
TEMATY DO SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA W DOMU PO ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH 

FIZYKA  

KLASY   VII C 15.04;                   VII  A    I    VII  B   20.04 

TEMAT : ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z DZIAŁU O CIEPLE. 

Rozwiązujemy test 1, 2, 3 str.191 - 192. Rozwiązania umieszczamy w zeszycie. 

Wykonujemy model termometru - opis str. 194 Opis działania termometru umieszczamy w zeszycie. 

 

KLASA VIIC  20.04                       VII A I  VII B   24. 04 

TEMAT : POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU O CIEPLE. 

 

Do sprawdzianu należy powtórzyć następujące terminy fizyczne z ostatniego działu: 

• dyfuzja, cząsteczkowa budowa świata, siły spójności i przylegania; 

• znaczenie słów: parowanie, skraplanie, wrzenie, topnienie, krzepnięcie, sublimacja, 

resublimacja; 

• definicja, wzór, opis liter i jednostka pojęcia : ciepło właściwe; 

• definicja , wzór, opis liter i jednostka pojęcia: ciepło topnienia i ciepło parowania; 

• skale temperatur i sposoby przeliczania; 

Podstawowe zadania: 

zad. 1 Ile ciepła trzeba dostarczyć do 3 kg wody, aby ją ogrzać od 20 C do wrzenia. Ciepło właściwe 

wynosi 4200J/kg*C. 

zad. 2 Ile ciepła dostarczono do 2 kg lodu, aby cały zamienił się w wodę w temperaturze topnienia.   

Ciepło topnienia lodu wynosi 334000J/kg.  

zad. 3 Zamień stopnie Celsjusz na stopnie Kelvina: -27 C; -138 C; 37 C; 

Proszę również powtórzyć zamianę odwrotną. 

 

 

Jeśli po 26. 04 nie wrócimy do szkoły to napiszecie mailowo test z działu o cieple. Proszę się 

przygotować. Pozdrawiam. Danuta Szmigiel. 

 

 



 

TEMATY DO SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA W DOMU PO ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH 

FIZYKA KLASA VIII 

 

KLASA VIII B  15.04 ,   VIII A 17. 04     VIIIC   20. 04  

TEMAT : Obrazy tworzone przez soczewkę rozpraszającą. 

1. Przejście promieni równoległych przez soczewkę rozpraszającą; 

2. Wprowadzenie pojęcia : ognisko pozorne; 

3. Obrazy powstałe w soczewce wklęsłej ( prosty, pomniejszony, pozorny ); 

4. Konstruowanie obrazu - analiza rysunków str.190. 

w domu: rozdział 32 str.189 zadania 1, 2, 3 str. 191 

 

KLASA VIII B 16.04,   VIII A  21.04     VIIIC  21. 04 

TEMAT : Budowa oka i wady wzroku. 

1. Poznajemy anatomiczną budowę oka i naturalne soczewki ( akomodacja oka ); 

2. Wady wzroku ; 

3. Możliwości korygowania wad wzroku; 

4. Jak widzą świat zwierzęta ? 

w domu : rozdział 33 str. 192 - 195 - nauczyć się. 

 

KLASY VIII B 22.04   VIII A 24. 04    

TEMAT : Budowa i zasada działania aparatu fotograficznego. 

1. Historia budowy aparatów fotograficznych ( camera obscura ); 

2. Zdjęcia na szkle i kliszy fotograficznej; 

3. Powiększenie obrazu i ostrość; 

4. Wielcy fotograficy : Zofia Nasierowska - portrety; fotografie z okresu wojny - znaczenie 

kronikarskie; fotografie zjawisk przyrodniczych ) 

w domu : rozdział 33 c.d. zadania 1 - 6 str. 198 podręcznik. 

 

Możliwe, że po 26.04 lekcje będą już w szkole. Zbliżamy się bowiem do sprawdzianu z optyki                            

i wolałabym przeprowadzić go w szkole. Pozdrawiam. Danuta Szmigiel 

 


