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Konspekt lekcji z fizyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 

 

Temat lekcji: Obwody prądu elektrycznego. Pomiar natężenia i napięcia. 

Klasa: II gimnazjum 

Czas: 45 minut 

 

 Cele ogólne: 

  budowania prostych obwodów elektrycznych z użyciem woltomierza i amperomierza 

z wykorzystaniem TIK 

 sformułowanie I prawa Kirchhoffa 

Cele szczegółowe –uczeń: 

 wyjaśnia, czym jest obwód elektryczny; wskazuje: źródło energii elektrycznej, 

przewody, odbiornik energii elektrycznej, gałąź i węzeł 

 wymienia przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia prądu elektrycznego 

 rysuje schematy prostych obwodów elektrycznych (wymagana jest znajomość symboli 

elementów: ogniwa, żarówki, wyłącznika, woltomierza, amperomierza) 

 rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu – szeregowy i równoległy 

 buduje proste obwody elektryczne według schematu 

 mierzy natężenie prądu elektrycznego, włączając amperomierz do obwodu 

elektrycznego szeregowo, i napięcie, włączając woltomierz do obwodu elektrycznego 

równolegle 

 opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych 

przyrządów stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego 

 formułuje I prawo Kirchhoffa 

 rozwiązuje zadania obliczeniowe z wykorzystaniem I prawa Kirchhoffa  

Metody nauczania: 

 podająca (pogadanka, objaśnienie) 

 praktyczna (doświadczenia uczniowskie w wykorzystaniem komputera)  

 prezentacja na forum klasy 

Formy pracy: 

 zespołowa 

 indywidualna 

 zbiorowa 
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Środki dydaktyczne: 

 karta pracy 

 test wiedzy 

 podręcznik 

 symulacja komputerowa do  budowania obwodów elektrycznych 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab 

 plansza interaktywna http://scholaris.pl/resources/run/id/47321 

 

Przebieg lekcji: 

1. Część nawiązująca 

 sformułowanie tematu lekcji i określenie jej celów 

 przypomnienie podstawowych pojęć i zależności – test wiedzy (załącznik nr 1) 

2. Część właściwa 

 praca w grupach 2 osobowych z użyciem aplikacji Phet Circuit Construction Kit 

(AC+DC) Virtual Lab, uczniowie budują obwód zaproponowany przez nauczyciela 

oraz dokonują pomiarów napięcia i natężenia, wyniki oraz wnioski zapisują na karcie 

pracy (załącznik nr 2) 

  sformułowanie I prawa Kirchhoffa i ćwiczenia interaktywne w oparciu o planszę 

interaktywną http://scholaris.pl/resources/run/id/47321 

3. Podsumowanie 

 podsumowanie pracy w grupach oraz wskazanie uczniom jakimi umiejętnościami         

i wiedzą powinni się wykazać w ramach zrealizowanej lekcji 

 dokonanie ewaluacji zajęć (załącznik nr 3) 

 

Opracowała: mgr Marta Kiełbasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
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Załącznik nr 1 

Karta pracy 

 

Korzystając z aplikacji Phet Circuit Construction Kit (AC+DC) Virtual Lab narysuj obwód 

przedstawiony na rysunku.  

 

 

 

 

 

 

 

Dokonaj w narysowanym obwodzie pomiaru napięcia i natężenia. Uzupełnij tabelę. 

Napięcie na zaciskach baterii  

Natężenie prądu przepływającego przez żarówkę nr 1  

Natężenie prądu przepływającego przez żarówkę nr 2  

Natężenie prądu przepływającego przez żarówkę nr 3  

Napięcie na zaciskach żarówki nr 1  

Napięcie na zaciskach żarówki nr 2  

Napięcie na zaciskach żarówki nr 3  

 

Zapisz wnioski. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 
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Załącznik nr 3  

 

 

Co robiłem? Jak byłem zaangażowany? 

tak nie czasami 

Aktywnie uczestniczyłem  w pracy 
   

Przyjmowałem określone zadania 
   

Byłem pomysłodawcą 
   

Pomagałem w podejmowaniu decyzji 
   

Poszukiwałem nowych pomysłów 
   

Pomagałem kolegom 
   

Zachęcałem do pracy nad zadaniem    

 

Jak oceniasz lekcję z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej? 

 

 

 

 


