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To było w klasie siódmej 

Siły i ruch

Parametry opisujące ruch

•  Ruch polega na zmianie położenia ciała względem  układu odniesienia zachodzącej 
z upływem czasu. Bez wyboru układu odniesienia opis ruchu jest niemożliwy. 

• Ciało może być w ruchu jednostajnym względem jednego ciała, a  jednocześnie 
w ruchu zmiennym względem drugiego ciała i w  spoczynku względem jeszcze 
innego. Na tym polega względność ruchu. 

• Parametrami opisującymi ruch są między innymi: tor, droga, prędkość i przyspieszenie.

•  Tor jest to linia, po której ciało się porusza.

•  Droga (s) jest to długość toru ruchu.

jednostajne
(w których prędkość ma stałą 

wartość).

niejednostajne
(w których wartość prędkości 
zmienia się z upływem czasu). 

prostoliniowy,
którego torem jest linia prosta.

krzywoliniowy, 
którego torem jest linia krzywa.

Ze względu na kształt toru wyróżnia się ruch:

Ze względu na prędkość ruchy dzieli się na:
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Powtórzenie. Siły i ruch

Sporządzanie wykresów
(na przykładzie zależności przebytej drogi od czasu w ruchu 
jednostajnym prostoliniowym)

Pociągi często pokonują długie odcinki drogi ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Ruch jednostajny prostoliniowy

• Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch, w którym 
ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w  takich 
samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta. 

• Prędkość jest wielkością wektorową. W ruchu jedno-
stajnym prostoliniowym prędkość jest stała, zatem 
wartość prędkości można obliczyć ze wzoru: 

Jednostką prędkości w układzie SI jest zatem [v] = s
m.

• Droga s, którą pokonuje ciało poruszające się ruchem 
jednostajnym prostoliniowym, jest proporcjonalna 
do czasu trwania ruchu.

• Jednostką drogi w układzie SI jest [s] = m.

prędkość = czas
droga

  v t
s

=

droga = prędkość . czas  s = v . t

[s]

[m
s ]

0

v

t 
Wykres zależności prędkości od 
czasu dla ruchu jednostajnego 
prostoliniowego.

0 [s]t 

[m]s

Wykres zależności drogi od 
czasu dla ruchu jednostajnego 
prostoliniowego.

1050

15
30
45
60
75

s [cm]

2015 25 t [s]

Rysujemy wykres.

1050

15
30
45
60
75

s [cm]

2015 25 t [s]

Zaznaczamy punkty 
pomiarowe.

1050

15
30
45
60
75

s [cm]

2015 25 t [s]

Rysujemy, skalujemy 
i opisujemy osie.

1 2 3 
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To było w klasie siódmej 

• Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym 
prędkość w każdej kolejnej sekundzie zwiększa się 
o taką samą wartość.

• Przyspieszenie określa, o  ile zmienia się prędkość 
ciała w ciągu jednej sekundy. 

• W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie 
jest stałe, a jego wartość oblicza się ze wzoru:

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest zatem [a] = s
m

2.

• Gdy przyspieszenie ma taki sam zwrot jak prędkość, 
ciało się rozpędza, a gdy zwroty prędkości i przyspie-
szenia są przeciwne, ciało hamuje.

• Jeżeli prędkość w kolejnych sekundach ruchu maleje 
o taką samą wartość, to taki ruch nazywa się jedno-
stajnie opóźnionym.

• Jeżeli prędkość początkowa ciała jest równa 0 s
m, to 

prędkość, jaką po danym czasie osiągnie ciało poru-
szające się ruchem jednostajnie przyspieszonym, obli-
cza się ze wzoru:

• Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym z pręd-
kością początkową równą zero oblicza się ze wzoru:

• 

przyspieszenie

prędkość 
początkowa–

prędkość 
końcowa

zmiana 
prędkości

czas zmiany 
prędkości

czas zmiany 
prędkości

= =
v v va t t

k p D
=

-
=

prędkość 
końcowa  

=  przyspieszenie ∙ czas ruchu  vk = a ∙ t

droga
przyspieszenie ∙ (czas)2

2=
  

a ts 2
2$

=

t [s]

a [m
s2]

0

Wykres zależności przyspieszenia 
od czasu dla ruchu jednostajnie 
przyspieszonego.

t [s]

s [m]

0

Wykres zależności drogi od 
czasu dla ruchu jednostajnie 
przyspieszonego, gdy prędkość 
początkowa jest równa zero.

Wykres zależności prędkości od 
czasu dla ruchu jednostajnie 
przyspieszonego, gdy prędkość 
początkowa jest równa zero.

0

v m
s

t [s]

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i opóźniony
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Powtórzenie. Siły i ruch

Przykład 1. Obliczanie prędkości na podstawie wykresu 

Wykres przedstawia zależność drogi – przebytej przez piechura podczas spaceru po 
mieście – od czasu. Piechur zatrzymał się na 20 sekund przed przejściem dla pieszych 
i czekał na zielone światło (etap II), a następnie ruszył w dalszą drogę (etap III). 

a) Oblicz prędkość, z jaką poruszał się 
piechur w ciągu pierwszych 80 s ruchu 
(etap I), oraz prędkość po zmianie świateł.  

b) Narysuj wykres zależności prędkości od 
czasu dla przedstawionego na wykresie 
ruchu piechura.

Rozwiązanie: 

a) Z  wykresu odczytujemy, że w  ciągu 
pierwszych 80 s (etap I) piechur przebył 
jednostajnie drogę 120 m, zatem jego 
prędkość była stała i równa:

v ,80
120 1 5s

m
s
m

1 = =

Po zatrzymaniu się na czerwonym świe-
tle piechur ruszył dalej (upłynęło 100 s 
od rozpoczęcia ruchu i zaczął się etap III 
ruchu). Przez kolejne 100 s ruchem jed-
nostajnym pokonał drogę 120 m, zatem 
poruszał się ze stałą prędkością:

v ,100
120 1 2s

m
s
m

2 = =

b) Na podstawie wyliczonych powyżej 
prędkości piechura na poszczególnych 
odcinkach drogi sporządzamy wykres 
zależności prędkości od czasu. W etapie I 
ruchu (przez 80 s) piechur poruszał się 
jednostajnie z prędkością 1,5 s

m. W eta-
pie II, czyli przez 20 s, stał na przejściu, 
zatem jego prędkość była równa zero. 
Natomiast w III etapie ruchu przez 100 s 
poruszał się ze stałą prędkością 1,2 s

m.

Odpowiedź: Piechur w ciągu pierwszych 80 s ruchu poruszał się ze stałą prędkością 
1,5 s

m, a po zmianie świateł – ze stałą prędkością 1,2 s
m.

500

0,5

1,5

1,0

100 150 200 t [s]

I

II

III

v m
s

Aby obliczyć prędkość na danym odcinku 
drogi, wystarczy odczytać współrzędne 
dowolnego punktu, np. dla etapu I 
t1 = 40 s, s1 = 60 m. Otrzymujemy

v ,s
m

40
60 1 5 s

m
1 = = . 

500

40
80

120
160
200
240
s [m]

100 150 200 t [s]

I

II

III

500

40
80

120
160
200
240

s [m]

100 150 200 t [s]

120 mI

II

III 120 m80 s

100 s
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To było w klasie siódmej 

 Siła jako wielkość wektorowa 

• Miarą oddziaływań jest siła. Siła jest wielkością  wektorową. 

• Jednostką siły jest  niuton (1 N). 

• Jeden niuton jest to wartość siły wypadkowej, która 
ciału o masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1 s

m
2.

• Wartość siły można wyznaczyć za pomocą siłomierza. F – wektor siły

F

zwrot

kierunek

wartość

punkt przyłożenia
"

"

Przykład 2. Analiza ruchu przyspieszonego

Samochód w ciągu 4 sekund zwiększył prędkość od 60 h
km 

do 78 h
km, poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszo-

nym. 

a) Oblicz przyspieszenie, z jakim poruszał się samochód.  

b) Po jakim czasie samochód zwiększyłby prędkość o 15 s
m, 

gdyby ciągle poruszał się z takim samym przyspieszeniem?   

Rozwiązanie: 
a) Na początku obliczamy zmianę prędkości:

v 78 60 18h
km

h
km

h
kmD = - =

Czas, w jakim samochód przyspieszał, podany jest w s, natomiast zmiana prędkości 
w  h

km, dlatego zamieniamy jednostki prędkości z  h
km na s

m.

v 1
18

3600
18 000 5h

km
s
m

s
mD = = =

Przyspieszenie to iloraz zmiany prędkości i czasu, w którym ta prędkość się zmieniła.

    va t
D

=

Podstawiamy dane liczbowe:  ,a 4
5

1 25s
s
m

s
m

2= =

b) Korzystamy z definicji przyspieszenia: va t
D

= . Po przekształ-
ceniu wzoru na przyspieszenie otrzymujemy:

    vt a
D

=

Podstawiamy dane liczbowe: ,t 1 25
15

12 s
s
m

s
m

2
= =       s

m: s
m m

m
s

s s2
2
$= =
[; E

Odpowiedź: Samochód poruszał się z przyspieszeniem ,1 25 s
m

2. Zwiększyłby on pręd-
kość o 15 s

m po 12 sekundach.

Kolejne przekształcenia:
va t
D

=   | ∙ t
a ∙ t = Δv   | : a

vt a
D

=

Zmiana prędkości
Δv = vk – vp 
vk – prędkość końcowa,
vp – prędkość początkowa.
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Powtórzenie. Siły i ruch

Pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona 

• Pierwsza zasada dynamiki Newtona (zasada bezwładności): Jeżeli na ciało nie 
działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku 
lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

• Bezwładność to cecha ciała, dzięki której dąży ono do zachowania swojej prędkości.

• Miarą bezwładności ciała jest jego masa.

• Druga zasada dynamiki Newtona: Jeżeli na ciało działają siły, które się nie równo-
ważą (wypadkowa sił działających na ciało jest różna od zera), to ciało porusza się 
ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły 
i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała:

• Jeśli siła działa na ciało zgodnie z kierunkiem i zwrotem wektora prędkości, to poru-
sza się ono ruchem przyspieszonym (rozpędza się). Jeśli siła działa przeciwnie do 
zwrotu wektora prędkości, to ciało porusza się ruchem opóźnionym (hamuje).

przyspieszenie = 
siła wypadkowa

masa ciała   a m
Fw

=

Siła wypadkowa, siły równoważące

• Siłę zastępującą działanie kilku sił nazywa się siłą wypadkową (czerwone strzałki).

• Dwie siły o takich samych wartościach, działające na to samo ciało wzdłuż tej 
samej prostej, ale mające przeciwne zwroty nazywa się siłami równoważącymi się 
(wypadkowa tych sił wynosi 0 N).

F1 = 2 N 
Fw = 6 N 

F2 = 4 N 

F2 = 3 N 

Fw = 2 N 

F1 = 5 N F2 = 3 N 

Fw = 0 N 

F1 = 3 N 

Siła ciężkości (ciężar ciała) 

• Siłę ciężkości przy powierzchni Ziemi można obliczyć ze wzoru:

gdzie g to przyspieszenie ziemskie równe około 10 s
m

2.

siła ciężkości = masa · przyspieszenie ziemskie  Fg = m · g

11



To było w klasie siódmej 

Spadanie swobodne

•  Spadanie swobodne to ruch ciała pod wpływem siły grawitacji 
(ciężkości) bez oporów ruchu. W pobliżu Ziemi spadające swo-
bodnie ciała poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym 
z jednakowym dla wszystkich ciał przyspieszeniem ziemskim.

• Czas swobodnego spadania ciała z danej wysokości nie zależy 
od jego masy. Swobodne spadanie demonstruje się w tunelach 
próżniowych, takich jak widoczna na zdjęciu wieża w Bremie 
(Niemcy).

Trzecia zasada dynamiki Newtona

•  Trzecia zasada dynamiki Newtona: Jeżeli ciało A działa siłą F"A na ciało B, to jedno-
cześnie ciało B oddziałuje na ciało A siłą F"B równą co do wartości, mającą ten sam 
kierunek, lecz przeciwny zwrot. 

• Zjawisko odrzutu ilustruje trzecią zasadę dynamiki.

Siły  oporu,  tarcie statyczne i kinetyczne

• Siły oporu ruchu to siły utrudniające ruch, jak np. tarcie.

• Siła  tarcia statycznego działa na ciało, gdy jest ono w spoczynku, i przeciwdziała 
wprawianiu ciała w ruch.

• Siła tarcia kinetycznego działa na ciało, gdy jest ono w ruchu, i przeciwdziała 
ruchowi tego ciała. 

Przykład 3.  Obliczanie przyspieszenia i prędkości końcowej

Zawodnik podczas pchnięcia kulą działa na kulę o masie 6 kg średnią siłą 144 N.

a) Oblicz prędkość oraz średnie przyspieszenie, jakie uzyskuje kula, jeżeli kontakt ręki 
zawodnika z kulą w trakcie rzutu trwa 0,45 s. 

b) Czy kula również działa na rękę zawodnika podczas pchnięcia? Jeśli tak, to jakie 
są wartość, kierunek i zwrot tej siły? Jeśli nie, to podaj prawo, które wyjaśnia to 
zagadnienie.

Siły, z jakimi działają 
na siebie ciała A i B, 
nie równoważą się, 
ponieważ każda z nich 
działa na inne ciało.

FB FA

A Przyciąganie OdpychanieB
FB FA

A B

F F=" "
A BY     FA = FB F F=" "

A BY     FA = FB
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Powtórzenie. Siły i ruch

Przykład 4. Analiza ruchu spadającego ciała

W pewnej chwili po opuszczeniu samolotu, a jeszcze przed rozłożeniem spadochronu, 
skoczek spadał z przyspieszeniem 8 s

m
2. Masa skoczka wraz ze spadochronem wynosiła 

80 kg. Na skoczka działały: siła ciężkości Fg
"

 i siła oporu powietrza F"o. Do obliczeń przyj-
mij, że g = 10 kg

N .

a) Oblicz siłę ciężkości działającą na skoczka.

b) Ile wynosiła wypadkowa siła działająca na skoczka 
w tamtej chwili?

c) Oblicz siłę oporu powietrza działającą na skoczka 
w tamtej chwili.

Rozwiązanie: 
a) Siłę ciężkości obliczamy ze wzoru: Fg = m ∙ g. 

Podstawiamy dane liczbowe:  Fg = 80 kg ∙ 10 kg
N  = 800 N

b) Siłę wypadkową obliczamy, korzystając z drugiej zasady dynamiki: F = a ∙ m.

Fw = 8 s
m

2 ∙ 80 kg = 640 N

c) Siła ciężkości i siła oporu powietrza mają ten sam kierunek, lecz przeciwne zwroty, 
dlatego możemy zapisać:      Fw = Fg – Fo

Zatem:         Fo = Fg – Fw

Fo = 800 N – 640 N = 160 N
Odpowiedź: W chwili, gdy skoczek poruszał się z przyspieszeniem 8 s

m
2, działała na 

niego siła ciężkości równa 800 N. Siła wypadkowa działająca na skoczka wynosiła 
640 N. Siła oporu powietrza wynosi 160 N.

Rozwiązanie: 
a) Przyspieszenie kuli obliczamy, korzystając z drugiej zasady dynamiki Newtona:

      a m
F

=

Podstawiamy dane liczbowe:  sa 246
144

kg
N m

2= =

Prędkość, jaką uzyskała kula, obliczamy ze wzoru: v = a ∙ t. Zatem: 
v = 24 s

m
2 ∙ 0,45 /s = 10,8 s

m

b) Tak, działa. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki na rękę zawodnika również zadziała 
siła o wartości 144 N, jednak zwrócona przeciwnie niż siła, która działa na kulę. 

Odpowiedź: Kula uzyskała przyspieszenie 24 s
m

2 oraz prędkość 10,8 s
m. Kula działa na 

rękę zawodnika siłą 144 N, zwróconą przeciwnie niż siła działająca na kulę. 

kg
N

s
m

kg

kg s
m

2

2$
= =
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To było w klasie siódmej 

Stany skupienia

• Każda substancja jest zbudowana z atomów i/lub cząsteczek. W zależności od tego, 
jak atomy bądź cząsteczki oddziałują ze sobą, rozróżniamy trzy stany skupienia: 
stały, ciekły lub gazowy.

Właściwości materii

Siły spójności, siły przylegania, napięcie powierzchniowe

• Siły spójności odpowiadają za wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej sub-
stancji, natomiast siły przylegania powodują wzajemne przyciąganie się cząsteczek 
różnych substancji w miejscu, gdzie te substancje się stykają.

• Ciała stałe zachowują określony kształt i mają określoną 
objętość, ponieważ ich cząsteczki oddziałują ze sobą bar-
dzo silnie i samoistnie nie zmieniają wzajemnego poło-
żenia (rys. A). 

• Ciecze mają określoną objętość, ale nie utrzymują okre-
ślonego kształtu, ponieważ ich gęsto upakowane czą-
steczki nie oddziałują ze sobą tak mocno jak w ciałach 
stałych i mogą się samoistnie przemieszczać względem 
siebie (rys. B). 

• Gazy nie mają określonej objętości (są ściśliwe i mogą się 
rozprężać) ani określonego kształtu, gdyż cząsteczki są 
w nich bardzo od siebie oddalone, a siły ich wzajemnego 
oddziaływania są znikome (rys. C). 

A.

B.

C.

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Siły spójności działają między 
cząsteczkami tej samej substancji.

Siły przylegania działają między czą-
steczkami różnych substancji.

14



Powtórzenie. Właściwości materii

• Kropla przyjmuje kulisty kształt na skutek niezrów-
noważonych sił spójności działających na cząsteczki 
przy powierzchni cieczy.

• Niezrównoważone siły spójności działające na czą-
steczki przy powierzchni cieczy są przyczyną wystę-
powania napięcia powierzchniowego, dzięki któremu 
powierzchnia cieczy zachowuje się jak napięta błona. 

• Napięcie powierzchniowe wody można zmniejszyć, 
np. dodając detergentu, który zmniejszy siły spójności.

Nacisk, parcie i ciśnienie

• Nacisk (siła nacisku) jest prostopadłą do powierzchni styku dwóch ciał składową 
siły, z jaką jedno ciało działa na powierzchnię drugiego.

• Parcie to siły nacisku, z jakimi ciecze i gazy działają na ścianki naczynia i wszystkie 
znajdujące się w nich ciała. 

• Wartość siły nacisku przypadająca na jednostkę powierzchni to ciśnienie.

Jak wynika z definicji, jednostką ciśnienia w układzie SI jest iloraz niutona i metra 
kwadratowego. Jednostce tej nadano nazwę paskal: [p] = 1 Pa = 1

1
m
N

2.

ciśnienie = 
wartość siły nacisku

pole powierzchni   p S
Fn=

Masa i gęstość

• Masa jest wielkością, od której zależy bezwładność ciała. Wielkość tę stosuje się rów-
nież do określania ilości substancji. Jednostką masy w układzie SI jest kilogram (1 kg). 

• Gęstość to wielkość fizyczna, która określa, jaka jest masa jednostki objętości danej 
substancji. Jednostką gęstości w układzie SI jest zatem 1 m

kg
3. Gęstość można obliczyć, 

korzystając ze wzoru:

• Aby wyznaczyć gęstość substancji, z której zbudowane jest ciało, należy wyznaczyć 
masę i objętość tego ciała (lub jego próbki).

gęstość = 
masa

objętość   d V
m

=

15



To było w klasie siódmej 

Ciśnienie  hydrostatyczne, ciśnienie  atmosferyczne

• Ciśnienie spowodowane naciskiem słupa cieczy nazywane jest 
 ciśnieniem hydrostatycznym. Rośnie ono wraz z głębokością 
zanurzenia, tzn. zależy od wysokości słupa cieczy. Zależy również 
od gęstości cieczy. 

• Ciśnienie hydrostatyczne oblicza się ze wzoru:

• Ciśnienie hydrostatyczne wywierane na dno naczynia nie zależy od wielkości 
i kształtu tego naczynia, ale wyłącznie od wysokości słupa cieczy i jej gęstości.

• Ciśnienie wywierane przez masy powietrza na wszystkie ciała znajdujące się 
w atmosferze nazywa się  ciśnieniem atmosferycznym. Zależy ono od wysokości 
słupa powietrza nad punktem pomiaru ciśnienia.  

• Im wyżej nad powierzchnią Ziemi, tym ciśnienie powie-
trza jest niższe.

• Pierwszego pomiaru ciśnienia atmosferycznego dokonał 
Evangelista Torricelli za pomocą naczynia i rurki z rtęcią. 

• Ciśnienie wywierane przez słup rtęci o wysokości 760 mm 
nazwano jedną atmosferą. Dziś najczęściej używa się jed-
nostki paskal (Pa) lub hektopaskal (1 hPa = 100 Pa).

• Ciśnienie mierzy się za pomocą barometru.

      ciśnienie             gęstość       przyspieszenie       wysokość
hydrostatyczne   =   cieczy    .         ziemskie       .   słupa cieczy p = d · g · h

dddd
h

h

S

760 mm

Hg

próżnia
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Powtórzenie. Właściwości materii

Prawo Pascala, prawo Archimedesa

•  Prawo Pascala: Nacisk wywierany z zewnątrz na ciecz lub gaz powoduje jednakowy 
wzrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu.

•  Prawo Archimedesa: Na każde ciało zanurzone w cieczy lub w gazie działa siła 
 wyporu zwrócona ku górze i równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy lub 
wypartego gazu.

• Wartość siły wyporu można obliczyć ze wzoru:

Uwaga. Należy pamiętać, że objętość wypartej cieczy jest równa zanurzonej części 
ciała.

      siła         =     gęstość    ·         objętość            ·     przyspieszenie 
  wyporu             cieczy          wypartej cieczy              ziemskie  Fw = dc · Vc · g

Warunki pływania ciał

Jeżeli gęstość ciała zanurzonego w cieczy jest

d > dc

dc

d
Fw

Fg

FwFF

FgFF
FwFF

FgFF
dc

d = dc

d

Fw

Fg

FwFF

FgFF

FwFF

FgFF

ciało umieszczone pod 
powierzchnią cieczy 
wypłynie i pozostanie 
częściowo wynurzone.

• Aby sprawdzić, czy ciało tonie czy pływa w cieczy, należy porównać gęstości ciała 
i cieczy.

Fg < Fw Fg = Fw Fg > Fw

mniejsza niż gęstość 
cieczy,

d < dc

dc

d

Fw

Fg

FwFF

FgFF

FwFF

FgFF

ciało umieszczone pod 
powierzchnią cieczy 
pozostanie całkowicie 
zanurzone (nie opadnie 
na dno ani nie wypłynie).

równa gęstości cieczy,

ciało umieszczone 
w cieczy zatonie 
i spocznie na dnie.

większa niż gęstość 
cieczy,
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To było w klasie siódmej 

Przykład 1. Sprawdzenie warunku pływania ciał 

Batyskaf o objętości 30 m3 ma masę 6 t. Jego zbiorniki 
balastowe napełniono wodą o masie 15 t. Przyjmij, że 
gęstość wody morskiej wynosi 1025 m

kg
3.

a) Sprawdź, czy batyskaf zatonie czy będzie pływał. 

b) Oblicz maksymalną masę wody, która może się znaj-
dować w batyskafie, aby nie tonął.

Dane:    Szukane: 
Vb = 30 m3   m = ?
mb = 6 t = 6000 kg  
mw = 15 t = 15 000 kg
dw = 1025 m

kg
3

Rozwiązanie: 

a) Całkowita masa ciała znajdującego się w wodzie to łączna masa batyskafu i wody 
w zbiornikach balastowych: m = mb + mw

m = 6000 kg + 15 000 kg = 21 000 kg

Obliczamy średnią gęstość batyskafu wraz z jego ładunkiem (wodą w zbiornikach bala-
stowych), korzystając ze wzoru: 
 d V

m
b b
=

Podstawiamy dane liczbowe:
 d 30

000
7

21
00m

kg
b m

kg
3 3= =

Zatem: db < dw, a więc batyskaf będzie pływał.

b) Należy obliczyć, jaką łączną masę musi mieć batyskaf wraz z wodą w zbiornikach 
balastowych, aby jego średnia gęstość była równa gęstości wody. W tym celu prze-
kształcamy wzór na gęstość, aby obliczyć masę:

m = d ∙ V

m = 1025 30 mm
kg 3

3 $  = 30 750 kg

Łączna masa batyskafu i wody to 30 750 kg, natomiast masa samego batyskafu wynosi 
6000 kg. Zatem w zbiornikach batyskafu może znajdować się woda o masie:

m = 30 750 kg – 6000 kg = 24 750 kg = 24,75 t

Odpowiedź: Gęstość batyskafu jest mniejsza od gęstości wody, więc batyskaf wypłynie. 
Aby nie zatonął, można napełnić jego zbiorniki wodą o maksymalnej masie 24 750 kg, czyli 
24,75 tony. 

