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Karta pracy nr 1                                                                                         Planowany termin realizacji: listopad 

Dział: Pole elektrostatyczne 

 

Liczba 

godzin 

Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

2 Wzajemne oddziaływanie 

ciał naelektryzowanych. 

Prawo Coulomba. 

 

Elektryzowanie ciał. 

Zasada zachowania 

ładunku. 

• opisać oddziaływanie ciał 

naelektryzowanych, 

• zapisać i objaśnić prawo Coulomba, 

• wypowiedzieć i objaśnić zasadę 

zachowania ładunku, 

• opisać i wyjaśnić sposoby 

elektryzowania ciał, posługując się 

zasadą zachowania ładunku. 

• objaśnić pojęcie przenikalności 

elektrycznej ośrodka, 

• rozwiązywać zadania, stosując prawo 

Coulomba 

3 Natężenie  pola 

elektrostatycznego. 

Praca w polu 

elektrostatycznym. 

Energia potencjalna 

cząstki naładowanej w 

polu elektrostatycznym. 

 

• poprawnie wypowiedzieć definicję 

natężenia pola elektrostatycznego, 

• przedstawić graficznie pole jednorodne i 

centralne, 

• odpowiedzieć na pytanie: od czego 

zależy wartość natężenia centralnego 

pola elektrostatycznego w danym 

punkcie?, 

• potrafi zapisać i objaśnić wzór na 

energię potencjalną elektrostatyczną 

ładunku, 

• opisać rozkład ładunku wprowadzonego 

na przewodnik. 

• sporządzić wykres E(r), 

• korzystać z zasady superpozycji pól i 

opisać  jakościowo pole wytworzone 

przez układ ładunków, 

• posługiwać się pojęciem dipola 

elektrycznego, 

• obliczyć pracę siły pola jednorodnego i 

centralnego przy przesuwaniu ładunku, 

• obliczyć energię potencjalną 

naładowanej cząstki w polu 

elektrostatycznym, 

• zapisać i objaśnić wzór ogólny na pracę 

wykonaną przy przesuwaniu ładunku 

przez siłę dowolnego pola 

elektrostatycznego, 

• opisać wpływ pola elektrycznego na 

rozmieszczenie ładunków na 

przewodniku 

• obliczyć wartość natężenia pola 

elektrycznego w środku dipola, 

• opisać zachowane dipola 

• w zewnętrznym, jednorodnym polu 

elektrostatycznym, 

• rozwiązywać problemy, stosując 

ilościowy opis pola elektrostatycznego, 

 

3 Pojemność elektryczna 

ciała przewodzącego. 

Kondensator. 

 

• zdefiniować pojemność przewodnika i 

jednostkę pojemności, 

• odpowiedzieć na pytanie: od czego 

zależy pojemność przewodnika?, 

• objaśnić pojęcie kondensatora, 

• odpowiedzieć na pytanie: od czego i jak 

zależy pojemność kondensatora 

płaskiego? 

• objaśnić pojęcie stałej dielektrycznej, 

• wyjaśnić wpływ dielektryka na 

pojemność kondensatora, 

• objaśnić, od czego i jak zależy energia 

naładowanego kondensatora. 

• rozwiązywać zadania 

• dotyczące pojemności i energii 

kondensatora płaskiego, 

• opisać zjawiska zachodzące 

• w dielektryku umieszczonym w  polu 

elektrostatycznym. 

 

3 Rozwiązywanie 

zadań 

  

2 Sprawdzian      

wiedzy i umiejętności.        

  

 


