
FIZYKA – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA SIÓDMA 
 

Karta pracy nr 2                                                   Planowany termin realizacji:   listopad - grudzień 

Dział: Niektóre właściwości fizyczne ciał. 

Liczba  

godzin 

Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

1 Trzy stany skupienia ciał  wymienia stany skupienia ciał i podaje 
ich przykłady 

 podaje przykłady ciał kruchych, 

sprężystych i plastycznych 

 opisuje stałość objętości i nieściśliwość 

cieczy 

 wykazuje doświadczalnie ściśliwość 

gazów 

 opisuje właściwości plazmy 

 wykazuje doświadczalnie zachowanie 

objętości ciała stałego przy zmianie jego 
kształtu 

 podaje przykłady zmian właściwości ciał 

spowodowanych zmianą temperatury i 
skutki spowodowane przez tę zmianę 

2 Zmiany stanów skupienia 
ciał 

 wymienia i opisuje zmiany stanów 
skupienia ciał 

 podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, 

parowania, skraplania, sublimacji 
i resublimacji 

 odróżnia wodę w stanie gazowym (jako 

niewidoczną) od mgły i chmur 

 podaje temperatury krzepnięcia wrzenia 

wody 

 odczytuje z tabeli temperatury topnienia i 

wrzenia 

 opisuje zależność temperatury wrzenia 
od ciśnienia 

 opisuje zależność szybkości parowania 

od temperatury 

 wyjaśnia przyczyny skraplania pary 
wodnej zawartej w powietrzu, np. na 

okularach, szklankach i potwierdza to 
doświadczalnie 

 wykazuje doświadczalnie zmiany 

objętości ciał podczas krzepnięcia 

2 Rozszerzalność 
temperaturowa ciał 

 podaje przykłady rozszerzalności 
temperaturowej ciał stałych, cieczy i 
gazów 

 podaje przykłady rozszerzalności 

temperaturowej w życiu codziennym i 
technice 

 

 

 opisuje anomalną rozszerzalność wody i 
jej znaczenie w przyrodzie 

 opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej 

przy jej ogrzewaniu 

 wyjaśnia zachowanie taśmy 
bimetalicznej podczas jej ogrzewania 

 wymienia zastosowania praktyczne 

taśmy bimetalicznej 

 wykorzystuje do obliczeń prostą 

proporcjonalność przyrostu długości do 
przyrostu temperatury 

2 Sprawdzamy prawdziwość 

hipotezy o cząsteczkowej 
budowie ciał. Dyfuzja. 

 opisuje doświadczenie uzasadniające 
hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał 

 opisuje zjawisko dyfuzji 

 przelicza temperaturę wyrażoną w skali 

Celsjusza na tę samą temperaturę w skali 
Kelvina i na odwrót 

 wykazuje doświadczalnie zależność 
szybkości dyfuzji od temperatury 

 opisuje związek średniej szybkości 

cząsteczek gazu lub cieczy z jego 
temperaturą 

 uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina 

1 Siły międzycząsteczkowe  podaje przyczyny tego, że ciała stałe 
i ciecze nie rozpadają się na oddzielne 
cząsteczki 

 na wybranym przykładzie opisuje 

zjawisko napięcia powierzchniowego, 
demonstrując odpowiednie 
doświadczenie 

 wyjaśnia rolę mydła i detergentów 

 podaje przykłady działania sił spójności i 
sił przylegania 

 wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego 
i włoskowatości 

 podaje przykłady wykorzystania zjawiska 
włoskowatości w przyrodzie 

3 Powtórzenie. Sprawdzian.   


