
Powtórz z działu I z podręcznika -  to warto wiedzieć,    

a może coś podpowiada Ci intuicja?    Na te zadania nie musisz robić 

dokumentacji,   niestety odpowiedzi nie są aktywne 

1. Przyłóż kartkę papieru do kratki wentylacyjnej i sprawdź, czy kartka do niej 

przywiera, czyli czy w twoim mieszkaniu wentylacja działa prawidłowo (czy jest ciąg). 

Zadanie 1 

Podczas ogrzewania wody w garnku postawionym na kuchence ciepła woda unosi 

się ku górze w wyniku konwekcji. Wyobraź sobie, że chcesz ochłodzić gorącą 

zawartość garnka za pomocą dużej, zimnej kamiennej płyty, którą można położyć na 

garnku lub umieścić pod garnkiem. 

. 

Stwierdzenie 

 

1. pod garnkiem 

2. nad garnkiem 

Uzasadnienie 

 

1. ochłodzona przez płytę zimna woda w wyniku konwekcji będzie opadać na 

dno 

2. ochłodzona przez płytę zimna woda będzie unosić się ku górze 
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Zadanie 2 

 

Uzupełnij tabelę. Wstaw w każdą lukę odpowiednią informację, wybraną 

spośród podanych. 

 

przewodnictwo 

  

konwekcja 

  

promieniowanie 

 

Zjawisko Sposób przekazywania ciepła 

ogrzewanie powierzchni Księżyca 

przez Słońce 
 

ogrzewanie całego powietrza w 

pokoju za pomocą kaloryferów 
 

nagrzewanie się w gorącej herbacie  
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wystającego ze szklanki końca 

łyżeczki 

chłodzenie rozgrzanego pręta w 

wodzie 
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Zadanie 3 

 

Uzupełnij tabelę. Wstaw w każdą lukę odpowiednią informację, wybraną 

spośród podanych. 

 

przewodnictwo 

  

konwekcja 

  

promieniowanie 

 

Zjawisko Sposób przekazywania ciepła 

ogrzewanie dłoni przez zanurzenie w 

gorącej wodzie 
 

ogrzewanie powietrza w pokoju 

grzejnikiem elektrycznym 
 

stygnięcie ogrzanego przez Słońce 

satelity 
 

nagrzewanie powierzchni Ziemi 

przez Słońce 
 

 

Zadanie 1 

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 

Ciepło właściwe wody cw = 4200 Jkg ⋅ KJkg ⋅ K. Aby 300 g wody o temperaturze 

20°C doprowadzić do wrzenia, należy dostarczyć 

 

A. 6 kJ ciepła. 

B. 25,2 kJ ciepła. 

C. 100,8 kJ ciepła. 

D. 126 kJ ciepła. 

POKAŻ ODPOWIEDŹ 

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/0/7524
https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/podglad/0/7522


Zadanie 2 

Uczniowie wlali do kalorymetru 1 litr wody o temperaturze 40°C i 2 l wody o 

temperaturze 70°C. Przyjmij, że ciepło właściwe wody wynosi 4200 Jkg⋅KJkg⋅K. 

Wskaż poprawną odpowiedź. 

Ile wynosi temperatura końcowa wody w kalorymetrze po ustaleniu się stanu 

równowagi? 

 

A. 50°C 

B. 55°C 

C. 60°C 

D. 65°C 
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Zadanie 3 

Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiednie litery 

przyporządkowane określeniom, tak aby zdania były prawdziwe. 

 

Ciepło właściwe informuje nas, ile energii należy dostarczyć, aby 

spowodować wzrost  

A 

 /  

B 

 jednego kilograma substancji o  

C 

 / 

D 

. Ciepło właściwe obliczamy, stosując wzór  

E 

 /  

F 

. 

1. temperatury 

2. ciepła 

3. 1 J 

4. 1 K 

5. c=Qm⋅ΔTc=Qm⋅ΔT 

6. c=Q⋅mΔTc=Q⋅mΔT 
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Zadanie 4 
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Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania. 

Dwa kilogramy ołowiu, którego ciepło właściwe jest równe 130 Jkg⋅KJkg⋅K, 

ogrzano, dostarczając 520 J ciepła. Zmiana temperatury ołowiu jest równa 

 

A. 2 K 

B. 4°C 

C. 2°C 

D. 275 K 
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Zadanie 5 

Na wykresie przedstawiono zależność temperatury od czasu ogrzewania dla 0,5 kg 

oleju jadalnego. 

 
Olej jadalny ogrzewano nad palnikiem gazowym, który równomiernie w każdej 

sekundzie przekazywał 2 kJ energii. 

Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania. 

 

1. Ciepło właściwe oleju jadalnego wynosi 

 

A. 200 J/(kg · K) 

 

B. 300 J/(kg · K) 

 

C. 2000 J/(kg · K) 
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D. 3000 J/(kg · K) 

2. Aby olej osiągnął temperaturę 50°C, należy go ogrzewać 

 

A. 20 s 

 

B. 40 s 

 

C. 50 s 

 

D. 60 s 
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Zadanie 6 

Srebrna bransoletka o masie 0,1 kg i temperaturze 20°C wpadła do gotującej się 

wody. Ciepło właściwe srebra wynosi 250 J/(kg · K), a ciśnienie atmosferyczne to 

1000 hPa. 

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 

Bransoletka do momentu uzyskania temperatury gotującej się wody pobrała 

 

A. 200 J ciepła. 

B. 500 J ciepła. 

C. 2000 J ciepła. 

D. 2500 J ciepła. 
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Zadanie 7 

Z cynku, miedzi, ołowiu i żelaza wykonano cztery kulki o takiej samej masie. Kulki 

włożono do gotującej się wody o temperaturze 100°C. Następnie przygotowano 

cztery zlewki z taką samą ilością wody o temperaturze 20°C. Każdą kulkę włożono 

do innej zlewki. 

W tabeli podano ciepło właściwe substancji, z których wykonano kulki. 

Nazwa substancji 
Ciepło właściwe 

substancji (Jkg⋅K)(Jkg⋅K) 

cynk 390 

miedź 380 
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ołów 130 

żelazo 460 

Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania. 

 

1. Po włożeniu do gotującej się wody temperaturę 100°C najszybciej osiągnęła 

kulka 

 

A. cynkowa. 

 

B. miedziana. 

 

C. ołowiana. 

 

D. żelazna. 

2. Najbardziej nagrzała się woda w zlewce, do której włożono kulkę 

 

A. cynkową. 

 

B. miedzianą. 

 

C. ołowianą. 

 

D. żelazną. 
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Zadanie 8 

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 

Grzałką o mocy 2000 W ogrzano 2 kg wody o 60 K. Przyjmij, że ciepło 

właściwe wody jest równe 4200 Jkg⋅KJkg⋅K, a straty energii do otoczenia były 

pomijalnie małe.  Czas, w którym ogrzano wodę, wynosił 

 

A. 25,2 s 
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B. 126 s 

C. 252 s 

D. 504 s 
 


