na podstawie wykresu zależności natężenia od napięcia wykonaj polecenia.

a) Oblicz opór elektryczny oporników 1 i 2. 

b) Określ, jakie napięcie należy przyłożyć do opornika 1, aby popłynął przez niego prąd 
o natężeniu 20 mA.

Rozwiązanie:

a) Z wykresu odczytujemy natężenie prądu płynącego przez opornik przy danym na-
pięciu. Wybieramy punkt, dla którego łatwo odczytać wartości, np. przy napięciu 1 V 
przez opornik 1 płynie prąd o natężeniu 4 mA. 
Zamieniamy mA (miliampery) na A (ampery): 

4 mA = 0,004 A. 
Podstawiamy odczytane dane do wzoru:

UR I= . 
Skoro przy napięciu 1 V płynie prąd o natężeniu 0,004 A, to opór opornika 1 wynosi:

,R A
V

0 0 004
1 25 Ω= = .

Podobnie postępujemy w przypadku opornika 2. Z wykresu odczytujemy potrzebne 
dane, np. prąd o natężeniu 20 mA popłynie po przyłożeniu napięcia 2 V.
Obliczamy opór opornika 2, pamiętamy o zamianie jednostek na podstawowe:

, A
VR mA

V 2
20

2
0 02 100 Ω= = = .

Odpowiedź: Opór opornika 1 wynosi 250 Ω, a opornika 2 wynosi 100 Ω.

b) Na wykresie widać, że zależność I od U jest wprost proporcjonalna. 
Skoro przy napięciu 1 V płynie prąd o natężeniu 4 mA, to prąd o natężeniu 20 mA po-
płynie przy pięciokrotnie większym napięciu:

20 mA : 4 mA = 5, czyli 5 ∙ 1 V = 5 V. 
Odpowiedź: Aby przez opornik 1 popłynął prąd o natężeniu 20 mA, należy przyłożyć 
do niego napięcie 5 V.

 Przykład 

1 2 U  [V]

4

8

12

16

20
I  [mA]

0

opornik 2

opornik 1
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Prąd elektryczny 

Przeanalizuj przykład na s. 33 i rozwiąż zadanie. Na wykresie poniżej przedstawiono zależ-
ność natężenia prądu od przyłożonego napięcia dla dwóch oporników.

a) Jakie napięcie należy przyłożyć do opornika 1, aby popłynął przez niego prąd o natężeniu 
1 mA?

                                          

b) Oblicz opór opornika 1.

c) Jakie jest natężenie prądu płynącego przez 
opornik 2, gdy przyłożymy do niego napięcie 

3 V?                                                                                  

d) Oblicz opór opornika 2.

Dla dociekliwych

W przypadku wielu elementów elektrycznych opór zmienia się wraz z temperaturą (np. ter-
mistor) albo zależnie od ilości światła padającego na taki element (np. fotodioda). Wyszukaj 
w dostępnych ci źródłach informacje na temat tego, gdzie znalazła zastosowanie zależność 
oporu elektrycznego od temperatury oraz ilości padającego światła. Zapisz notatkę.

9 

1 2 3 4 5 U  [V]

1
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0

opornik 2

opornik 1

10 

    

•  Przewodnik ma opór jednego oma (1 Ω), jeżeli przyłożone do niego napięcie jednego wolta 

(1 V) wywołuje przepływ prądu o natężeniu jednego ampera (1 A); 1 A
V

1
1

X = .

• Miarą oporu elektrycznego jest iloraz napięcia między końcami przewodnika i natężenia 

płynącego w nim prądu: R I
U

= .

• Opór elektryczny (rezystancja) przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego długości 
i odwrotnie proporcjonalny do pola jego przekroju poprzecznego oraz zależy od rodzaju 
materiału, z jakiego jest wykonany przewodnik.

 
  Zapamiętaj!
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Odpowiedzi do wybranych zadań obliczeniowych
I. Elektrostatyka

s. 8 zad. 4  ,q e2 3 2 10 C19$= - = -

s. 8 zad. 5   całkowity ładunek kropli
ładunek elektronu  5 108$.

s. 14 zad. 4  –3 nC + 5 nC = 0,5 nC + q; 
q = 1,5 nC

II. Prąd elektryczny 

s. 21 zad. 2  a) 0,025 V,  b) 0,115 V,  c) 30 mV,  
d) 1250 mV,  e) 20 000 V,  f) 750 000 V,   
g) 25 kV, h) 1,25 kV

s. 23 zad. 7  , ,q It 0 015 600 0 9A s C$= = =

s. 23 zad. 8  ,t
q
I 0 8 s= =

s. 25 zad. 9  a) t
q
I 46 800 13s h= = = , 

b) ,t
q

I 3 9 A= =

s. 25 zad. 10  j S
I 318 000 m

A
2.=  

s. 26 zad. 2  I =  0,22 A

s. 30 zad. 4  I R
U 4 A= =

s. 31 zad. 6 a) I = 0,3 A, I = 0,4 A

s. 31 zad. 6 c)  R = 15 X

s. 34 zad. 9 b)  R I
U 6000X= =

s. 34 zad. 9 d)  R I
U 1500X= =

s. 38 zad. 4  E = 0,12 kW ∙ 8 h = 0,96 kWh;

koszt , W0 96 60 58k h grWk h
gr

$ .=

s. 39 zad. 6   Krok 1:  I R
U 8 A= = ,  

Krok 2: P = UI = 1840 W, 
Krok 3: P

Wt 30 s= = , Krok 4: q = It = 240 C

s. 42 zad. 6  a) R = 16,5 X, b) I = 0,2 A, 
c) U = 1,8 V, d) P = 0,36 W

s. 43 zad. 8  U = 3,6 V, I2 = 0,3 A, I3 = 0,7 A

III. Magnetyzm

s. 61 zad. 3  Krok 2:  W = Fs = 900 J, 

Krok 3: P = UI = 1080 W,

Krok 4: E = 1080 J, 

Krok 5: , %E
W 83 830.h = =

IV. Drgania i fale

s. 66 zad. 4  B. A = 20 cm, C. A = 30 cm

s. 66–67 zad. 5  a) t = 0,4 s, b) T = 0,8 s, 

c) ,f T
1 1 25 Hz= =

s. 67 zad. 6  a) ,T 1 67 s. , ,f T
1 0 6 Hz.=  

s. 68 zad. 6  b) T = 0,8 s, ,f T
1 1 25 zH= =

s. 73 zad. 2 b)  v T 80 s
cmm

= =

s. 75 zad. 6 d)  v 120 s
cm=

s. 75 zad. 7  v . 0,6 s
m

s. 76 zad. 9  Krok 3: v ,f 2 12 m.m =

s. 78 zad. 4 vs t2
1 290 m$= =

s. 82 zad. 4 f T
1 125 Hz= =

s. 84 zad. 4  v , st 2 2 5s
.=

s. 85 zad. 5  Krok 3: m . 3,43 m,  
Krok 4: m . 2,78 m

V. Optyka

s. 90 zad. 5  rok świetlny . 9,46 ∙ 1012 km

s. 94 zad. 6  d . 18 cm

s. 97 zad. 5  a) 60°,  b) 30° lub 90°

s. 100 zad. 8  80 cm

s. 109 zad. 1  f = 2,25 cm, f = 4 cm,  
f = -3 cm

s. 114 zad. 4 a)  f = 50 cm
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