W zadaniach, w których trzeba 
sprawdzić, czy dane ciało utonie czy 
będzie pływać, należy porównać 
gęstość ciała zanurzonego w cieczy 
z gęstością tej cieczy.

Batyskaf to niewielka łódź 
podwodna.
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Powtórzenie. Właściwości materii

Przykład 2. Obliczanie ciśnienia i parcia 

Łódź podwodna znajduje się na głębokości h = 80 m. 

a) Jakie jest całkowite ciśnienie wywierane na łódź podwodną? Gęstość wody morskiej 
d = 1025 m

kg
3, ciśnienie atmosferyczne patm = 100 kPa, a przyspieszenie ziemskie g = 10 kg

N .

b) Oblicz parcie działające na właz łodzi 
podwodnej, jeżeli pole powierzchni 
włazu wynosi S = 0,6 m2.

Dane:   Szukane:
h = 80 m   p = ?
d = 1025 m

kg
3  Fn = ?

g = 10 kg
N

S = 0,6 m2

Rozwiązanie: 

a) Obliczamy ciśnienie hydrostatyczne, jakie woda wywiera na okręt podwodny. 
Korzystamy z zależności:

ph = d ∙ g ∙ h

Podstawiamy dane liczbowe:

ph = 1025 m
kg

32 ∙ 10 kg
N  ∙ 80 m = 820 000 Pa

Całkowite ciśnienie wywierane na okręt jest sumą ciśnienia 
hydrostatycznego i ciśnienia atmosferycznego:

p = patm + ph

p = 100 000 Pa + 820 000 Pa = 920 000 Pa = 920 kPa

b) Parcie wywierane na właz łodzi podwodnej obliczamy 
ze wzoru:

Fn = p ∙ S

Podstawiamy dane liczbowe:

Fn = 920 000 Pa ∙ 0,6 m2 = 552 000 N = 552 kN

Odpowiedź: Całkowite ciśnienie wywierane na łódź podwodną wynosi 920 kPa. Parcie 
działające na właz łodzi podwodnej wynosi 552 kN.

m
kg

kg
N m m

N Pa3 2 2$ $ = =

Aby wyliczyć siłę nacisku 
Fn, przekształcamy wzór 
na ciśnienie:

p S
Fn ;=     | ∙ S

p ∙ S = Fn
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To było w klasie siódmej 

Przykład 3. Zastosowanie prawa Pascala 

Podczas hamowania kierowca nacisnął pedał hamulca połączony z mechanizmem, 
który naciska tłok siłą F1 = 20 N. Powierzchnia tłoków przy zaciskach klocków hamul-
cowych jest 100 razy większa niż powierzchnia tłoka przy pedale hamulca. 

a) Porównaj ciśnienie, jakie działa na tłok przy pedale hamulca, z ciśnieniem, jakie 
wywiera płyn hamulcowy na tłoki przy zaciskach hamulcowych. 

b) Oblicz siłę F2, jaką klocki hamulcowe są dociskane do tarczy.

Dane:    Szukane:
F1 = 20 N   F2 = ?

S
S 100

1
2 =

Rozwiązanie: 

a) Zgodnie z prawem Pascala ciśnienie, jakie kierowca wywiera na tłok przy pedale 
hamulca, jest takie samo jak ciśnienie, jakim płyn hamulcowy działa na tłoki przy 
zaciskach klocków hamulcowych.

b) Jeżeli ciśnienie jest takie samo, to na tłoki przy zaciskach będzie działać tyle razy 
większa siła, ile razy większą powierzchnię mają tłoki w porównaniu z powierzchnią 
tłoka przy pedale hamulca. Zatem:

     p S
F

1 1
1=     p S

F
2 2

2=

Z prawa Pascala wynika, że ciśnienia te są równe (p1 = p2), czyli:

S
F

S
F

1
1

2
2=

        S
F

S
F

1
1

2
2=   S2$;

Ostatecznie otrzymujemy:

      F F S
S

2 1 1
2$=

Z treści zadania wiemy, że: 100S
S

1
2 = . Powierzchnia jest 100-krotnie większa, więc rów-

nież siła będzie 100 razy większa: 

      F2 = 100 · F1 = 100 · 20 N = 2000 N = 2 kN

Odpowiedź: Ciśnienie wywierane na tłok przy pedale hamulca jest takie samo jak 
ciśnienie, jakim płyn hamulcowy działa na tłoki przy zaciskach klocków hamulco-
wych. Na tłoki przy zaciskach działa siła 2000 N, więc klocki są dociskane do tarczy 
siłą 2000 N (czyli 2 kN).

Zależność ta wynika 
z porównania ciśnienia 
działającego na tłok przy 
pedale hamulca i na tłoki 
przy zaciskach. 

F1

F2 S2

S1
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Powtórzenie. Właściwości materii

Przykład 4. Obliczanie siły wyporu 

Na siłomierzu zawieszono żelazny przedmiot o objętości V = 100 cm3. 
Następnie przedmiot całkowicie zanurzono w wodzie. Do obliczeń 
przyjmij: gęstość żelaza dż = 7800 m

kg
3, gęstość wody dw = 1000 m

kg
3, przy-

spieszenie ziemskie g = 10 kg
N .

a) Oblicz wartość siły, jaką wskazuje siłomierz, gdy żelazny przedmiot 
nie jest zanurzony w wodzie. 

b) Oblicz wartość siły wyporu działającej na żelazny przedmiot po jego 
całkowitym zanurzeniu w wodzie.

c) Jaką wartość wskazuje siłomierz, gdy żelazny przedmiot jest całko-
wicie zanurzony w wodzie?

Rozwiązanie:

a) Gdy ciało nie jest zanurzone w wodzie, siłomierz wskazuje wartość siły ciężkości. 
Nie znamy masy żelaznego przedmiotu. Aby ją obliczyć, przekształcamy wzór na 
gęstość do postaci:

mż = dż ∙ V  
Podstawiamy dane liczbowe:

mż = 7800 m
kg

3 ∙ 100 cm3 = 7800 10 000
1 m

m
kg 3

3 $  = 0,78 kg

Po wyznaczeniu masy obliczamy ciężar, korzystając ze wzoru: 
Fg = m ∙ g 

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
Fg = 0,78 kg ∙ 10 kg

N  = 7,8 N

b) Wartość siły wyporu obliczamy ze wzoru: 

Fw = 1000 m
kg

3 ∙ 10 kg
N  ∙ 100 cm3 =

= 1000 m
kg

3  ∙ 10 kg
N  ∙ 0,0001m3 = 1 N

c) Gdy ciało jest zanurzone w cieczy, siłomierz pokazuje różnicę między siłą ciężkości 
a siłą wyporu:

F = Fg – Fw
F = 7,8 N – 1 N = 6,8 N

Odpowiedź: Gdy ciało nie jest zanurzone w wodzie, siłomierz wskazuje siłę 7,8 N. 
Gdy ciało jest w całości zanurzone w wodzie, działa na nie siła wyporu o wartości 1 N, 
a siłomierz wskazuje siłę 6,8 N. 

Podczas wykonywania obliczeń 
w tego typu zadaniach należy 
zwracać szczególną uwagę na 
jednostki masy, objętości i gęstości. 
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To było w klasie siódmej 

Energia i termodynamika

Praca i moc

• Praca jest wykonywana wtedy, gdy na ciało działa 
siła, a ciało porusza się w kierunku innym niż pro-
stopadły do kierunku działania siły. 

• Jeżeli kierunek działania siły jest zgodny z kierunkiem ruchu ciała, to pracę oblicza 
się ze wzoru:

 

Z powyższej definicji pracy wynika, że w układzie SI jednostką pracy jest iloczyn 
 niutona i metra. Jednostkę tę nazwano dżul (1 J): 1 J = 1 N · 1 m

• Moc określa się jako iloraz pracy i czasu, w jakim praca ta została wykonana:

• Moc urządzenia informuje o tym, jaką pracę wykonuje urządzenie w jednostce 
czasu. Jednostką mocy jest wat (1 W). Urządzenie ma moc 1 W, jeśli w czasie 1 s 
wykonuje pracę 1 J. 

• Ciało, które ma energię, jest zdolne do wykonania pracy. ΔE = W.

praca = siła ∙ droga  W = F · s

moc = czas
praca

  tP W
=

Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości

• Każde ciało unoszone na pewną wysokość nad poziomem odniesienia (np. 
powierzchnią Ziemi) zwiększa swoją energię potencjalną grawitacji, a przyrost ten 
jest tym większy, im wyżej ciało zostało uniesione. Przyrost energii potencjalnej 
ciała jest równy pracy wykonanej przy jego unoszeniu i można go obliczyć ze wzoru:

• Z im większej wysokości spada ciało, tym bardziej maleje jego energia potencjalna 
ciężkości i tym większą może wykonać pracę.

• Odkształcone ciało, np. napięty łuk lub ściśnięta sprężyna, powracając do pierwotnej 
postaci, wykonuje pracę dzięki energii potencjalnej sprężystości. 

przyrost energii       masa       przyspieszenie
   potencjalnej     =   ciała   ∙        ziemskie        ∙  wysokość  ΔEp = m · g · h

kierunek ruchu

s

F
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Powtórzenie. Energia i termodynamika

Energia  kinetyczna.  Zasada zachowania energii

• Każde poruszające się ciało ma energię kinetyczną. Im większe są masa ciała i pręd-
kość jego ruchu, tym większa jest energia kinetyczna ciała i tym większą pracę to 
ciało może wykonać. 

• Energię kinetyczną można obliczyć ze wzoru:

• Jeżeli dowolny układ ciał nie wymienia energii z otoczeniem, to jego całkowita ener-
gia jest stała. Taki układ nazywa się układem izolowanym (odosobnionym).

• Określona ilość energii jednego rodzaju może zostać zamieniona w równą ilość ener-
gii innego rodzaju.

• Zasada zachowania energii mechanicznej: W izolowanym układzie ciał przy braku 
oporów ruchu całkowita energia mechaniczna nie ulega zmianie: ΔE = 0 J.

energia         masa ciała ∙ prędkość2

 kinetyczna
 = 

                     2 
vE m
2k

2
=

E = Ek + Ep = constans

Przykład 1. Obliczanie pracy i mocy 

Dany jest wykres zależności siły, jaką działał silnik wcią-
garki przesuwający ładunek, od drogi, jaką pokonał ładu-
nek. Przyjmij, że siła i przesunięcie mają zgodne kierunki 
i zwroty. 

a) Oblicz pracę wykonaną na drodze 5 m. 

b) Oblicz moc silnika, jeżeli przesunięcie ładunku na drodze 5 m trwało 15 s.

Rozwiązanie: 

a) Z wykresu odczytujemy, że na drodze 5 m działała siła 
30 N. Wykonaną pracę obliczamy ze wzoru: 

W = F ∙ s
W = 30 N ∙ 5 m = 150 J

b) Moc jest ilorazem wykonanej pracy i czasu, w którym została wykonana: P t
W= , 

zatem:
P 15

150 10s
J W= =

Odpowiedź: Silnik wciągarki wykonał pracę 150 J. Pracował z mocą 10 W.

20

20

40

4 6 s

S

FW = F . s

 [m]

F [N]

Praca jest liczbowo równa polu 
powierzchni pod wykresem 
zależności siły od drogi. 
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To było w klasie siódmej 

Przykład 2. Obliczanie energii potencjalnej i energii kinetycznej 

Z pewnej wysokości z drzewa spadło jabłko o masie 0,2 kg. Owoc uderzył w ziemię z pręd-
kością 6 s

m, a jego spadanie można uznać za swobodne. Przyjmij, że g = 10 kg
N  oraz że ener-

gia potencjalna na poziomie ziemi wynosi 0 J.

a) Oblicz końcową energię mechaniczną jabłka, gdy uderza 
ono w ziemię.

b) Oblicz początkową energię mechaniczną jabłka w chwili 
oderwania od gałęzi.

c) Oblicz wysokość, z jakiej spadło jabłko.

d) Wykonując odpowiednie przekształcenia wzorów 
i rachunki, wykaż, że wysokość, z jakiej spadło jabłko, 
można obliczyć bez znajomości masy jabłka. Za pomocą odpowiednich obliczeń 
wykaż, że niezależnie od masy wynik jest taki sam jak w podpunkcie c). 

Rozwiązanie: 

a) Jeżeli przyjmiemy, że w momencie, gdy jabłko spadło na ziemię, jego energia poten-
cjalna wynosiła 0 J, to całkowitą energią mechaniczną jest tylko energia kinetyczna. 
Obliczamy ją ze wzoru: 

vE m
2k

2
=

Podstawiamy dane liczbowe:          , ,E 0 2 2
6

3 6kg Jk
s
m 2

$= =
_ i

Odpowiedź: Końcowa energia mechaniczna jabłka wynosi 3,6 J.

b) Jeżeli spadanie jabłka było swobodne, to spełniona jest zasada zachowania energii 
mechanicznej. 

Odpowiedź: Początkowa energia mechaniczna jest równa końcowej energii mechanicz-
nej, czyli wynosi 3,6 J.

c) Początkowa energia mechaniczna jabłka była jednocześnie jego energią potencjalną 
na nieznanej wysokości h. Przekształcamy wzór na energię potencjalną grawitacji: 

Ep = m ∙ g ∙ h   | : mg

h mg
Ep

=

Podstawiamy dane liczbowe     
,

, ,h
0 2 10

3 6 1 8
kg

J m
kg
N

$
= =

Odpowiedź: Jabłko spadło z wysokości 1,8 m.

EkA = 0 JEpA = mgh

EpB = 0 J

h

EkB = mv2

2

m

A

B

kg kg

J
N N

N m
mJ

N$

$
= = =  
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Powtórzenie. Energia i termodynamika

d) Jeżeli jabłko spadało swobodnie, to początkowa energia potencjalna jabłka była 
równa jego końcowej energii kinetycznej:

vmm g h 2
2

$ $ =

Dzielimy równanie stronami przez mg i otrzymujemy: 

  v :m g h m mg2
2

$ $ $ ;=

  v
m g

m g h
m m g2

2

$
$ $

$ $ $=Y Y
Y Y

Y Y

vh g2
2

$=

Podstawiamy dane liczbowe:

,h
2 10

6
1 8 m

kg
N

s
m 2

$
= =
_ i

Odpowiedź: Wykazaliśmy, że wysokość, z jakiej spadło jabłko, można obliczyć bez 
znajomości masy jabłka. Wynik obliczeń jest taki sam jak w podpunkcie c). 

Temperatura, skale temperatur

•  Temperatura ciała jest miarą średniej energii kinetycznej 
cząsteczek, z których zbudowane jest ciało.

• Jeżeli dwa ciała tworzące jeden układ mają taką samą 
temperaturę, to są w stanie równowagi termicznej (nie 
następuje przepływ ciepła między tymi ciałami).

• Jednostką temperatury w układzie SI jest  kelwin (1 K). 
W życiu codziennym w wielu krajach (m.in. w Polsce) 
stosowana jest jednak skala Celsjusza (1°C).

• Różnica temperatur w skali Kelvina odpowiada różnicy 
temperatur w skali Celsjusza. ΔT [K] = ΔT [°C].

• W skali Kelvina za 0 K przyjęto najniższą możliwą teore-
tycznie temperaturę – temperaturę  zera bezwzględnego.

kg
s
m

N
kg

s
m

kg
kg

s
m

m
s

m

N
s
m

s
m2

2
2
2

2
2 2

2
2

2

$ $
$

$

= = =

= =

 

Najniższą temperaturę 
powietrza na Ziemi 
zanotowno na Antarktydzie.

Najwyższą temperaturę 
powietrza na Ziemi 
zanotowano w Libii na 
Saharze.

7 27 47 67 87 107 127 147 167 187–253 –233 –213 –193 –173 –153 –133 –113 –93 –73 –53 –33 –13
°C

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240   260 300 320082 340 360 380 400 420 440 460

K

373

1000

273     0

–273     
zero bezwzględne zamarzanie wody wrzenie wody

57,8°C

–89,2°C
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 Energia wewnętrzna 

• Energia wewnętrzna ciała jest sumą energii kinetycznych wszystkich cząsteczek, 
z których zbudowane jest ciało, i energii potencjalnych związanych z wzajemnym 
oddziaływaniem tych cząsteczek.

• Wzrost energii wewnętrznej może nastąpić wskutek wykonania pracy i/albo prze-
kazywania energii w postaci ciepła.

•  Ciepło Q to ilość energii wewnętrznej przekazanej między ciałami o różnych tem-
peraturach bez wykonywania pracy.

Sposoby przekazywania ciepła

• Wyróżnia się trzy sposoby przekazywania ciepła opisane poniżej.

Sposoby przekazywania ciepła

zachodzi przy 
bezpośrednim 
kontakcie ciał o różnych 
temperaturach (przepływ 
ciepła zachodzi od ciała 
o wyższej temperaturze 
do ciała o niższej 
temperaturze).

Przewodnictwo cieplne

jest to zjawisko, 
które polega na 
przemieszczaniu się 
ogrzanej cieczy (lub gazu) 
do góry, podczas gdy 
chłodniejsza ciecz (gaz) 
zajmuje miejsce ogrzanej.

Konwekcja

jest to sposób 
przekazywania ciepła 
na odległość (może 
zachodzić również 
w próżni).

Promieniowanie

przewodnictwo 
cieplne

konwekcja

promieniowanie
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Pierwsza zasada termodynamiki

•  Pierwsza zasada termodynamiki: Jeżeli praca wykonana nad ciałem prowadzi 
w całości do przyrostu energii wewnętrznej, to całkowity przyrost energii wewnętrz-
nej ciała jest równy sumie pracy wykonanej nad ciałem i pobranego ciepła.

• Ilustracja pierwszej zasady termodynamiki

  przyrost energii       praca wykonana               ilość ciepła
  wewnętrznej     

=
       nad ciałem        

+
   pobranego przez ciało  ΔEw = W + Q

Ciepło właściwe

•  Ciepło właściwe jest równe liczbowo takiej ilości ciepła, która jest potrzebna do 
ogrzania 1 kg substancji o 1 K (lub o 1°C):

• Ilość ciepła pobranego (lub oddanego) przez ciało można obliczyć ze wzoru:

• Woda ma prawie największe ciepło właściwie spośród wszystkich substancji i dla-
tego wolniej niż inne substancje się ogrzewa i wolniej stygnie.

ciepło właściwe = 
ciepło pobrane przez ciało

masa ciała ∙ przyrost temperatury   c m T
Q
$ D

=

ciepło pobrane          ciepło                         przyrost
   przez ciało       =  właściwe  ·  masa  ·  temperatury   

Q = c · m · ΔT

Jeżeli praca jest 
wykonana nad 
układem, 
to W > 0.

Jeżeli ciepło 
dopływa do 
układu, to Q > 0.

Jeżeli układ 
wykonuje pracę, 
to W < 0.

Jeżeli ciepło 
odpływa 
z układu, 
to Q < 0.

ΔEw = W + Q
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Zmiany stanów skupienia. Temperatura topnienia i temperatura wrzenia

• Ciała o regularnym uporządkowanym układzie atomów lub cząsteczek to kryształy, 
a ciała, w których atomy lub cząsteczki są ułożone chaotycznie, to tzw. ciała bezpo-
staciowe (amorficzne).

• Substancje krystaliczne topnieją w stałej temperaturze, zwanej temperaturą top-
nienia.

• Dla ciał o budowie krystalicznej temperatura topnienia jest równa temperaturze 
krzepnięcia, natomiast ciała bezpostaciowe nie mają określonej temperatury top-
nienia i krzepnięcia.

• Parowanie cieczy zachodzi jedynie na jej powierzchni swobodnej. Parowanie 
zachodzi w każdej temperaturze, w której substancja jest w stanie ciekłym, ale im 
temperatura jest wyższa, tym szybciej przebiega proces parowania.

• Wrzenie to gwałtowne parowanie cieczy odbywające się w całej jej objętości. Tem-
peratura wrzącej cieczy nie wzrasta.

• Zmiany stanów skupienia zilustrowano poniżej.

krzepnięcie

topnienie

skraplanie

parowanie

sublimacja

ciecz gazciało stałe

resublimacja
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I

Elektrostatyka

Z tego rozdziału dowiesz się:
• na czym polega zjawisko elektryzowania,
• jakie są sposoby elektryzowania ciał,
• jak pokazać elektryzowanie przez dotyk 

i przez potarcie,
• jak oddziałują ze sobą ładunki elektryczne,
• w jaki sposób pokazać wzajemne 

oddziaływanie ciał naelektryzowanych, 
• czym się różnią przewodniki od izolatorów,

• czy można naelektryzować przewodnik 
i izolator,

• jak jest zbudowany elektroskop i do 
czego służy,

• w jaki sposób można rozładować 
elektroskop,

• co to jest ładunek elementarny i jaka jest 
jego jednostka. 
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Elektryzowanie ciał
Cel lekcji: Dowiesz się, czym zajmuje się elektrostatyka i kiedy ciała się elektryzują, a także 
jak oddziałują ze sobą ciała obdarzone ładunkiem elektrycznym. Poznasz również rodzaje 

ładunków elektrycznych. 

Czym zajmuje się elektrostatyka 

Zapewne miewasz kłopoty z niesfornymi włosami, które – energicznie szczotko-
wane – nie układają się zgodnie z twoją wolą. Kiedy zdejmujesz szybkim ruchem 
sweter, słyszysz charakterystyczne trzaski, którym towarzyszą przeskoki iskier, 
wyraźnie widoczne zwłaszcza w ciemności. Gdy ślizgasz się w butach po wełnia-
nym dywanie, a następnie dotykasz innej osoby lub klamki, nie tylko widzisz, lecz 
także czujesz przeskok iskry. 

1

Czasem –  bez względu na to, 
co robimy –  włosy nie chcą 
się ułożyć. 

Właśnie takimi zjawiskami, często spotykanymi 
w życiu codziennym, zajmuje się elektrostatyka. 

Oddziaływania elektrostatyczne znane były już w sta-
rożytności. Niezwykłe właściwości bursztynu, który 
– potarty suknem – przyciąga niektóre lekkie ciała, 
zauważył już w  VI w. p.n.e. Tales z  Miletu, wielki 
grecki filozof, przyrodnik, astronom i matematyk. 
Minęło jednak ponad dwa tysiące lat, zanim angielski 
fizyk William Gilbert (czyt. łiliam gilbert) stwierdził 
na podstawie licznych eksperymentów, że także inne 
ciała po potarciu zachowują się podobnie jak bursztyn. 
Nazwa elektryczność pochodzi od słowa elektron, które 
w języku greckim oznacza bursztyn.

Kiedy ciała się elektryzują

Przeprowadzanie doświadczeń z elektrostatyki i  ich 
analiza pozwolą ci zaobserwować zjawiska elektryzo-
wania się ciał i poznać prawa rządzące tymi zjawiskami.
Wykonaj najprostsze doświadczenia z tej dziedziny.

Uwaga. Doświadczenia z elektrostatyki najlepiej wyko-
nywać w suche dni lub przy włączonych kaloryferach.

Elektrostatyka to część nauki o  elektryczności, 
która dotyczy oddziaływań i właściwości ładunków 
elektrycznych w stanie spoczynku. 

Potarty suknem bursztyn 
przyciąga skrawki nitki.
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1 DOŚWIADCZENIE 

2 DOŚWIADCZENIE 

Z doświadczeń wynika, że różne potarte ciała przycią-
gają inne drobne ciała. Dzieje się tak dlatego, że pod-
czas pocierania ciała elektryzują się, czyli gromadzą 
ładunek elektryczny.

