
Klasa 8  

      

              Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch swobodnych 

ładunków elektrycznych. Warunkiem przepływu prądu w ośrodku jest istnienie 

napięcia elektrycznego. 

Napięciem elektrycznym nazywamy różnicę potencjałów między dwoma 

punktami,    U=∆V. 

     Potencjał elektryczny to wielkość fizyczna, która charakteryzuje punkt pola 

elektrycznego. Potencjał elektryczny jest równy ilorazowi energii potencjalnej 

ładunku umieszczonego w tym punkcie do wartości tego ładunku: 

V = Ep/q 

    Jednostką potencjału i napięcia elektrycznego jest 1V (wolt). Między dwoma 

punktami jest napięcie 1V, jeśli przemieszczenie ładunku 1C miedzy tymi 

punktami wymaga wykonania pracy równej 1J. 

 

Swobodnymi ładunkami – nośnikami prądu elektrycznego – mogą być zarówno 

ładunki ujemne, jak i dodatnie. W metalach są to elektrony, w cieczach i gazach 

jony. 

Przyjęto umownie, że kierunek prądu jest zgodny z ruchem ładunków dodatnich, 
czyli od „plusa” do „minusa”. 

   Natężeniem prądu nazywamy iloraz ładunku przepływającego przez 

poprzeczny przekrój przewodnika do czasu, w którym ten ładunek przepłynął: 

 

  I=q/t              Jednostką natężenia prądu jest 1A (amper). Natężenie prądu jest 

równe 1A, gdy przez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa w ciągu 1s 

ładunek 1C. 

Przyrządem służącym do pomiaru natężenia prądu jest amperomierz. 

Amperomierz zawsze włączamy w obwód szeregowo. 

    

Przyrządem służącym do pomiaru napięcia elektrycznego jest woltomierz. 

Woltomierz zawsze włączamy równolegle z elementem, na końcach którego 

mierzymy napięcie. 

Aby w przewodniku płynął prąd trzeba zbudować zamknięty obwód 

elektryczny. Niezbędnym elementem takiego obwodu jest urządzenie będące 

źródłem napięcia elektrycznego, np. ogniwo, bateria, akumulator itp. 

Obwód elektryczny przedstawiamy graficznie w postaci schematu 



elektrycznego, rysując jego poszczególne elementy za pomocą specjalnych 

symboli. 

Każdy przewód elektryczny w obwodzie nazywamy gałęzią obwodu, a punkt do 

którego dochodzą co najmniej 3 przewody – węzłem. 

I prawo Kirchhoffa mówi, że suma natężeń prądów wpływających do węzła jest 

równa sumie natężeń prądów z niego wypływających. 

Prąd elektryczny może płynąć nie tylko w ciałach stałych, ale też w cieczach i 

gazach. Swobodnymi ładunkami, których przepływ stanowi prąd elektryczny w 

cieczach i gazach są jony. 

Ciecz przewodzącą prąd nazywamy elektrolitem. Elektrolity to wodne roztwory 

kwasów, zasad i soli. Pod wpływem wody, związki te ulegają dysocjacji, czyli 

rozpadają się na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony). 

Elektrolity można wykorzystać do budowy ogniw. Ogniwo to układ złożony z 

dwóch płytek zanurzonych w elektrolicie. Wskutek pewnych procesów 

chemicznych, między płytkami (elektrodami) wytwarza się różnica potencjałów, 

zatem ogniwo może stanowić źródło napięcia w obwodach elektrycznych. 

Akumulator to ogniwo, które po rozładowaniu (zamianie energii chemicznej w 

elektryczną) można ponownie naładować (zamieniając energię elektryczną w 

chemiczną). 

Aby w gazach płynął prąd, gaz ten musimy zjonizować, czyli wytworzyć w nim 

jony. Czynnikiem jonizującym gaz może być np. wysoka temperatura, wysokie 

napięcie elektryczne, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie 

kosmiczne. Przykładem przepływu ładunków elektrycznych przez gaz jest 

wyładowanie atmosferyczne (piorun) zachodzące w czasie burzy. 

