
MOC I ENERGIA W 
OBWODACH ELEKTRYCZNYCH



Moc i energia w obwodach elektrycznych

Ładunek przepływając przez element obwodu (np. rezystor) zmniejsza swoją energię potencjalną (z wyjątkiem
źródła siły elektromotorycznej, gdzie występuję odwrotna sytuacja). Średnia energia kinetyczna ładunku
pozostaje jednak stała. Utracona energia potencjalna nie jest więc pożytkowana na wzrost prędkości ładunku,
ale oddawana jest do otoczenia w innej formie, np. w postaci ciepła (wskutek zderzeń ładunku z cząstkami
przewodnika) lub w postaci światła (np. żarówki) lub w postaci pola elektrycznego (kondensator) lub w postaci
pola magnetycznego (cewka indukcyjna).

 Ua = qVa  Ub = qVb

  ΔU = Ub −Ua = qΔVab = (IΔt)ΔVab

Bezwzględna zmiana energii potencjalnej (praca wykonana przez źródło): 

Moc elektryczna, czyli tempo zmiany energii potencjalnej ΔU/Δt: 

 P = ΔVabI Jest to tempo oddawania energii do otoczenia na 
elementach obwodu (np. rezystor, kondensator, 
cewka)  lub pobierania energii z zewnątrz w źródle 
siły elektromotorycznej.



Moc oddawana na rezystorze
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Ciepło Joule’a



6. Ta sama różnica potencjałów została przyłożona do dwóch żarówek.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
(a) Przez żarówkę 30W przepływa większy prąd i ma ona większą oporność.
(b) Przez żarówkę 30W przepływa większy prąd, ale żarówka 60Wma większą oporność.
(c) Żarówka 30Wma wyższą rezystancję, ale przez żarówkę 60W przepływa większy prąd.
(d) Przez żarówka 60W przepływa większy prąd i ma ona większą oporność.

Zadania



7. Dwie żarówki o mocach nominalnych P1 = 50 W i P2 = 75 W na napięcie U0 =
110 V, połączono szeregowo i włączono do sieci o napięciu ΔV=220 V. Obliczyć
moce wydzielające się w każdej z żarówek.

8. Źródło napięcia ε, którego opór wewnętrzny można pominąć, zabezpieczono
przed zwarciem oporem R. Obliczyć jaki powinien być opór grzałki R1, aby
wydzielona na nim moc była największa. Jaka jest największa wartość
wydzielanej mocy?

Zadania
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10. Ekspres do kawy pracuje przy napięciu 230 V i pobiera prąd 2 A. Zakładając,
że woda absorbuje całą energię dostarczoną do rezystora podgrzewającego,
oblicz:
(a) ile czasu potrzeba na podniesienie temperatury 0.5 kg wody z temperatura
pokojowa (23 °C) do temperatury wrzenia?
(b) jaki jest koszt podgrzania tej wody, jeżeli 1kWh kosztuje 55 groszy?
Zakładamy, że nie ma strat ciepła do otoczenia.
Ciepło właściwe wody wynosi 4190 J/kg°C.

Zadania

9. Kupujesz żarówkę o mocy 75 W w Europie, gdzie energia elektryczna jest
dostarczana do domów przy napięciu 240 V. Jeśli użyjesz tej żarówki w
Stanach Zjednoczonych, gdzie napięcie w sieci domowej wynosi 120 V
(zakładając, że jej rezystancja się nie zmienia), jak jasno będzie świeciła ta
żarówka stosunku do żarówki amerykańskiej zaprojektowanej na moc 75 W
przy napięciu 120 V? [Wskazówka: Załóżmy, że jasność jest proporcjonalna
do pobieranej energii.]


