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Fizyka klasa 7  

 

 
 

Legenda: 

- pogrubienie – notatka 

- kursywa- informacje z którymi warto się zapoznać. 

 

Na najbliższej lekcji on-line skończymy temat Budowa cząsteczkowa ciał a stany skupienia. 

 

Temat: Temperatura i jej związek z energią kinetyczną cząsteczek.  

 

1. Do pomiaru temperatury stosujemy termometry, w których wykorzystuje się zjawisko  

rozszerzalności cieplnej.  

Rodzaje termometrów: lekarski, laboratoryjny, zaokienny, alkoholowy, elektroniczny) 

 

2. Skale temperatur: 

W Polsce stosuje się skale Celsjusza, która została wyznaczona na podstawie dwóch punktów.   

Punktem zerowym jest temperatura zamarzania wody, a drugim punktem jest temperatura   

wrzenia wody w warunkach normalnych. W międzynarodowym układzie jednostek używamy   

skali zdefiniowanej przez Wiliama Thomsona (lorda Kelvina). Skala ta nazywana jest   

bezwzględna skalą temperatur. Zero w skali Kelvina zwane też zerem bezwzględnym lub   

absolutnym, jest to najniższa możliwa temperatura w przyrodzie i odpowiada sytuacji, gdy   

ustaje wszelki ruch atomów i cząsteczek z którym zbudowana jest materia.   

Cząsteczki mają wtedy zerową energię kinetyczną. W rzeczywistości osiągnięcie temperatury   

zera kelwinów jest niemożliwe.  

 

Proszę przerysować rysunek do zeszytu. 



 

 

Skala Celsjusza: 

- 0° C- temperatura topnienia lodu 

- 100° C- temperatura wrzenia wody  

t- oznacza temperaturę w °C 

 

Skala Kelvina 

- skala bezwzględna (brak ujemnych wartości) 

T- oznacza temperaturę w skali kelwina 

 



Aby przeliczyć temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina stosuje się   

przelicznik: 

TKelvina=tCelsjusach+273 

i odwrotnie stosuje się przelicznik: 

tCelsjusach= TKelvina-273 

 

Obliczmy różnicę temperatur w skali Celsjusza i skali Kelvina 

t1=20°C 

t2=30°C 

t=(30-20)°C=10°C 

Musimy przeliczyć stopnie Celsjusza na Kelviny  

T1=20+273=293K 

T2=30+273=303K 

T=(303-293)K=10K 

 

T=t 

 

Krótkie podsumowanie tej części lekcji  

Wielkość fizyczna zwana temperaturą związana jest ze średnią energią kinetyczną atomów   

i cząsteczek – dwa ciała maja taką samą temperaturę, jeśli średnia energia kinetyczna   

atomów lub cząsteczek jest taka sama. Ciała o wyższej temperaturze mają większą wartość  

średniej energii kinetycznej atomów i cząsteczek.  

W skali Kelvina (zwanej też bezwzględną skalą temperatur) temperatura jest wprost   

proporcjonalna do średniej energii kinetycznej atomów lub cząsteczek. 

W skali Celsjusza punktem zerowym jest temperatura, w której woda zamarza, a 100 stopni 

oznacza temperaturę, w której woda wrze przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. 

Zero kelwinów (inaczej zero bezwzględne) jest najniższą możliwą temperaturą w przyrodzie, 

w tej temperaturze średnia energia kinetyczna atomów i cząsteczek jest równa zero (atomy 

i cząsteczki są w bezruchu). 

Temperaturę odczytaną w stopniach Celsjusza przeliczamy na kelwiny poprzez dodanie 

liczby 273. TKelvina=tCelsjusza+273. 

Różnica temperatur ma taką samą wartość zarówno skali Celsjusza, jak i w skali 

bezwzględnej. 

 

3. Energia wewnętrzna – to suma energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich 

atomów i cząsteczek tworzących dane ciało.  

 

Wynika z tego, że wartość energii wewnętrznej zależy od trzech czynników: 

 liczby atomów i cząsteczek tworzących to ciało – więcej cząsteczek to więcej 

składników sumy; 

 temperatury ciała – wyższa temperatura to większa wartość średniej energii 

kinetycznej cząsteczek, zatem całkowita energia układu będzie większa; 

 rodzaju substancji i stanu jej skupienia – wielkość energii potencjalnej pochodzącej 

od oddziaływań międzycząsteczkowych zmienia się wraz ze stanem skupienia i jest 



różna w przypadku różnych substancji. Wyjaśnimy to dokładniej w podrozdziale 

poświęconym procesom zmiany stanów skupienia ciał. 

 

Zastanówmy się jak można zmienić energię wewnętrzną? 

 

Energię wewnętrzną ciała zmienia: 

- praca mechaniczna 

- cieplny przepływ energii. 

 

 

 

Przypominam o lekcjach on-lina, na których omawiamy wszystkie zagadnienia, które 

pojawiają się w zdalnym nauczaniu.  


