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Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruń – Materiały dla n-li do nowej podstawy programowej 

Konspekt lekcji fizyki w klasie VII -  „Moc i jej jednostki” 

Cele ogólne  - wykorzystanie pojęcia i wielkości fizycznych do opisu zjawisk 

oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości; 

- rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 

Cele operacyjne – dla ucznia: 

 posługiwanie się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; 

 przeliczanie wielokrotności (kilo-, mega-, giga-); 

 stosowanie do obliczeń związku mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana. 

 

Metoda i forma pracy: 

Ćwiczenia uczniowskie; grupowa i indywidualna; dyskusja; pogadanka z pokazem 

Przebieg lekcji: 

I Wstęp 

Czynności nauczyciela Czynności uczniów 

Zadaje pytania kontrolne dotyczące ostatniej lekcji, np.: 

Kiedy mówimy o wykonaniu pracy w sensie fizycznym? 

Jak obliczamy pracę, jaka jest jej jednostka? 

Odpowiadają. 

II Rozwinięcie 

Podaje temat lekcji: Moc i jej jednostki. Zapisują 

Jakościowe omówienie pojęcia mocy w fizyce: wykonanie 

określonej pracy w czasie. Przykład: przesuwanie tego 

samego przedmiotu (np. kartonu po podłodze) w różnym 

czasie oraz przesuwanie w tym samym czasie ładunku 

o różnej masie. 

Przeprowadzają 

doświadczenie, określają 

kiedy pracowali z większą 

mocą.  

Definiuje pracę za pomocą wzoru, określa jednostkę (wat). 

Przykład: Jaką pracę wykonałem, wchodząc na I piętro 

szkoły, przyjmując masę 50 kg, wysokość piętra 5 m i czas 

wejścia – 50 sekund? 

Obliczają, wymieniają 

wyniki z sąsiadami.  

Podaje wielokrotności jednostek mocy 1 kW = 1000 W; 

1 MW = 1000000 W = 1000 kW; 1GW = 1000 MW i proste 

przykłady do zobrazowania (patrz [1]): 1 MW to moc małej 

turbiny wodnej (wysokości człowieka), 1GW to moc 

reaktora w elektrowni atomowej. Pyta uczniów o moce 

urządzeń domowego użytku i moce silników samochodów. 

Zapisują, porównują, podają 

przykłady. 

Podaje historyczną (ale wciąż używaną) jednostkę koń 

mechaniczny 1 KM = 735,5 W. Prezentuje graficzne 

zestawienie „Moce duże i małe” wg podręcznika [2]. 

Zapisują, analizują. 
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Podaje przykłady 1/135 i 2/136 z podręcznika [2]. Obliczają, zapisują. 

Korzystając z przekształconego wzoru W = P·t wyjaśnia 

stosowaną jednostkę zużycia energii 1 kWh = 3,6 MJ. 

Zapisują. 

Obliczanie mocy w innych sytuacjach – podręcznik [2], 

str. 137. 

Rozwiązują przykłady. 

Podaje do rozwiązania problem: Ile wynosi siła ciągu 

silnika samochodu, poruszającego się ze stałą prędkością 

90 km/godz. o mocy 50 kW? 

Obliczają. 

Pyta o moce silników samochodów i zwraca uwagę na jej 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu (większa moc ułatwia 

wyprzedzanie). Zainteresowanym poleca lekturę [3]. 

Odpowiadają, dyskutują. 

III Podsumowanie 

Jak definiujemy moc w sensie fizycznym? Jakie 

poznaliście jej jednostki? 

 

Zadanie domowe: 1. W domu włączone są: dwie żarówki 

o mocy 100 W, dwie o mocy 40 W, komputer i telewizor 

o średniej mocy 110 W każdy i pralka o mocy 1000 W. 

Ile kWh energii zużyją w ciągu godziny? Jaki będzie koszt 

zużycia tej energii? (przyjmujemy, że 1 kWh kosztuje 50 

gr) Przeczytaj tekst [4] i pomyśl, ile energii zużywa twój 

komputer. 

2. Doświadczalnie wyznacz moc czajnika elektrycznego – 

skorzystaj z opisu i pomocy pod linkiem [5]. 
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Uwagi o realizacji: Wprowadzając temat mocy, jak zwykle staramy się skorzystać z wiedzy, 

którą na różne sposoby posiadają uczniowie – np. znają moce silników pojazdów, mogą znać 

moce urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego; porządkujemy tę wiedzę, zwracając 

uwagę na moc telewizora, komputera, ale też średnią moc organizmu człowieka w spoczynku 

(ok. 100 W). Temat już w pewnym stopniu dotyczy źródeł energii, więc warto przejrzeć 

dodatkowe materiały na ten temat, np. 
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