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Wprowadzanie do zadań problemowych

W nauczaniu fizyki jedną z form kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów

są zadania. W zadaniach problemowych najczęściej pomijane są operacje matematyczne, a

jeżeli występują, to w sensie wtórnym, a nie podstawowym.

Podstawowym elementem zadań problemowych są trudności, które uczeń sam lub pod

kierunkiem nauczyciela pokonuje, zdobywając wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

W każdej sytuacji problemowej oprócz trudności powinny występować elementy znane, które

pozwolą stworzyć bank informacji początkowych.

Między elementami znanymi i nieznanymi powinna występować właściwa równowaga

dostosowana do poziomu intelektualnego uczniów.

W pracy pt: „Problemowe nauczanie fizyki” zamieszczone zostały przykłady zadań

problemowych obejmujących zagadnienia z mechaniki, właściwości ciał, termodynamiki i

energii, dostosowane poziomem wymagań do możliwości intelektualnych ucznia

gimnazjum.

Forma zadań odpowiada typowym zadaniom szkolnym. Treść zadań dotyczy zjawisk

występujących w otaczającym nasświecie przyrodniczym. Uczeń rozwiązując przedstawione

problemy pogłębia swoją wiedzę o przyrodzie, uczy się prawidłowo interpretować zachodzące

wokół zjawiska, procesy oraz ze zrozumieniem podchodzi do szybkiego rozwoju nauk

technicznych.

Treść zamieszczonych zadań została podzielona na trzy części: A, B, i C, a do

niektórych została dopisana część D.

W pierwszej części - A- sformułowane zostały warunki zadania. Uczeń po zapoznaniu się z

treścią zadania, w którym została zasygnalizowana sytuacja problemowa, powinien przystąpić

do sformułowania problemu. Następnie, zastanowić się na podanymi informacjami

początkowymi - czy są wystarczające do osiągnięcia celu ?

Po oddzieleniu danych istotnych od danych zbędnych oraz ustaleniu brakujących danych,

można wnioskować o ilości prawidłowych rozwiązań (część zamieszczonych zadań posiada

więcej jak jedno prawidłowe rozwiązanie).

W następnej fazie, dzięki myśleniu refleksyjnemu, uczeń formułuje pomysły rozwiązania

problemu. Korzystając ze sporządzonej listy danych, dysponując posiadaną wiedzą, umysł
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ucznia wykonuje operacje analizy, syntezy,porównywania, itp., których celem jest

rozwiązanie problemu.

Kolejnym etapem jest weryfikacja pomysłów rozwiązania problemu. Niektóre z nich

można zweryfikować doświadczalnie.

W punkcie C pracy opisana została prawidłowa odpowiedź. Jeżeli uczeń ma kłopoty z

przebrnięciem przez fazę analizy danych początkowych i fazę sformułowania struktury

problemu, może posłużyć się wskazówkami zawartymi w punkcie B zadania.

Ponieważ zadania są przeznaczone do samodzielnej pracy (np. w ramach pracy domowej),

informacje zawarte w punkcie B naprowadzają ucznia na właściwą drogę rozwiązania

problemów.

Do niektórych zadań, w punkcie D, dopisane zostały nowe zadania problemowe,

rozszerzające zamieszczone w punkcie A treści, ale w innym ujęciu.

Uczeń po przebrnięciu przez trzy pierwsze punkty nie powinien mieć kłopotów z

samodzielnym pokonaniem trudności występujących w punkcie D.
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Zadanie 1

A. Na dwóch jednakowych nitkach (Rys. 1) zaczepiamy dwa jednakowe ciała (np. ciężarki o

masieM=500g), u dołu ciał wiszą takie same kawałki nitek. Za dolne nitki ciągniemy kolejno

oba ciała pionowo do dołu, ale w ten sposób,że jedno przez długi czas, a drugie krótkim,

gwałtownym szarpnięciem. W pierwszym przypadku rwie się górna nić (nad masą ), w

drugim - dolna - pod masą. Jak wytłumaczysz to zjawisko ?

