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Інформаційно-ілюстративні

матеріали

розглянуто

і
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3.

СЛАЙД 1 , 7
Тема: Електричний

опір. Закон Ома для ділянки кола.

СЛАЙД 2
Мета уроку:
навчальна: сформувати в учнів уявлення про залежність сили струму
від напруги за незмінного опору; увести закон Ома для ділянки кола; почати
формування вмінь застосовувати закон Ома для розв'язування задач;
навчити учнів «читати» графіки залежності сили струму від напруги
(вольт-амперну характеристику, ВАХ), за допомогою таких графіків
визначати опори провідників, порівнювати ці опори, використовуючи кут
нахилу ВАХ;
розвивальна: розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати
фізичні задачі, представлені як у текстовому, так й у графічному вигляді;
виховна: виховання алгоритмічної культури, акуратності в
оформленні розв'язків задач.
СЛАЙД 3
Очікувані результати:
- учні знають і розуміють закон Ома для ділянки кола;
- учні уміють застосовувати формулу закону Ома для розв'язування
задач;
- учні можуть оцінити значення опору, використовуючи ВАХ.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Наочність і обладнання: мультимедійний проектор, комп'ютер,
інтерактивна дошка; амперметр, вольтметр, джерело живлення, електрична
лампочка, з'єднувальні дроти, резистори, ключ.
Міжпредметні зв'язки: історія, природознавство, біологія.
Хід уроку
І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
1.1. Перевірка присутності учнів на уроці.
1.2. Перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

СЛАЙД 4

Фізичний диктант
1.Прилад для вимірювання напруги …………………………… (вольтметр)
𝑞
2.Формула для визначення сили струму …………………… (І= )
𝑡

3.Електричний прилад, яким змінюють опір електричного кола,
регулюють струм або напругу ……………………………………………………… (реостат).
4.Питома фізична величина, яка кількісно характеризує здатність
речовини створювати опір проходженню електричного струму називається
……………………………………………………………………………………….. (питомий опір).
5.Прилад для вимірювання сили струму …………………………. (амперметр).
𝐴

6.Формула для визначення напруги …………………………. (U= ).
7.Одиниця вимірювання питомого опору ……………………. (

𝑞
Ом ·мм2
м

).

8.Одиниця вимірювання напруги …………………………………(Вольт).
9.Одиниця вимірювання сили струму …………………………. (Ампер).
ІІІ.Актуалізація опорних знань
СЛАЙД 5

Е Л Е К Т Р И Ч Н И Й С Т Р У М ( І частина)
Фізична величина

Позначення величини

Одиниці вимірювання
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провідника
Площа
поперечного
перерізу

СЛАЙД 6
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Яке слово зашифроване: це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі
електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій
ділянці.
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Відповідь: ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА.
ІV. Мотивація навчальної діяльності
На попередніх уроках ми розглянули з вами три фізичні величини, з
якими маємо справу в будь–якому електричному колі. Це сила струму, напруга
й електричний опір.
Уявіть собі таку ситуацію. В одній установі вийшли з ладу прилади.
Прийшли два електрики. Подивилися на щит, а там амперметр, вольтметр і
реостат. В амперметра стрілка не працює. Як дізнатися, яку силу струму
повинен показувати амперметр? «У нас такого амперметра нема», - сказав
молодий електрик. Чи можна вийти з цієї ситуації? І як це зробить? На це
запитання ми з вами будемо шукати відповідь на цьому уроці.
V. Оголошення теми уроку

СЛАЙД 7

VІ. Вивчення нового матеріалу
Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо взаємозв'язок між такими
фізичними величинами сила струму, напруга, опір.
СЛАЙД 8

Електричним опором називають фізичну величину, що характеризує
властивість провідника впливати на електричний струм, який проходить у
ньому.
СЛАЙД 9

Група 1
Експеримент 1: Вивчення залежності сили струму від напруги (за
сталого опору)
Збираємо електричне коло за схемою.
Вимірюємо силу струму й напругу на резисторі.

