
Temat:  Obwody prądu elektrycznego.
1. Aby w przewodniku mógł stale następować przepływ prądu elektrycznego musi istnieć element, który będzie 

stale wytwarzał w nim pole elektrostatyczne. Element taki nazywamy źródłem prądu. Źródło prądu – każdy układ 
ciał, który powoduje w przewodniku powstawanie pola elektrostatycznego i przepływ prądu elektrycznego.

2. Źródła prądu
- elektrochemiczne – ogniwa, baterie ogniw, akumulatory (energia elektryczna powstaje kosztem zachodzących  w 
źródle procesów chemicznych)
- elektromechaniczne – dynama, prądnice, alternatory ( energia elektryczna powstaje kosztem wykonywanej pracy 
mechanicznej)
- odnawialne – wiatrowe, słoneczne ( energia elektryczna powstaje kosztem energii słonecznej i energii wiatru)

3. Obwód elektryczny – układ elementów wykonanych z przewodnika i stanowiących dla przepływu prądu drogę
zamkniętą. 

4. Podstawowe elementy obwodu 
elektrycznego (elementy konieczne)
- źródło prądu
- odbiornik prądu
- przewodniki łączące
inne elementy obwodu elektrycznego:
wyłączniki, przyrządy pomiarowe, 

5. Warunki konieczne dla przepływu
prądu elektrycznego w obwodzie
elektrycznym (przypomnienie):
 obwód jest zamknięty, w obwodzie
znajduje się źródło prądu, wszystkie
elementy obwodu zbudowane są z
przewodników.

6. Odbiornik prądu (energii
elektrycznej) urządzenie, które
kosztem energii elektrycznej
wykonuje pracę mechaniczną lub
wytwarza inny rodzaj energii

7. Obwód elektryczny
przedstawiamy na rysunku za pomocą
symboli elektrycznych w postaci
schematu elektrycznego. Schemat
elektryczny – graficzne przedstawienie
budowy obwodu 

Symbole elementów
elektrycznych.
elektrycznego przy pomocy 
symboli elementów elektrycznych.

8. Schemat obwodu elektrycznego

10. Przepływ prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym

Umowny – od bieguna + do bieguna – 
źródła wzdłuż przewodników

rzeczywisty – od bieguna - do bieguna + 

źródła wzdłuż przewodników

+         -  

   Opornik, rezystor



11. Rodzaje połączeń
szeregowe – wyłączenie jednego z elementów        równoległe - wyłączenie jednego z elementów 
obwodu
obwodu powoduje jego przerwanie i pozostałe  powoduje odłączenie fragmentu obwodu i 
nie
elementy przestają pracować przerywa pracy  pozostałych elementów 

12. Mierniki elektryczne i ich włączanie do obwodu

a)woltomierz – równolegle
b) amperomierz - szeregowo
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