Przepływ prądu w gazach wykorzystywany jest w świetlówkach. 

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do 

napięcia między jego końcami. Stwierdzenie to nosi nazwę prawa Ohma. 

Oporem elektrycznym (rezystancją) przewodnika nazywamy iloraz napięcia 

przyłożonego do jego końców i natężenia prądu płynącego przez przewodnik. 

 

R=U/I        Jest to wielkość fizyczna, określająca zdolność ciała do 

„przeciwstawiania się” przepływowi prądu. 

Jednostką oporu elektrycznego jest 1Ω (om). Przewodnik ma opór 1Ω, jeśli 

przyłożone do jego końców napięcie 1V wywołuje przepływ prądu o natężeniu 

1A. 

     Opór elektryczny zależy od rodzaju substancji, z której zbudowany jest 

przewodnik, jego długości (im dłuższy przewodnik tym ma większy opór) oraz 

pola przekroju poprzecznego (im grubszy przewodnik tym mniejszy jest jego 

opór). Nie zależy od przyłożonego napięcia. 



R=ρ∙l/s 

Współczynnik ρ nazywa się oporem właściwym i jest wielkością stałą w danej 

temperaturze dla danego materiału. 

Opór elektryczny zależy też od temperatury (opór przewodników rośnie wraz ze 

wzrostem temperatury). 

Energię elektryczną można otrzymać z różnych form energii, np. z energii 

chemicznej (ogniwa, akumulatory), słonecznej (fotoogniwa), kinetycznej 

(turbina obracająca prądnicę), potencjalnej (spadająca woda w elektrowni 

wodnej), wewnętrznej (termoogniwo). 

Prąd elektryczny płynący w przewodniku wykonuje pracę. Obliczamy ją ze 

wzoru: W=U∙I∙t. 

 

W różnych urządzeniach ta praca zamienia się na różne formy energii: ciepło 

(żelazko, grzałka), pracę mechaniczną (silnik elektryczny), energię 

promieniowania (żarówki). Ilość zużytej przez urządzenie energii elektrycznej 

(pracy wykonanej przez prąd w tym urządzeniu) zwykle podaje się w kWh 

(kilowatogodzinach). 1kWh = 3 600 000 J. 

Moc urządzenia pobierającego energię elektryczną można wyliczyć ze wzoru: 

P=U∙I. 

Odbiorniki energii elektrycznej (oporniki) można ze sobą łączyć szeregowo lub 

równolegle. 

Przy łączeniu szeregowym, przez wszystkie odbiorniki płynie prąd o takim 

samym natężeniu. Napięcie między końcami całego układu jest równe sumie 

napięć między końcami poszczególnych oporników. Całkowity opór układu, 

zwany oporem zastępczym, jest równy sumie oporów poszczególnych 

elementów. 

Przy łączeniu równoległym, napięcie między końcami poszczególnych 

elementów jest takie samo. Natężenie prądu płynącego w głównym przewodzie 

jest sumą natężeń prądów płynących przez poszczególne odbiorniki. 

Odwrotność oporu zastępczego oporników jest równa sumie odwrotności 

poszczególnych oporów. 

W domowej sieci elektrycznej jest tzw. napięcie przemienne, które ulega ciągłej, 

cyklicznej zmianie od –325V do 325V. Prąd płynący w odbiornikach 

włączonych do takiej sieci ma moc taką, jakby były one włączone do sieci 

napięcia stałego wynoszącego 230V. Wartość tą nazywamy napięciem 

skutecznym. Odbiorniki energii w sieci domowej połączone są równolegle. Aby 

zapobiegać zwarciom, przepaleniom się przewodów, w domowej instalacji 

stosuje się bezpieczniki. Przerywają one dopływ prądu w niebezpiecznych 

sytuacjach. 



Prąd elektryczny może być groźny dla człowieka. Przy kontakcie ciała 

człowieka z dużym napięciem może nastąpić przepalenie skóry, skurcze mięśni, 

wzrost ciśnienia krwi i porażenie układu oddechowego, co może prowadzić do 

śmierci. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z 

urządzeniami elektrycznym. 

 