Замінивши джерело живлення, проводимо аналогічні вимірювання.
СЛАЙД 10

Отримані дані заносимо в таблицю й будуємо за ними графік
залежності сили струму від напруги.
U,В
3
5

I,А
0,3
0,5

Які результати ви отримали?
Резльтат експерименту: за збільшення напруги зросте й сила струму в
колі, тобто вони пропорційні

I~R
Учитель: А зараз ми перейдемо до другого етапу наших міркувань,
тобто знайдемо залежність між силою струму й опором. Поміркуйте й скажіть,
чи однакова буде сила струму в провіднику з малим опором і в провіднику з
великим опором?
Учні: Звичайно, ні.
Учитель:А в якому випадку сила струму буде менша: там, де опір
більший, чи там, де менший?
Учні: Зрозуміло, що там, де більший опір.
Учитель: Зараз ми з вами це перевіримо.
СЛАЙД 11

Група 2
Експеримент 2: Вивчення залежності сили струму від опору (за
сталої напруги)
Збираємо електричне коло за схемою.
Вимірюємо силу струму й напругу на резисторі.

V
R
A

Замінивши резистор, проведемо аналогічні вимірювання.
Отримані дані внесемо в таблицю й побудуємо за ними залежність сили
струму від опору.
СЛАЙД 12

U,В

I,А

R,Ом
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Результат експерименту: за збільшення опору провідника
спостерігають зменшення сили струму, тобто вони обернено пропорційні

I~

𝟏
𝑹

Ми підійшли до останнього етапу. І зараз можна зробити загальний
висновок про залежність сили струму від напруги й опору одночасно.
СЛАЙД 13

Висновок: Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна
напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна до її
опору.

I=

𝑼
𝑹

Цей вираз називають законом Ома для ділянки кола.
СЛАЙД 14

Ми пройшли тим же шляхом, що й німецький фізик Георг Ом.
А зараз ми послухаємо ученицю, яка ближче познайомить нас із
німецьким фізиком Г. Омом.
СЛАЙД 15

Біографія. (додаток 1)

СЛАЙД 16 (відео)
Для запам'ятовування формули закону Ома й застосування його для
розв'язування задач краще користуватися трикутником.

I=

𝑼
𝑹

U= 𝑰𝑹

R=

𝑼
𝑰

Скажіть, ми можемо зараз допомогти нашим електрикам визначити силу
струму, якщо амперметр не працює?
Учень. Справді, зараз я можу допомогти електрикам. Якщо ми будемо
знати напругу й опір, то, використовуючи закон Ома, знайдемо й силу струму.
VІІ. Закріплення здобутих знань
Зараз ми з вами побудимо експериментаторами - дослідниками і
перевіримо чи можуть продукти харчування проводити опір, чи можемо ми з
вами отримати напругу і силу струму за допомогою продуктів.
Завдання . Експеримент : з продуктами лимон, картопля.
СЛАЙД 17

Батарейка з лимона

Нам знадобляться: лимон, два шматочки мідного дроту по 10 см,
лампочка, скріпка.
Абра-кадабра! Кінці дротів зачищаємо, один оголений кінець прикручуємо до
скріпки. У лимоні робимо надріз і вставляємо туди скріпку, а на відстані кількох
сантиметрів – проколюємо дірку, і туди вставляємо другий дротик зачищеним
кінцем. Тепер якщо прикласти вільні кінці дротів до контактів лампочки, вона
засвітиться! Якщо напруги не вистачило, можна взяти кілька лимонів і з'єднати
їх послідовно.
У чому тут секрет? Лимонний сік є електролітом. Усередині акумуляторів теж
містяться кислоти. Щоправда, екологічну електростанцію з лимонів побудувати
не вийде, адже ми отримаємо мінімальну напругу, трохи менше вольта.
СЛАЙД 18

Група 1: Визначити значення сили струму лимона.
Група 2: Визначити значення сили струму картоплі.

