
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

10.06.2020 

INFORMATYKA 

 

Temat: Projekty grupowe – Tworzenie e-gazetki. 

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 225-228 oraz wykonaj punkt 2 str. 226 

(Tworzenie e-gazetki).  

W tym celu możesz wykorzystać inne programy np. LibreOffice, WPS Office. 

Może cię zainteresuje: 

Nie tylko MS Word: LibreOffice Writer 

 

Nic nie wysyłacie. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: Czas Present Perfect- tworzenie pytań. 

 Strona 97 

Notatka: Aby utworzyć pytanie- Have/Has + osoba+ III forma czasownika z tabeli lub czasownik 

regularny z końcówką –ed- ? np. Have you ever eaten a snake? –czy kiedykolwiek jadłeś węża? 

Zadanie 1- przeczytaj pytania dotyczące osób ze strony 96, zaznacz jedną z odpowiedzi. 

Zadanie 3- Rodzina Sima miała pecha, popatrz na obrazki, napisz pytania i krótkie odpowiedzi. 

Zadanie 4- zaznacz poprawne słowa. 

Zadanie 5- napisz pytania ze słowem EVER- kiedykolwiek. 

Homework- ćwiczenia strona 33 zadanie 4 i 5. Bez odsyłania.  

 

 

FIZYKA VII TEMAT TOPNIENIE I KRZEPNIĘCIE. PAROWANIE I SKRAPLANIE. 

 

Temat: Topnienie i krzepnięcie 

 

Wiecie już na czym polega  topnienie i krzepnięcie. 

Obejrzyjmy sobie film  

https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xc&feature=youtu.be 

 

A czy wiecie w jakiej temperaturze topi się lód i w jakiej temperaturze zamarza woda? 

Temperatura 0oC jest zarówno temperaturą topnienia lodu jak i temperaturą krzepnięcia 

wody. 

https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
https://www.wps.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lvzXTi677nU&list=PL_JBpYyA8qn2TcXcU_Dj1PEYNYzF6a7if
https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xc&feature=youtu.be


Skąd woda wie czy w temp. 0oC ma być cieczą czy ciałem stałym??? Jeśli woda jest izolowana 

od otoczenia to pozostaje w takim stanie, w jakim była czyli lód pozostaje lodem, a ciecz 

pozostaje cieczą.  Jeśli dostarczymy  energii do lodu  to lód topnieje i zmienia się w wodę. 

Jeżeli zabierzemy energię z wody to woda krzepnie, zmienia się ona w lód. 

Kryształy topnieją w stałej temperaturze np. lód 

Ciała bezpostaciowe topnieją, stopniowo ogrzewając się i mięknąc  np. wosk 

Pod tematem lekcji przepiszcie informacje które są wyszczególnione na niebiesko. 

 
 

 



Ciekawostka : 

Topnienie lodu w oleju 

https://www.youtube.com/watch?v=ECX0uDju8PQ 

 

Parowanie i skraplanie.  

 
 

Nalejmy na płaski talerz trochę wody i postawmy go gdzieś w miejscu przewiewnym, a 

zobaczymy, że po pewnym czasie woda zniknie z talerza. Woda pozornie zniknęła, stając się 

gazem równie niewidocznym, jak powietrze. 

Wprawdzie nieraz słyszeć można o parze, buchającej z kotła czy lokomotywy, gdzie para 

zdaje się być widoczna, jest to jednak nieporozumienie. 

W fizyce przez słowo para rozumiemy tylko gaz, a ten zawsze jest niewidzialny. 

To zaś, co w życiu codziennym nazywamy parą, nie jest już parą właściwą, a tylko pyłem 

wodnym, zbiorowiskiem drobniuchnych kropelek cieczy unoszących się w powietrzu. 

