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Fizyka klasa 7  

 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła.  

 

Dlaczego gdy chcesz zdjąć z kuchenki garnek z gotującą się potrawą, musisz użyć w tym celu 

specjalnych rękawic? Przecież uchwyty garnka nie znajdują się bezpośrednio nad palnikiem. 

Gdyby rączka patelni nie była pokryta materiałem termoizolującym, to czy wymagałaby przy 

ściąganiu z palnika użycia takich rękawic? Dlaczego domy budowane są z materiałów 

porowatych i w dodatku oklejane styropianem? 

 

1. Przewodnictwo cieplne – gdy stykają się dwa ciała o różnej temperaturze, energia 

przepływa z ciała cieplejszego do zimniejszego. Im większa różnica temperatur tym 

proces ten zachodzi szybciej. 

 

Zastanów się czy proces przewodzenia ciepła odbywa się tak samo we wszystkich 

substancjach? 

 

2. Przewodniki  - to materiały, które łatwo i szybko transportują ciepło np. mosiądz, 

aluminium 

 

Izolatory- materiały, które wolno transportują energię np. szkło, drewno, próżnia, 

styropian.  

 

Ćwiczenie 1 – rozwiąż samodzielni ćwiczenie sprawdzimy na lekcji on-line 

Przyporządkuj każdej kategorii odpowiadające elementy. 

Grafit, tłuszcz, wolfram, neon, powietrze, stal, słoma, kołdra puchowa, rtęć, wata, 

srebro. 

Przewodniki: 

Izolatory: 

 

Ćwiczenie 2 

Wśród wymienionych zjawisk wskaż te, w których energia przekazywana jest dzięki 

przewodnictwu cieplnemu. 

1.Dotykanie termoforu zmarzniętymi stopami 

2. Chłodzenie napoju w lodówce 

3. Pocieranie dłoni jedną o drugą 

4. Dotykanie dłonią wirującej tarczy 

5. Podgrzewanie wody w kolektorze słonecznym 

6. Gotowanie zupy na kuchence 

7. Pieczenie mięsa w piekarniku  

 

 



Ćwiczenie 3 

Jakie właściwości powinna mieć substancja, z której wykonamy następujące 

przedmioty? 

 

Kaloryfer, kubek termiczny, chłodnica samochodowa, obudowa zbiornika na ciepłą wodę, 

stopa żelazka, strój płetwonurka, dno garnka, rączka patelni, zimowa czapka, piłka do 

koszykówki, końcówka termometru, forma do pieczenia ciasta. 

 

Dobre przewodnictwo 

cieplne 

Małe przewodnictwo 

cieplne 

Elementy niepasujące do 

żadnej kategorii 

 

 

3. Konwekcja – proces przenoszenia ciepła w wyniku makroskopowych ruchów materii 

w gazach i cieczach.  

Ze zjawiskiem konwekcji często spotykamy się na co dzień. Powietrze o wyższej 

temperaturze w pobliżu nagrzanego kaloryfera unosi się do góry, tam oziębia się i 

następnie opada. 

 

4. Promieniowanie – przepływ energii ze Słońca do Ziemi.  

 

Lekcje on-line 

klasa 7 a – środa 14.00 

klasa 7 b – piątek 12.00 

 

 