Група 3: Зібрати електричне коло, яке складається з джерела струму,
вмикача, лампи та амперметра, приєднавши його між джерелом струму й
лампою. Виміряти силу струму в колі. Визначити опір в колі.
Група 4: Вправа 29 (1) ст.153
СЛАЙД 19

СЛАЙД 20

СЛАЙД 21

VІІІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
СЛАЙД 22

- Який взаємозв'язок між силою струму, напругою й опором ми
розкрили? (Сила струму зростає зі зростанням напруги й
зменшується, коли зростає опір.)
𝑼

- Яка формула виражає цей взаємозв'язок? (I = )
𝑹

- Чи сподобалося вам виступати в ролі дослідників-експерементаторів?
(Так, я відчув, що богато знаю, що від мене залежить хід
досліджень)
СЛАЙД 23

На уроці:
- я дізнався …….
- я зрозумів ……
- я начився ……
- найбільший мій успіх – це ….
- я не вмів, а тепер умію ….
- найбільші труднощі я відчув ….
- я змінив своє ставлення до ….
- на наступному уроці я хочу …..
СЛАЙД 24

ІX. Домашнє завдання
Вивчити &29.
Розв'язати Вправу 29(1,5)

ДОДАТОК 1
Георг Ом (1787-1854) – німецький фізик-експерементатор. Він
народився (16 березня 1787 р. Ерлаген – 7 липня 1854, Мюнхен) в сім'ї слюсаря.
Батько змалку привчав сина до фізики та математики. Хлопчик допомагав
батькові й багато в нього вчився. Треба було бути і йому механіком, але син
дуже хотів стати вченим і працювати в нйкращих німецьких університетах.
Зрештою батько відправив його навчатися до гімназії. 1806 р. Ом, закінчивши
курс у гімназії, почав вивчати математичні науки у Ерлангенському
університеті, але вже після 3 семестрів він покинув університет, став
працювати вчителем в Готштадті (Швейцарія).
1809 р. Покинув Швейцарію та, переїхавши до Нейенбурга, цілком
присвятив себе вивченню математики; 1811 р. Захистив у Ерлангені докторську
дисертацію і з 1811 по 1813 як приват-доцент читав там лекції з математики,
але вже 1813 р. Обійняв посаду викладача математики в Бамберзі (1813-1817),
звідки перейшов потім на таку саму посаду в Кельні (1817-1828). Тут Ом
займався дослідженнями в галузі електрики, використовуючи батарею Вольта.
Він сказав електричні кола із повідників різної товщини, з різних матеріалів,
різної довжини (причому дріт він виготовляв сам, використовуючи власну
технологію), намагаючись зрозуміти закони цих кіл. Складність його роботи
можна зрозуміти, згадавши, що ніяких вимірювальних приладів ще не було й
про силу струму в колі можна було робити висновок з різних непрямих ефектів.
Ому дуже знадобились ті навички роботи, яких він набув, працюючи в
майстерні з батьком. А щей ому стала в пригоді заповзятість, тому що
експерименти тривали протягом 9 років.
Для характеристики провідників Ом 1820 р. увів поняття «опір», йому
видалося, що провідник пручається струму. Англійською та французькою
мовами опір називається resistance, тому сучасний елемент схеми називається
резистором, а перша літера R з легкої руки Ома дотепер використовується як
позначення резистора в схемах. 1827 р. вийшла основна праця Ома
«Математичне дослідження гальванічних ланцюгів», де й було сформульовано
знаменитий закон Ома.

Здавалося б, настільки проста математична формула, яку тепер вивчають
у школах, повинна заслужити загальне визнання, але вийшло навпаки. Колеги
не підтримали висновків Ома, навіть кепкували з ученого. Скривджений Ом
звільнився з коледжу в Кельні. Надалі Ом жив у злиднях, працюючи приватним
учителем у Берліні. Тільки 1833 р. йому вдалося влаштуватися на роботу в
Політехнічну школу в Нюрнберзі.
1839 р. учений видав низку робіт з акустики, що дало неймовірні
результати.
За кордоном визнали важливість робіт Ома: 1841 р., Британське
Королівське товариство нагородило його золотою медаллю, а 1842 р. обрало
Ома своїм дійсним членом. Нарешті 1849 р. Ом став професором
Мюнхенського університету. Усього 5 років він мав можливість повноцінно
працювати й викладати. 7 липня 1854 р. Георг Симон Ом помер.

