
 

15.05.2020 r.   Fizyka 7 

Temat: Gęstość, wyznaczanie gęstości. 

1. Każde ciało zajmuje określoną przestrzeń – a więc określoną objętość. Im 

większa jest objętość przedmiotu, tym więcej miejsca on zajmuje. Czy dwa 

przedmioty tej samej wielkości mają taką samą masę? Np. piłeczki o promieniu 3 

cm z drewna i z żelaza. Wystarczy wziąć do ręki by się przekonać, że z żelaza jest 

„cięższa” od tej drewnianej. 

W fizyce nie używamy określeń typu lżejszy, cięższy . Wprowadzamy 

pojęcie gęstości i mówimy, że gęstość żelaza jest większa od gęstości 

drewna.  

Zatem: Gęstość określa ile danej substancji mieści się w jednostkowej 

objętości.   

Obliczamy ją dzieląc masę przez objętość ciała 

gęstość = 
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑜𝑏𝑗ę𝑡𝑜ść
   symbol gęstości   -  d 

d  =  
𝒎

𝑽
    jednostki :[ 

𝑘𝑔

𝑚3,    
𝑔

𝑐𝑚3  ,   
𝑑𝑎𝑔

𝑐𝑚3 ] 

Gęstość ciała zależy od jego struktury (masy drobin oraz ich ułożenia). Dwa przedmioty 

o tej samej masie, które wykonano z substancji różniących się gęstością, będą miały inną 

objętość. Jeżeli z tych substancji wykonamy przedmioty o takiej samej objętości – to 

będą różniły się masą. 

Gęstość gazów jest nawet tysiące razy mniejsza od gęstości cieczy lub ciał stałych – 

wynika to właśnie z budowy cząsteczkowej. 

/Przeanalizuj wartości  gęstości przedstawione na osi na stronie 202 

podręcznika/ 

2. Wyznaczanie gęstości.  

Aby wyznaczyć gęstość musimy najpierw wyznaczyć objętość danego ciał  

i jego masę. Masę wyznaczamy za pomocą wagi, a objętość 

 przy użyciu linijki  i skorzystaniu ze wzorów na obliczanie objętości 



 przy użyciu menzurki  - patrz podręcznik strona 202 lub naczynia  

z podziałką np. takiego jakie mama ma w kuchni żeby odmierzyć 0,5l 

wody. 

Doświadczenie do wykonania w domu (obowiązkowe) 

Cel: Wyznaczenie gęstości np.  kostki Rubika, kostki do gry, drewna w 

kształcie prostopadłościanu lub - możesz wybrać inny przedmiot. 

Zmierz linijką odpowiednie długości krawędzi , wstaw do wzoru na 

objętość i oblicz. 

Masę wyznacz korzystając z wagi, której używa mama gdy piecze placek. 

/Jeśli nie masz wagi to wyznacz gęstość 1 kg cukru / 

Gdy masz już masę i objętość, wstaw do wzoru na gęstość, i oblicz. 

Przyślij do mnie dokładny opis doświadczenia, wyniki pomiarów, 

obliczenia, odpowiedź.  

Dla chętnych  

Wyznacz gęstość np. szklanki oleju lub jabłka, ogórka, pomidora itp. 

_____________________________________________________________________________ 

Bardzo proszę wszystkich o przeczytanie 36 i 37 paragrafu 

podręcznika oraz wykonanie ćwiczeń: 

Ćw. 1.  

 

Ćw. 2. 



 

Odeślij do mnie tylko doświadczenie obowiązkowe  

lub ewentualnie  to dla chętnych.  

Pozdrawiam: M. D. 

 

 


