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Opracowała mgr Renata Kulińska

Plan metodyczny do lekcji fizyki.

TEMAT: Prawo Ohma. Opór elektryczny.

Cel ogólny:
Badanie zależność natężenia prądu od napięcia w obwodzie prądu stałego.
Sporządzenie wykresu tej zależności.

Cele szczegółowe:
Wiadomości
A. (zapamiętanie wiadomości)
1. Uczeń zna zależność natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu

elektrycznego.
2. Uczeń zna treść prawa Ohma.
3. Uczeń wie, co nazywamy oporem elektrycznym i zna wzór definicyjny

R=U/I.
4. Uczeń wie, w jakich jednostkach (w Układzie SI) mierzy się opór

elektryczny.
7
B. (zrozumienie wiadomości)
1. Uczeń potrafi obliczyć wymiar jednostki oporu elektrycznego.
2. Uczeń wie, że istnieją odbiorniki (elementy obwodu), do których nie

stosuje się prawo Ohma.

Umiejętności
C. (stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych)
1. Uczeń umie zmierzyć napięcie między dowolnymi punktami obwodu

elektrycznego.
2. Uczeń umie zmierzyć natężenie prądu w obwodzie elektrycznym.
3. Uczeń potrafi aktywnie uczestniczyć w doświadczalnym sprawdzaniu, czy i

w jaki sposób natężenie prądu w obwodzie zależy od przyłożonego
napięcia.

4. Uczeń potrafi sporządzić wykres zależności I od U. z zastosowaniem
metodyśrednich podokresów.

D. (stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych)
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1. Uczeń umie zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie w celu zbadania
zależności natężenia od napięcia.

2. Uczeń umie rozwiązywać proste zadania tekstowe z zastosowaniem
zależności pomiędzy wielkościami: R, I, U.

3. Uczeń potrafi sporządzić wykres I(U) na podstawie znajomości
maksymalnych niepewności pomiaru napięcia i natężenia prądu.

Cel wychowawczy:
Kształcenie umiejętności uprzejmego zachowania się w stosunku do
kolegów o nauczyciela.

Metoda nauczania
Pogadanka z pokazem.
Typ lekcji: Lekcja typu I(lekcja wprowadzająca nowy materiał)

Pomoce naukowe:
• Zasilacz prądu stałego, posiadający możliwość regulacji napięcia (0-10V;

0-5A);
• amperomierz mierzący z dokładnością do 0.02A;
• woltomierz mierzący z dokładnością do 0.1V;
• długi kawałek cienkiego drutu nawinięty na walec.

Plan lekcji

1. Sprawdzenie wiadomości potrzebnych do wprowadzenia nowego
materiału:
napięcie i natężenie prądu, umiejętność rysowania i łączenia prostego
obwodu zawierającegoźródło prądu, amperomierz, woltomierz, odbiornik.

2. Wprowadzenie tematu lekcji dotyczącego zależności natężenia płynącego
7przez przewodnik prądu od przyłożonego napięcia..

3. Powtórzenie i utrwalenie materiału poznanego na lekcji
4. Omówienie i zadanie pracy domowej.

Ad. 1
• Podać warunki jakie muszą być spełnione, aby istniało napięcie

elektryczne.
• Podać jednostki napięcia i natężenia prądu.
• Podać warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie

elektrycznym.
• Narysować schemat prostego obwodu elektrycznego zawierającego

źródło prądu, amperomierz, woltomierz, odbiornik
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• Włączyć w obwód elektryczny amperomierz i woltomierz.

Ad. 2
Pogadanka z pokazem.

* Przeprowadzenie doświadczenia, które ma odpowiedzieć na pytanie: czy i
jak natężenie płynącego przez przewodnik prądu zależy od przyłożonego do
jego końców napięcia?
Na stole stoi przygotowany zasilacz prądu stałego, amperomierz, woltomierz
i długi kawałek cienkiego drutu nawinięty na walec. Nauczyciel rysuje
schemat obwodu na tablicy.

A

V

Nauczyciel wspólnie z uczniami montuje obwód elektryczny do badania
prawa Ohma
Dokonujemy kilkakrotnie pomiaru natężenia prądu, zmieniając kolejno
napięcie miedzy końcami przewodnika. Dla każdego pomiaru obliczamy
iloraz U/I.

* Wyniki przedstawiamy w tabeli.

L.P. U(V) I(A) U/I (V/A)
1
2
3
4
5
6
7

średnia
∆U= ±0.1V
∆I= ±0.02A
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* Umieszczenie punktów pomiarowych wraz z niepewnościami w układzie
współrzędnych
Otrzymane wyniki pomiarów przedstawiamy na wykresie zależności
natężenia prądu w przewodniku od przyłożonego między jego końcami
napięcia.
Uwzględniając największą niepewność odczytu dla woltomierza∆U= ±0.1V i
amperomierza∆I= ±0.02A w prostokątnym układzie współrzędnych I(U)
nanosimy kolejne prostokąty, których boki są równe 2∆U i 2∆I a środek
posiada współrzędne (U1,I1), (U2,I2),.itd. odpowiadające rzeczywistym
wartościom zmierzonego napięcia i natężenia prądu.

