
 

24.04.2020 r.   Fizyka  PU 

Temat: Topnienie i krzepnięcie. 

1. Wróć do lekcji o stanach skupienia substancji. Dowiedziałeś się jak 

nazywają się procesy przejścia substancji z jednego stanu w drugi stan. 

2. Dzisiaj zajmiemy się przejściem substancji ze stanu stałego w stan ciekły 

(topnieniem) i zjawiskiem odwrotnym (krzepnięciem) 

3. Jeśli masz w domu termometr zaokienny, w zamrażalce trochę lodu to 

wykonaj doświadczenie opisane w podręczniku na stronie 183. 

Zauważysz, że temperaturę   0℃   nazywamy zarówno temperaturą 

topnienia lodu jak i temperatura krzepnięcia wody. 

4. Przeanalizuj wykres na szarym tle na stronie 183 podręcznika. Porównaj 

ile energii trzeba dostarczyć aby ogrzać lód do temperatury topnienia,  

a ile do jego stopienia. 

5. Przypomnij sobie jak topnieje kostka lodu wrzucona do wody, a jak topi 

się paląca świeca. Różnica wynika z tego, że lód ma budowę krystaliczną, 

a świeca bezpostaciową. 

/Temperatura ciał o budowie krystalicznej jest stała, a ciał 

bezpostaciowych nie - ciała te ogrzewając się najpierw miękną a potem 

topnieją/     

6. Aby dowiedzieć się ile energii trzeba dostarczyć aby stopić 1 kg substancji 

wprowadza się ciepło topnienia.  
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Różnica jest tylko w tym, że w procesie topnienia energię dostarczamy,  

a w procesie krzepnięcia odbieramy. 

7. Do zeszytu wpisujemy temat i podsumowanie z podręcznika str. 185. 

8. Na podsumowanie tej lekcji wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1, 2, 3, ze 

strony 92 – 93. /nie wysyłamy odpowiedzi/ 

 



 

Chętni mogą wykonać doświadczenie ze strony 93 w ćwiczeniach. 

 

Jeśli się tacy znajdą to  proszę udokumentować,  zrobić zdjęcie, opisać  

i wysłać do mnie. Każda dodatkowa praca będzie punktowała na wyższą 

ocenę na koniec roku szkolnego. 

/4 uczniów nie odesłało odpowiedzi do testu. Proszę zrobić to dzisiaj – 

ostatni termin. Test był obowiązkowy!/  

Życzę zapału do dalszej pracy 

M. D.  

    


