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Scenariusz lekcji fizyki  

 

Temat: Energia. 
Czas 45 minut 

Cele ogólne 

 Wprowadzenie pojęcia energii. 

 Przeprowadzanie obserwacji w najbliższym otoczeniu, wyciąganie i formułowanie wniosków 

z obserwacji. 

 Wyszukiwanie przykładów energii i jej przemian. 

Cele szczegółowe – uczeń: 

 posługuje się pojęciem energii  

 zna jednostkę energii 

 zna i potrafi wymienić rodzaje energii 

 potrafi wskazać źródła energii 

 zna zasadę zachowania energii 

Metody: 

 praca badawcza 

 film dydaktyczny 

 obserwacje 

 pokaz 

 dyskusja 

 pogadanka 

Formy pracy: 

 praca zbiorowa (z całą klasą) 

 praca grupowa 

 praca indywidualna 

Środki dydaktyczne: 

 przyrządy do doświadczeń i pokazów: filmik, metalowy klocek i orzech, model turbiny wodnej, 

ogniwo woltaiczne,  

 tablica interaktywna,  

 slajdy z prezentacjami, 

 karty pracy,  

 podręcznik.  

Przebieg lekcji 

Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi, wykorzystanie środków dydaktycznych 

 Przypomnienie tematu ostatniej lekcji. 

 

 

 Pytania: 

W jaki sposób obliczamy pracę? 

Co jest jednostką pracy? 



 

 Sprawdzenie pracy domowej. 

 

 Zapis tematu lekcji: Energia. 

 

 Wprowadzenie do tematu: Pokaz filmiku. 

 

 

 Wyjaśnienie pojęcia energii na przykładzie 

pokazu dydaktycznego. 

Pytania pomocnicze:  

Co to jest energia?  Kiedy ciało posiada 

energię? 

 

 Ustalenie i zapis definicji pojęcia energia. 

Rozważenie problemu jednostki energii. 

Kiedy wartość pracy wynosi zero? 

 Nauczyciel sprawdza, czy wszyscy mają pracę, 

wskazany uczeń rozwiązuje zadania na tablicy. 

 Nauczyciel zapisuje temat na tablicy, uczniowie 

w zeszytach. 

 Uczniowie oglądają filmik, który został wykonany na 

podstawie zdjęć zgromadzonych przez uczniów, 

przedstawiających różne aspekty energii.  

 Przykład doświadczenia wykazującego, że 

podniesiony klocek metalowy może wykonać pracę 

(zgniecenie orzecha).  

1.   Nieruchomy klocek leży obok orzecha na blacie 

stołu. Czy klocek jest w stanie zgnieść orzech?  

Odpowiedzi uczniów. (Nie). 

Co zrobić, by zmienić ten stan?  

Odpowiedzi uczniów. Podnieść klocek do góry na 

pewną wysokość i puścić.  

2. Podnosimy klocek i puszczamy tak, by trafił 

w skorupkę orzecha.  Co zaobserwowaliśmy? 

Odpowiedzi uczniów. Orzech został zgnieciony przez 

spadający klocek. 

Wniosek: Podniesione ciało jest w stanie wykonać 

pracę. 

Wprowadzenie pojęcia energii jako zdolności do 

wykonywania pracy. 

 Dyskusja: wykazanie, że podniesione ciało ma energię 

i może wykonać pracę kosztem jej zmniejszenia. 

 Informacja, że energie wyrażamy w [J] (dżulach) 

czyli jednostkach pracy.  

 Rodzaje energii. 

Informacja nauczyciela o tym, że energia to 

bardzo szerokie pojęcie i może występować 

w różnych postaciach. 

 

 

 

 

 Ustalenie przyczyn poszczególnych rodzajów 

energii. 

 

 Rozpoznawanie rodzajów energii. 

 

 

 Dyskusja na temat: Skąd czerpiemy energię? 

Informacja nauczyciela, że wszystkie 

urządzenia, w tym człowiek potrzebują 

zasilania „źródła energii”. 
 

 Wprowadzenie „zasada zachowania energii”.  