* Sposób dopasowania prostej.
Wykres zależności I = f(U) dopasowujemy do punktów pomiarowych metodą

średnich podokresów (wykres przechodzi przez uśrednione punkty A i B).
Ponieważ wykres zawiera punkt (0,0) zatem funkcja jest typu y = ax, punkty
pomiarowe możemy podzielić na dwa podokresy - jeden zawiera punkt (0,0)
a drugi resztę punktów. Współrzędne drugiego punktu oblicza się średnią
arytmetyczną ze współrzędnych U i I dla 6-ciu punktów. Punkt
A(0.0V,0.00A), punkt B(4.5V,0.45A) Wykres nie wybiega poza niepewności
pomiarowe, można więc powiedzieć, że w sferze niepewności pomiaru jest
on liniowy.

Wniosek:
Analizując wyniki pomiarów i biorąc pod uwagę, że każdy pomiar obarczony
jest jakąś niepewnością, możemy stwierdzić, że zwiększenie napięcia między
końcami przewodnika
dwukrotnie - spowodowało dwukrotny wzrost natężenia prądu płynącego
przez spiralę,
trzykrotne - spowodowało trzykrotny wzrost natężenia prądu.

Oznacza to, że natężenie prądu w przewodniku jest wprost
proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.

I = k ⋅ U
gdzie k jest współczynnikiem proporcjonalności. Fizycznie współczynnik ten
określa zdolność przewodnika do przewodzenia prądu. Określając
współczynnik proporcjonalności jako przewodność σ wzór przybiera postać:

I = σ ⋅ U
Częściej jednak używa się w fizyce pojęcia oporu elektrycznego jako
odwrotności przewodności, dlatego można zapisać wzór w postaci:

R

U
I =
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σ
1=R

Wniosek ten nosi nazwę prawa Ohma.
Uczniowie formułują prawo Ohma w następującym brzmieniu:
Prąd płynący w odcinku obwodu zawierającym oporność, jest wprost
proporcjonalny do napięcia przyłożonego do końców obwodu.
Wykonane doświadczenie wykazało,że zależność ta jest słuszna dla stałej
temperatury opornika.

* Uogólnienie i sformułowanie definicji oporu elektrycznego przewodnika
Dalej uczniowie dyskutują w jakiej innej postaci można przedstawić prawo
Ohma.
Z obliczeń U/I wynika, że dla danego przewodnika iloraz napięcia między
jego końcami i natężenia płynącego przez ten przewodnik prądu jest
wielkością stałą. Ten stały dla danego przewodnika iloraz nazywamy oporem
elektrycznym i oznaczamy symbolem R

I

U
R =

Opór jest tutaj parametrem, napięcie jest zmienną niezależną, natężenie
zmienną zależną.
Inna postać prawa Ohma to U = R⋅ I

* Wyprowadzenie i zdefiniowaniejednostki oporu elektrycznego

[ ] [ ]
[ ] ==
I

U
R

A

V

1

1 = Ω1

Jednostką oporu elektrycznego jest 1 om. Opór 1 oma (1Ω ) posiada
przewodnik, w którym pod napięciem równym 1 woltowi (1V) płynie prąd
elektryczny o natężeniu 1 ampera (1A).

* Obliczenie oporu elektrycznego spirali użytej do doświadczenia.
Aby obliczyć opór spirali użytej do doświadczenia Odczytujemy z wykresu
I(U) wartości napięcia i natężenia dla punktu B.
Dane: Szukane:
U = 4.5V R = ?
I = 0.45A

U
R= ------

I

4.5V
R= -------- = 10Ω

0.45A
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Opór spirali użytej do doświadczenia wynosi 10Ω
Ad 3.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące wprowadzonego na lekcji
materiału.
− Zapisać prawo Ohma dla odcinka obwodu z opornikiem w formie wzoru.
− Podać treść prawa Ohma w formie słownej.
− Przekształcić wzór na prawo Ohma, podać interpretację każdej postaci.
− Podać jednostkę oporu elektrycznego.
− Rozwiązanie zadania z podręcznika.

Jeżeli do odbiornika podłączonoźródło prądu o napięciu 3V, to popłynął w
nim prąd o natężeniu 0.6A. Jakie napięcie trzeba byłoby doprowadzić między
końce tego odbiornika aby popłynął w nim prąd o natężeniu 0.8A. Ile wynosi
opór tego odbiornika?

Ad. 4.
Jakie napięcie trzeba doprowadzić między końce spirali o oporze 15Ω, aby
popłynął w niej prąd o natężeniu 0.8A?

Opracowała mgr Renata Kulińska


