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Dzień dobry! 

Temat jaki będziemy realizować w dniu 19.06.2020r. to; 

Powtórzenie. Termodynamika 
( temat 2 godzinny ) 
 
Dzisiejsze zajęcia ni następne poświęcimy powtórzeniu wiadomości z działu który 
nazywamy TERMODYNAMIKĄ. Powtórzenie zaplanowane jest na 2 godziny.  
Zaczynamy! 
Dzisiaj tematy które powtórzymy i zagadnienia w nich to: 
 
1. Energia wewnętrzna i temperatura: 

➢ Kiedy obserwujemy rozgrzewanie ciał. 
➢ Energia wewnętrzna a temperatura. 
➢ Skale temperatur. 
➢ Przeliczanie stopni Celsjusza na kelwiny. 

 
2. Zamiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła: 

➢ Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy. 
➢ Praca kosztem energii wewnętrznej 
➢ Przekazywanie ciepła a zmiana energii, 
➢ I zasada termodynamiki. 

 
3. Sposoby przekazywania ciepła: 

➢ Przewodnictwo cieplne. 
➢ Przewodniki i izolatory ciepła. 
➢ Konwekcja. 

 
 
Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku w dziale VII Termodynamika 
od strony 226 do strony 242, 
a ponadto na stronach Internetu dołączonych do każdej z omawianych lekcji; 
 
https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-
spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DVBVHEJKh 
https://www.youtube.com/watch?v=KwDphxnYeW0 
https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-6YjLBxtxjA 

https://www.youtube.com/watch?v=LMUOZV7D0-0 
https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4 
https://epodreczniki.pl/a/przekazywanie-energii-w-zjawisku-konwekcji/DQHzwlHDV 
 
O warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? 
 

https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DVBVHEJKh
https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DVBVHEJKh
https://www.youtube.com/watch?v=KwDphxnYeW0
https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ
https://www.youtube.com/watch?v=-6YjLBxtxjA
https://www.youtube.com/watch?v=LMUOZV7D0-0
https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4
https://epodreczniki.pl/a/przekazywanie-energii-w-zjawisku-konwekcji/DQHzwlHDV


- przy wykonywaniu różnych czynności przedmioty się rozgrzewają np. przy 
szlifowaniu papierem ściernym drewna czy wierceniu tępym wiertłem w drewnie lub 
metalu, 
- im szybciej poruszają się cząsteczki wewnątrz ciała tym większa jest ich energia 
kinetyczna a tym samym wyższa temperatura ciała, 
- energia wewnętrzna ciała to suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek, z 
których zbudowane jest ciało, oraz energii potencjalnej wzajemnego oddziaływania 
między cząsteczkami. 
- energię ciała można zwiększyć, wykonując nad nią pracę, wzrost energii  
wewnętrznej następuje wskutek przekazywania energii w postaci  
ciepła od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, 
- ciepło to forma przekazywania energii wewnętrznej bez wykonywania pracy. 
- ciepło przepływa między ciałami do czasu wyrównania temperatur obu ciał, 
- I zasada termodynamiki: 
 
Zmiana energii wewnętrznej ciała jest równa sumie pracy wykonanej nad 
ciałem i ciepła dostarczonego temu ciału. 
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- jednostką ciepła, podobnie jak pracy jest dżul (1J). 
- przewodnictwo cieplne zachodzi przy bezpośrednim kontakcie ciał o różnych  
   temperaturach,  
- ciała możemy podzielić na : dobre przewodniki ciepła oraz na izolatory ciepła, 
- dobrymi przewodnikami ciepła są np. metale a izolatorami ciepła są np. drewno,  
  styropian. 
- Pamiętajmy!  
  cząsteczki substancji z których zbudowane jest ciało o wyższej temperaturze mają  
  średnią energię kinetyczną wyższą niż cząsteczki substancji z której zbudowane  
  jest ciało o temperaturze niższej! 
- konwekcja polega na przemieszczaniu się ogrzanej cieczy (lub gazu) do góry,  
  podczas gdy chłodniejsze ciecze(gaz) zajmuje miejsce ogrzanej, 
- promieniowanie to sposób przekazywania ciepła na odległość (tak ciepło ze Słońca  
  dostaje się na Ziemię). 
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