Najłatwiej to sprawdzić, zanurzając w taką mgłę jakiś przedmiot chłodny o błyszczącej 

powierzchni, a zobaczymy, że pokryje go warstwa drobniutkich kropelek wody, które przed 

chwilą jeszcze były zawieszone w powietrzu, tworząc biały obłok. 

Gdy porównamy szereg doświadczeń i bliżej zastanowimy się nad nimi, jakież nasuwają się 

nam wnioski, dotyczące własności i warunków parowania cieczy? 

Gdy latem przechodzimy koło świeżo wystawionego domu, otynkowanego, lub nie, 

uczuwamy w obrębie jego bardzo wyraźny chłód. Skądże to pochodzi? W zaprawie 

mularskiej, która wiąże cegły, są jeszcze duże ilości wody; one to, ciągle parując, zamieniają 

się na parę kosztem ciepła, zaczerpniętego właśnie z otaczającego powietrza, które z tego 

powodu bardzo wyraźnie ostyga. 

Gdy od wody mającej temperaturę 0 stopni odbieramy ciepło, pociąga to za sobą krzepnięcie 

wody, a więc powrót do stanu stałego. Również łatwo przewidzieć, co się stanie, gdy 

odbierzemy ciepło od pary otrzymanej np. podczas wrzenia. Powróci ona także do 

https://www.youtube.com/watch?v=ECX0uDju8PQ


pierwotnego stanu ciekłego – skropli się, zwracając w ten sposób to ciepło, które poprzednio 

zabierała wrząca ciecz dla osiągnięcia wprost przeciwnej zmiany stanu skupienia cząsteczek 

(zmiany cieczy na gaz). 

Wnioski 

Streśćmy to wszystko, czego dowiedzieliśmy się o parowaniu. 

1. Każda ciecz dla zamiany na gaz (parę) zużywa odpowiednią ilość ciepła (dla każdej 

cieczy inną); stąd ostyganie cieczy i otoczenia podczas parowania cieczy. 

2. Rozmaite ciecze w tych samych warunkach parują niejednakowo szybko. 

3. Te z nich, które ulatniają się prędzej, wywołują oziębienie silniejsze. 

4. Parowanie cieczy zachodzi tern prędzej, im wyższa jest jej temperatura, im większą 

ma swobodną powierzchnię podczas parowania i im prędzej są usuwane te warstwy 

powietrza, które parą już się nasyciły. 

 

 

Parowanie zachodzi w temperaturze między temperaturą topnienia a temperaturą wrzenia 

danej substancji. Jest to zamiana stanu ciekłego w stan gazowy. Dowodem na istnienie 

parowania jest wysychanie: kałuż, mokrej odzieży, mokrych włosów itp. 

Zjawisko to zachodzi spokojnie i tylko na powierzchni cieczy. Szybkość parowania zależy od: 

- temperatury otoczenia - im wyższa tym ciecz szybciej paruje; na słońcu latem mokra odzież 

szybciej schnie 

- wielkości powierzchni - im większa tym szybciej paruje; np. mokra odzież szybciej schnie, 

gdy jest rozwieszona - jak największa powierzchnia; suszenie jabłka - kroimy na plasterki 

- ruchu cząsteczek powietrza (wiatru) np. suszenie prania na wietrze, suszenie włosów 

suszarką 

Skraplanie jest to zamiana stanu gazowego w satn ciekły pod wpływem temperatury tzn. 

rozgrzana para wodna poddana niższej temperaturze skrapla się. Zjawisko przebiega 

spokojnie. Dowodem na istnienie zjawiska skraplania jest powstawanie: 

- rosy (po ciepłym dniu, gdy po zmroku powierzchnia Ziemi ochładza się nasycone parą 

wodną powietrze spotyka się z chłodniejszą powierzchnią np. liści lub trawy. wówczas para 

wodna ulega skropleniu), 

- mgły (para wodna skrapla się na cząsteczkach powietrza tworząc drobne kropelki; są za 

małe i za lekkie, aby mogły spaść na ziemię tak, jak kropelki tworzące chmurę; mgła jest więc 

chmurą znajdującą się przy powierzchni Ziemi) 

- chmury (to miliardy maleńkich kropelek wody; pojedyncze kropelki tworzące chmurę 

powstają wtedy, gdy wilgotne i ciepłe powietrze staje się w wyniku wędrówki ku górze na 

tyle chłodne, że zawarta w nim para wodna ulega skropleniu). 

