
	  

Klasa	  VII	  Fizyka	  

Cząsteczki	  i	  ciepło	  
Wymogi	  podstawy	  programowej:	  

IV      Zjawiska	  cieplne  

	  Uczeń:	  	  

1)	  posługuje	  się	  pojęciem	  temperatury;	  rozpoznaje,	  że	  ciała	  o	  równej	  temperaturze	  
pozostają	  w	  stanie	  równowagi	  termicznej;	  	  

2)	  posługuje	  się	  skalami	  temperatur	  (Celsjusza,	  Kelvina,	  Fahrenheita);	  przelicza	  temperaturę	  
w	  skali	  Celsjusza	  na	  temperaturę	  w	  skali	  Kelvina	  i	  odwrotnie;	  	  

3)	  wskazuje,	  że	  nie	  następuje	  przekazywanie	  energii	  w	  postaci	  ciepła	  (wymiana	  
ciepła)między	  ciałami	  o	  tej	  samej	  temperaturze;	  	  

4)	  wskazuje,	  że	  energię	  układu	  (energię	  wewnętrzną)	  można	  zmienić,	  wykonując	  nad	  nim	  
pracę	  lub	  przekazując	  energię	  w	  postaci	  ciepła;	  	  

5)	  analizuje	  jakościowo	  związek	  między	  temperaturą	  a	  średnią	  energią	  kinetyczną	  (ruchu	  
chaotycznego)	  cząsteczek;	  	  

6)	  posługuje	  się	  pojęciem	  ciepła	  właściwego	  wraz	  z	  jego	  jednostką;	  	  

7)	  opisuje	  zjawisko	  przewodnictwa	  cieplnego;	  rozróżnia	  materiały	  o	  różnym	  przewodnictwie;	  
opisuje	  rolę	  izolacji	  cieplnej;	  	  

8)	  opisuje	  ruch	  gazów	  i	  cieczy	  w	  zjawisku	  konwekcji;	  	  

9)	  rozróżnia	  i	  nazywa	  zmiany	  stanów	  skupienia;	  analizuje	  zjawiska	  topnienia,	  krzepnięcia,	  
wrzenia,	  skraplania,	  sublimacji	  i	  resublimacji	  jako	  procesy,	  w	  których	  dostarczenie	  energii	  w	  
postaci	  ciepła	  nie	  powoduje	  zmiany	  temperatury;	  

10)	  doświadczalnie:	  	  

a)	  demonstruje	  zjawiska	  topnienia,	  wrzenia,	  skraplania,	  	  

b)	  bada	  zjawisko	  przewodnictwa	  cieplnego	  i	  określa,	  który	  z	  badanych	  materiałów	  jest	  
lepszym	  przewodnikiem	  ciepła,	  	  

c)	  wyznacza	  ciepło	  właściwe	  wody	  z	  użyciem	  czajnika	  elektrycznego	  lub	  grzałki	  o	  znanej	  
mocy,	  termometru,	  cylindra	  miarowego	  lub	  wagi.	  

	  

Do	  zrobienia:	  

Do	  przerobienia	  w	  kwietniu	  	  piąty	  rozdział	  podręcznika	  „nowej	  ery”	  	  „To	  jest	  fizyka”	  pt.	  „Cząsteczki	  i	  
ciepło”	  do	  końca	  	  .	  	  



Do	  wysłania:	  

Pytania	  i	  zadania:	  

1.  Podczas pieczenia ciasta w piekarniku nagrzewają się górne warstwy powietrza w 
kuchni (można to sprawdzić, stając na krześle i podnosząc rękę). Przyczyną jest: 

a) zjawisko konwekcji, 
b) zjawisko przewodnictwa, 

c) promieniowanie pochodzące od piekarnika, 
d) sublimacja. 

 

2.	  Na czym polega zjawisko konwekcji? 

3. Wykonaj któreś z proponowanych doświadczeń. 


