
FIZYKA

kl. VII
Poniedziałek 30.03.2020

Temat. Przekazywanie ciepła

1. Proponuję obejrzeć filmiki https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4 
https://www.youtube.com/watch?v=LMUOZV7D0-0

2. Proszę zrobić zadania z podręcznika str. 144 zad. 1, 2, 3, 4. Odpowiedzi do zadań 
należy napisać w zeszycie.

3. Uzupełnij podaną kartę pracy. (Tekst należy skopiować do edytora tekstu i uzupełnić.
Następnie przesłać w wiadomości e mail na adres  fizyka.zabrnie@interia.pl )

4. W celu utrwalenia wiadomości proszę rozwiązać on-line zadania umieszczone na 
poniższych stronach  https://epodreczniki.pl/a/przekazywanie-ciepla-w-zjawisku-
przewodnictwa-rola-izolacji-cieplnej/DuIwC4Li1 

https://epodreczniki.pl/a/przekazywanie-energii-w-zjawisku-konwekcji/
DQHzwlHDV 

Środa 01.04.2020

Temat. Zmiany stanów skupienia.

1. Proponuję obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo

2. Notatka do zeszytu : 
• Ciała występują w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym.
• Ciała stałe mają określone: kształt i objętość.
• Ciecze przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, ale zachowują swoją 

objętość.
• Gazy – podobnie jak ciecze – przybierają kształt naczynia, w którym zostały 

umieszczone, ale w przeciwieństwie do cieczy wypełniają całą jego objętość.
• Na co dzień obserwujemy wiele zjawisk związanych ze zmianami stanów skupienia.
• Podsumujmy je za pomocą schematu.
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•Zjawisko topnienia polega na zmianie stanu skupienia ciała ze stanu stałego w stan ciekły. 
Zachodzi w stałej temperaturze, nazywanej temperaturą topnienia.
•Krzepnięcie to zmiana stanu skupienia ciała z ciekłego na stały. Proces ten może 
przebiegać w odwrotną stronę (topnienie).
•Niektóre ciała przechodzą ze stanu stałego do stanu ciekłego bez ustalonej temperatury 
przemiany. W pewnym przedziale temperatur ciało stopniowo mięknie i przechodzi w ciecz.
Taki proces nazywamy mięknięciem.
•Parowanie zmiana stanu skupienia polegająca na przejściu ciała ze stanu ciekłego w parę 
(stan gazowy). Zachodzi na powierzchni cieczy.
•Wrzenie to przemiana cieczy w gaz. Przypomina parowanie, ale w przeciwieństwie do 
niego nie odbywa się jedynie na powierzchni cieczy, ale jednocześnie w całej jej objętości.
•Skraplanie to zjawisko polegające na przejściu pary lub gazu w stan ciekły.
•Sublimacja to zjawisko bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy, z 
pominięciem stanu ciekłego.
•Resublimacja to zjawisko bezpośredniego przejścia ze stanu gazowego w stan stały, z 
pominięciem stanu ciekłego.
•Plazma – czwarty stan skupienia materii, w którym nośniki dodatnich i ujemnych 
ładunków tworzą gaz.

3. Proszę zapoznać się z materiałem zamieszonym w podręczniku na str. 146 -151.


