
Dzień dobry.
Przepisujemy notatkę do zeszytu. Oglądamy podane linki, które nam rozjaśnią podany temat. 
Proszę nie przesyłać żadnych notatek.

Wtorek:

Temat: Temperatura a energia

Zanim zrobimy naotatkę z dzisiejszej lekcji warto obejrzeć podany niżej film, który wam nakreśli 
co to jest energia i temperatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU 

1. W Polsce używamy skali Celciusza. Została ona określona w następujący sposób:
• 0 C temperatura topnienia lodu
• 100 C temperatura wrzenia wody

       Między tymi temperaturami,a także poniżej 0C i powyżej 100 C, skala została podzielona a 
równe odcinki. 
      Mierząc temperature używamy trmometru, w którym wykorzystuje się zjawisko rozszerzalności
cieplnej. 
     Wyróżniamy termometry cieczowe i elektroniczne.

     2.  (Przypomnijmy sobie z ostatniej lekcji co się stanie gdy wrzucimy do wody nadmanganian  
potasu:)
https://www.youtube.com/watch?v=qK_8xRRJrWA 
         Im wyższa temperatura tym szybciej poruszają się cząsteczki. 
   Szybciej poruszające się cząsteczki mają większą energę kinetyczną, czyli temperatura związana 
jest ze średnią energiś kinetyczną cząsteczek ciała. 

3. Skal Kelvina i Fahrenheita
Litera K stojąca przy wartości liczbowej 273,16 to jednostka skali Kelvina – kelwin – 
nazwana tak na cześć Williama Thomsona (1824 – 1907), znanego bardziej jako lord 
Kelvin. Skala Kelvina nazywana również bezwzględną skalą temperatur to skala 
temperatur powszechnie stosowana w badaniach naukowych na całym świecie. Kelwin to 
także podstawowa jednostka temperatury w układzie SI, zdefiniowana jako 1/273,16 część 
temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody. Temperaturę równą 0 K, określaną 
mianem temperatury zera bezwzględnego, przyjmuje się za dolną graniczną wartość 
temperatury. 
W wybranych krajach anglosaskich (np. w Stanach Zjednoczonych) temperaturę wyraża się 
w skali Fahrenheita, w której zero przesunięte jest względem zera skali Celsjusza o 
wartość 32. Jednostką skali Fahrenheita jest stopień Fahrenheita oznaczany jako oF, który w
porównaniu ze skalą Kelvina oraz Celsjusza jest mniejszy o wartość 5/9 tzn. różnicy pięciu 
stopni w skali Celsjusza (lub różnicy pięciu kelwinów) odpowiada różnica dziewięciu stopni
w skali Fahrenheita. 

http://instalacje.gep.com.pl/skale-temperatur/ 

4. Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna ciała to łączna energia kinetyczna wszystkich jego cząsteczekoraz 
energia oddziaływań między nimi 

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU
http://instalacje.gep.com.pl/skale-temperatur/
https://www.youtube.com/watch?v=qK_8xRRJrWA


Jeżeli ciało ma wyższą temperaturę, ma też większą energię wewnetrzną Kropla wody o 
tmperaturze 90 stopni Celciusza ma większą energię wewnętrzną niż taka sama kropla o 
temperaturze 10 stopni Celciusza. 

Energia wewnętrzna to łączna energia wszystkich cząsteczek ciała.zależy ona od 
temperatury, ale także od liczby cząsteczek ( a także od masy ciała). 

5. Zmiany energii wewnętrznej

Proces przekazywania energii, w którym energi wewnętrzna jednego ciała zwiększasię 
kosztem energii wewnętrznej drugiego ciała, nazywamy przepływem ciepła. 

Przyrost energii wewnętrznej jest równy sumie pracy wykonanej nad ciałem i energii 
przekazanej mu w postaci ciepła

Zmniejszenie energii wewnętrznej ciałajest równe sumie pracy wykonanej przez ciało i 
energii oddalonej przez nie w postaci ciepła. 

Czwartek : 

Temat: Rozwiązywanie zadań 

Robimy zadanie 1 i 2 ze strony 167 z podręcznika. 

Cwiczenia strona 82 zadanie 1,2,3,4 dla chętnych 5 i 6.


