
Fizyka klasa VII (18 – 22 maja)  
 
 

Temat : Moc, jej jednostki i obliczanie.  

(Temat przeznaczony do realizacji na dwóch godzinach lekcyjnych.) 

Dzisiejsza lekcja ma dokładnie taki sam układ jak ta ostatnia, o pracy. W oparciu o temat 30                 

w podręczniku str. 204 – 208 oraz materiały prezentowane na platformie edukacyjnej epodręczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/D14JigAfu sporządźcie notatkę                  

w następującej kolejności: 

1) definicja mocy 

2) wzór na moc 

3) wyjaśnienie symboli występujących we wzorze 

4) jednostka podstawowa mocy 

5) definicja jednostki 

6) inne jednostki mocy, w tym jeden koń mechaniczny 

7) wzór na moc chwilową + symbole. 

Część ćwiczeniowa: 

1) Jeżeli dwie osoby podnoszą ciało o ciężarze 100 N, to mówimy, że są jednakowo silne. 

Jeżeli podniosą je na wysokość jednego metra, to wykonają taką samą pracę. A jeżeli jedna z nich 

podniesie ten ciężar w czasie 1 sekundy, a druga w czasie 2 sekund, to czym się różnią prace 

wykonane przez te osoby? Która osoba jest silniejsza i czy oznacza to, że jest ona mocniejsza? 

To jest wstęp do tematu „Moc jako szybkość wykonywania pracy” omówionego na platformie 

epodręczniki.pl. Proszę, żebyście udzielili odpowiedzi na dwa pytania ukryte w tym tekście. 

2) Ćwiczenie 1: połącz w pary te liczby mianowane, które wyrażają tę samą moc. To ćwiczenie jest                 

na platformie w postaci interaktywnej, stąd możecie sprawdzić poprawność jego wykonania                          

w Internecie. 

                        0,3 mW                         0,03 W 

                        300 kW                         0,0003 W 

                        30 mW                          3000000 W 

                        3 MW                            300000 W 

3) Ćwiczenie 2: uzupełnij teks. Podobnie, jak powyżej – sprawdź poprawność wstawionych wyrazów 

na polecanej stronie internetowej. 

https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/D14JigAfu


Traktor ma większą moc niż koń, dlatego w tym samym czasie wykona ……………………………….. pracę 

niż koń. Lokomotywa spalinowa ma mniejszą moc niż elektryczna, dlatego tę samą pracę wykona                 

w ………………………….. czasie. Silnik o większej mocy rozpędzi samochód do tej samej prędkości                        

w ……………………………….. czasie. 

3) Podręcznik - zadanie 2, 3 str. 208.  

4) Dla chętnych: zad. 5, 6 str. 208 (podręcznik). 

 

Uwaga! 

1. Notatkę z bieżącego tematu lekcji prześlą mi następujące osoby:                 

z klasy 7a – Adam Malanowski, Patryk Paluszewski, Wiktoria 

Słabkowska i Natalia Sokołowska, z klasy 7b: Michał Celebucki, 

Karol Graczykowski, Karina Rybinkowska i Piotr Targoński. 

2. Przypominam, że trzeba odesłać do mnie poprawę testu                               

z dynamiki. Kto tego nie uczyni w tym tygodniu, otrzyma ocenę 

niedostateczną. 

 