Dwa rodzaje ładunków elektrycznych  
i ich wzajemne oddziaływanie
Czy naelektryzowane ciała zawsze się przyciągają? Aby 
się tego dowiedzieć, wykonaj kolejne doświadczenia.

Woreczek potarty o kartkę, ścianę czy drewniane drzwiczki przyczepiał się do nich. 
Folia aluminiowa nie wykazywała takich właściwości.

1. Przygotuj: kilka woreczków foliowych 
(np. śniadaniowych), kartkę i folię aluminiową.

2. Potrzyj woreczkiem o kartkę i unieś ją. 
Co obserwujesz?

3. Potrzyj następnym woreczkiem o drewniane 
drzwi szafki, a kolejnym o ścianę. Co zauważasz?

4. Powtórz doświadczenie, używając folii 
aluminiowej zamiast woreczków. Co obserwujesz?

Woreczek foliowy potarty o kartkę 
przyczepia się do niej.

1. Przygotuj: duży talerz lub miskę, styropian i balon.
2. Pokrusz styropian do miski albo na talerz tak, aby 

całkowicie przykryć dno naczynia. 
3. Potrzyj nadmuchanym balonem o pokruszony styropian. 
4. Unieś balon. Co obserwujesz?

Kawałki styropianu 
przywarły do balonu.
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3 DOŚWIADCZENIE 

Oddziaływania elektrostatyczne znalazły 
zastosowanie m.in. w kryminalistyce, w takich 
technikach śledczych jak daktyloskopia – przy 
zbieraniu odcisków linii papilarnych – oraz 
traseologia – przy zabezpieczaniu śladów 
obiektów poruszających się, np. bieżników 
opony samochodowej, śladów po butach.

FIZYKA WOKÓŁ NAS

1. Przygotuj: statyw, żyłkę wędkarską, kawałek tkaniny, papier (np. gazetę), dwie słomki 
do napojów i szklankę.

2. Na statywie zawieś na żyłce wędkarskiej jedną słomkę i potrzyj ją kawałkiem tkaniny.
3. Do zawieszonej słomki zbliż drugą słomkę, również potartą kawałkiem tkaniny. 

Zaobserwuj, co się stanie.
4. Potrzyj szklankę papierem i zbliż ją do potartej tkaniną słomki zawieszonej na statywie. 

Co obserwujesz? 

Potarte słomki odpychają się. Potarta szklanka i potarta 
słomka przyciągają się.

ElektrostatykaI



4 DOŚWIADCZENIE 

Na podstawie doświadczeń 3 i 4 można stwierdzić, 
że pocieranie niektórych substancji wywołuje w nich 
zmiany, powodujące pojawienie się oddziaływania 
(przyciągania lub odpychania). Po wykonaniu długiej 
serii doświadczeń podobnych do doświadczeń 3 i 4, 
z użyciem różnych substancji, można by stwierdzić, że 
elektryzujące się materiały można podzielić na dwie 
kategorie. Materiały należące do tej samej kategorii po 
naelektryzowaniu odpychają się, a materiały należące 
do różnych kategorii – przyciągają się. Skłoniło to fizy-
ków do przypisania naelektryzowanym ciałom cechy 
zwanej  ładunkiem elektrycznym, oznaczanym sym-
bolem q. Wartość q może być dodatnia albo ujemna. 
Jednej ze wspomnianych kategorii przypisano ładunki 
dodatnie (q > 0), a drugiej – ładunki ujemne (q < 0).

Wyróżnia się dwa rodzaje ładunków elektrycz-
nych: dodatnie i ujemne. Dwa ciała naelektryzowane 
ładunkami jednoimiennymi (tego samego znaku) się 
odpychają, a dwa ciała naelektryzowane ładunkami 
różnoimiennymi (różnych znaków) – przyciągają. 

1. Przygotuj: trzy baloniki, nitkę, kawałek tkaniny i wełnianą rękawiczkę.
2. Nadmuchaj dwa baloniki i powieś je na nitkach blisko siebie, ale tak, aby się nie stykały. 
3. Następnie potrzyj je energicznie kawałkiem tkaniny. Co obserwujesz?
4. Załóż wełnianą rękawiczkę i potrzyj nią trzeci balonik. Co zauważasz?

Wskazówka. Nie wszystkie baloniki można wystarczająco mocno naelektryzować. Jeżeli 
doświadczenie się nie powiedzie, spróbuj użyć innych baloników.

++

− −

+ −

Ładunki różnoimienne (różnych
znaków) przyciągają się.

Ładunki jednoimienne (tego
samego znaku) odpychają się.

Ładunek elektryczny 
będziemy dalej nazywać 
w skrócie ładunkiem. 

Balonik przywiera do rękawiczki.Baloniki się odpychają. 
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Przedstawiona na fotografii maszyna elektrostatyczna 
pozwala na gromadzenie dużych ładunków elektrycz-
nych obydwu znaków w tzw. butelkach lejdejskich. Są to 
urządzenia przypominające wysokie szklanki, pokryte 
zarówno z zewnątrz, jak i od środka odizolowanymi od 
siebie warstwami metalu. 

Maszyna elektrostatyczna.

butelka lejdejska

  
TO NAJWAŻNIEJSZE

• Ładunek elektryczny to cecha niektórych ciał pojawiająca się w wyniku ich 
pocierania (oraz innych procesów, które poznasz wkrótce), powodująca, że ciała 
te zaczynają oddziaływać ze sobą na odległość.

• Istnieją dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie i ujemne.

• Ładunki jednoimienne się odpychają, a różnoimienne się przyciągają.

• Między naelektryzowanymi ciałami występuje oddziaływanie 
elektrostatyczne.

Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA  
ZAPISZ W ZESZYCIE

Wskaż zjawiska, które zachodzą w wyniku oddziaływania elektrostatycznego.

A. Kartka przykleja się do zwilżonej szyby.

B. Grzebień przyciąga rozczesywane włosy.

C. Zgarniane ze stołu kawałki styropianu przyczepiają się do dłoni.

D. Stalowe szpilki są przyciągane przez magnes.

Dopasuj cyfry do liter tak, aby powstały informacje prawdziwe. 

A. Ładunki jednoimienne

B. Ładunki różnoimienne 

I. przyciągają się. 
II. odpychają się. 
III. nie oddziałują na siebie.

Przyporządkuj cechy oddziaływań do ich rodzajów. Przerysuj tabelę do 
zeszytu. Uzupełnij ją, wpisując numer cechy oddziaływań do właściwej 
kolumny.

1 

2 

3 
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Uwaga. Niektóre cechy mogą dotyczyć zarówno oddziaływań 
grawitacyjnych, jak i elektrostatycznych, a niektóre mogą w ogóle nie 
pasować.

I. Mogą występować na odległość.

II. Nie występują na odległość. 

III. Zawsze powodują przyciąganie. 

IV. Zawsze powodują odpychanie. 

V. Mogą powodować zarówno 
przyciąganie, jak i odpychanie. 

Oddziaływania elektrostatyczne Oddziaływania grawitacyjne

Jacek narysował wektory sił, jakimi działają na siebie naelektryzowany 
balon i skrawek papieru, który unosi się w stronę balonu. Swój rysunek 
skomentował następująco: 

Zarówno balon, jak i papierek przyciągają się 
wzajemnie, co wynika z trzeciej zasady dynamiki. 
Balon jest znacznie większy, więc przyciąga 
papierek większą siłą niż papierek przyciąga balon. 

Czy rozumowanie Jacka jest poprawne? Uzasadnij 
odpowiedź. 

Cztery kulki zostały naelektryzowane. Na rysunkach przedstawiono, jak 
oddziałują niektóre z nich, gdy zostaną zawieszone obok siebie na nitkach. 

Spośród poniższych zdań wybierz zdania prawdziwe. 

I. Kulki 1 i 4 będą się przyciągać.

II. Kulki 2 i 3 będą się przyciągać.

III. Kulki 2 i 4 będą się odpychać.

IV. Kulki 1 i 2 mają ładunki tego samego znaku.

V. Spośród wszystkich kulek trzy mają ładunek tego samego znaku. 

VI. Kulka 3 ma na pewno ładunek ujemny, a kulka 4 – na pewno ładunek 
dodatni. 

4 

5 

1 2 3 4 1 32 3 4 3
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Wykonaj doświadczenie.6 

5 DOŚWIADCZENIE 

1. Przygotuj: dwie słomki do napojów, 
wykałaczkę, kawałek styropianu, 
plastikową linijkę oraz kawałek 
wełnianej tkaniny. 

2. Za pomocą ostrego narzędzia zrób 
w słomce dwa otwory, a następnie 
przełóż przez nie wykałaczkę. 
Otwory muszą być większe niż 
średnica wykałaczki, aby słomka 
mogła się swobodnie obracać na 
wykałaczce. 

3. Wbij wykałaczkę ze słomką w kawałek styropianu lub połóż ją na brzegu stołu 
i dociśnij książką. 

4. Potrzyj obie słomki wełnianą tkaniną, następnie zbliż słomkę trzymaną w ręce do 
wiszącej słomki. Co obserwujesz?

5. Na podstawie wyniku przeprowadzonego doświadczenia wybierz poprawne 
uzupełnienia zdań.
Obie słomki naelektryzowały się A/ B/ C/ D, ponieważ E/ F/ G. 
A. na pewno ładunkami dodatnimi 
B. na pewno ładunkami ujemnymi 
C. ładunkami tego samego znaku, ale nie wiadomo jakiego 
D. ładunkami przeciwnych znaków 
E. przyciągały się 
F. odpychały się 
G. nie przyciągały się ani nie odpychały 

6. Plastikowa linijka potarta wełnianą 
tkaniną elektryzuje się ujemnie. Czy 
na podstawie tego, jak oddziałują 
ze sobą naelektryzowane ciała, 
można stwierdzić, jakimi ładunkami 
naelektryzowały się słomki 
w pierwszym etapie doświadczenia? 

7. Sprawdź to doświadczalnie 
i uzasadnij odpowiedź.
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Budowa atomu. Jednostka 
ładunku elektrycznego

Cel lekcji: Dowiesz się, jak jest zbudowany atom, czym jest ładunek elementarny oraz 
na czym polega elektryzowanie się ciał. 

Z czego jest zbudowany  atom

Prawidłowy opis atomu jest możliwy dopiero po poznaniu mechaniki kwantowej, 
której nie ma w programie szkoły podstawowej. Zatem na razie wyobrazimy sobie 
atom w formie uproszczonej, jako składający się z dodatnio naładowanego jądra 
i  elektronów – cząstek o ładunku ujemnym, krążących wokół jądra z dużą pręd-
kością. W skład jądra wchodzą  protony – cząstki o ładunku dodatnim – oraz elek-
trycznie obojętne  neutrony. Atomy są bardzo małe. Mają promień rzędu 10–10 m 
i masę od około 1,67 · 10–27 kg do około 5 · 10–25 kg. Masa elektronu jest 1836 razy 
mniejsza od masy protonu lub neutronu, dlatego w jądrze atomowym jest skupiona 
prawie cała masa atomu.
Elektrony krążą wokół jądra w  różnych odległościach od niego, tworząc tzw. 
powłoki elektronowe (patrz ilustracja poniżej).

2

Budowa atomu

Każdy proton ma 
taką samą porcję 
dodatniego ładunku 
zwaną ładunkiem 
elementarnym.

Jądro atomu składa 
się z dodatnich 
protonów
oraz obojętnych 
elektrycznie 
neutronów.

Każdy elektron ma 
taką samą porcję 
ujemnego ładunku 
równą co do 
wartości ładunkowi 
elementarnemu. 
Masa elektronu 
jest prawie 2000 
razy mniejsza od 
masy protonu lub 
neutronu.

Rozmiary jądra są w rzeczywistości około 100 000 razy mniejsze niż rozmiary 
całego atomu. Gdyby jądro atomu powiększono do rozmiarów kuli o średnicy 
1 m, to elektrony krążyłyby w odległości około 50 km od niej. 

W obojętnym 
elektrycznie atomie 
liczba protonów 
w jądrze jest równa 
liczbie elektronów 
poruszających się 
wokół jądra. 

Uproszczony model 
atomu węgla.



 Ładunek elementarny

Atom jest elektrycznie obojętny, ponieważ ma taką samą 
liczbę protonów i elektronów. Proton ma dodatni ładu-
nek elektryczny, a elektron – ładunek ujemny. Wartości 
ładunku elektronu i protonu są takie same, różnią się 
tylko znakiem. Oznacza się je odpowiednio –e oraz e. 
Ładunek o wartości e jest równy: e = 1,602  · 10–19 C 
i nazywamy go ładunkiem elementarnym.
Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jest 
1  kulomb (1 C). Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska 
francuskiego fizyka Charles'a Augustina de Coulomba 
(czyt. szarla ogistena de kulomba). 
Kulomb jest to bardzo duży ładunek elektryczny: 

1 C = 6,24 · 1018 e

 Elektryzowanie ciała a przemieszczanie 
się elektronów
Jeżeli z  ostatniej powłoki, tzw. powłoki walencyj-
nej, zostają oderwane elektrony (jeden lub kilka), to 
elektryczna równowaga takiego atomu jest wówczas 
zachwiana – powstaje  jon. 
Jon dodatni, zwany kationem, powstaje wtedy, gdy od 
atomu zostają oderwane elektrony (jeden lub kilka). 
Gdy natomiast atom przyjmuje na swoją powłokę 
walencyjną dodatkowe elektrony, wówczas powstaje 
jon ujemny – anion.
W trakcie pocierania dwóch obojętnych elektrycznie 
ciał, takich jak balonik i kawałek tkaniny, zachodzi 
właśnie odrywanie i  przyłączanie elektronów. Nie-
które elektrony odrywają się od atomów jednego ciała 
(np. tkaniny) i przechodzą na powierzchnię drugiego 
ciała (np. balonika). Dzięki temu na baloniku gromadzi 
się nadmiar ładunków ujemnych, a na tkaninie pozo-
staje niedobór ładunków ujemnych. 

Elektryzowanie ciał polega na przenoszeniu elek-
tronów z jednego ciała na drugie. Uwięzione 
w jądrach atomów dodatnio naładowane protony 
nie mogą się w ten sposób przemieszczać.

CIEKAWOSTKA 

Charles Augustin de Coulomb 
(1736–1806), francuski fi zyk, 
był ofi cerem w wojskach 
inżynieryjnych. Zajmował się 
zagadnieniami elektrostatyki, 
magnetyzmu i teorii maszyn 
prostych. Odkrył 
i sformułował prawo 
wzajemnego oddziaływania 
dwóch ładunków 
elektrycznych, zwane 
prawem Coulomba. 

Ch.A. de Coulomb.

−
−

−
−−
+ + +

+
+

Balonik naelektryzował się 
ujemnie, ponieważ zyskał 
część elektronów z tkaniny. 
Tkanina naelektryzowała się 
dodatnio, ponieważ część 
elektronów z obojętnych 
elektrycznie atomów 
przemieściła się na balonik, 
a więc pozostało w niej 
więcej protonów o ładunku 
dodatnim niż elektronów 
o ładunku ujemnym. 
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Skoro między ciałami przemieszczają się elektrony, to najmniejsza porcja nadmia-
rowego ładunku, jaka może zostać zgromadzona na danym ciele, jest równa war-
tości ładunku elementarnego (odpowiednio ze znakiem  „–”,  jeżeli mamy nadmiar 
jednego elektronu, albo ze znakiem „+”,  jeżeli jednego elektronu brakuje). 

Jaki jest znak ładunku

Skąd możemy się dowiedzieć, czy dana substancja elektryzuje się dodatnio czy 
ujemnie? To, jakim ładunkiem elektryzuje się dany materiał przez pocieranie, 
można odczytać z tzw. szeregu tryboelektrycznego (patrz rysunek poniżej). 
Substancja znajdująca się bliżej znaku + elektryzuje się dodatnio, a substancja bliżej 
znaku – elektryzuje się ujemnie. Jeśli np. szkło potrzemy bawełną, naelektryzuje się 
ono dodatnio, a bawełna – ujemnie. Im dalej od siebie w szeregu tryboelektrycznym 
znajdują się dane dwie substancje, tym silniej się one elektryzują.
 

Szereg tryboelektryczny.

Każdy ładunek zgromadzony na naelektryzowanym ciele jest wielokrotnością 
ładunku elementarnego.
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TO NAJWAŻNIEJSZE

• Atom jest zbudowany z jądra i elektronów tworzących powłoki elektronowe. 
W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.

• W obojętnym elektrycznie atomie liczba protonów w jądrze jest równa liczbie 
elektronów poruszających się wokół jądra.

• Protony mają ładunek dodatni, elektrony mają ładunek ujemny, a neutrony są 
elektrycznie obojętne.

• Ładunek elementarny to ładunek elektryczny protonu, którego wartość wynosi 
e = 1,602 · 10–19 C. Jednostką ładunku w układzie SI jest kulomb (1 C).

• Każdy ładunek zgromadzony na naelektryzowanym ciele jest wielokrotnością 
ładunku elementarnego.

• W trakcie elektryzowania między ciałami mogą przemieszczać się jedynie 
elektrony. Protony nie mogą się przemieszczać z jednego ciała na drugie.
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Dopasuj litery do cyfr tak, aby powstały informacje prawdziwe. 

Oblicz, jaki nadmiarowy ładunek uzyska atom, który:

a) przyjmie na swoją powłokę dwa elektrony,

b) straci jeden elektron,

c) przyjmie na swoją powłokę trzy elektrony.

Na podstawie poniższego rysunku wskaż zdania prawdziwe. 

A. Na schemacie przedstawiono kation. 

B. Jądro składa się z dwóch protonów i jednego neutronu. 

C. Całkowity ładunek jądra jest równy 3,2 · 10–18 C.

D. Przedstawiony układ jest elektrycznie obojętny. 

E. Wokół jądra poruszają się dwa elektrony.

1 

2 

3 

Obliczanie ładunku elektrycznego
Wiedząc, że ładunek elementarny e ma wartość 1,602 ∙ 10−19 C, oblicz ładunek 
elektryczny (podaj wartość i znak) jonu, w którym brakuje trzech elektronów.

Rozwiązanie:
Jeżeli brakuje trzech elektronów, to znaczy, że jon ma trzy elementarne ładunki 
dodatnie:

q = 3 ∙ e = 3 ∙ 1,602 ∙ 10−19 C = 4,806 ∙ 10−19 C

Odpowiedź: Ładunek elektryczny jonu jest dodatni i wynosi 4,806 ∙ 10−19 C.

PRZYKŁAD 

−

−

+
+

I. Proton 

II. Elektron 

III. Neutron  

IV. Anion

V. Kation 

A. to jon ujemny – powstaje, gdy atom przyjmie elektron.

B. to jon dodatni – powstaje, gdy od jakiegokolwiek 
atomu zostanie oderwany przynajmniej jeden elektron.

C. to jon dodatni – powstaje, gdy atom przyjmie elektron.

D. ma ładunek ujemny.

E. jest elektrycznie obojętny.

F. ma ładunek dodatni.

Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE
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Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

a) Szkło potarte jedwabiem elektryzuje się dodatnio, wobec tego A/ B 
przemieszczają się C/ D, wskutek czego jedwab elektryzuje się E/ F. 

A. protony

B. elektrony

C. ze szkła na jedwab

D. z jedwabiu na szkło

E. ujemnie 

F. dodatnio 

b) Polipropylenowe opakowanie potarte wełną elektryzuje się ujemnie, wobec 
tego A/ B przemieszczają się C/ D, wskutek czego wełna elektryzuje się E/ F. 

A. protony

B. elektrony

C. z polipropylenu na wełnę

D. z wełny na polipropylen

E. ujemnie

F. dodatnio 

Określ, czy ciało jest naelektryzowane dodatnio, ujemnie, czy jest obojętne 
elektrycznie, jeżeli:

a) znajduje się w nim o 4 · 106 więcej elektronów niż protonów,

b) składa się z 5 · 1028 atomów, a w każdym atomie znajduje się 6 protonów,  
6 elektronów i 6 neutronów, 

c) znajduje się w nim o 7,3 · 104 więcej protonów niż elektronów, 

d) znajduje się w nim 6,5 · 1024 protonów oraz 8,5 · 1024 elektronów, 

e) w jednym atomie na milion brakuje dwóch elektronów.

Zdarza się, że podczas dotykania 
metalowego przedmiotu, np. klamki, 
odczuwamy nieprzyjemne ukłucie 
związane z ładunkiem elektrycznym 
przepływającym między naszym 
ciałem a metalowym przedmiotem. 
Jest to wyraźnie wyczuwalne, gdy 
przepływający ładunek wynosi 
około 600 nC. Oblicz, ile elektronów 
przepływa wtedy między ręką 
a metalowym przedmiotem.

Czy może istnieć jon o ładunku 4 · 10–19 C? Odpowiedź uzasadnij.

4 

5 

6 

7 
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 Przewodniki i  izolatory
Cel lekcji: Dowiesz się, jaka jest różnica w budowie wewnętrznej przewodników 
i izolatorów elektrycznych oraz poznasz ich zastosowania.

Budowa przewodników i izolatorów

Przypomnij sobie doświadczenie 1 ze str. 31. Potarty woreczek foliowy przywierał 
do kartki lub ściany, podczas gdy folia aluminiowa nie wykazywała takich właści-
wości. Dlaczego? 
Otóż ciała stałe różnią się właściwościami elektrycznymi. W metalach elektrony 
walencyjne nie są związane z atomami i tworzą wewnątrz przewodnika tzw. gaz 
elektronowy. Mogą się one swobodnie poruszać w obrębie całej bryły metalu i stąd 
ich nazwa:  elektrony swobodne. Metale są przewodnikami. Po potarciu folii alu-
miniowej ładunek natychmiast przemieścił się (przez twoją rękę) między naelektry-
zowanym metalem (folią aluminiową) i ziemią, a obojętny elektrycznie przewodnik 
i kartka lub ściana nie przyciągały się.

Przewodnikami prądu są wszystkie metale. Szkło, drewno i plastik to izolatory elektryczne.

Takie materiały jak szkło, ebonit, drewno czy plastik należą do tzw. izolatorów. Ich 
budowa wewnętrzna charakteryzuje się tym, że elektrony są mocno związane z ato-
mami (lub cząsteczkami) i nie mają możliwości swobodnego ruchu w obrębie ciała. 

W izolatorach elektrony są mocno związane 
z atomami (cząsteczkami) i nie mogą się 
przemieszczać. 

W przewodnikach niektóre elektrony, 
tzw. swobodne, mogą się przemieszczać.
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6 DOŚWIADCZENIE 

Ponieważ elektrony w izolatorach nie mogą się swobodnie poruszać, przemieszczają 
się między izolatorami tylko w miejscach ich styku. 
Izolatorami są m.in.: powietrze, czysta chemicznie (destylowana) woda, guma, two-
rzywa sztuczne, szkło, ceramika, drewno.

Elektryzowanie przewodników

Wykonując doświadczenie, przekonasz się, że przewodnik też można naelektryzować.

Ze względu na to, czy istnieje możliwość swobodnego przepływu ładunków 
elektrycznych, substancje dzieli się na przewodniki i izolatory.

Po zakręceniu korbą maszyny puszki potoczyły się w przeciwne strony – ode-
pchnęły się, ponieważ zostały naelektryzowane jednoimiennie. Jak widzisz, prze-
wodnik można naelektryzować. Zauważ, że folia aluminiowa (przewodnik), leżąca 
na płycie, była odizolowana od otoczenia. Zgromadzony na niej ładunek mógł więc 
przemieścić się tylko do puszek. Ponieważ do folii podłączony był tylko jeden bie-
gun maszyny elektrostatycznej, folia i obie puszki naelektryzowały się jednoimien-
nie. Puszki odepchnęły się i potoczyły w przeciwne strony.

1. Przygotuj: dwie jednakowe metalowe puszki, płytę wykonaną z izolatora (np. z pleksi, 
styropianu albo dużą szybę), maszynę elektrostatyczną, przewody i folię aluminiową. 

2. Na szerokim arkuszu folii aluminiowej rozpostartej na płycie z izolatora połóż puszki 
równolegle do siebie, tak aby się nie stykały. 