 

Materiał multimedialny 

https://www.youtube.com/watch?v=9s5qwarZrdE 

https://www.youtube.com/watch?v=lOsgapaJlxI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9s5qwarZrdE
https://www.youtube.com/watch?v=lOsgapaJlxI


Ciekawostka: 

https://globalna.ceo.org.pl/fizyka/artykuly/w-jaki-sposob-mozna-wykorzystac-parowanie-

wody-do-chlodzenia-zywnosci 

 

Zadanie domowe – odpowiedz na pytania 

1. Porównaj temperaturę oraz ciepło topnienia żelaza i stali. (skorzystaj z tabeli na 

końcu książki lub Internetu) 

2. Zjawisku fizycznemu przyporządkuj sytuację  „z życia wziętą” 

Zjawisko fizyczne: 

1  KONWEKCJA 

2 NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE 

3 RESUBLIMACJA 

4 PROMIENIOWANIE CIEPLNE 

Sytuacja „z życia wzięta” 

A  POWSTAWANIE SZRONU 

B  NA STRYCHU JEST CIEPLEJ NIŻ W PIWNICY 

C PROMIENIE CIEPLNE DOCIERAJĄ  NA ZIEMIĘ 

D NARTNIK DZIĘKI TEMU POTRAFI CHODZIĆ PO WODZIE 

1____,   2_____,   3_____,  4______ 

3. Odpowiedz na pytane jaką rolę w naszym życiu odgrywa pocenie się ? 

 

WDŻ 

Temat: Autorytet 

Czy potrafilibyście wskazać kogoś, kogo bardzo cenicie? Rodzica, nauczyciela, przyjaciela, 
znanego naukowca, działacza społecznego lub artystę? Taką osobę można 
nazwać autorytetem, czyli kimś cieszącym się wśród ludzi szczególnym uznaniem, 
szacunkiem, poważaniem ze względu na swoją wiedzę lub zachowanie. Autorytet stawiany 
jest za wzór do naśladowania dzięki swojej wysokiej inteligencji, prawdomówności, 
uczciwości, odwadze. Często się zdarza, że cechy przywódcze i charyzma takiej osoby mają 
ogromy wpływ na innych. W dzieciństwie szukamy wzorów do naśladowania, a okres 
dojrzewania to czas buntu i odrzucenia autorytetów. 

* Obowiązkowo na podstawie e-podręcznika przeanalizuj zagadnienie: Ideały a 
autorytety https://epodreczniki.pl/a/idealy-a-autorytety/D7gWcIsdE. Nie wykonuj żadnych 
zadań, jedynie posłuchaj audiobooka i poczytaj treści. 

* obejrzyj filmy: 

- Autorytet https://www.youtube.com/watch?v=rCdMt3Zb4eE 

-Kto dla ciebie jest autorytetem: https://www.youtube.com/watch?v=V63p2AawScI 

https://globalna.ceo.org.pl/fizyka/artykuly/w-jaki-sposob-mozna-wykorzystac-parowanie-wody-do-chlodzenia-zywnosci
https://globalna.ceo.org.pl/fizyka/artykuly/w-jaki-sposob-mozna-wykorzystac-parowanie-wody-do-chlodzenia-zywnosci
https://epodreczniki.pl/a/idealy-a-autorytety/D7gWcIsdE
https://www.youtube.com/watch?v=rCdMt3Zb4eE
https://www.youtube.com/watch?v=V63p2AawScI