Czy energię można wytworzyć lub 

zniszczyć? 

 

 Uczniowie w 4-ro osobowych grupach, bazując na 

swojej wiedzy, wypełniają schemat „Rodzaje energii”. 

Karta pracy nr 1. 

Lider zespołu, który pierwszy rozwiązał zadnie, 

wypełnia schemat (slajd) na tablicy interaktywnej. 

Pozostali sprawdzają poprawność wykonanego 

zadania. 

 Analiza ikonografiki (podręcznik „To jest fizyka kl. 

7” str. 115)  

 

 Karta pracy nr 2. Uczniowie w grupach rozpoznają 

i dopasowują rodzaje energii do urządzeń, w których 

jest ona wykorzystywana. 

 Karta pracy nr 3. Uczniowie po wykonaniu zadania 

poznają źródła energii, takie jak: pokarm, prąd, 

benzyna, gaz. 

 
 

 Pokaz i omówienie zasady działania turbiny wodnej 

i ogniwa fotowoltaicznego. Obserwacja zamiany 



 

 

 

 

 

 

 

energii wewnętrznej wody w energię mechaniczną 

i energii światła w energię elektryczną. 

 Pokaz i omówienie slajdów (tablica interaktywna): 

- przemiany energii w łańcuchu pokarmowym 

człowieka, 

- przemiany energii światła słonecznego w energię 

światła lampy elektrycznej, 

- inne przykłady zmian energii. 

 Wniosek: Energia nie powstaje z niczego ani nie 

znika, zmienia tylko postać. 

 Podsumowanie lekcji.  Zadanie uczniom pytań sprawdzających wiedzę 

zdobytą na lekcji – „Pytania sprawdzające”.  

1.  Wyjaśnij, jak rozumiesz pojecie energia? 

2. Wymień pięć rodzajów energii. 

3. Omów zasadę zachowania energii na przykładzie 

lampki elektrycznej. [slajd - ENERGIA NIGDY NIE 

ZNIKA] 

 

Praca domowa. (Skok na Księżycu) 
Nie musisz lecieć na Księżyc, aby się przekonać, jak wysoko mógłbyś tam podskoczyć? 

1.  Zmierz, jak wysoko dosięgniesz ręką, stojąc na podłodze. 

2.  Podskocz i wilgotnym palcem zaznacz możliwie najwyżej ślad na ścianie. Zmierz, 

       jak wysoko sięgasz w czasie podskoku. 

3.  Uzupełnij tabelę. Przy obliczaniu wysokości podskoku na Księżycu przyjmij,  

      że wykonałeś tam pracę taką sama jak na Ziemi, a ciężar jest tam 6 razy mniejszy . 

Na jaką wysokość 
dosięgasz na Ziemi 

przed skokiem ......... cm =  ............ m 

w czasie skoku ......... cm =  ............ m 

O ile się wznosisz? ............ m 

Twoja masa  

Twój ciężar na Ziemi  

Wykonana praca  

Twój ciężar na Księżycu  

Wysokość skoku na Księżycu   

Wysokość, na jaką dosięgniesz na Księżycu  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Karta pracy nr 1.                   Rodzaje energii 
W puste miejsca diagramu wpisz znane Ci rodzaje energii. 

 

 

 

 

Karta pracy nr 2. 

 

Rozpoznawanie rodzajów energii  

Do rysunków dobierz odpowiednie rodzaje energii, wpisując pod rysunkiem odpowiednie 

cyfry oznaczające energię. (Uwaga - do jednego rysunku może pasować kilka cyfr) 

 

1.  Energia elektryczna        2. Wewnętrzna    3. Chemiczna   4. Promieniowania   5. Kinetyczna   
6. Potencjalna grawitacji    7. Dźwięku            8. Potencjalna sprężystości                9. Cieplna  

 



 

   

 A. ..................................    B. ...................................   C. ...................................      D. ................................ 

 

 

Karta pracy nr 3.            Rozpoznawanie źródeł energii 

 

Przyporządkuj źródła energii ciałom, które czerpią z nich energię. 

  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne przykłady zamiany energii 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