3. Do folii podłącz jeden z biegunów (np. dodatni) maszyny elektrostatycznej. 
4. Zakręć korbą maszyny. Co obserwujesz?

 

Puszki toczą się 
w przeciwne strony. 
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7 DOŚWIADCZENIE 

Każdy płat folii został podłączony do innego bieguna maszyny elektrostatycznej, 
jedna z puszek naelektryzowała się więc dodatnio, a druga – ujemnie. Puszki się 
przyciągają.
Z doświadczeń 6 i 7 wynika, że przewodnik można naelektryzować wówczas, gdy 
odizoluje się go od otoczenia, np. od ziemi, która jest dobrym przewodnikiem.

1. Przygotuj dwie jednakowe, metalowe puszki, płytę wykonaną z izolatora (np. z pleksi, 
styropianu albo dużą szybę), maszynę elektrostatyczną, przewody i folię aluminiową. 

2. Umieść puszki równolegle do siebie na dwóch oddzielnych arkuszach folii aluminiowej 
rozpostartych na płycie z izolatora. 

3. Do jednego arkusza folii podłącz jeden z biegunów (np. dodatni) maszyny 
elektrostatycznej, a do drugiego arkusza – biegun przeciwny. 

4. Zakręć korbą maszyny. Co obserwujesz?

FIZYKA WOKÓŁ NAS

W niektórych sytuacjach opony muszą przewodzić ładunki 
elektryczne, aby zapobiec elektryzowaniu się pojazdów. 
Wykonuje się je ze specjalnej przewodzącej gumy. 
Przykładowo metalowy kadłub samolotu elektryzuje się 
w trakcie lotu w wyniku tarcia o cząsteczki powietrza. 
Gdy samolot ląduje, ładunek elektryczny musi być 
odprowadzony do ziemi, aby wysiadający pasażerowie 
nie byli narażeni na wyładowanie elektrostatyczne.

  

Puszki toczą się ku sobie 
– przyciągają się.
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TO NAJWAŻNIEJSZE

•  Przewodniki to ciała, w których może następować swobodny przepływ 
ładunków elektrycznych.

•  Izolatory to ciała, w których nie występują swobodne ładunki elektryczne.

• Zarówno przewodniki, jak i izolatory można naelektryzować, ale 
przewodniki muszą być odizolowane od ziemi.

1. Przygotuj: folię aluminiową, dwie zginane słomki do napojów, plastelinę, kubeczki 
jednorazowe, cienką żyłkę wędkarską, plastikową rurkę lub linijkę i kawałek tkaniny.

2.  Odetnij spody jednorazowych kubków na wysokość ok. 2 cm. Wypełnij je częściowo 
plasteliną i wbij w nią słomki. 

Wskazówka. Tak powstałe proste statywy można wykorzystać również w innych 
doświadczeniach.   

3. Zrób dwie jednakowe kulki z folii aluminiowej i za pomocą żyłki wędkarskiej zawieś 
je na poziomych fragmentach słomek do napojów (patrz zdjęcie).  

4. Ustaw statywy tak, żeby kulki 
stykały się ze sobą. 

5. Potrzyj tkaniną plastikową 
rurkę (lub linijkę) i dotknij 
nią aluminiowych kulek. 
Co obserwujesz?

Aluminiowe kulki po dotknięciu 
naelektryzowaną linijką 
oddaliły się od siebie.

8 DOŚWIADCZENIE 

Jeśli nie masz dostępu do maszyny elektrostatycznej, o tym, że metale można 
naelektryzować, możesz się przekonać, wykonując jeszcze inne doświadczenie.

Po dotknięciu naładowanym przedmiotem aluminiowe kulki odskoczyły od siebie, 
co oznacza, że zostały naelektryzowane ładunkami tego samego znaku. 
Zarówno przewodniki, jak i izolatory można naelektryzować.
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Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE

Wyjaśnij, z czego wynikają różne właściwości przewodników i izolatorów 
elektrycznych.

Wśród wymienionych w ramce substancji wskaż te, które są: 
a) przewodnikami, b) izolatorami.

Dopasuj litery do cyfr tak, aby powstały informacje prawdziwe. 
Uwaga. Każdej cyfrze można przyporządkować kilka liter. Nie wszystkie 
litery muszą zostać przyporządkowane. 

I. Przewodnik

II. Izolator

Dwie metalowe płyty naelektryzowano – jedną dodatnio, drugą ujemnie. 
Nad nimi zawieszono na nieprzewodzących nitkach po dwie kule wykonane 
z przewodnika, początkowo obojętne elektrycznie. W pewnym momencie 
nitki przecięto i kulki spadły jednocześnie na każdą z płyt. Wybierz 
poprawne uzupełnienia zdań. 

Kulki, które spadły na metalową płytę naelektryzowaną ujemnie, A/ B/ C, 
ponieważ D/ E/ F. Gdy kulki spadły na metalową płytę naelektryzowaną 
dodatnio, A/ B/ C, ponieważ D/ E/ F.

A. zaczęły się odpychać

B. zaczęły się przyciągać

C. nie przyciągały się ani nie odpychały

D. naelektryzowały się ładunkami takich samych znaków  

E. naelektryzowały się ładunkami przeciwnych znaków  

F. pozostały elektrycznie obojętne

1 

2 

żelazo • szkło • miedź • ołów • tworzywo sztuczne • porcelana • srebro 
• styropian • stal • drewno • ciało człowieka

3 

A. można naelektryzować. 

B. nie może zostać naelektryzowany. 

C. łatwo przewodzi ładunek elektryczny.

D. nie przewodzi ładunku elektrycznego.  

4 

+ + + + + + + +− − − − − − − −
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Analiza zasady zachowania ładunku
Na dwóch identycznych kulach wykonanych z przewodnika znajdują się ładunki 
elektryczne o znakach i wartościach takich jak na rysunku. Kule zetknięto ze sobą. 
a) Z której kuli na którą będą przepływać ładunki? 
b) Jakie ładunki będą na każdej z kul po ich zetknięciu? 

Rozwiązanie:
a)  Na lewej kuli jest nadmiar elektronów o łącznym ładunku –11 nC, na prawej 

– niedobór elektronów, przejawiający się nadmiarem ładunku dodatniego 
o wartości 7 nC. Przemieszczać mogą się tylko elektrony z lewej kuli. Elek-
trony te przyciągają się z dodatnim ładunkiem kuli prawej i odpychają się 
wzajemnie na kuli lewej. Zaczną więc przepływać na kulę prawą, neutralizu-
jąc jej ładunek dodatni. Kiedy prawa kula będzie już obojętna elektrycznie, 
pozostałe elektrony na lewej kuli (ich łączny ładunek wyniesie –4 nC, bo 
ładunek –7 nC odpłynął i zneutralizował ładunek na prawej kuli) będą się 
wciąż wzajemnie odpychały. W wyniku tego połowa z nich przepłynie jesz-
cze na prawą kulę i dopiero wtedy rozkład ładunków będzie symetryczny 
i stabilny (założyliśmy, że kule są jednakowe).

PRZYKŁAD 

–11 nC             7 nC

 Elektryzowanie przez dotyk 
Cel lekcji: Poznasz kolejny sposób elektryzowania ciał oraz zasadę zachowania ładunku 
elektrycznego. Dowiesz się, jak działa elektroskop i jakie ma zastosowanie.

 Zasada zachowania ładunku elektrycznego

Wiesz już, że pocierając dwa ciała o siebie, można je naelektryzować. Dzieje się tak 
dlatego, że elektrony uwolnione z jednego ciała, np. tkaniny, przechodzą na drugie 
ciało, np. balonik. Na balonik przemieszcza się zatem tyle elektronów, ile ubywa ich 
z tkaniny. W obrębie dwóch ciał, które stanowią tzw.  układ izolowany (czyli taki, 
który jest odizolowany elektrycznie od otoczenia), mogą więc przepływać ładunki 
elektryczne, ale ich liczba nie ulegnie zmianie. 
Ta prawidłowość nosi nazwę zasady zachowania ładunku elektrycznego.

Przeanalizuj przykład, który ilustruje powyższą prawidłowość.

4

W izolowanym układzie ciał całkowity ładunek elektryczny, czyli suma alge-
braiczna ładunków dodatnich i ujemnych, nie ulega zmianie.
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 Elektroskop
Elektryzując jakiekolwiek ciało, sprawiasz, że uzy-
skuje ono nadmiar elektronów (wtedy elektryzuje się 
ujemnie) lub ma ich niedobór (wtedy elektryzuje się 
dodatnio). To, czy ciało jest naelektryzowane, można 
zbadać za pomocą przyrządu zwanego elektroskopem. 
Wyskalowany i zaopatrzony w odpowiednią podziałkę 
elektroskop to elektrometr. Najczęściej stosowanym 
typem tego przyrządu jest tzw. elektrometr wskazów-
kowy (patrz zdjęcie). Gdy pręt i wskazówka urządzenia 
są naładowane – odpychają się, więc im większy ładu-
nek, tym większe odchylenie wskazówki.

Elektryzowanie przez dotyk

Ładunek może zgromadzić się na ciele nie tylko w wyniku pocierania o inne ciało. 
Aby się o tym przekonać, wykonaj doświadczenie.

Elektrometr. 

 

9 DOŚWIADCZENIE 

1. Przygotuj: plastikową butelkę po napoju oraz drut (koniecznie bez izolacji), dwie kulki 
ugniecione z folii aluminiowej, dwa paski – również z folii aluminiowej – o szerokości 
ok. 1 cm i długości kilku centymetrów, kawałek tkaniny, słoik lub szklankę oraz balonik 
lub plastikową rurkę. 

2. Osadź drut w butelce, przebijając ją poniżej szyjki. Wygnij 
koniec drutu (jak na zdjęciu) i zawieś na nim paski folii.

3. Na końcach drutu umieść kulki z folii aluminiowej. 
4. Potrzyj tkaniną nadmuchany balonik (lub rurkę z tworzywa

sztucznego) i przesuń nim po aluminiowej kulce. 
5. Dotknij palcem aluminiowej kulki.
6. Potrzyj przedmiot ze szkła i przesuń nim po aluminiowej 

kulce. Co obserwujesz?

pręt

skala

wskazówka

b) To samo rozumowanie, można przeprowadzić na podstawie zasady zachowania 
ładunku. Całkowity ładunek elektryczny zgromadzony na obu kulach jest równy:

Q = – 11 nC + 7 nC = –4 nC
Kule są identyczne, więc ładunek –4 μC rozdzieli się po równo. 
Zatem na każdej z kul po ich zetknięciu zgromadzi się ładunek:

q q 2
11 7 2C C1 2
n n

n= =
- +

= -

Odpowiedź: Elektrony z kuli naładowanej ujemnie przepłyną do kuli nałado-
wanej dodatnio. Na każdej z kul po ich zetknięciu zgromadzi się ładunek –2 nC .

Zbudowany przyrząd to prosty 
elektroskop – urządzenie 

umożliwiające badanie stopnia 
naelektryzowania ciała.
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Kiedy naelektryzujesz ujemnie balonik lub plastikową rurkę, a następnie dotkniesz 
nimi aluminiowej kulki nienaładowanego elektroskopu, elektrony przepłyną na 
metalową kulkę i na skutek wzajemnego odpychania rozbiegną się po metalowych 
częściach elektroskopu. W szczególności pojawią się na paskach folii, których 
końce, na skutek tego odpychania, rozchylą się. Dotknięcie kulki palcem powoduje 
rozładowanie elektroskopu.

Zamiast balonika lub plastikowej rurki możesz użyć szkła (na przykład szklanki).
Szkło elektryzuje się dodatnio, ponieważ podczas pocierania część elektronów 
z powierzchni szkła przemieszcza się na tkaninę. Dotknięcie aluminiowej kulki 
dodatnio naelektryzowaną szklanką powoduje, że część elektronów z kulki, drutu 
i aluminiowych pasków przemieszcza się na szklankę (zostają przyciągnięte przez 
dodatni ładunek szklanki). W obu paskach folii (a także w aluminiowej kulce i drucie) 
jest zatem niedobór elektronów – paski zostały naelektryzowane dodatnio. Ponieważ 
ładunki jednoimienne się odpychają, także tym razem paski folii się rozchyliły. 

Schemat elektryzowania przez dotyk: A. ciałem, na którym zgromadzono ładunek ujemny; B. ciałem, 
na którym zgromadzono ładunek dodatni. Podczas elektryzowania między ciałami zawsze 
przemieszczają się elektrony.

Doświadczenie 9 jest przykładem elektryzowania ciał przez dotyk. Ta metoda 
polega na dotknięciu ciała elektrycznie obojętnego ciałem naelektryzowanym 
(patrz powyższy schemat elektryzowania przez dotyk). Ciało dotychczas elektrycz-
nie obojętne elektryzuje się ładunkiem o takim samym znaku jak znak ładunku 
zgromadzonego na ciele, którym zostało dotknięte.
Aby elektroskop nie wskazywał naelektryzowania, czyli aby listki lub wskazówka wró-
ciły do pozycji zerowej, trzeba elektroskop rozładować. Można to zrobić na dwa sposoby:
•  jeżeli naelektryzowany elektroskop zostanie dotknięty innym ciałem, które jest  

naelektryzowane ładunkiem przeciwnym, nastąpi rozładowanie elektroskopu 
przez zobojętnienie ładunku;

•  jeżeli naelektryzowany elektroskop połączy się z ziemią, np. dotykając ręką (ciało 
ludzkie jest dobrym przewodnikiem elektryczności), to nastąpi rozładowanie 
przez uziemienie.
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Zobojętnienie ciała naelektryzowanego następuje wtedy, gdy otrzyma ono 
ładunek przeciwnego znaku o takiej wartości jak ładunek zgromadzony na tym 
ciele lub odda swój ładunek innemu ciału. Uziemienie ciała naelektryzowanego 
następuje w wyniku przepływu ładunku między tym ciałem a ziemią.
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  Piorunochron
Uziemienie wykorzystano przy konstrukcji piorunochronu, urządzenia chroniącego 
np. budynki przed skutkami uderzenia pioruna. Działanie piorunochronu polega na 
odprowadzeniu do ziemi ładunków elektrycznych. Najprostszym piorunochronem jest 
zaostrzony metalowy pręt, ustawiony pionowo w najwyższym punkcie, np. na dachu 
budynku, i połączony z ziemią przewodem (najlepiej miedzianym). Przewód połączony 
z metalową płytą zakopuje się w ziemi.

Twórcą piorunochronu był Benjamin Franklin 
(czyt. bendżamin franklin; 1706–1790), amery-
kański polityk, przyrodnik, wynalazca i badacz 
elektryczności. Pewnej nocy, aby poznać, czym 
jest piorun, puszczał latawiec w czasie burzy. 
Latawiec był zaopatrzony w metalowy szpikulec, 
a do sznurka Franklin przymocował duży meta-
lowy klucz. Przygotował też specjalne butelki, 
tzw. butelki lejdejskie, które stanowiły pierwo-
wzór kondensatora i służyły do gromadzenia 
ładunku elektrycznego. Klucz był utrzymywany 
w pobliżu butelki lejdejskiej za pomocą długiej 
jedwabnej taśmy, z jednej strony przywiązanej 
do sznurka latawca, a z drugiej – trzymanej 
przez Franklina. Gdy piorun uderzył, między 
kluczem a butelką lejdejską przeskoczyła iskra. 
Było to bardzo niebezpieczne doświadczenie. 
W pierwszy skonstruowany przez siebie pioruno-
chron Franklin wyposażył w 1752 r. swój dom 
w Filadelfii. W Polsce pierwsze piorunochrony 
zostały zainstalowane na Zamku Królewskim 
w Warszawie z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. 



Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne 
dokończenia zdania. Wykonano następujące doświadczenie: 

Na podstawie opisu doświadczenia można stwierdzić, że 

A.  oba elektroskopy naelektryzowano dodatnio. 

B.  oba elektroskopy naelektryzowano ujemnie. 

C.  oba elektroskopy pozostały elektrycznie obojętne. 

D.  elektroskopy naelektryzowano ładunkami przeciwnych znaków. 

E.  wełna i papier naelektryzowały się dodatnio. 

F.   wełna i papier naelektryzowały się ładunkami przeciwnych znaków.

1 

• Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała 
się dodatnio. 

• Naelektryzowaną częścią balonu dotknięto kulki rozładowanego 
elektroskopu, w wyniku czego listki elektroskopu wychyliły się. 

• W drugiej części doświadczenia potarto kawałkiem wełnianej tkaniny 
rurkę PCV, w wyniku czego rurka naelektryzowała się ujemnie. 

• Na końcu naelektryzowaną częścią rurki dotknięto innego 
rozładowanego elektroskopu, w wyniku czego listki elektroskopu 
wychyliły się.  

  
TO NAJWAŻNIEJSZE

• Elektryzowanie ciał może odbywać się m.in. przez pocieranie i przez dotyk.

• Elektroskop umożliwia stwierdzenie, czy ciało jest naelektryzowane. 

• W izolowanym układzie ciał całkowity ładunek elektryczny nie ulega zmianie 
(czyli suma ładunków dodatnich i ujemnych nie zmienia się).

• Obojętne ciało można naelektryzować, dotykając je ciałem naelektryzowanym. 
Dotknięte ciało ma ładunek tego samego znaku co ciało, którym je dotykano.

• Uziemienie ciała naelektryzowanego następuje w wyniku przepływu ładunku 
elektrycznego między ciałem a ziemią przez łączący je przewodnik.
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Na rysunku przedstawiono dwa naelektryzowane elektroskopy (I i II), a ich 
listki oznaczono literami A, B, C i D. Odpowiedz na pytania. 

a) Na listkach którego elektroskopu znajduje się większy ładunek 
elektryczny? Dlaczego? 

b) Jeżeli listek A jest naelektryzowany dodatnio, a listek D – ujemnie, to 
jakim ładunkiem są naelektryzowane listki B i C? Uzasadnij odpowiedź.
  

Przyjrzyj się dokładnie poniższym ilustracjom i wybierz poprawne 
uzupełnienia zdań. 

Rozładowanie elektroskopu przez uziemienie poprawnie przedstawiono 
na rysunku A/ B/ C/ D. Rozładowanie elektroskopu przez zobojętnienie 
ładunku poprawnie przedstawiono na rysunku A/ B/ C/ D. 

Na dwóch identycznych kulach wykonanych z przewodnika znajdują się 
ładunki elektryczne o znakach i wartościach takich jak na rysunku. Jakie 
ładunki będą na każdej z kul po ich zetknięciu?

–8 nC 22 nC
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 Elektryzowanie przez indukcję
Cel lekcji: Poznasz trzeci sposób elektryzowania ciał – elektryzowanie przez indukcję.

Kolejny sposób elektryzowania ciał

Wiesz już, że ciała można elektryzować przez pocieranie i przez dotyk. Inny sposób 
możesz poznać, wykonując doświadczenie.

5

1. Przygotuj elektroskop (możesz wykorzystać 
przyrząd zbudowany w doświadczeniu 9) 
i plastikową rurkę. 

2. Naelektryzuj rurkę przez pocieranie, 
a następnie zbliż ją do kulki elektroskopu, 
nie dotykając go. Co obserwujesz?

3. Oddal rurkę od kulki elektroskopu. 
Co obserwujesz?

10 DOŚWIADCZENIE 
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W doświadczeniu 10 listki elektroskopu najpierw się 
wychyliły, bo zostały naelektryzowane, a po odsunię-
ciu rurki listki powróciły do położenia początkowego 
– zostały rozładowane. 

Jak to wyjaśnić? Plastik elektryzuje się ujemnie. Ujemne 
ładunki zgromadzone na plastikowej rurce oddziały-
wały na swobodne elektrony pręta elektroskopu i ode-
pchnęły je na listki, które się rozchyliły (rys. A). Na 
pręcie elektroskopu od strony rurki pozostały więc 
ładunki dodatnie. Po odsunięciu rurki listki elektro-
skopu opadły, ponieważ ładunki ujemne z powrotem 
rozprzestrzeniły się równomiernie w  całym pręcie 
i zrównoważyły ładunki dodatnie.
Gdyby do elektroskopu zbliżono ciało naładowane 
dodatnio, efekt doświadczenia byłby taki sam (rys. B). 
Elektrony z listków elektroskopu zostałyby przyciągnięte 
w pobliże pałeczki, a ładunki dodatnie, które pozosta-
łyby na listkach, spowodowałyby ich rozchylenie. 

A.

B.

Elektryzowanie listków 
elektroskopu.
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11 DOŚWIADCZENIE 

1. Przygotuj: tkaninę i nadmuchany balon (lub inne ciało, 
które dobrze się elektryzuje, np. plastikową linijkę).

2. Puść z kranu cienką strużkę wody i zbliż do niej 
naelektryzowany balonik. 

3. Obserwuj zachowanie się strużki wody. Co zauważasz?

Strużka wody odchyla się w kierunku balonika.

Jeżeli do obojętnego elektrycznie metalowego ciała zbli-
żysz naelektryzowany przedmiot, to w ciele dotychczas 
obojętnym nastąpi rozdział ładunku. Obszar położony 
najbliżej naelektryzowanego przedmiotu naelektryzuje 
się ładunkiem przeciwnym niż zgromadzony na zbliżo-
nym przedmiocie, a pozostała część ciała naelektryzuje 
się ładunkiem tego samego znaku. Taki sposób elektry-
zowania nosi nazwę  indukcji elektrostatycznej.

Skutki indukcji elektrostatycznej
Aby zaobserwować skutki indukcji elektrostatycznej, 
możesz wykonać proste doświadczenie.
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W wyniku zbliżenia 
naelektryzowanego ciała (I) 
do przewodnika (II) swobodne 
elektrony przemieszczają się 
wewnątrz metalu. 

Zaobserwowane zjawisko zachodzi dzięki  polaryzacji 
cząsteczek wody (rys. A) w wyniku obecności ładun-
ków zgromadzonych na baloniku. Cząsteczka wody 
tworzy  dipol elektryczny (rys. B), czyli układ dwóch 
równych co do wartości, różnoimiennych ładunków 
elektrycznych, położonych w niewielkiej odległości od 
siebie. W cząsteczce wody w okolicy atomów wodoru 
występuje przewaga ładunku elektrycznego dodat-
niego, a w okolicy atomu tlenu – przewaga ładunku 
elektrycznego ujemnego.
Ujemnie naładowany balonik przyciąga dodatnie 
ładunki w cząsteczce wody. Cząsteczki wody ustawiają 
się tak, że ich dodatnio naładowana strona znajduje 
się bliżej balonika (rys. C). Balonik przyciąga dodatnio 
naładowaną część cząsteczki wody, a odpycha jej część 
naładowaną ujemnie. Strona naładowana dodatnio znaj-
duje się jednak bliżej balonika i oddziaływanie przycią-
gające jest silniejsze niż oddziaływanie odpychające, 
więc strużka wody odchyla się w stronę balonika.
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Balonik i strużka wody.

A. B.

C.

R
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Na podobnej zasadzie, przez indukcję, elektryzują się izolatory. W izolatorach nie 
ma swobodnych elektronów, ale powłoki elektronowe przemieszczają się względem 
jąder swoich atomów, w wyniku czego powstają dipole.
Zwróć uwagę, że opisane zjawisko indukcji elektrostatycznej (w przypadku zarówno 
przewodników, jak i izolatorów) wyjaśnia, dlaczego ciała nienaelektryzowane są 
przyciągane przez ciała naelektryzowane. Strużka wody w doświadczeniu 11 jak 
i elektroskop w doświadczeniu 10 jako całość są obojętne elektrycznie.

Identyfi kowanie znaku ładunku

Indukcję elektrostatyczną można wykorzystać również do tego, aby dowiedzieć się, 
jakim ładunkiem został naelektryzowany dany przedmiot. Wykonaj doświadczenie.
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Atom z przesuniętymi powłokami 
elektronowymi – jądro nie znajduje 
się w środku atomu. 

Dipol 
elektryczny.

Naelektryzowane 
ciało.

Izolator.
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1. Przygotuj: słomkę do napojów, plastelinę, jednorazowy kubek, kartkę A4, miernik 
uniwersalny z przewodami, naelektryzowany przedmiot (np. potarty tkaniną balon) 
i nożyczki.

