
 

 

 

29.04.2020 r.  Fizyka   klasa VII  PU 

Temat: Parowanie i skraplanie. 

1. Przypomnij co było na poprzedniej lekcji. Do tematów, które dotyczą 

zmiany stanów skupienia substancji, wrócimy na kolejnej lekcji 

poświęconej powtórzeniu. 

________________________________________________________ 

2. Dzisiaj zajmiemy się parowaniem i skraplaniem, procesami  

z którymi mamy na co dzień do czynienia. 

 

/Na początek wykonaj dośw. opisane na str. 186 podręcznika. Nie musisz 

mieć termometru żeby sprawdzić np. po 5 minutach w którym kubku jest 

cieplejsza woda. 

Zastanów się dlaczego tak się dzieje./ 

3. Przeczytaj co na to pisze autor podręcznika na stronie 187 (pod 

doświadczeniem) 

4. Wodę widzisz, a gdzie ta para wodna  - zapytałoby dziecko. 

5. Pary wodnej nie zobaczysz bo jest niewidoczna gołym okiem (tak jak 

koronawirus), nie ma smaku, zapachu, barwy. 

6. Zdarza się, że mgiełkę unoszącą się nad ciepłą wodą nazywamy parą 

wodną, ale to nie jest para wodna tylko małe kropelki wody, które 

powstały na skutek skroplenia się pary wodnej w zetknięciu z 

chłodniejszym powietrzem. 

7. Kiedy woda paruje szybciej? Od czego to zależy? Zaproponuj 

doświadczenie, opisz go i przyślij do mnie do 4 maja 2020 r.  Ja 

zaproponuję go pozostałym uczniom  (jeśli będzie dobrze), a  ten kto 

wymyślił dostanie ocenę. 



8. Wrzenie – parowanie całą objętością cieczy. Myślę, że widziałeś jak woda 

wrze, zwykle w temperaturze 100 ℃. Jeśli nie to ostrożnie przy okazji 

podglądnij co się z nią wtedy dzieję. 

9. Ciepło parowania – ilość energii potrzebna do zmiany w parę 1 kilograma 

substancji w temperaturze wrzenia, która dla każdej substancji jest inna. 

10. Teraz, jako podsumowanie  zapisz do zeszytu temat i notatkę z 

podręcznika na stronie 188 (podsumowanie). 

/Na następnej lekcji będziemy rozwiązywać zadania rachunkowe i 

problemowe. Ponieważ robię krótkie kartkówki w formie testu, to nie 

przewiduję sprawdzianu z całego działu. Jest tylko jedna prośba: pracujcie 

systematycznie i odsyłajcie w terminie odpowiedzi do testu..  

W piątek 8 maja napiszecie kolejną kartkówkę w formie testu. Jeśli wszyscy 

przyślą odpowiedzi, nie będzie długiego sprawdzianu./ 

Życzę owocnej pracy 

M. D. 

 


