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Karta pracy nr 1                                                              Planowany termin realizacji: październik-listopad 

Dział: Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 

Liczba 

 godzin 

Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

1 Zmiana energii 

wewnętrznej przez 

wykonanie pracy 

• wymienia składniki energii wewnętrznej 

• podaje przykłady, w których na skutek 

wykonania pracy wzrosła energia 

wewnętrzna ciała 

• wyjaśnia, dlaczego przyrost 

temperatury ciała świadczy o wzroście 

jego energii wewnętrznej 

2 Cieplny przepływ energii. • opisuje przepływ ciepła (energii) od ciała 
o wyższej temperaturze do ciała o niższej 
temperaturze, następujący przy 
zetknięciu tych ciał 

• podaje przykłady przewodników i 
izolatorów  

• opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu 
codziennym 

• podaje przykłady występowania 

konwekcji w przyrodzie 

• wykorzystując model budowy materii, 
objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła 

• formułuje jakościowo pierwszą zasadę 
termodynamik 

• wyjaśnia zjawisko konwekcji 

uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach 

przepływ energii odbywa się głównie 

przez konwekcję 

1 Ciepło właściwe • opisuje proporcjonalność ilości 
dostarczonego ciepła do masy 
ogrzewanego ciała i przyrostu jego 
temperatury 

• odczytuje z tabeli wartości ciepła 
właściwego 

• analizuje znaczenie dla przyrody, dużej 
wartości ciepła właściwego wody 

• oblicza ciepło właściwe na podstawie          

wzoru  

 

 

• na podstawie proporcjonalności 

~Q m ,   

 

definiuje ciepło właściwe substancji 

• wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła 
właściwego 

• sporządza bilans cieplny dla wody i 
oblicza szukaną wielkość 

• opisuje zasadę działania wymiennika 

ciepła i chłodnicy 

2 Przemiany energii podczas 

zmiany stanu skupienia 
• opisuje zjawisko topnienia (stałość 

temperatury, zmiany energii wewnętrznej 

topniejących ciał) 

• podaje przykład znaczenia w przyrodzie 

dużej wartości ciepła topnienia lodu 

• opisuje proporcjonalność ilości 

dostarczanego ciepła w temperaturze 

topnienia do masy ciała, które chcemy 

stopić 

• odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i 

ciepło topnienia 

• analizuje (energetycznie) zjawisko 

parowania i wrzenia 

• opisuje zależność szybkości parowania 

od temperatury 

• opisuje proporcjonalność ilości 

dostarczanego ciepła do masy cieczy 

zamienianej w parę 

• odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i 

ciepło parowania 

• podaje przykłady znaczenia w przyrodzie 

dużej wartości ciepła parowania wody 

• objaśnia, dlaczego podczas topnienia i 

krzepnięcia temperatura pozostaje stała, 

mimo zmiany energii wewnętrznej 

• na podstawie proporcjonalności 

~Q m definiuje ciepło topnienia 

substancji 

• oblicza każdą wielkość ze wzoru 

tQ mc=  

• wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła 

topnienia 

• opisuje zależność temperatury wrzenia 

od zewnętrznego ciśnienia 

 

• na podstawie proporcjonalności ~Q m  

definiuje ciepło parowania 

• oblicza każdą wielkość ze wzoru 

pQ mc=  

• wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła 

parowania 
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Liczba 

 godzin 

Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

2 Rozwiązywanie zadań   

1 Zmiana energii elektrycznej 

w inne formy energii. 

Wyznaczanie ciepła 

właściwego wody za pomocą 

czajnika elektrycznego 

• wykonuje pomiary masy wody, 

temperatury i czasu ogrzewania wody 

• odczytuje moc z tablicy znamionowej 

czajnika 

podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się 

w tym doświadczeniu energia 

elektryczna 

• wykonuje obliczenia 

zaokrągla wynik do trzech cyfr 

znaczących 

3 Powtórzenie. Sprawdzian. 

Omówienie sprawdzianu. 

  

 