Rys. 1. Dwa ciała zawieszone na jednakowych nitkach

B. Zastanów się, czy w obu przypadkach działają jednakowe siły ?

C. Gdy nić dolną ciągniemy powoli działająca siła oraz siła ciężkości zostają przeniesione na

nić górną i zrównoważone przez siły sprężystości nici. Jeśli działające siły przekroczą wartość

siły sprężystości, górna nić się zrywa - popęd siły działającej na ciało jest równy zmianie pędu

tego ciała - F ∆t = m ∆V gdzie: F - siła, ∆t - czas działania siły,m - masa ciała,∆V -

zmiana prędkości ciała. Jeżeli zastosujemy długi czas działania, to działająca siła ma mniejszą

wartość (Rys. 1 a). W przypadku gwałtownego szarpnięcia działamy w bardzo krótkim czasie

dużą siłą. Zanim działanie siły zostanie przeniesione na nić górną - pęka nić dolna (Rys. 1

b).
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Zadanie 2

A. Siekierę na trzonku można osadzić uderzając młotkiem w trzonek (Rys. 2).

W jaki sposób można wyjaśnić takie postępowanie ?

Rys.2. W ten sposób można nabić siekierę na trzonek

B. Bezwładnością ciała nazywamy tendencje do zachowania poprzedniego stanu ruchu.

C. Siekiera posiada dużą masę i usiłuje zachować stan spoczynku. Im większa masa, tym

większa bezwładność.

Uderzając młotkiem w trzonek powodujemy ruch trzonka, natomiast siekiera usiłuje

zachować swój stan ruchu, czyli pozostania w spoczynku.

Zadanie 3

A. Wbicie gwoździa w płytę ze sklejki nastręcza pewne trudności. Czynność ta staje się

znacznie prostsza, gdy z przeciwległej strony płyty umieścimy jakiś masywny przedmiot, np.:

siekierę lub młotek. Jak wyjaśnić to zjawisko ?

B. Sklejka należy do materiałów posiadających dużą sprężystość.

C. Podczas wbijania gwoździa sklejka się odkształca, toteż siła P, której zadaniem jest

wbicie gwoździa, powoduje odkształcenie sklejki. SiłaP zostaje zrównoważona przez

siłę
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D. sprężystości sklejki Fs. Dopiero umieszczenie po przeciwległej stronie sklejki

masywnego przedmiotu zapobiegnie odkształceniu sklejki i ułatwi wbicie gwoździa.

Rys. 3. Siła nacisku gwoździa P zostaje zrównoważona przez

siłę sprężystości sklejki Fs

Zadanie 4

A. Do nici umocowanej tak, jak przedstawia rys. 4 przyłożona jest siłaF, której wartość

wzrasta aż do zerwania nici. Która część nitki, a czyb, zerwie się najpierw?

Rys. 4. Ilustracja do zadania 4

B. Zgodnie z I zasadą dynamiki ciało jest tak długow spoczynku, jak długo działające nań

siły się równoważą.
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C. Przed zerwaniem nici występują następujące oddziaływania (Rys. 5).

Rys. 5. Rozkład sił w punkcie A dla stanu równowagi

Z powyższego rysunku wynika,że β > α oraz,że F2 > F1 wobec tego na nić a działa większa

siła niż na nić b. Zerwaniu ulegnie najpierw nić a.

Zadanie 5

A. Dlaczego przy zrzutach z samolotów (nawet przy bezwietrznej pogodzie) przedmioty nie

spadają na ziemię w miejscu, nad którym zostały upuszczone z samolotu ? (Zakładamy,że

samolot leci ze stałą prędkością Vo i na stałej wysokości ). Pomijamy opory ruchu.

B. Z jaką prędkością i w jakim kierunku porusza się ciało w chwili oderwania od samolotu ?

C. Wybieramy układ odniesienia nieruchomy względem Ziemi, o początku w punkcie zrzutu.

Ruch ciała (np. paczki ) w chwili oderwania się od samolotu jest taki jak ruch samolotu, a

wiec prędkość początkowa ciała (nadana mu przez poruszający się samolot )Vo ma kierunek

poziomy (Rys. 6). Ruch ciała odbywa się po krzywej przypominającej parabolę.