2. Odetnij dół jednorazowego kubka na wysokości ok. 2 cm. Wypełnij tę część plasteliną 
i wbij w nią słomkę.

3. Z dłuższego boku kartki A4 odetnij wąski pasek (ok. 0,5 cm szerokości).
4. Jeden koniec papierowego paska włóż do słomki, a drugi do gniazdka miernika 

oznaczonego V.
5. Do gniazdka oznaczonego COM włóż przewód dołączany do miernika i zadbaj, aby jego 

wolna końcówka dotykała blatu stołu.
6. Ustaw pokrętło miernika na pomiar napięcia stałego 

(symbol V) i zakres do 200 mV. Włącz miernik.
7. Szybkim ruchem zbliż dowolny naelektryzowany 

przedmiot do słomki. Zaobserwuj wskazania miernika.
8. Następnie szybkim ruchem odsuń przedmiot od słomki. 

Co obserwujesz?

12 DOŚWIADCZENIE 

A. B. C.

R
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Pasek z papieru słabo, ale jednak przewodzi prąd (głów-
nie za sprawą wilgoci). Zbliżenie do słomki przedmiotu 
naładowanego ujemnie powoduje odepchnięcie elek-
tronów wzdłuż paska papieru. Elektrony przez krótki 
czas przepływają przez miernik, który pokazuje znak 
minus. Odsunięcie przedmiotu od słomki powoduje, że 
elektrony wracają na swoje miejsce. To znaczy, że przez 
miernik znów przez chwilę płynie prąd, ale w prze-
ciwną stronę i miernik pokazuje napięcie ze znakiem 
plus. Zbliżenie przedmiotu naelektryzowanego dodat-
nio spowoduje wyświetlenie napięcia ze znakiem plus, 
a odsunięcie go – wyświetlenie napięcia ze znakiem 
minus. 

Uwaga. Więcej o napięciu i przepływie prądu (rów-
nież o tym, dlaczego wilgotny papier przewodzi prąd) 
dowiesz się w kolejnym rozdziale. 

Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE

Na rysunkach przedstawiono schematycznie rozmieszczenie ładunków 
w początkowo elektrycznie obojętnych ciałach (II i IV), do których zbliżono 
ciała naelektryzowane (I i III). 

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.
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TO NAJWAŻNIEJSZE

• Elektryzowanie ciał może odbywać się przez: pocieranie, dotyk, indukcję 
elektrostatyczną.

• Dipol elektryczny to układ dwóch równych co do wartości, różnoimiennych 
ładunków elektrycznych znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie.

• Zbliżenie naelektryzowanego ciała do ciała elektrycznie obojętnego powoduje 
rozsunięcie ładunków elektrycznych w tym ciele.

Ciało 
naelektryzowane

Ciało 
naelektryzowane

I. II. III. IV.

Większość mierników 
pokazuje tylko znak –. Brak 
znaku przy liczbie oznacza +.
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Ciało I jest naelektryzowane A/ B. Ciało III jest naelektryzowane A/ B. 

Ciało II jest wykonane z C/ D. Ciało IV jest wykonane z C/ D. 

A. dodatnio

B. ujemnie

C. przewodnika

D. izolatora 

Dwa stykające się metalowe przedmioty leżą na podstawkach z izolatora. 
Zbliżono do nich (nie dotykając) naelektryzowaną ujemnie pałeczkę 
ebonitową (rys. A). Nie zmieniając położenia pałeczki względem pierwszego 
przedmiotu, drugi metalowy przedmiot odsunięto, trzymając za podstawkę 
z izolatora (rys. B). Ładunki o jakim znaku zgromadziły się na każdym 
z metalowych przedmiotów? Odpowiedź uzasadnij.

Kulę naelektryzowano ładunkiem o nieznanym znaku. Wyjaśnij, jak możesz 
zidentyfikować znak tego ładunku, nie rozładowując kulki, jeśli masz do 
dyspozycji elektroskop oraz plastikową rurkę naelektryzowaną ładunkiem 
ujemnym przez pocieranie. 

Wykonaj doświadczenie.
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pałeczka 
ebonitowa

pałeczka 
ebonitowa
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metalowe ciało

izolator

metalowe ciało

izolator

metalowe ciało

izolator

metalowe ciało

izolator
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13 DOŚWIADCZENIE 

1. Przygotuj: pustą puszkę po napoju, 
plastikową rurkę oraz kawałek tkaniny. 

2. Połóż puszkę na stole, tak aby mogła się 
swobodnie toczyć. 

3. Potrzyj rurkę tkaniną i zbliż 
naelektryzowaną rurkę plastikową 
do puszki, tak aby jej nie dotykać. 
Co obserwujesz? 

4. Wyjaśnij wynik eksperymentu. 

A. B.
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Powtórzenie. Elektrostatyka

• Istnieją dwa rodzaje ładunków elektrycznych: ładunki dodatnie i  ładunki 
ujemne. Ładunki o tym samym znaku nazywa się ładunkami jednoimiennymi, 
a ładunki o przeciwnych znakach – różnoimiennymi.

•  Atom jest zbudowany z jądra i krążących wokół niego  elektronów. Jądro sku-
pia prawie całą masę atomu; tworzą je  protony i  neutrony. Protony to cząstki 
o ładunku dodatnim, elektrony to cząstki o ładunku ujemnym, a neutrony są 
cząstkami elektrycznie obojętnymi.

• Atom jest elektrycznie obojętny. W pewnych warunkach może się stać  jonem:
– dodatnim (kationem), jeśli z jego powłoki elektronowej zostaną oderwane elek-

trony (jeden lub kilka);
– ujemnym (anionem), jeśli przyjmie on na swoją powłokę walencyjną jeden lub 

kilka elektronów.

•  Ładunek elementarny jest to ładunek równy ładunkowi protonu: e = 1,602 · 10–19 C. 
Ładunek elektronu jest równy –e, czyli –1,602 · 10–19 C

• Jednostką ładunku elektrycznego jest  kulomb (1 C).

• Zjawisko gromadzenia przez ciało ładunku elektrycznego jednego znaku to  elek-
tryzowanie. 

• Dwa ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się, a dwa ciała naelektry-
zowane różnoimiennie – przyciągają się.

• Elektryzowanie ciał może odbywać się przez:
–  pocieranie, w wyniku czego elektrony przechodzą z jednego ciała na drugie, 

więc jedno ciało gromadzi ładunek ujemny, a drugie – dodatni;
–  dotyk, czyli przez zetknięcie ciała naelektryzowanego z ciałem obojętnym elek-

trycznie. Jeśli naelektryzowane ciało ma ładunek ujemny, to elektrony przepły-
wają z niego do ciała elektrycznie obojętnego, a jeśli naelektryzowane ciało ma 
ładunek dodatni, to elektrony przemieszczają się do niego z ciała obojętnego 
elektrycznie;

–  indukcję elektrostatyczną, czyli na skutek przybliżenia ciała naelektryzowa-
nego do ciała obojętnego elektrycznie. W ciele obojętnym elektrycznie następuje 

++

− −

Ładunki jednoimienne (tego
samego znaku) odpychają się.

+ −

Ładunki różnoimienne (różnych
znaków) przyciągają się.
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Powtórzenie. Elektrostatyka

rozsunięcie ładunków: w metalach przemieszczają się swobodne elektrony, w izo-
latorach następuje przesunięcie powłok elektronowych względem jąder atomów.

•  Dipol elektryczny to układ dwóch równych co do wartości, różnoimiennych 
ładunków elektrycznych znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie.

• W  przewodniku zachodzi swobodny przepływ ładunków elektrycznych. Prze-
wodnikami są m.in. wszystkie metale.

• W  izolatorze nie zachodzi swobodny przepływ ładunków elektrycznych.

• Jeżeli układ ciał jest izolowany elektrycznie, to całkowity ładunek tych ciał, czyli 
suma ładunków dodatnich i ujemnych, jest stały. Jest to  zasada zachowania 
ładunku elektrycznego.

•  Elektroskop umożliwia stwierdzenie czy ciało jest naelektryzowane.

• Zobojętnienie ciała naelektryzowanego następuje wtedy, gdy otrzyma ono ładu-
nek o takiej wartości jak ładunek zgromadzony na tym ciele, ale o przeciwnym 
znaku lub odda swój ładunek innemu ciału.

• Uziemienie ciała naelektryzowanego następuje w wyniku przepływu ładunku 
elektrycznego między ciałem a ziemią przez łączący je przewodnik.
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Atom z przesuniętymi powłokami 
elektronowymi – jądro nie znajduje się 
w środku atomu. 

W izolatorach elektrony są związane 
z atomami i nie mogą się przemieszczać. 

W metalach niektóre elektrony, tzw. 
swobodne, mogą się przemieszczać.
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Test 1. To trzeba umieć  

Uwaga. W zadaniach 1 i 2 wybierz 
poprawne dokończenia zdań.

Ciało jest naelektryzowane
A. wtedy, gdy ma tyle samo ładun-

ków dodatnich co ujemnych. 
B. tylko wtedy, gdy ma nadmiar 

ładunków ujemnych.
C. tylko wtedy, gdy ma nadmiar 

ładunków dodatnich. 
D. zarówno wtedy, gdy posiada 

nadmiar ładunków dodatnich, 
jak i  wtedy, gdy ma nadmiar 
ładunków ujemnych.

Początkowo obojętną elektrycznie 
szklaną rurkę naelektryzowano 
dodatnio. W wyniku naelektryzo-
wania rurka 
A. straciła część protonów. 
B. straciła część elektronów. 
C. zyskała dodatkowe protony. 
D. zyskała dodatkowe elektrony.  

Ciała I, II oraz III są naelektryzo-
wane i oddziałują ze sobą tak, jak 
przedstawiono na poniższym ry-
sunku.  

Wskaż zdania prawdziwe.
A. Ciała I i II mają ładunki o tym 

samym znaku.
B. Ciała I i III mają ładunki jedno-

imienne.
C. Ciała II i III będą się wzajemnie 

przyciągać.

Uwaga. W zadaniach 4 i 5 wskaż 
poprawne uzupełnienia zdań.

Szklaną rurkę potarto jedwabną 
tkaniną. Następnie rurką dotknię-
to rozładowanego elektroskopu. 
Wiadomo, że jedwabna tkanina 
naelektryzowała się ujemnie.  

Szklana rurka w wyniku pociera-
nia jedwabiem A/ B/ C. Gdy rurkę 
zetknięto z elektroskopem, elektro-
skop D/ E/ F.
A. naelektryzowała się ujemnie 
B. naelektryzowała się dodatnio 
C. pozostała elektrycznie obojętna 
D. naelektryzował się dodatnio 
E. naelektryzował się ujemnie 
F. pozostał elektrycznie obojętny 

Ujemnie naelektryzowaną rurkę 
z  tworzywa sztucznego zetknięto 
z  nienaelektryzowanym elektro-
skopem. Następnie elektroskopu 
dotknięto palcem. 
W wyniku zetknięcia rurki z two-
rzywa sztucznego z elektroskopem 
listki elektroskopu A/ B/ C. Pod-
czas zetknięcia rurki z elektrosko-
pem D/ E przepłynęły F/ G. Gdy 
dotknięto elektroskopu palcem, 
listki elektroskopu A/ B/ C, ponie-
waż D/ E przepłynęły H/ I. 
A. zwiększyły wychylenie 
B. zmniejszyły wychylenie 
C. nie zmieniły wychylenia 
D. elektrony E. protony
F. z rurki na elektroskop
G. z elektroskopu na rurkę
H. z elektroskopu do ziemi
I. z ziemi do elektroskopu 

ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE

1 

2 

3 

I

I II

III

4 

5 
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Powtórzenie. Elektrostatyka

W pracowni szkolnej zgromadzono 
różne przedmioty, aby przeprowa-
dzić doświadczenie. Wskaż zbiór, 
który zawiera wyłącznie izolatory.
A.  miedziany drut, plastikowa 

rurka, szklanka
B.  plastikowa linijka, porcelanowy 

talerzyk, gumka recepturka
C.  porcelanowy kubek, mosiężna 

kulka, żelazny gwóźdź
D.  szklana butelka, gazeta, monety

Wskaż zdanie prawdziwe.
A.  Zarówno izolatory, jak i  prze-

wodniki mają elektrony swo-
bodne.

B.  Ani izolatory, ani przewodniki 
nie mają elektronów swobod-
nych.

C.  Izolatory mają elektrony swo-
bodne, a  przewodniki ich nie 
mają.

D.  Izolatory nie mają elektronów 
swobodnych, a przewodniki je 
mają.

Dwie jednakowe metalowe kule na-
elektryzowano ujemnie tak, że ła-
dunek na jednej z nich jest trzy razy 
większy niż na drugiej. Co się stanie 
z ładunkiem kul po zetknięciu ich ze 
sobą? Wskaż poprawną odpowiedź.

A.  Obie kule będą miały taki sam 
ładunek ujemny.

B.  Po zetknięciu ładunek na żadnej 
z kul nie ulegnie zmianie. 

C.  Obie kule zobojętnią się (nie 
będą naelektryzowane).

D.  Kula po lewej stronie będzie 
naelektryzowana ujemnie, nato-
miast kula po prawej stronie 
będzie elektrycznie obojętna.
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Test 2. Dobrze, jeśli to umiesz!  

Przyporządkuj informację do spo-
sobu elektryzowania. Przerysuj 
tabelę do zeszytu i uzupełnij ją, 
wpisując numer informacji do wła-
ściwej kolumny.

Uwaga. Nie wszystkie informacje 
należy wykorzystać. 

Elektryzowanie przez

pocieranie dotyk indukcję

I. W wyniku tego sposobu elek-
tryzowania elektrony przepły-
wają między dwoma ciałami. 

II. Ciało nienaelektryzowane 
uzyskuje ładunek o tym 

samym znaku co ciało 
naelektryzowane. 

III. Przykładem może być 
elektryzowanie suchych 
włosów podczas czesania. 

IV. Przykładem może być 
odchylenie strużki wody 
w kierunku naelektryzowanego 
ciała. 

V. Dwa początkowo elektrycznie 
obojętne ciała uzyskują ładunki 
przeciwnych znaków. 

VI. W wyniku tego sposobu 
elektryzowania między dwoma 
ciałami przepływają protony. 

ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE
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VII. W wyniku tego sposobu 
elektryzowania elektrony 
przemieszczają się wewnątrz 
elektrycznie obojętnego 
przewodnika. 

VIII. Przykładem może być 
dotknięcie elektroskopu 
naelektryzowaną plastikową 
linijką. 

IX. Występuje, gdy w pobliżu 
przewodnika umieścimy 
(bez jego dotykania) 
naelektryzowane ciało.

Informacja do zadań 2 i  3

Poniżej przedstawiono trzy na-
elektryzowane elektroskopy wraz 
z wartością ładunków, które się na 
nich znajdują. 

Wybierz poprawne dokończenie 
zdania.

Jeśli połączymy ze sobą elektrosko-
py I i II, to
A. na elektroskopie I listki zwiększą 

wychylenie, a na elektroskopie 
II zmniejszą wychylenie. 

B. na elektroskopie II listki zwięk-
szą wychylenie, a na elektrosko-
pie I zmniejszą wychylenie.

C. na obu elektroskopach listki 
zmniejszą wychylenie. 

D. na obu elektroskopach listki 
zwiększą wychylenie.

Wybierz zdania fałszywe.
A. Po połączeniu elektroskopów 

I i III oba będą naelektryzowane 
ujemnie. 

B. Po połączeniu elektroskopów II 
i III elektrony przepłyną z elek-
troskopu II na III.

C. Gdy dotkniemy każdego z elek-
troskopów palcem, elektrony 
odpłyną z każdego z elektrosko-
pów do ziemi. 

D. Po połączeniu elektroskopów II 
i III oba będą naelektryzowane 
dodatnio. 

Wybierz poprawne uzupełnienia 
zdań.

Gdy zbliżymy (nie dotykając) na-
elektryzowany ujemnie balon do 
elektrycznie obojętnej piłeczki ping-
pongowej obłożonej folią aluminio-
wą i zawieszonej na nieprzewodzącej 
nici, piłeczka A/ B/ C. Stanie się tak, 
ponieważ D/ E/ F/ G/ H.
A.  wychyli się w stronę balonu 
B.  nie zmieni swojego położenia 
C.  odchyli się od balonu w  prze-

ciwną stronę 
D.  piłeczka jest elektrycznie obo-

jętna  
E.  piłeczka naelektryzowała się 

ujemnie 
F.  piłeczka naelektryzowała się 

dodatnio 
G.  na folii aluminiowej bliżej 

balonu zgromadził się ładunek 
dodatni, a  dalej od balonu –
ładunek ujemny

H.  na folii aluminiowej bliżej 
balonu zgromadził się ładunek 
ujemny, a  dalej od balonu –
ładunek dodatni 

−4 nC −2 nC4 nC

I. II. III.

2 

3 

4 
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Powtórzenie. Elektrostatyka

Wiedząc, że wartość ładunku ele-
mentarnego to około 1,6 · 10–19 C, 
wybierz zdania prawdziwe. 
A.  Naelektryzowane ciało może 

posiadać ładunek elektryczny 
równy 1,6 · 10–20 C.

B.  Naelektryzowane ciało może 
posiadać ładunek elektryczny 
równy –1,6 · 10–17 C.

C.  Jon, któremu brakuje jednego 
elektronu, posiada ładunek elek-
tryczny 1,6 · 10–19 C.

D.  Ciało, które posiada ładunek 
elektryczny –1,6 · 10–6 C, ma 
nadmiar elektronów wynoszący 
ponad miliard. 

E.  Ciało, które posiada ładunek 
elektryczny 1,6 · 10–15 C, ma nie-
dobór elektronów wynoszący 
ponad milion.

5 

Test 3. Świetnie, jeśli to umiesz!  

Można udowodnić, że jeżeli ciało 
złożone z dwóch połączonych cien-
kim przewodnikiem metalowych 
kul, znacznie od siebie oddalonych, 
z których jedna ma promień dwu-
krotnie większy niż druga, zostanie 
naładowane pewnym ładunkiem, 
to na większej kuli zgromadzi się 
ładunek dwukrotnie większy niż 
na mniejszej, a drut pozostanie 
nienaładowany. Początkowo na 
kulach o promieniach 10 cm oraz 
20 cm znajdowały się ładunki 
–0,2 nC i 0,8 nC (patrz rysunek). 

Jakie ładunki zgromadzą się na 
każdej z  kul, gdy połączymy je 
cienkim drucikiem? 

Wskazówka. Skorzystaj z  zasady 
zachowania ładunku oraz informa-
cji zawartej w treści zadania.

Rysunek przedstawia fragment 
etykiety z  butelki pewnej wody 
mineralnej. 
a)   Czy kation wapniowy ma nad-

miar czy niedobór elektronów? 
Ilu dokładnie? 

b)  Masa jednego jonu sodowego to 
około 3,82 ∙ 10–20 mg. Jaki ładu-
nek elektryczny mają wszystkie 
jony sodowe zawarte w  litrze 
wody źródlanej? Ładunek ele-
mentarny: e = 1,6 ∙ 10–19 C. 

c)  Porównaj ładunek obliczony 
w podpunkcie b) z ładunkiem, 
jaki przepływa przez układy 
telefonu komórkowego podczas 
jednego cyklu rozładowania 
baterii (około 5000 C).

ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE
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−0,2 nC 0,8 nC

2 

WODA ŹRÓDLANA

kationy w mg/litr
wapniowy  Ca²+ – 320
magnezowy Mg²+ – 72
sodowy Na+ – 56
potasowy K+ – 5,2
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Analiza tekstu

Gdzie wykorzystuje się  
elektryzowanie ciał 
W życiu codziennym często spotykamy się z elektryzowaniem się różnych 
przedmiotów. Najczęściej jest to dla nas uciążliwe. Nikt przecież nie lubi 
sterczących naelektryzowanych włosów, które nie chcą się ułożyć, trzasków 
podczas zdejmowania wełnianych ubrań czy nieprzyjemnego przeskoku 
iskry, gdy chwytamy za metalową klamkę w suchy dzień. Okazuje się 
jednak, że bardzo dużo urządzeń z naszego otoczenia nie mogłoby działać, 
gdyby nie zjawisko elektryzowania.  

Jednym z  najbardziej popularnych 
sprzętów, w  których elektryzuje się 
odpowiednie elementy, jest drukarka 
laserowa. Cały proces tworzenia obrazu 
zaczyna się od naelektryzowania obro-
towego bębna. Następnie światło lasera 
(stąd nazwa drukarki) jest kierowane na 
te obszary bębna, które nie będą zadru-
kowane. Pod wpływem światła ładunek 
elektryczny jest w tych miejscach neu-
tralizowany. W kolejnym etapie czarny 
proszek zwany tonerem jest elektryzo-
wany ładunkiem o znaku przeciwnym 
niż bęben. Dzięki temu toner przycze-
pia się tylko w miejscach, gdzie bęben 

drukarki był naelektryzowany (czyli 
tam, gdzie nie padało światło). W koń-
cowym etapie druku toner z  bębna 
jest przenoszony na kartkę papieru, 
a następnie utrwalany w wysokiej tem-
peraturze. Warto wiedzieć, że toner 
zawiera nie tylko barwnik. Proszek 
używany do druku składa się w więk-
szości z miniaturowych drobinek spe-
cjalnego tworzywa sztucznego. Pełni 
ono dwie zasadnicze funkcje: ułatwia 
elektryzowanie tonera oraz sprawia, że 
w procesie utrwalania w wysokiej tem-
peraturze toner jest trwale wprasowy-
wany w kartkę i nie odpada od niej. 

elektroda elektryzująca 
krople tuszu

przesuwająca się 
na taśmie powierzchnia 
do zadrukowania

dysza wyrzucająca 
krople tuszu

naelektryzowane płytki 
odchylające krople tuszu

Końcówka drukarki do nanoszenia 
nadruków na opakowaniach metodą 
ciągłego strumienia tuszu (CIJ).Schemat działania drukarki CIJ.
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Analiza tekstu

Zupełnie inną technikę druku stosuje się 
do oznaczania opakowań produktów np. 
numerem serii oraz datą przydatności 
do spożycia. Technika ta nosi skrótową 
nazwę CIJ (ang. continuous ink jet – dosł. 
ciągły strumień tuszu). W  tym przy-
padku druk polega na nanoszeniu nie-
wielkich kropel tuszu. Gdy spojrzymy 
np. na karton mleka czy butelkę soku, 
widać, że nadruk z datą przydatności do 
spożycia składa się z niewielkich kropek. 
Krople tuszu wyrzucane z dyszy są elek-
tryzowane, a następnie, przelatując obok 
naelektryzowanych płytek, odchylają się 
odpowiednio w pionie. W tym samym 
czasie taśma z  zadrukowanymi pro-
duktami przesuwa się w poziomie, co 
pozwala na tworzenie cyfr i liter (patrz 
ilustracje na str. 64). 
Do nanoszenia barwników stosuje się 
elektryzowanie nie tylko w przypadku 
drukarek. Przy malowaniu pistoletem 
również elektryzuje się drobiny rozpyla-
nej farby. Element, który ma być malo-
wany, jest elektryzowany ładunkiem 
o znaku przeciwnym niż drobiny farby 
lub jest uziemiany. Dzięki temu drobinki 
naelektryzowanej farby łatwiej przycze-
piają się do malowanego przedmiotu. 
Naelektryzowana chmura farby przy-
wiera nie tylko od strony pistoletu, lecz 
także z pozostałych stron. Gdyby użyto 
nienaelektryzowanej farby, te jej drobinki, 

które ominęły malowany element, po 
prostu by się do niego nie przyczepiły.  
Jednym z bardziej oryginalnych zasto-
sowań elektryzowania jest sortowanie 
odpadów z tworzyw sztucznych. Sor-
towanie plastikowych śmieci jest o tyle 
ważne, że w  zależności od rodzaju 
tworzywa proces jego przetwarza-
nia i  powtórnej obróbki (np. w  celu 
ponownego wyprodukowania opako-
wania) jest inny. W procesie sortowa-
nia wykorzystuje się fakt, że w wyniku 
tarcia o  siebie rozdrobnione kawałki 
tworzywa sztucznego elektryzują się 
ładunkami o  przeciwnych znakach. 
Całość trafia na obrotowy bęben, obok 
którego znajduje się dodatnia elektroda. 
Powoduje ona separację fragmentów 
tworzywa o  różnych ładunkach elek-
trycznych. W wyniku jednego procesu 
sortowania można rozseparować ponad 
90% początkowej mieszaniny tworzyw 
sztucznych. 

podajnik

uziemienie

odseparowany plastik

dodatnia
elektroda

obrotowy
bęben

dodatnio 
naelektryzowany 
element

ujemnie 
naelektryzowane 
kropelki farby

A. Urządzenie 
do sortowania 
plastikowych 
odpadów. 

B. Uproszczony 
schemat jego 
działania. 

A. B.
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Pytania i polecenia do tekstu   

Poniżej przedstawiono schemat działania drukar-
ki nanoszącej drobne kropelki tuszu na produkty 
na linii produkcyjnej (tzw. druk CIJ). Wybierz po-
prawne uzupełnienia zdania.

