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Dzień dobry! 

Temat jaki będziemy realizować w dniu 29.05.2020r. to; 

Topnienie i krzepnięcie. 
( 2 godzina ) 
 
Dzisiejsze zajęcia to ciąg dalszy tematu z poprzednich zajęć, ale zajmiemy się 
zagadnieniami które nie zostały omówione. Mam  na myśli 4 i 5 zagadnienie. 
 
Zagadnienia z jakimi zmierzymy się na zajęciach to: 
 
1. Obserwacja topnienia substancji. 
2.  Topnienie kryształów i ciał bezpostaciowych. 
3. Ciepło topnienia. 
4. Dlaczego lód pływa po wodzie 
5. Rozwiązywanie zadań. 
 
 
Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 253 do strony 257. 
A ponadto na stronach Internetu; 
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DAeuiPN2I 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepnięcie 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topnienie 
https://epodreczniki.pl/a/film/DJ3RC6iJP 
 
 
O warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? 
 
1. Mamy sobie wyjaśnić dla czego lód pływa? 
    Wiemy, że każde ciało krzepnąc zmniejsza swoją objętość. Ma więc większą  
    gęstość i dla tego tonie.  
    A jak jest w taki razie z lodem? 
 
 

 
 

                                   Tylko ok. 10 procent objętości góry lodowej wystaje ponad powierzchnię  

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DAeuiPN2I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepnięcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topnienie
https://epodreczniki.pl/a/film/DJ3RC6iJP


– Normalnie ciała stałe toną w substancjach płynnych, z których są zbudowane – 
jednak  woda jest oryginalną substancją, która ma wiele cech zupełnie innych niż 
wszystko, co spotykamy we Wszechświecie. 
Wraz ze spadkiem temperatury cząsteczki zbliżają się do siebie, mają mniej energii, 
w związku z czym rośnie ich gęstość, w tej samej objętości ciało jest cięższe i 
tonie. – Z wodą jest inaczej. Ona ma największą gęstość w temperaturze 4 
stopni  Celsjusza a więc gęstość wody jest większa niż lodu. Dlatego lód jest 
lżejszy i pływa po powierzchni. Ale nie cały, a zaledwie jego część. 
Myślę, że tajemnica pływania lodu jest dla Was już odkryta! 
 

Zadanie 
Palnik kuchenki gazowej dostarcza 120000J energii w ciągu minuty. Jaką masę lodu 
o temperaturze 00C można by stopić, dostarczając do niego taką ilość energii? 
Przeanalizujmy zadanie: 
 
Dane:                                                              Szukane: 
Q=120000J  

Q1= 33500
𝐽

𝑘𝑔
                                                   m=? 

(Q1 dane z tabeli ciepła topnienia str. 276 Waszego podręcznika)                                                   

 
Q - ciepło potrzebne do stopienia lodu 
Q1- ciepło topnienia 
m - masa ciała 
Pamiętacie wzór na obliczanie ciepła właściwego? 
 

                                                Q1=
𝑄

𝑚
              ciepło topnienia = 

ciepło potrzebne do stopienia lodu

masa ciała
 

przekształcamy go 
 

                                                 m=
𝑄

𝑄1
 

 

wprowadzamy dane        m=120000J
120000𝐽

33500𝐽/𝑘𝑔
= 3,58kg=358g 

 
zauważ , ze J[dżule] się nam skróciły 
 
Odp. Dostarczając 120000J można stopić 358 g lodu. 
 
 


