
24.03.2020r. Fizyka klasa VII    

Temat: Moc 

Uczeń: 

 Odkrywa definicję mocy i poznaje jej jednostkę 

 Wie o czym informuje moc urządzenia 

 Potrafi obliczyć moc ze wzoru P = W/t 

 Wyraża energię elektryczną  w kilowatogodzinach  

 Potrafi obliczyć koszt zużytej energii elektrycznej przez dane 

urządzenie/gospodarstwo domowe. 

Środki dydaktyczne: 

 Infografika z podręcznika – Moce duże i małe 

 Zeszyt ćwiczeń – strona 71 (ćwiczenie umiejętności korzystania ze wzoru 

P = W/t  i jego przekształceń w prostych obliczeniach) 

Metody pracy: 

 Ćwiczenia w rozwiazywaniu zadań rachunkowych i problemowych 

związanych z mocą 

 Dedukcja – rozumowanie na podstawie wniosków, przesłanek, 

obserwacji. 

 

Realizacja zagadnienia. 

1. Przypomnij sobie jak obliczamy pracę i co jest jej jednostką oraz 

jaki jest związek pracy z energią. 

2. Uzupełnij zdania: 

Kot czasie 5 sekund wykonuje pracę  50 J. Oznacza to, że w czasie 1 

sekundy wykonał pracę ________J.  

Człowiek w czasie 10 sekund wykonał pracę 1000 J. Oznacza to, że w 

czasie 1 sekundy wykonał pracę  ______ J. 



Jakie działanie musiałeś wykonać aby uzupełnić zdania? 

/Musiałeś podzielić pracę przez czas jej wykonania/  

Def. Wielkość fizyczna, którą obliczamy dzieląc pracę przez czas jej 

wykonania nazywamy mocą. 

P – symbol mocy 

Wzór     P = 
𝑾

𝒕
        (moc = 

𝒑𝒓𝒂𝒄𝒂

𝒄𝒛𝒂𝒔
 ) 

Jednostka mocy w układzie SI  - wat (W) 

Wymiar 1 wata           (1W = 
𝟏𝑱

𝟏𝒔
 ) 

/Urządzenie pracuje z mocą 1W, jeżeli w czasie 1s wykonuje 

 pracę 1 J./ 

Sens fizyczny mocy 

Moc informuje nas jaką pracę wykonuje urządzenie (człowiek, 

zwierzę) w czasie 1 s. 

Polecenie: Przeanalizuj przykład 1 ze strony 135 podręcznika.  

1 Kolowatogodzina  (1kWh) – jednostka energii używana na co dzień 

np. przy pobieraniu opłat za energię elektryczną.  

 1kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ 

Oblicz: 

2kWh = _________J = _____MJ 

5kWh = _________J = _____MJ 

Przeanalizuj przykład 2 ze strony 136 podręcznika. 

 



Zadanie: 

1. Zeszyt ćwiczeń,   strona 71, zadanie 1 

Rozwiązanie zadania proszę przesłać do godziny 18.00 w dniu 

24.03.20 na adres podany do kontaktów z nauczycielem 

przedmiotu – może być skan strony w ćwiczeniach. Jeśli nie 

masz ćwiczeń (zgubiłeś), skorzystaj z materiałów do zdalnej 

nauki, które udostępnia portal www.nowaera. –To jest fizyka  

 

2. Napisz co zrobisz w najbliższym czasie, aby zmniejszyć 

zużycie energii elektrycznej w Twoim domu i spróbuj się 

do tego zastosować. 

Kontakt telefoniczny z nauczycielem przedmiotu 24.03.20 

w godzinach 11.00 – 12.00 lub 16.00 – 16.30 

Tel. 532 689 805 

 

Życzę dobrego zdrowia i przyjemnej nauki 

 

 

 

 

 

 

http://www.nowaera/