W sytuacji pokazanej powyżej A/ B/ C/ D, ponie-
waż E/ F.

A. kropla tuszu nie jest naelektryzowana i płytki 
odchylające nie są naelektryzowane 

B. kropla tuszu jest naelektryzowana dodatnio 
i  prawa płytka odchylająca jest naelektryzo-
wana dodatnio 

C. kropla tuszu jest naelektryzowana ujemnie i prawa płytka odchylająca jest 
naelektryzowana ujemnie 

D. kropla tuszu jest naelektryzowana ujemnie, a prawa płytka odchylająca jest 
naelektryzowana dodatnio 

E. ładunki jednoimienne się przyciągają, a różnoimienne – odpychają
F. ładunki różnoimienne się przyciągają, a jednoimienne – odpychają

Spośród poniższych zdań wybierz zdania prawdziwe. 

A. Separator tworzyw sztucznych w swoim działaniu wykorzystuje zjawisko 
elektryzowania przez pocieranie.

B. Rolą lasera w drukarce laserowej jest równomierne naelektryzowanie całego 
bębna. 

C. W druku CIJ, wykorzystywanym do nanoszenia nadruków na etykiety na 
taśmie produkcyjnej, wszystkie kropelki tuszu przy wylocie z drukarki są 
elektrycznie obojętne. 

D. W separatorze tworzyw sztucznych różne rodzaje tworzyw sztucznych elek-
tryzują się jednocześnie dodatnio lub jednocześnie ujemnie. 

E. Toner w drukarce laserowej łatwo elektryzuje się dzięki zawartym w nim 
drobinkom tworzywa sztucznego.

F. Podczas malowania metalowego elementu metodą elektrostatyczną zarówno 
drobinki farby, jak i malowany element są elektryzowane ładunkiem o tym 
samym znaku, co znacznie ułatwia przyczepianie się drobinek farby do metalu.

ROZWIĄZANIA  
ZAPISZ W ZESZYCIE
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dysza 
wyrzucająca 
krople tuszu
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II

Prąd elektryczny

Z tego rozdziału dowiesz się:
• na czym polega przepływ prądu 

elektrycznego,
• co to jest natężenie prądu, jaka jest jego 

jednostka i jak się je mierzy,
• co to jest napięcie elektryczne, jaka jest 

jego jednostka i jak się je mierzy,
• czym są praca i moc prądu 

elektrycznego oraz jakie są ich jednostki,

• na jakie formy energii może być 
zamieniana energia elektryczna,

• co to jest opór elektryczny i jaka jest 
jego jednostka,

• jak się rysuje schematy obwodów 
elektrycznych, 

• jaka jest rola bezpieczników w domowej 
sieci elektrycznej.
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Prąd elektryczny. Napięcie 
elektryczne i natężenie prądu 

Cel lekcji: Na tej lekcji dowiesz się, na czym polega przepływ prądu elektrycznego 
i poznasz dwie wielkości fi zyczne – napięcie elektryczne i natężenie prądu.

Przepływ ładunków elektrycznych

Wiesz już, co to jest ładunek elektryczny oraz w jaki sposób ładunki jednoimienne 
i różnoimienne oddziałują ze sobą. Wiesz także, że w niektórych substancjach 
(np. w metalach) ładunki elektryczne mogą się swobodnie przemieszczać. Teraz 
zajmiemy się zjawiskami związanymi z  uporządkowanym ruchem ładunków 
elektrycznych, czyli prądem elektrycznym. Aby łatwiej je zrozumieć, wykonaj 
doświadczenie.

6

W doświadczeniu wystąpił przepływ ładunków między 
elektroskopami. Naładowany elektroskop częściowo 
się rozładował, a obojętny – naelektryzował. Widzimy 
więc, że w pewnych warunkach występuje przepływ 
ładunków, który ustaje, gdy warunki się zmieniają. 

Aby przybliżyć zagadnienia związane z przepływem 
ładunków, posłużymy się analogią miedzy oddziały-
waniami: grawitacyjnym i elektrostatycznym.

1. Przygotuj: dwa jednakowe elektroskopy, balonik, 
kawałek tkaniny i dobrze izolowany przewodnik.

2. Ustaw elektroskopy obok siebie.
3. Naelektryzuj balonik, pocierając nim o tkaninę.
4. Naelektryzuj jeden z elektroskopów, 

przesuwając balonikiem po jego kulce.
5. Używając izolowanego przewodnika, połącz 

kulki obu elektroskopów. 

Uwaga. Przewodnika można dotykać tylko przez 
izolator (patrz zdjęcie).

6. Obserwuj wskazania elektroskopów. 
Co zauważasz?

14  DOŚWIADCZENIE 

izolator
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 Oddziaływanie elektrostatyczne a  oddziaływanie grawitacyjne

Z klasy siódmej wiesz, że podniesienie ciała na pewną wysokość nad ziemię powoduje 
wzrost jego energii potencjalnej grawitacji. Aby podnieść to ciało, należy wykonać 
pracę, a gdy ciało spada, może ono wykonać pracę kosztem swojej energii potencjalnej. 

Istnieją pewne podobieństwa między oddziaływaniem elektrostatycznym i oddziały-
waniem grawitacyjnym oraz pewne różnice między nimi.

Porównajmy ilustracje obrazujące oddziaływanie grawitacyjne ciała o masie m 
i ciała o masie M z oddziaływaniem elektrostatycznym ładunku o wartości +q 
i ładunków +Q i –Q.

Tabela. Podobieństwa i różnice oddziaływań: elektrostatycznego i grawitacyjnego

Oddziaływanie grawitacyjne Oddziaływanie elektrostatyczne

Podobieństwa

Ciała obdarzone masą oddziałują ze sobą na 
odległość.

Ciała obdarzone ładunkiem oddziałują ze sobą 
na odległość.

Ciała o danej masie mają energię potencjalną 
oddziaływania grawitacyjnego, która zależy od 
odległości między nimi i od ich masy.

Naelektryzowane ciała mają energię 
potencjalną oddziaływania elektrostatycznego, 
która zależy od odległości między nimi i od 
wartości ich ładunków.

Różnice

W wyniku oddziaływania grawitacyjnego ciała 
zawsze się przyciągają.

Ładunki mogą się przyciągać lub odpychać – 
w zależności od znaku ładunków.

Napięcie elektryczne

Przeanalizujmy dokładniej sytuację przedstawioną wyżej na rys. B. Na ładunek +q działa 
siła elektrostatyczna F"e, powodująca jego ruch w stronę ładunku –Q. Podczas tego ruchu 
zmniejsza się energia potencjalna ładunku +q i uzyskuje on energię kinetyczną. Energia 
potencjalna ładunku +q zależy więc od jego położenia względem ładunków +Q i –Q.

+Q –Q

+
+
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–

Fe+q
h

M

m

Fg

69

Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu II

Na ciało o masie m działa siła grawitacji. Gdy 
ciało spada, zmniejsza swoją energię potencjalną 
i kosztem tej energii może wykonać pracę, 
np. pokonując opór powietrza.

Na ładunek +q działa siła elektrostatyczna; ładunek 
porusza się w stronę ładunku –Q. Podczas tego 
ruchu zmniejsza się energia potencjalna ładunku – 
ładunek może wykonać pracę.

A. B.



Podczas przemieszczania się ładunku z punktu A, w któ-
rym ma on większą energię potencjalną, do punktu B, 
w  którym ma on mniejszą energię potencjalną, albo 
rośnie jego energia kinetyczna (jeżeli ładunek porusza się 
swobodnie), albo ładunek wykonuje pracę (na przykład 
gdy przemieszcza się wzdłuż drutu, podgrzewając go).
Praca W wykonana przez ładunek q przy jego prze-
mieszczaniu z  punktu A  do punktu B jest równa 
różnicy energii potencjalnej ładunku q w punkcie A 
i w punkcie B.  

Zapisuje się to wzorem:

Iloraz pracy, jaką wykonałby ładunek przy prze-
mieszczaniu się z puntku A do punktu B, i wartości 
tego ładunku jest równy  napięciu elektrycznemu U.

U q
W

q
E EA B= =
-

+Q –Q

+
+
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–

Fe+q

drut

A B

EA EB

U = EA
q

EB
q

− U = W
q

Zatem, aby wytworzyć napięcie, wystarczy zgromadzić ładunki w danym miejscu. 
Tak właśnie stało się w doświadczeniu 14. Ładunki zostały zgromadzone na jednym 
elektroskopie, a zatem między elektroskopami było napięcie. Połączenie elektrosko-
pów przewodnikiem umożliwiło przepływ ładunków, który trwał do chwili, gdy 
napięcie między elektroskopami osiągnęło wartość zero. Z podobną sytuacją mamy 
do czynienia np. w przypadku baterii. Na jednym biegunie baterii zgromadzone 
są ładunki ujemne, a na drugim – ładunki dodatnie. Jeśli bieguny baterii zostaną 
połączone przewodnikiem, w którym znajdują się swobodne ładunki (elektrony), 
to będą one przyciągane przez biegun dodatni baterii, a odpychane przez biegun 
ujemny. Pomiędzy biegunami baterii istnieje więc napięcie elektryczne. 
Bateria jest źródłem energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do przemiesz-
czania ładunku w przewodniku. Można zatem zdefiniować napięcie elektryczne 
następująco: 

Jednostką napięcia elektrycznego jest  wolt (1 V). Jej nazwa pochodzi od nazwiska 
włoskiego fizyka Alessandra Volty (czyt. wolty).

Napięcie elektryczne to wielkość określająca ilość energii potrzebnej do 
przeniesienia jednostkowego ładunku między dwoma punktami: U q

E= D . 

Między dwoma punktami jest napięcie 1 V, jeżeli praca wykonana przy prze-
mieszczeniu ładunku 1 C między tymi punktami wynosi 1 J:  1 V 1

1
C
J= .

W punkcie A ładunek ma 
energię potencjalną większą 
niż w punkcie B (EA > EB). 
Dzięki tej różnicy ładunek 
może zyskać energię 
kinetyczną lub wykonać pracę.
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CIEKAWOSTKA 

 Alessandro Volta (1745–1827), włoski uczony, zajmował się 
zjawiskami związanymi z prądem elektrycznym. Zastanawiał 
się nad obserwacjami medyka Luigiego Galvaniego (czyt. 
luidżiego galwaniego), który zauważył, że udo żaby leżące 
na metalowej płytce (np. miedzianej), dotykane żelaznym 
skalpelem, drga. Volta stwierdził, że przyczyną tego jest 
napięcie elektryczne. W 1800 r. skonstruował prototypowe 
ogniwo zwane ogniwem galwanicznym (od nazwiska 
Galvaniego). Zdaniem francuskiego fi zyka Dominique’a Arago 
(czyt. dominika arago) było ono „najcudowniejszym 
urządzeniem, jakie umysł ludzki kiedykolwiek stworzył”. 

Bateria 9 V jest zbudowana 
z sześciu połączonych ogniw.

To, co w języku potocznym 
nazywamy baterią (np. 
bateria paluszek), zwykle 
jest ogniwem. Bateria to 
kilka ogniw połączonych 
ze sobą.   

Przepływ prądu elektrycznego

Jeżeli w danym ośrodku znajdują się swobodne ładunki 
elektryczne, to pojawienie się napięcia elektrycznego 
spowoduje ich uporządkowany ruch. Jak już wspo-
mnieliśmy, jeśli podłączymy przewód do baterii, która 
jest źródłem napięcia, to elektrony swobodne będą 
przyciągane przez ładunki dodatnie zgromadzone 
na jednym końcu baterii i odpychane przez ładunki 
ujemne zgromadzone na jej drugim końcu i zaczną się 
poruszać w kierunku dodatniego bieguna baterii. 

Poruszać się mogą zarówno ładunki dodatnie, jak 
i ujemne, na przykład: 
• w metalach poruszają się elektrony, 
• w wodnych roztworach elektrolitów (czyli cieczach 

przewodzących prąd elektryczny) poruszają się  jony 
ujemne i dodatnie, 

• w gazach poruszają się elektrony, jony ujemne oraz 
dodatnie. 

W rzeczywistości bardzo trudno jest odróżnić doświad-
czalnie prąd złożony z ładunków dodatnich, poruszają-
cych się w określonym kierunku, od podobnego prądu 
tworzonego przez ładunki ujemne, które poruszają się 
w przeciwną stronę. Dlatego wprowadzono wygodne 
umowne uproszczenie, dzięki któremu można analizo-
wać zjawiska związane z przepływem prądu  niezależnie 

Ukierunkowany (uporządkowany) ruch ładunków 
nazywa się  prądem elektrycznym. 
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od rzeczywistego kierunku ruchu ładunków. Tak więc przyjęto, że umowny  kieru-
nek przepływu prądu jest zgodny z kierunkiem ruchu ładunków dodatnich, jeżeli 
prąd tworzą ładunki dodatnie, i przeciwny do kierunku ruchu ładunków ujemnych, 
jeżeli prąd tworzą ładunki ujemne.

Przepływ prądu może 
być spowodowany 
napięciem elektrycznym, 
ale może wystąpić także 
w innych sytuacjach. 
Na przykład Słońce 
nieustannie wysyła 
w przestrzeń protony 
oraz elektrony i to także 
jest prąd elektryczny.

Jak szybko poruszają się elektrony 
w przewodzie
Swobodne elektrony w przewodniku poruszają się chao-
tycznie, nieustannie zderzają się ze sobą i z jonami, z któ-
rych jest zbudowany przewód. Prędkość elektronów jest 
bardzo duża – w temperaturze pokojowej wynosi kilkaset 
tysięcy metrów na sekundę. Jednak przy każdym zderze-
niu elektron odbija się w przypadkowym kierunku, więc 
tor jego ruchu wygląda jak na rysunku A, czyli elektron 
nie przemieszcza się wzdłuż przewodnika. 
Gdy między końcami przewodnika pojawia się napięcie, 
elektrony nadal odbijają się od siebie i od jonów, ale zaczy-
nają się przemieszczać wzdłuż przewodnika. Na rysun-
ku B przedstawiono przykładowe przemieszczenie poje-
dynczego elektronu. Odbywa się to z prędkością ułamka 
 milimetra na sekundę. Na pokonanie jednego metra 
w przewodniku elektron potrzebuje kilkudziesięciu minut.
Skoro prąd płynie tak powoli, to dlaczego kiedy włą-
czamy przełącznik na ścianie, żarówka w lampie zaczyna 
świecić niemal natychmiast? Włączenie przełącznika 
sprawia, że wszystkie elektrony swobodne są pod napię-
ciem i ich ruch rozpoczyna się w całym przewodniku 
jednocześnie. Nie trzeba czekać, aż elektrony znajdujące 
się blisko przełącznika dotrą do żarówki. Podobnie 
odkręcenie kranu połączonego z wężem ogrodowym 
pełnym wody powoduje niemal natychmiastowy jej 
wypływ z końcówki węża (patrz zdjęcie).

 umowny kierunek prądu  umowny kierunek prądu

−−

−
−

−

+ +

+
+

+

Niezależnie od tego, jakie ładunki się poruszają, 
umownym kierunkiem przepływu prądu jest 
zawsze kierunek „od plusa do minusa”.

R
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 Natężenie prądu elektrycznego

Kolejną ważną wielkością fizyczną związaną z przepływem prądu jest natęże-
nie prądu elektrycznego. Aby lepiej zrozumieć, co opisuje ta wielkość, wykonaj 
doświadczenie modelowe.

poprzeczny przekrój 
przewodnika

−
−

−

−
−

−

−

−

−−

Małe natężenie prądu. Duże natężenie prądu. Uwaga. Długość strzałek 
obrazuje wartość prędkości 
elektronów. Im większa 
prędkość, tym więcej 
elektronów przepływa 
przez poprzeczny przekrój 
przewodnika w jednostce 
czasu. Na rysunkach 
pominęliśmy opisany 
wcześniej chaotyczny ruch 
elektronów, zatem strzałki 
przedstawiają tu prędkość 
uśrednioną.

Zastanawiasz się pewnie, co to doświadczenie ma wspól-
nego z prądem elektrycznym. Wyobraź sobie, że przez 
przewód elektryczny (drut, cienki metalowy pręt) płynie 
prąd. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch elektro-
nów w przewodniku; aby zbadać jego natężenie, trzeba 
policzyć wszystkie elektrony płynące przez poprzeczny 
przekrój przewodnika w danym przedziale czasu.

Wielkość tę oblicza się zatem ze wzoru:

Natężenie prądu elektrycznego definiuje się jako iloraz 
wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny 
przekrój przewodnika i czasu jego przepływu. 

natężenie prądu = ładunek
czas

  t
q

I =

1. Wybierz się z kolegą lub koleżanką na spacer i zbadajcie 
natężenie ruchu na dwóch różnych ulicach.

2. Najprościej to zrobić, licząc pojazdy przejeżdżające 
w danym miejscu w wybranym przedziale czasowym, 
np. w ciągu 10 minut. 

3. Jeżeli w tym samym czasie przez ulicę obserwowaną 
przez ciebie przejedzie więcej pojazdów niż przez ulicę 
obserwowaną przez kolegę (koleżankę), możesz uznać, 
że natężenie ruchu ulicznego na „twojej” ulicy jest większe.

15  (pomiar)DOŚWIADCZENIE 
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TO NAJWAŻNIEJSZE

•  Napięcie elektryczne określa ilość energii potrzebnej do przeniesienia 
jednostkowego ładunku między dwoma punktami. U q

E= D .

• Pod wpływem napięcia elektrycznego swobodne ładunki przemieszczają się 
w ukierunkowany sposób. Taki uporządkowany ruch ładunków elektrycznych 
nazywa się  prądem elektrycznym.

• Swobodnymi ładunkami mogą być nie tylko elektrony w metalach, lecz także 
jony dodatnie i ujemne w cieczach oraz elektrony, jony dodatnie i ujemne 
w gazach. 

• Umowny  kierunek przepływu prądu to „od plusa do minusa”, a więc jest on 
zgodny z kierunkiem ruchu ładunków dodatnich i przeciwny do kierunku 
ruchu ładunków ujemnych.

•  Natężenie prądu elektrycznego informuje o tym, jak duży ładunek przepłynął 
przez poprzeczny przekrój przewodnika w jednostce czasu: t

q
I = . 

CIEKAWOSTKA  

André Marie Ampère (1775–1836), francuski fi zyk i matematyk. 
Choć nie chodził do szkoły (czytać i pisać nauczył go ojciec), 
od dzieciństwa interesował się naukami ścisłymi, zwłaszcza 
matematyką. Zainspirowany pracą innego fi zyka – Hansa Chri-
stiana Oersteda (czyt. ersteda) – zajął się badaniem ładunków 
elektrycznych w ruchu. Dla nowej dziedziny nauki wymyślił 
nawet nazwę – elektrodynamika.  
Ampère był niezwykle roztargniony. Opublikował na przykład 
podręcznik do matematyki, ale zapomniał podać jego tytuł 
i nazwisko autora. Według anegdoty, przechodził przez most 
na Sekwanie i zatrzymał się, aby obejrzeć kamień, który go 
zaciekawił. Podniósł go i chwilę oglądał z zainteresowaniem. 
Nagle przypomniał sobie, że spieszy się na wykład. Wyjął 
z kieszeni zegarek, aby sprawdzić czas, po czym schował 
kamień do kieszeni, a zegarek wyrzucił do rzeki.

Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest  amper (1 A).
Jego nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego uczonego 
André Marie Ampèra (czyt. andre mari ampera).

Natężenie prądu wynosi jeden amper (1 A) wtedy, 
gdy przez poprzeczny przekrój przewodnika w cza-
sie jednej sekundy (1 s) przepływa ładunek elek-
tryczny jednego kulomba (1 C): 1 A 1

1
s
C= .
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Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE

W cieczach przepływ prądu jest związany z ruchem kationów – jonów 
dodatnich – oraz anionów – jonów ujemnych, natomiast w metalach 
z przemieszczaniem się elektronów. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

Jeżeli prąd w naczyniu z wodnym roztworem soli kuchennej płynie 
w prawo, to kationy poruszają się A/ B/ C/ D, natomiast aniony poruszają 
się A/ B/ C/ D. Jeżeli prąd płynie w miedzianym przewodzie do góry, 
to elektrony przemieszczają się A/ B/ C/ D. 

A. w prawo  B. w lewo  C. do góry  D. w dół

Dopasuj opisy do pojęć z ramki. Uwaga. Nie wszystkie opisy należy wykorzystać. 

I. Określa pracę, jaką należy wykonać, aby 
przemieścić jednostkowy ładunek elektryczny 
między dwoma punktami.

II. Jednostka energii i pracy. 

III. Jednostka napięcia elektrycznego. 

IV. Jednostka natężenia prądu elektrycznego. 

V. Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

1 

2 

 Obliczanie wartości ładunku elektrycznego

Oblicz wartość ładunku elektrycznego, który przepłynął w ciągu 2 minut przez 
poprzeczny przekrój przewodnika. Natężenie prądu wynosiło 20 mA.

Dane:    Szukane:
t = 2 min = 120 s  q = ?
I = 20 mA = 0,02 A 

Rozwiązanie:
Przekształcamy wzór definiujący natężenie prądu: t

q
I =  i otrzymujemy:

q = I · t

Podstawiamy dane liczbowe:    q = 0,02 A · 120 s  = 2,4 C

Odpowiedź: Przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu 2 minut prze-
płynął ładunek 2,4 C.

PRZYKŁAD 

Przedrostek m (czyt. mili) to 

1000
1 , zatem 

20 mA = 20 ∙ 1000
1  A = 0,02 A.

• amper 
•  przepływ prądu 

elektrycznego 
•  napięcie 

elektryczne 
• wolt

75

Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu II



Używając odpowiednich przedrostków, zapisz w zeszycie jednostkę:

a) 103 razy większą od 1 wolta,

b) 1000 razy mniejszą od 1 ampera,

c) milion razy mniejszą od 1 ampera,

d) 106 razy większą od 1 wolta.

Wybierz poprawne dokończenia zdań. 

Przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 5 s przepływa ładunek 
elektryczny 2 C. Oznacza to, że natężenie prądu jest równe A/ B/ C. 

Jeżeli natężenie prądu wzrośnie czterokrotnie, to w tym samym czasie 
przepłynie D/ E/ F ładunek elektryczny. 

Jeżeli przez poprzeczny przekrój przewodnika w trzykrotnie dłuższym czasie 
przepłynie trzykrotnie większy ładunek elektryczny, to natężenie prądu G/ H/ I.

A. 0,4 A 

B. 2,5 A

C. 10 A 

D. czterokrotnie większy

E. czterokrotnie mniejszy

F. taki sam

G. wzrośnie 3 razy

H. wzrośnie 9 razy

I. nie zmieni się

Przeanalizuj „Przykład” na str. 75 i rozwiąż zadanie. 

Podczas pracy turystycznej lodówki samochodowej przez jej obwód 
przepływa prąd o natężeniu 4 A. Oblicz ładunek, jaki przepłynie w czasie 
1 minuty pracy lodówki.

Wykonaj doświadczenie, które ilustruje przepływ prądu przez wodny 
roztwór elektrolitu. 

3 

4 

5 

6 

    
1. Przygotuj: baterię 9 V, przewody elektryczne, żaróweczkę na podstawce, naczynie 

z destylowaną lub przegotowaną wodą, sól kuchenną oraz dwa metalowe 
gwoździe lub haki. 

