
Imię i nazwisko: ................................................  

 

„Praca, moc, energia” – karta pracy 
 

Zadanie 1. Połącz pojęcia fizyczne z ich definicją (3 pkt.) 

 

 

Praca mechaniczna  

 

 

Energia potencjalna 

 

 

Energia kinetyczna  

 

 

Moc 

Wielkość fizyczna informująca o wartości 

pracy jaką wykonuje urządzenie w 

określonym czasie 

 

Wielkość fizyczna informująca o wartości 

siły jaką należy użyć w celu zmiany 

kształtu lub przemieszczenia ciała. 

 

Energia, jaką posiada ciało będące w ruchu 

 

Energia, jaką posiada ciało znajdujące się 

na pewnej wysokości. 

 

Zadanie 2. Dopasuj wzór, do wielkości fizycznej, którą dzięki niemu możemy obliczyć. 

Połącz odpowiednie pary. (2 pkt.) 

 

Ep = m·g·h   W = F·s   P = W/t 
 

 

    Moc      Praca    Energia potencjalna 

 

Zadanie 3. Praca, moc i energia mają odpowiednie jednostki. Korzystając z określeń  

dżul (1J) lub watt (1W) przyporządkuj jednostki do odpowiednich wielkości. 

Wpisz wybraną jednostkę w wykropkowane miejsce. (2 pkt.) 

 

Energia kinetyczna .....................  Energia potencjalna ................................... 

Praca ...........................................  Moc ............................................................ 

 

Zadanie 4. Postaw znak „√ „ przy przykładach ciał fizycznych, które wykonują pracę.(2 pkt.) 

 

wazon stojący na stole  kombajn koszący zboże  

 

 książka stojąca na półce jadący rowerzysta 

 



Zadanie 5. Pracę możemy obliczyć ze wzoru   W = F • s . Oblicz, jaką pracę wykona 

chłopiec, który używając siły 5 N (niutonów) przesunął długopis na odległość 2 m 

(metrów).  (1 pkt.) 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6. Żarówka świecąc w ciągu 2 s (sekund) wykonuje pracę  50 J (dżuli). Korzystając 

ze wzoru   P = W : t   oblicz moc tej żarówki. (1 pkt.) 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7. Korzystając z poniższych określeń uzupełnij luki w zadaniach tak, aby powstały 

prawdziwe informacje na temat energii. (4 pkt.) 

 

potencjalna / kinetyczna / energię / ruchem / odkształceniem 

 

Aby ciało fizyczne mogło wykonać pracę musi posiadać ....................... Jednostką energii jest 1 

dżul (J). Wyróżniamy dwa rodzaje energii. Energia ....................................... związana jest ze 

zmianą wysokości położenia ciała. Natomiast energia ................................. zależy od szybkości z 

jaką porusza się ciało. Stąd energia potencjalna może wiązać się z ......................... ciała a energia 

kinetyczna z .................... ciała. 

 

Zadanie 8. Zasada zachowania energii mówi o tym, że energia w przyrodzie nie ginie, ale 

może przekształcać się w inny rodzaj energii. 

 W wykropkowane miejsca na rysunku wstaw odpowiedni skrót: dla energii 

potencjalnej Ep, dla energii kinetycznej Ek, tak, aby prawidłowo przedstawić 

zmiany energii podczas ruchu huśtawki. (2 pkt.) 

 

 

 

 

Kto ma szczere chęci i możliwości, niech odeśle mi uzupełnioną kartę na adres schola@interia.pl 

Pozwoli mi to na podzielenie się z Wami uwagami do tej pracy. Na zachętę czekają oceny z 

pracy na lekcji.  

Powodzenia! 

mailto:schola@interia.pl