2. Zmontuj obwód taki jak na zdjęciu. 
3. W naczyniu z wodą zanurz gwoździe lub haki (patrz zdjęcie). Uważaj, aby nie 

stykały się ze sobą. 
4. Dosyp do wody nieco soli 

kuchennej. 
5. Obserwuj żarówkę. 
6. Zapisz w zeszycie swoje 

obserwacje i wniosek 
z doświadczenia.

Wskazówka. Zamiast przewodów i gwoździ możesz użyć pasków folii aluminiowej.

16 DOŚWIADCZENIE 
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Pomiar natężenia prądu 
i napięcia elektrycznego

Cel lekcji: Dowiesz się, jak buduje się obwody elektryczne i co wchodzi w ich skład oraz jak 
prawidłowo wykonywać pomiary napięcia i natężenia prądu elektrycznego.

Obwody elektryczne

Wiesz już, że aby w przewodniku popłynął prąd, musi istnieć napięcie elektryczne 
na jego końcach. Napięcie jest wytwarzane przez źródło energii elektrycznej. Jest 
wiele takich urządzeń: bateria, dynamo w rowerze, akumulator, fotoogniwo. Aby 
wykorzystać energię elektryczną, należy zbudować  obwód elektryczny. 

Najprostszy obwód składa się z następujących elementów:
•  źródła energii elektrycznej (np. baterii, akumulatora),
• przewodów elektrycznych (przewodników w izolacji), 
•  odbiornika energii elektrycznej (np. żarówki, silnika).

Elementy obwodu elektrycznego można przedstawiać na schematach za pomocą 
odpowiednich symboli. Oto niektóre z nich.

7

Mprzewód wyłącznik (klucz) silnik

żarówkaźródło energi elektrycznej dzwonek

1. Przygotuj: baterię 1,5 V, przewody i żarówkę. 
2. Zmontuj obwód elektryczny według schematu.
3. Przerwij obwód prądu, używając wyłącznika lub 

odłączając w dowolnym miejscu przewód. 
Co obserwujesz? 

17  DOŚWIADCZENIE 

Wskazówka do doświadczeń związanych z prądem elektrycznym 
Warto zaopatrzyć się w końcówki przewodów, tzw. bananki i krokodylki, oraz oprawki 
na żaróweczki. Znacznie ułatwi to łączenie poszczególnych elementów. Stalowe bananki 
i krokodylki można łączyć z biegunami baterii za pomocą małych magnesów neodymowych.
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Po zamknięciu obwodu obserwujesz świecenie żarówki. W obwodzie płynie prąd elek-
tryczny. Po przerwaniu obwodu żarówka nie świeci, co oznacza, że prąd nie płynie.

Pomiar natężenia prądu

Jak zapewne pamiętasz, natężenie prądu elektrycznego to iloraz wielkości ładunku 
elektrycznego i czasu jego przepływu przez poprzeczny przekrój przewodnika. 
Przyrządem, który jest w stanie zmierzyć, ile jednostek ładunku przepływa przez 
poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu jednej sekundy, jest amperomierz. 
Amperomierz najczęściej jest wyskalowany w  amperach, ale może być także 
wyskalowany we wszystkich jednostkach większych lub mniejszych od ampera, 
np. w miliamperach (1 A = 1000 mA). 

Prąd elektryczny płynie w obwodzie elektrycznym tylko wtedy, gdy spełnione 
są dwa warunki: między biegunami źródła energii elektrycznej istnieje napię-
cie i obwód jest zamknięty.

ASymbol amperomierza:

1. Przygotuj: baterię 1,5 V, przewody, żarówkę 
i amperomierz.

2. Zmontuj obwód elektryczny według schematu.
3. Zmierz natężenie prądu między biegunem 

dodatnim baterii i żarówką oraz między 
biegunem ujemnym baterii i żarówką. 
Co obserwujesz? 

Wskazówka. Jeśli korzystasz z miernika 
uniwersalnego, podłącz przewody do gniazd 
oznaczonych COM i A. Pokrętło ustaw na 
największy zakres w obszarze pomiaru natężenia 
prądu stałego. Może być na mierniku oznaczony 
symbolem –g A albo podpisany DC lub DCA (ang. 
direct current amperage – natężenie prądu stałego). 

4. Po włączeniu miernika zmniejszaj pokrętłem zakres, aby uzyskać jak najdokładniejsze 
wskazanie, ale tak, aby zakres był cały czas większy niż wskazanie miernika. 

18  DOŚWIADCZENIE 
A

Uwaga. Jeśli dobrze dobierzesz zakres miernika, będziesz mieć pewność, że nie uszkodzisz 
przyrządu, przepuszczając przez niego prąd o zbyt dużym natężeniu. Co prawda 
większość mierników uniwersalnych jest zabezpieczona przed skutkami podłączenia 
przy niewłaściwie ustawionym zakresie pomiarowym, ale i tak przepaleniu może ulec 
bezpiecznik, który trzeba będzie wymienić, aby miernik działał.  
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Napędzanie koła młyńskiego 
nie powoduje, że wody 
ubywa z koryta.

W doświadczeniu 18 możemy zauważyć, że: w każ-
dym punkcie obwodu natężenie prądu ma taką samą 
wartość i nie maleje nawet w wyniku przepływu prądu 
przez żarówkę, powodującego jej świecenie. Tak samo 
byłoby, gdyby zamiast żarówki w obwód został włą-
czony inny odbiornik energii elektrycznej, np. silnik 
elektryczny. Podobnie jest ze strumieniem wody, który 
wprawia w ruch koło młyńskie – zarówno przed kołem, 
jak i za nim korytem płynie tyle samo wody. 

 Połączenia szeregowe i równoległe

Sposób łączenia elementów obwodu elektrycznego, 
w którym elementy występują kolejno po sobie bez roz-
gałęziania przewodów (jak na schematach w doświad-
czeniach 17 i 18), nosi nazwę połączenia szeregowego.

Przykładem szeregowego łączenia elementów obwodu 
jest połączenie w zestawie lampek choinkowych. Często 
w ten sposób łączy się też baterie, dzięki czemu obwód 
jest podłączony do napięcia równego sumie napięć 
wszystkich baterii (patrz zdjęcie obok).

 Amperomierz w obwód prądu elektrycznego włą-
cza się szeregowo.

FIZYKA WOKÓŁ NAS

Niektóre zwierzęta potrafi ą wytwarzać napięcie elektryczne. Płaszczki 
elektryczne i strętwy wykorzystują je do ogłuszania lub zabijania swych 
ofi ar. Zapas energii elektrycznej zgromadzony 
w ciele strętwy wystarczyłby do rozbłyśnięcia 
kilkunastu żarówek. 

Kiedy połączymy szeregowo 
trzy baterie o napięciu 1,6 V, 
otrzymamy napięcie 4,8 V.

W 1939 roku na światowej wystawie w Nowym Jorku napięcie wytworzone przez strętwę 
posłużyło do włączania świateł. Ponieważ praca pod napięciem wymaga określonych uprawnień, 

strętwę wpisano na listę członków związku zawodowego elektryków.
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1. Przygotuj:  baterię 1,5 V, przewody, wyłącznik, żarówkę i woltomierz.
2. Zmontuj obwód elektryczny według schematu.
3. Zmierz napięcie między zaciskami żarówki. Zwróć uwagę na sposób podłączenia 

woltomierza. 

Wskazówka. Pamiętaj, aby przewody podłączyć do właściwych gniazd miernika cyfrowego 
(czyli oznaczonych COM i V), a pokrętło ustawić na właściwy zakres pomiaru napięcia 
stałego oznaczonego –g V lub podpisanego DV albo DCV (ang. direct current voltage – dosł. 
napięcie prądu stałego). Jeśli nie wiesz, jakiej wartości napięcia się spodziewać, ustaw na 
największy zakres i zmniejszaj go. W przypadku baterii 1,5 V należy ustawić na mierniku 
zakres 2 V. 

19  (pomiar)DOŚWIADCZENIE 

Nietrudno przewidzieć, że o wielkości natężenia prądu 
płynącego przez odcinek przewodnika decyduje napię-
cie między jego końcami. Można więc wybrać dowolny 
fragment obwodu elektrycznego i do jego końców pod-
łączyć przyrząd mierzący napięcie, zwany woltomie-
rzem. Woltomierz może być wyskalowany w woltach 
lub w jednostkach mniejszych albo większych, np. mili-
woltach (1 V = 1000 mV).

Symbol woltomierza na 
schematach elektrycznych.

W powyższym doświadczeniu woltomierz mierzy napięcie panujące między zaci-
skami żarówki. Analizując schemat, zwróć uwagę na punkty (oznaczono je krop-
kami), w których łączą się trzy przewody elektryczne. Punkty, do których dochodzą 

  

V
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Przykładowe połączenie odbiorników energii (żarówek): 
A. równolegle, B. szeregowo. 

Lampki choinkowe 
najczęściej są połączone 
szeregowo.

AV

Symbol graficzny węzła:

  
TO NAJWAŻNIEJSZE

• Obwód elektryczny – zespół elementów połączonych przewodami ze 
źródłem energii elektrycznej tak, aby tworzyły zamkniętą drogę dla prądu 
elektrycznego.

• Gałąź – fragment obwodu elektrycznego, w którym nie ma rozgałęzień 
przewodów.

• Węzeł – punkt obwodu elektrycznego, do którego podłączone są co najmniej 
trzy gałęzie.

• Amperomierz – przyrząd służący do pomiaru natężenia prądu płynącego 
przez obwód elektryczny; do obwodu włącza się go szeregowo.

• Woltomierz – przyrząd służący do pomiaru napięcia między dwoma punktami 
obwodu elektrycznego; do obwodu włącza się go równolegle.

A. B.

co najmniej trzy przewody, nazywa się węzłami, a frag-
ment obwodu między węzłami to tzw. gałąź. Obok 
zamieszczono symbol graficzny węzła.

Woltomierz w doświadczeniu 19 mierzy napięcie mię-
dzy dwoma punktami obwodu elektrycznego. Taki 
sposób łączenia elementów obwodu, gdy są one wpięte 
między tę samą parę węzłów, nosi nazwę połączenia 
równoległego. 

Połączenie równoległe stosowane jest w domowej sieci 
elektrycznej. Wszystkie urządzenia tej sieci dostoso-
wane są do napięcia 230 V. Na schemacie A pokazano 
połączenie równoległe żarówek. Na każdej z nich jest 
takie samo napięcie.

Woltomierz włącza się do obwodu równolegle 
z elementem, na którego zaciskach ma być mie-
rzone napięcie elektryczne.
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Jak powstaje burza 

1. Chmury burzowe cumulonimbus powstają 
z małych obłoków cumulus. Ciepłe i wilgotne powietrze 
szybko się wznosi, a zawarta w nim para wodna ulega 
ciągłej kondensacji (skraplaniu i resublimacji). Obłok 
rozbudowuje się w górę i stopniowo przekształca 
w chmurę burzową. Po osiągnięciu wysokości kilku – 
kilkunastu kilometrów nad powierzchnią ziemi chmura 
przestaje się rozbudowywać w górę i przyrasta na boki, 
tworząc charakterystyczny kształt kowadła.

2. Wewnątrz chmury burzowej wieje silny wiatr, 
mieszający krople wody i drobiny lodu, które trą mocno 
o siebie. Lód przemieszcza się ku górze chmury, po drodze 
oddając elektrony wodzie, więc górna część chmury 
zostaje naładowana dodatnio. Ujemny ładunek na dole 
chmury staje się tak duży, że napięcie pomiędzy ziemią 
a chmurą dochodzi do 100 000 000 V.

3. Przy tak dużym napięciu elektrycznym następuje 
wyładowanie – piorun, który jest zjawiskiem bardzo 
złożonym. Najpierw od chmury odrywa się ujemny ładunek 
pilotujący (prekursor), który skokami pędzi w kierunku 
ziemi – przebywa 50 m, zatrzymuje się na ok. 50 ms 
i znowu rusza, zwykle w nieco innym kierunku. Jego droga, 
pełna ładunków ujemnych, staje się kanałem łączącym 
chmurę z ziemią. Gdy w końcu ładunek zbliży się do 
ziemi, zaczyna się wyładowanie w jego kierunku. Główne, 
najjaśniejsze uderzenie biegnie od ziemi do chmury. Prąd 
w błyskawicy może mieć natężenie ponad 10 000 A.

W jednej chwili na całym świecie odnotowuje się około 1800 burz, a co mniej więcej 
sekundę gdzieś w ziemię uderza piorun. Każde wyładowanie atmosferyczne jest związane 
z gwałtownymi przemianami ogromnych ilości energii.
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4. Po upływie kilku setnych sekundy biegnie w dół nowy 
prekursor, zwany ciemnym prekursorem. Porusza się tą 
samą drogą co pierwszy, ale już nie przystaje. Znowu 
następuję uderzenie powrotne po przygotowanej przez 
niego drodze. Takich kolejnych uderzeń może być wiele 
(zaobserwowano do 42 błyskawic na tym samym torze), 
zawsze jednak następują one bardzo szybko po sobie.

5. Przepływ prądu o tak dużym natężeniu powoduje,
że powietrze w kanale błyskawicy rozgrzewa się do
30 000°C i gwałtownie się rozpręża – słychać grzmot.

6. Wiemy, że piorun uderza w wystające, ostro 
zakończone przedmioty. Dlaczego? Otóż koncentracja 
ładunków na zaostrzonym końcu jest zwiększona i w jego 
pobliżu oddziaływanie elektrostatyczne jest większe.
Gdy prekursor znajdzie się w pobliżu wystającego 
budynku lub drzewa, wyładowanie zaczyna się od tego 
ostrza i dosięga prekursora.

7. Wyładowania mogą zachodzić między różnoimiennie 
naładowanymi częściami jednej chmury, między dwiema 
chmurami lub między chmurą a ziemią.
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Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA 
ZAPISZ W ZESZYCIE

Do pojęć A–D dopasuj ich opisy I–VI. Uwaga. Do jednego pojęcia może 
pasować więcej niż jeden opis. 

A. obwód elektryczny

B. amperomierz 

C. woltomierz    

D.  źródło energii 
elektrycznej 

Wyjaśnij, na czym polegają połączenia szeregowe i równoległe. Narysuj 
w zeszycie przykładowe schematy obu rodzajów połączeń.

Do obwodu włączono amperomierz tak jak na schemacie. 
Wyjaśnij, dlaczego jest to połączenie nieprawidłowe. 
Narysuj w zeszycie schemat obwodu z poprawnie 
włączonym amperomierzem. 

Narysuj w zeszycie schemat obwodu elektrycznego złożonego z dwóch 
żarówek połączonych szeregowo i baterii. Dorysuj woltomierz tak, aby mógł 
mierzyć napięcie:

a) na zaciskach baterii, b) na zaciskach jednej z żarówek.

Na zdjęciu przedstawiono panel miernika uniwersalnego, na którym 
literami oznaczono niektóre zakresy pomiarowe. Przepisz zdania do zeszytu 
i uzupełnij je, wstawiając jedną z liter w miejsce ? .

a) Jeśli chcemy wyznaczyć napięcie na akumulatorze samochodowym, 
które wynosi w przybliżeniu 12 V, powinniśmy ustawić pokrętło miernika 
uniwersalnego w pozycji ? .

b) Jeśli chcemy sprawdzić, jakie jest napięcie 
baterii paluszka 1,5 V, powinniśmy ustawić 
pokrętło miernika uniwersalnego w pozycji ? .

c) Jeśli chcemy wyznaczyć natężenie prądu 
w obwodzie z baterią i nie potrafimy tego 
natężenia oszacować, to powinniśmy 
początkowo ustawić pokrętło miernika 
w pozycji ? .

1 

2 

3 

4 

5 

I. np. bateria, akumulator 

II. służy do pomiaru napięcia

III. musi być zamknięty, aby mógł płynąć w nim prąd

IV. włącza się szeregowo w obwód prądu elektrycznego 

V. służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego 

VI. łączy się go równolegle z danym elementem obwodu 

A
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Na rysunkach zaznaczono wskazania dwóch mierników uniwersalnych oraz 
schemat obwodu, w którym wykonywano pomiary. Zaznaczono na nim 
cyframi rzymskimi miejsca, w których mogły, ale nie musiały się znaleźć 
mierniki.

  

a) Uzupełnij zdania, wstawiając odpowiednią wartość liczbową w miejsce ? . 

Miernik 1 wskazał napięcie elektryczne równe ? . Miernik 2 wskazał 
natężenie prądu równe ? .
b) Wybierz poprawne dokończenia zdań. 

Miernik 1 (mierzący napięcie na baterii) A/ B/ C/ D.

A.  mógł być podłączony zarówno w punkcie I, jak i IV

B.  na pewno był podłączony w punkcie IV 

C. na pewno był podłączony w punkcie I

D. mógł być podłączony zarówno w punkcie II, jak i III

Miernik 2 (mierzący natężenie prądu płynącego przez żarówkę) E/ F/ G/ H.

E. na pewno był podłączony w punkcie IV

F. na pewno był podłączony w punkcie II

G. na pewno był podłączony w punkcie III 

H. mógł być podłączony zarówno w punkcie II, jak i III

Wskaż elementy obwodów elektrycznych połączone:

a) szeregowo,  b) równolegle.

6 

miernik 1 miernik 2

II

I

III

IV

7 

D.C.B.A.
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Opór elektryczny
Cel lekcji: Dowiesz się, co to jest opór elektryczny, jak się go wyznacza i od jakich wielkości 
zależy opór przewodnika.

 Opór elektryczny

Wiesz już, że ze względu na właściwości elektryczne można podzielić ciała na 
przewodniki i izolatory. Jak łatwo się domyślić, nie wszystkie izolatory jednakowo 
dobrze izolują i nie wszystkie przewodniki jednakowo dobrze przewodzą prąd. 
Wielkością, za pomocą której określamy, jak dobrze lub źle dane ciało przewodzi 
prąd, jest opór elektryczny. 
Aby lepiej zrozumieć, czym jest ta wielkość fizyczna, wykonaj doświadczenie.

8

1. Przygotuj: dwie baterie 1,5 V, dwie żaróweczki przystosowane do pracy pod różnym 
napięciem, np. 2,5 V i 4,5 V, przewody, amperomierz i woltomierz.

2. Zmontuj obwód według schematu (symbolem  oznaczono kilka źródeł energii 
elektrycznej, np. baterii połączonych szeregowo). 

3. Użyj najpierw jednej żarówki, następnie drugiej. 
4. Za każdym razem odczytuj wartość natężenia prądu w obwodzie 

i napięcia na zaciskach żarówki.  
5. Wyniki zanotuj w tabeli wykonanej w zeszycie. Przeanalizuj wyniki pomiarów. 

20  DOŚWIADCZENIE 

V

A

Przykładowe wyniki uzyskane w doświadczeniu.

U [V] I [A] —UI   [—VA ]
Żarówka 2,5 V 2,74 0,30 9,1

Żarówka 4,5 V 2,75 0,24 11,5
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Zauważmy, że natężenie prądu mierzone ampero-
mierzem jest sumą natężeń prądów płynących przez 
żarówkę i woltomierz. Woltomierze są jednak kon-
struowane w taki sposób, aby miały bardzo duży opór, 
w wyniku czego przez woltomierz w naszym pomiarze 
płynął bardzo mały prąd. 
W doświadczeniu 20 natężenie było różne w zależno-
ści od rodzaju żarówki, mimo że były podłączone do 
tego samego źródła napięcia. Dzieje się tak dlatego, 
że podłączony odbiornik wpływa na natężenie prądu 
płynącego w obwodzie. Dla danego elementu obwodu 
elektrycznego można obliczyć iloraz I

U , zwany oporem 
elektrycznym (rezystancją) tego elementu. Opór ozna-
cza się symbolem R.

Z powyższych rozważań wynika, że:

Jednostką oporu elektrycznego (rezystancji) jest om:

1 1
1

A
V

X =

Nazwa jednostki oporu pochodzi od nazwiska nie-
mieckiego uczonego Georga Simona Ohma (czyt. 
 georga zimona oma).

W doświadczeniach często będziesz używać oporni-
ków (rezystorów), czyli elementów służących do ogra-
niczania natężenia prądu płynącego w obwodzie. 

Oznaczenie opornika na schematach elektrycznych.

Opór elektryczny określa zdolność ciała do „prze-
ciwstawiania się” przepływowi prądu. 

opór 
elektryczny = napięcie 

natężenie prądu  R I
U

=

Przewodnik ma opór jednego oma (1 ), jeżeli 
przyłożone do niego napięcie jednego wolta (1 V) 
wywołuje przepływ prądu o  natężeniu jednego 
ampera (1 A).  

CIEKAWOSTKA 

Georg Simon Ohm  
(1787–1854), niemiecki 
matematyk i fizyk, przeszedł 
do historii nauki dzięki 
odkryciu w 1827 roku 
prawa proporcjonalności 
między natężeniem prądu 
a napięciem. Wykazał także, 
że opór przewodnika jest 
wprost proporcjonalny do 
jego długości i odwrotnie 
proporcjonalny do pola jego 
przekroju poprzecznego. 
G.S. Ohm stwierdził, że 
ogrzane przewodniki 
metalowe stawiają prądowi 
większy opór, a ogrzane 
ciecze – mniejszy.

Oporniki (na zdjęciu elementy 
elektroniczne z kolorowymi 
paskami) są ważnymi 
elementami obwodów 
elektrycznych.
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Od czego zależy opór elektryczny przewodnika

Wykonaj proste doświadczenie, aby sprawdzić, od czego zależy opór przewodnika. 

1. Przygotuj: trzy baterie 1,5 V, żarówkę na podstawce, amperomierz 
i woltomierz oraz cztery kawałki izolowanego drutu: pierwszy 
miedziany o długości 6 m; drugi również miedziany o takim samym 
przekroju, ale o długości 2 m; trzeci o takim samym polu przekroju 
i długości 2 m, ale wykonany z innego metalu, np. z aluminium; 
czwarty – miedziany o długości 2 m i innym polu przekroju 
poprzecznego niż poprzednie. 

2. Zmontuj obwód według schematu. Symbol  oznacza 
opornik, a w tym doświadczeniu – kawałek drutu.

3. Włącz do obwodu pierwszy (6-metrowy) kawałek drutu. Odczytaj wartość napięcia U 
i natężenia prądu I. Zanotuj w zeszycie wyniki pomiaru.

4. Powtórz doświadczenie dla każdego kawałka drutu. Odczytuj 
wskazania woltomierza 
i amperomierza. Zapisuj je 
w zeszycie.

5. Oblicz w zeszycie opór 
elektryczny każdego drutu, 
korzystając ze wzoru: R I

U
= .

6. Porównaj wartości oporu. 
Zauważ, że dla miedzianych 
drutów o tym samym 
przekroju opór pierwszego 
(6-metrowego) drutu jest tyle 
razy większy, ile razy jest on 
dłuższy od drugiego (2-metrowego) drutu. 

21  DOŚWIADCZENIE 

V

A

Wykonanie serii podobnych doświadczeń z użyciem kawałków drutu różniących 
się długością wykazałoby, że:
• wartość oporu jest wprost proporcjonalna do długości przewodu.

Analizując pomiary dla dwóch kawałków miedzianego drutu o  tej samej dłu-
gości i  różnych przekrojach, zauważymy, że drut o mniejszym polu przekroju 
poprzecznego stawia większy opór elektryczny niż drut o większym polu przekroju. 
Dokładne pomiary z uwzględnieniem wielkości pola przekroju pozwalają stwier-
dzić, że:

Zmiana jasności świecenia żarówki 
sygnalizuje zmianę natężenia prądu 
płynącego w obwodzie.

88

Prąd elektrycznyII



• wartość oporu przewodnika jest odwrotnie propor-
cjonalna do pola jego przekroju poprzecznego.

Porównując wartości oporu dla drutu miedzianego 
i aluminiowego o takiej samej długości i takim samym 
polu przekroju poprzecznego, można stwierdzić, że 
drut miedziany stawia mniejszy opór niż drut alumi-
niowy, zatem:
• opór elektryczny zależy od rodzaju substancji, 

z której przewodnik jest wykonany.

Podsumowując, z doświadczenia 21 wynika, że:

Tę zależność można zapisać w postaci wzoru:

 Opór właściwy t jest wielkością stałą dla danego mate-
riału w  danej temperaturze. Jego jednostkę można 
wyprowadzić, przekształcając wzór:

    |R S
l S$t

=

R · S = tl        | : l

lR S
$t =

m
m m

2
$ $t X X= =6 @

Opór właściwy niektórych materiałów przedstawiono 
w tabeli na str. 282. 

Przewody elektryczne zazwyczaj wykonuje się z mie-
dzi, gdyż jest ona dobrym przewodnikiem elektrycz-
ności. Materiały o dużym oporze właściwym, takie jak 
konstantan (stop miedzi i niklu), nikielina (stop miedzi, 
niklu i manganu), kantal (stop żelaza, chromu, glinu 
i kobaltu) czy chromonikiel (stop chromu i niklu), są 
stosowane do budowy oporników. 

Opór elektryczny przewodnika jest wprost pro-
porcjonalny do jego długości i  odwrotnie pro-
porcjonalny do pola jego przekroju poprzecznego 
oraz zależy od rodzaju substancji, z  której jest 
wykonany.

R

opór 
elektryczny = opór właściwy ∙ długość 

pole przekroju poprzecznego lR S
t

=

Wartość oporu jest często 
zapisywana na opornikach 
w postaci kolorowego kodu 
paskowego (patrz str. 283). 

Jeśli dwie wielkości 
zależą od siebie w taki 
sposób, że zwiększenie 
(lub zmniejszenie) jednej 
kilkukrotnie powoduje, 
że druga wzrasta (maleje) 
tyle samo razy, to taką 
zależność nazywa się 
wprost proporcjonalną. 
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TO NAJWAŻNIEJSZE

• Opór elektryczny (rezystancja) to wielkość charakteryzująca właściwości 
elektryczne przewodnika. Jego miarą jest iloraz napięcia między końcami 
przewodnika i natężenia płynącego w nim prądu: R = I

U . 

• Jednostką oporu elektrycznego jest om (1  = 1 A
V).

• Przewodnik ma rezystancję jednego oma (1 ), jeżeli przyłożone do niego 
napięcie jednego wolta (1 V) wywoła przepływ prądu o natężeniu jednego 
ampera (1 A).

Obliczanie oporu elektrycznego
W celu wyznaczenia oporu elektrycznego fragmentu długiego przewodu pod-
łączono jego końce do baterii i zmierzono natężenie prądu oraz napięcie elek-
tryczne. Otrzymano następujące wyniki pomiarów: U1 = 1,45 V, I1 = 232 mA. 

a) Oblicz opór elektryczny tego przewodu. 

b) Jakie napięcie przyłożono do fragmentu przewodu, jeżeli jego opór się nie 
zmienił, natomiast amperomierz wskazał natężenie równe I2 = 0,6 A?

Dane:    Szukane:
U1 = 1,45 V   R = ?
I1 = 232 mA = 0,232 A  U2 = ?
I2 = 0,6 A

Rozwiązanie:
a) Korzystamy z definicji oporu elektrycznego:  R I

U
=

Podstawiamy do wzoru wartość napięcia oraz natężenia prądu:

,
, ,R 0 232

1 45 6 25A
V

X= =

b) Przekształcamy wzór na opór elektryczny, mnożąc obie strony przez natę-
żenie prądu:

      R I
U I2

22
$;=

Otrzymujemy:      U R I2 2$=

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: 
U2 = 6,25 X . 0,6 A = 3,75 V

Odpowiedź: Opór fragmentu przewodu wynosi 6,25 X. Do przewodu przyło-
żono napięcie 3,75 V.

PRZYKŁAD 
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Rozwiąż zadania ROZWIĄZANIA  
ZAPISZ W ZESZYCIE

Do trzech połączonych baterii o łącznym napięciu 4,5 V podłączano po kolei 
cztery różne żarówki i mierzono za każdym razem natężenie płynącego 
prądu. Otrzymano wyniki pomiarów podane w tabeli: 

Żarówka I Żarówka II Żarówka III Żarówka IV

0,31 A 0,12 A 0,27 A 0,18 A

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

Największy opór elektryczny miała żarówka A/ B/ C/ D, ponieważ płynął 
przez nią prąd E/ F. Najmniejszy opór elektryczny miała żarówka A/ B/ C/ D, 
ponieważ płynął przez nią prąd E/ F.

A. I B. II C. III D. IV
E. o najmniejszym natężeniu         F. o największym natężeniu 

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania.

Aby poprawnie wyznaczyć opór elektryczny żarówki, należy zbudować 
obwód elektryczny wg schematu A/ B/ C/ D. 

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu płynącego przez 
przewodnik od przyłożonego napięcia. 

a) Odczytaj z wykresu, jakie jest natężenie prądu, gdy napięcie wynosi 2 V. 

b) Odczytaj z wykresu, jakie jest natężenie prądu, gdy napięcie wynosi 4 V. 

c) Udowodnij, wykonując odpowiednie 
obliczenia, że opór jest taki sam zarówno 
przy napięciu 2 V, jak i 4 V. 

d) Jakie jest natężenie prądu, gdy napięcie 
wynosi 1 V?

1 

2 

3 

10

2
1

4
3

5

2 3 4 U [V]

I [A]

A V A

A V A

VV

A. B. C. D.
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Wskaż właściwe dokończenie zdania. Opór właściwy przewodnika zależy od

A. długości przewodnika.

B. pola przekroju przewodnika.

C. rodzaju substancji, z której wykonany jest przewód.

D. masy przewodnika.

Uczniowie chcieli sprawdzić, w jaki sposób natężenie prądu zależy 
od przyłożonego napięcia. W tym celu zbudowali obwód z opornika 
o nieznanym oporze, mierników oraz zasilacza, dzięki któremu mogli 
płynnie regulować napięcie. Niestety osoba odpowiedzialna za notowanie 
wyników nie zapisała dwóch pomiarów. To, co zostało zapisane, przedstawia 
poniższa tabela. Wiadomo jednak, że opór opornika się nie zmieniał. 

Napięcie [V] 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Natężenie prądu [mA] 25 50 125 150

a) Oblicz opór opornika.

b) Oblicz brakujące wartości natężenia prądu.

c) Sporządź w zeszycie wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego 
napięcia. Co zauważasz?

Przeanalizuj „Przykład” zamieszczony na str. 90 i rozwiąż zadanie. 

Przez gotujący wodę czajnik elektryczny podłączony do napięcia sieciowego 
230 V płynie prąd o natężeniu 7,8 A. Oblicz opór czajnika podczas jego pracy. 

Opór grzałki tostera podczas jego pracy wynosi 80 X. 
Oblicz natężenie prądu, który płynie przez spiralę 
tostera, gdy jest on podłączony do napięcia 230 V.

4 

5 

6 

7 
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I. Elektrostatyka

Str. 41 zad. 6. , ,C
Cn 1 6 10

600 10 3 75 1019

9
12$

$
$.= -

-

Str. 41 zad. 7. Nie może istnieć, liczba ładun-

ków elementarnych musi być liczbą całkowitą. 

, ,C
Cn 1 6 10

4 10 2 519

19

$
$

= =-

-

Str. 52 zad. 4. 
C C

Cq 2
8 22

7
n n

n=
- +

=

Str. 63 zad. 5. ,
,

n 1 6 10
1 6 10

10
1

A 19

20

$
$

= =-

-
 (fałsz), 

nB = 100 (prawda), nC = 1 (prawda), 

nD = 1013 (prawda), nE = 104 (fałsz)

Str. 63 zad. 1. 

, , ,nC nC nCq q 0 2 0 8 0 61 2+ = - + =

q
q

22

1
= , zatem q1 = 0,2 nC, q2 = 0,4 nC

Str. 63 zad. 2. a) niedobór 2 elektronów  

b) , ,mg
mg

C

C

q 3 82 10 1 602 10

235

56
20

19
$

$ $ .

.

= -
-

c) ,C
q

5000 0 05.

II. Prąd elektryczny
Str. 76 zad. 3. a) 1 kV b) 1 mA

 c) 1 μA d) 1 MV

Str. 76 zad. 4. A , AI t
q

0 4= =a k, D, I

Str. 76 zad. 5. q = It = 240 C

Str. 92 zad. 4. a) I = 2,5 A b) I = 5 A

c) , ,A
V

A
VR I

U
2 5

2
5
4 0 8X= = = =  

d) I = 1,25 A

Str. 92 zad. 5. a) R I
U 20X= =

 b) 75 mA, 100 mA

Str. 92 zad. 6.  ,R I
U 29 5. X=

Str. 92 zad. 7. , AI R
U 2 875= =

Str. 101 zad. 2. P = UI = 1,52 V  0,55 A = 0,836 W

Str. 101 zad. 3. a) , AI U
P 8 7.=

b) E = Pt = 3 kWh = 10 800 000 J

c) 
/

, ,kW h kWh
z2 8 0 55 8 80$ $ =

l  zł

Str. 101 zad. 4. VU I
P 12.=  (odpowiedź C)

Str. 111 zad. 3.

P = 3  200 W + 300 W + 1500 W = 2400 W

, A AI U
P 10 4 161.=  

(bezpiecznik nie wyłączy prądu)

Str. 114 zad. 3. odpowiedź C, E

,
,

A
V

R 0 3
1 5

51 X= = , , A
VR 0 6

3 52 X= =

Str. 114 zad. 6. s
C AI 60

120 2= =  (odpowiedź B)

Str. 115 zad. 2. q = It = 6 A  3600 s = 21 600 C 

(odpowiedź C)

Str. 115 zad. 5. V
W AI U

P 3450 1230 5= = =   

(odpowiedź B)

Str. 116 zad. 2.

, AI R
U 0 049min
max
.= ,

, AI R
U 0 051max
min
.=

Str. 116 zad. 3. a) U = IR = 28 V, P = UI . 866 W   

b) hPt = mcw ΔT, zatem  

st P
mc T

160w .h
D

=

IV. Drgania i fale
Str. 164 zad. 4.

Brakujące okresy drgań: 0,5 s; 1,25 s; 2,5 s

Brakujące częstotliwości drgań: 2 Hz; 0,8 Hz; 0,4 Hz

Str. 164 zad. 5. a) 0,6 s b) 0,3 s c) 1,2 s

Str. 170 zad. 4. , st T
2 0 3= =  (odpowiedź A, A)

Str. 175 zad. 1. a) v ,
,s

m
s

m
2

0 5
0 25= =

 b) t = 2 s

Str. 175 zad. 2. A ~~ 0,13 m, m1m =

Str. 175 zad. 3. a) T = 2  0,625 s = 1,25 s

 b) v s
m2=

Str. 176 zad. 5. a) v Hzf 2
m

= =  

 b) v , mf 0 4m = =    

Str. 176 zad. 6. v
v

3
4

p

g

p

g

m

m
= =

Odpowiedzi  
do zadań obliczeniowych
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Imię i nazwisko Klasa Podpis

1.
2.
3.

Rok szkolny

Zdjęcie na okładce: Getty Images/Photographer’s Choice/ATU Images.
Zdjęcia: Archiwum wydawnictwa: s. 26 (dłoń), 30, 42, 48 (elektrometr), 71 (bateria), 227 (tekst); Agencja Gazeta: Łukas. Głowala s. 105 

(defi brylator); BE&W: ALAMY LIMITED - s. 7, 38, 117 (żarówka w opakowaniu), 138 (CERN), 193, 201 (łazik Curiosity), 218 (kot), 232, 
Jochen Tack s. 32 (odcis. palca), HERITAGEIMAGES/Oxford Science Archive s. 194 (Maxwell), IMAGEBROKER RM - Bernhard Classen 
s. 153 (magnes neodymowy), Jaime Abecasis s. 71 (Volta), NYPL/Science Source s. 128 (Oersted), SCIENCE SOURCE - s. 74, s. 87 (Ohm), 

Charles D. Winters s. 137 (ciekły tlen), GIPhotoStock s. 274, New York Public Library s. 194 (Hertz), Photo Researchers s. 50 (Franklin), s. 138 
(Tevatron), Richard T. Nowitz s. 79 (węgorz elektryczny), Spencer Grant s. 138 (elektromagnes); Anna Budzyńska: s. 33, 36, 45, 55, 57, 68, 79 
(baterie), 86, 121, 122 (magnes i kompasy), 127 (doświadczenie nr 27), 129, 130, 132, 134, 137 (woda w rurce), 140, 162, 164, 183, 184, 196 

(tomografi a), 225, 231, 246, 277; Miłos. Budzyński: s. 41, 156, 171, 175, 233 (doświadczenie nr 52), 240, 280; Center of Applied Space 
Technology and Microgravity ZARM/Stefan Schmidbauer s. 12; Eas. News. De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti s. 50 (Warszawa), Science 
Photo Library/MDO s. 195 (bomba kobaltowa), World History Archive/Image Asset Management s. 268-269 (twarz na Marsie); Forum: SSPL/
Science Museum s. 34; Getty Images. Corbis Documentary/Roger Ressmeyer/Corbis/VCG s. 29, Corbis/Hello Lovely s. 168, Gamma-Rapho/

S012/SOLAR IMPULSE EPFL s. 97, iStock / Getty Images Plus/richcarey s. 188 (ławica ryb), NASA - digital version copyright Science Faction 
s. 180, PhotoAlto Agency RF Collections/PhotoAlto/Alix Minde s. 159 (huśtawka), Popperfoto s. 195 (Roentgen), Science Photo Library s. 107, 
ullstein bild s. 145 (miniaturowy silnik), Yuri_Arcurs s. 64; NASA: UPI Photo/NASA/Bill Ingalls s. 6 (prom kosmiczny); Panthermedia: Achim 

Glatz s. 196 (radar), Alexander Peters s. 196 (obraz w podczerwieni), Andrea Paggiaro s. 122 (chiński kompas), Andy Hunger s. 197 
(grzechotnik), Karl-Heinz Riebensahm s. 186, Klaus-Peter Adler s. 188 (dziewczyna w słuchawkach); fi rma Prodekologia s. 65 (separator 

elektrostatyczny laboratoryjny); Piotr Rutkiewicz: s. 43, 44 (doświadczenie nr 7), 103 (bezpiecznik automatyczny 1); Shutterstock: 2happy s. 13, 
44111 s. 188 (kuter), Adrian Reynolds s. 190 (samolot), alessen s. 220 (zaćmienie Księżyca), Alex Hubenov s. 219 (zegar słoneczny), Alexander 

Avdeev s. 157, Alexander Mak s. 198, Alexandr Vlassyuk s. 213 (zachód słońca), Alexey Stiop s. 220 (fazy Księżyca), Alta Oosthuizen s. 83 
(burza 5), Altanaka s. 256 (patrzenie przez lupę), amperespy44 s. 245 (lustro drogowe), Andrejs Jegorovs s. 79 (młyn), Andrey Emelyanenko 

s. 153 (magnes. na lodówkę), Andrey Eremin s. 109 (UPS), Andy Geldman s. 89, Anton Kozlovsky s. 136, Antonio S. s. 120 (magnetyt), Artem 
Avetisyan s. 223, Artesia Wells s. 266 (miraż), Balate Dorin s. 267 (Widmo Brockenu), Brian A Jackson s. 243, bunchan s. 174, Cathy Keifer 

s. 214 (robaczek świętojański), ChiccoDodiFC s. 98, chinasong s. 95 (elektrownia słoneczna), Christian Delbert s. 196 (aparat rentgenowski), 
crazychris84 s. 199, create jobs 51 s. 200 (prześwietlenie RTG), Dan Mensinger s. 72, Denis. Sirois s. 226 (światełko odblaskowe), diskoVisnja 

s. 269 (złudzenie optyczne 1), Dsdesign s. 82 (chmury 2), dvande s. 138 (dźwig), EPSTOCK s. 138 (NMR - centrum), Fasttailwind s. 44 
(podwozie samolotu), Fer Gregory s. 190 (prom kosmiczny), Fesus Robert s. 217 (łódź), Firma V s. 30 (naelektryzowane włosy), fotosergio 

s. 194 (telegraf), Frantisekhojdys. s. 190 (liście), Fred Cardos. s. 84, Galyna Andrushko s. 25 (Sahara), Gary Whitton s. 94 (elektrownia 
węglowa), Govert Nieuwland s. 229 (odbicie wierzb w wodzie), graphixmania s. 127 (waga), Greg Randles s. 67, gresie s. 147 (toster), 

GybasDigiPhoto s. 25 (Antarktyda), Hank Frentz s. 216 (promienie światła), Happy Together s. 200 (słońce), Helder Almeida s. 190 (rozmowa), 
s. 278, Hugh Lansdown s. 189 (nietoperz), Iarko Nataly s. 127 (noże), Igor Borodin s. 228 (odbicie w wodzie), Igor Zh. s. 220-221 (zaćmienie 
Słońca), imagedb.com s. 147 (sterowany samochód), Ivaschenko Roman s. 105 (obcęgi), James Steidl s. 196 (radio), Jhaz Photography s. 82 

(chmury 1), s. 82-83 (burza 4, tło), Jiri Hera s. 102 (bezpiecznik topikowy 3), John Panella s. 83 (burza 7), JoLin s. 218 (świetlówki), June Marie 
Sobrito s. 127 (szpilki), kamilpetran s. 94-95 (elektrownia węglowa – tło), Karkas s. 197 (solarium), Kletr s. 95 (elektrownia atomowa), 

Krivosheev Vitaly s. 147 (telewizor), lafoto s. 95 (elektrownia wodna), Lano Lan s. 109 (nauka przy świeczce), Lonesome_tiger s. 208, LoopAll 
s. 103 (bezpiecznik automatyczny 2), Loskutnikov s. 266 (fatamorgana), Luis Fernando Curci Chavier s. 82 (burza 3), Marcin-linfernum s. 224, 

Mark McClare s. 185 (fortepian), Mark Smith s. 93, maxim ibragimov s. 226 (dziecko na rowerze), Mikael Damkier s. 73, Monika23 s. 213 
(świeczki), MriMan s. 138 (obraz mózgu), MRony s. 245 (lusterko samochodowe), My_Gook s. 267 (halo wokół słońca), N.Minton s. 95 

(elektrownia geotermalna), Nicku s. 173, Nicram Sabod s. 16, NWStock s. 106, Olga Gabay s. 14 (kropla rosy), Pablo Eder s. 87 (płyta główna), 
Pakhnyushchy s. 14 (krople wody), Pedro Nogueira s. 229 (lustro drogowe), Peshkova s. 228 (lampa), Peter Sobolev s. 153 (magnes. ferrytowe), 

Pheniti Prasomphethiran s. 196 (anteny), Pietus s. 159 (zegar), Piotr Adamowicz s. 111 (gniazdo elektryczne), popeye02 s. 215 (lampy), 
Praisaeng s. 220 (teatr cieni), Predrag Popovski s. 185 (gitara), Prushenoff  s. 229 (odbicie kwiata), pryzmat s. 101 (piekarnik), PUSCAU 

DANIEL s. 81, puttapong jitrakyad s. 125 (głośnik nieekranowany), Rattawuth Malisorn s. 125 (głośnik ekranowany), Rawpixel.com s. 178 (gra 
na gitarze), Ray Whittemore s. 250-251, Regien Paassen s. 6 (ruch krzywoliniowy), RenoPicass. s. 185 (gitara – tło), Robert Kneschke s. 264, 
Rodolfo Arpia s. 18, Roman023_photography s. 266-267 (zachód słońca), SasaStock s. 189 (pies), Scott Milles. s. 213 (laser), Sean Nel s. 185 
(bębny), Sergey As. s. 145 (silnik), Sergiy Kuzmin s. 116, Showcake s. 111 (pożar gniazda elektrycznego), Snaprender s. 19, Solis Images s. 5, 

Sorbis s. 217 (neon), SouWes. Photography s. 189 (słoń), stephen rudolph s. 104, Steven Coling s. 26 (wrząca woda), StockLite s. 96, STRINGER 
Image s. 123 (kopalnia żelaza), Stuart Dow s. 185 (organy), Studio 37 s. 102 (bezpiecznik topikowy 1), superjoseph s. 217 (ryba głębinowa), 
Taylor Jackson s. 190 (koncert), Terrance Emerson s. 6 (ruch prostoliniowy), Tomas. Kubis s. 211, Triff  s. 119, Tristan3D s. 269 (złudzenie 

optyczne 2), TVR s. 102 (bezpiecznik topikowy 2), Tyler Olson s. 138 (NMR), Vaclav Volrab s. 276, Vibrant Image Studio s. 190 (ciężarówka), 
Volodymyr Burdiak s. 94 (elektrownia wiatrowa), Voraorn Ratanakorn s. 218 (księżyc), Vtls s. 147 (laptop), wavebreakmedia s. 185 (fl et), Wolfe 
Larry s. 255 (mikroskop), Yaorusheng s. 227 (kino), Youngryand s. 228 (rower), yousang s. 10, Yury Kosourov s. 142, YUU-ME s. 228 (odbicie 

w lustrze), Zastolskiy Victor Leonidovich s. 83 (burza 6); Stock.XCHNG: adamci s. 196 (prześwietlenie RTG); Th inkstock/Getty Ima-
ges. Comstock Images s. 215 (słońce), Hemera - M De kievit s. 268 (trójkąt - złudzenie optyczne), Philip Lange s. 189 (delfi n), iStockphoto - 

Cathy Keifer s. 178 (konik polny), danabeth555 s. 147 (latarka), ET1972 s. 154 (generator ultradźwięków), fotoman-kharkov s. 28, frender s. 101 
(głośniki), gielmichal s. 200 (pilot), Grassetto s. 200 (mikrofalówka, krótkofalówki), Grassetto s. 92, Ocs_12 s. 123 (rybitwa popielata), 

pioneer111 s. 101 (suszarka), scanrail s. 201 (modem), Sensay s. 117 (żarówki), sqback s. 154 (dysk), StockPhotosArt s. 101 (grzejnik), tab1962 
s. 133, Tashka s. 11, urfi ngus. s. 101 (mikser), s. 147 (pralka), winterling s. 127 (nożyczki), moodboard/Mike Watson Images s. 200 (żarówka), 

Stockbyte s. 6 (rowerzysta); Agnieszka Żak: s. 21, 31, 32 (doświadczenie nr 3), 48 (doświadczenie nr 9), 53, 54, 76, 77, 78, 80, 88, 100, 103 
(akumulator), 120 (doświadczenie nr 23), 124, 128 (doświadczenie nr 28), 131, 135, 141, 143, 158, 161, 165, 172, 176, 177, 179, 187, 192, 206, 

214 (doświadczenie nr 45), 216 (doświadczenie nr 46), 219 (doświadczenie nr 47), 226 (doświadczenie nr 49), 233 (doświadczenie nr 51), 238, 
249, 255 (lupa, lornetka, okulary), 256 (doświadczenie nr 56), 257, 260, 268 (świeczki).



Elektrostatyka i prąd elektryczny

Napięcie elektryczne U q
W

=

W – praca wykonana przy 

przemieszczaniu ładunku q

q – ładunek elektryczny

Natężenie prądu 

elektrycznego I t
q

=

q – ładunek elektryczny 

t –  czas, w którym ładunek q 

przepłynął 

Praca prądu 

elektrycznego

W U q$=

W U I t$ $=

U – napięcie elektryczne 

q – ładunek elektryczny 

I – natężenie prądu elektrycznego 

t – czas przepływu prądu

Moc prądu 

elektrycznego P U I$=
U – napięcie elektryczne 

I – natężenie prądu elektrycznego

Elektryczność i magnetyzm

Opór elektryczny R I
U

=
U – napięcie elektryczne, 

I – natężenie prądu elektrycznego

Drgania i fale

Częstotliwość w ruchu 

drgającym f T
1

=  lub f t
n

=
T – okres w ruchu drgającym,

n – liczba drgań, 

t – czas trwania n drgań

Prędkość fali v T
m

=
m – długość fali 

T – okres w ruchu drgającym

Optyka

Zdolność skupiająca Z f
1

= f – o gniskowa

Prawo odbicia a b=
a – kąt padania

b – kąt odbicia

www.nowaera.pl fi zyka@nowaera.pl
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