Przyśpieszenie jest stałe (równe przyśpieszeniu ziemskiemu) a odległość ciała od samolotu

wzrasta proporcjonalnie do kwadratu czasu, zgodnie ze wzoremh = g t2 (gdzie: h - droga, g

- przyśpieszenie ziemskie, t - czas spadku). Ruch ciała to wynik złożenia ruchu jednostajnego

w kierunku poziomym i ruchu jednostajnie przyspieszonego w kierunku pionowym (spadku

swobodnego). Prędkość wypadkowa ciałaV w dowolnej chwili t ruchu jest wypadkową stałej
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prędkości Vo i prędkości V1 = g t - proporcjonalnej do czasu. Ruch ciała jest rzutem

poziomym. Tor ruchu ciała jest parabolą. Dlatego ciało spada w punkcieC, a nie w punkcie

A.

Rys. 6 Położenie samolotu i spadającego ciała w równych odstępach czasu.

Samolot przebywa równe odcinki drogi, spadające ciało względem Ziemi

porusza się po torze parabolicznym

Zadanie 6

A. Pasażer stojący w wagonie kolejowym upuścił swobodnie piłeczkę. Czy piłeczka spada

w tym samym miejscu w przypadku stojącego i poruszającego się ruchem jednostajnym

pociągu ?
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B. Ruch określa się jako zmianę położenia ciała. Zmianę położenia ciała stwierdza się przez

porównanie z nieruchomym układem odniesienia. Zatem, zjawisko ruchu jest pojęciem

względnym.

C. Jeżeli obserwator stoi w wagonie, obok pasażera, to zauważy, że niezależnie od stanu

ruchu wagonu,że piłeczka spada swobodnie pionowo na podłogę w punkcieC (Rys. 6), gdyż

działa na nią tylko siła grawitacji. Obserwator stojący obok wagonu zauważy, że piłeczka

spada swobodnie pionowo w dół gdy pociąg stoi, natomiast podczas ruchu pociągu będzie

poruszać się po krzywej A B (Rys. 6). Tor piłki jest wynikiem ruchu złożonego - spadku

swobodnego w dół i ruchu jednostajnego w kierunku poziomym. W rezultacie, piłeczka

porusza się z prędkością będącą wypadkową prędkości spadku swobodnego i prędkości

pociągu.

Rys. 7Tor piłeczki puszczonej swobodnie przez pasażera pociągu widziany w

różnych układach odniesienia

D. Wewnątrz pociągu jadącego ze stałą prędkością skacze dziecko:

a) w tym samym kierunku, w którym porusza się pociąg,

b) dokładnie tak samo, ale w kierunku przeciwnym do ruchu pociągu.

Czy skoki różnią się długością ?
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Zadanie 7

A. Dlaczego wiatr poruszażaglówkę, a nie porusza jej strumień powietrza z silnej

dmuchawy stojącej nażaglówce ?

B. Powietrze wyrzucane przez dmuchawę do przodu działa na dmuchawę siłą zwróconą do

tyłu.

C.

Rys. 8 Na rysunku przedstawione są dwie różne próby uruchomieniażaglówki:

a) wiatr dmucha wżagle,

b) w żagiel dmie specjalna dmuchawa o dużej mocy.

Siła wiatru Fw działa nażagiel (Rys. 8 a). Częściowo równoważy ją siła reakcji i

oporów powietrzaFR. Żaglówka płynie zgodnie z kierunkiem wiatru z przyśpieszeniem

ap = (Fw - FR ) / m.

Z rysunku 8 wynika,że powietrze wyrzucone przez dmuchawę na żagiel powoduje

ruch łodzi do przodu, ale jednocześnie powietrze z dmuchawy działa na dmuchawę siłą

zwróconą do tyłu. Pod wpływem tej siły dmuchawa popycha łódź do tyłu. Obie te siły

przyłożone do łodzi równoważą się. Łódź pozostaje w miejscu.

D. Dwie jednakowe platformy, na których znajdują się identyczni dozorcy, poruszają się

bezwładnie z jednakowymi prędkościami po równoległych torach. W pewnej chwili na
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platformy zaczyna padać śnieg. Jeden z dozorców przez cały czas zrzucaśnieg z platformy, a

dozorca drugiej platformyśpi. Która z platform przebędzie prędzej odległość ?

Zadanie 8

A. Dwa samochody o różnych masach poruszają się z jednakowymi prędkościami V. Który z

nich szybciej zahamuje przy zastosowaniu jednakowej siły hamującej T1 i dlaczego ?

(Zakładamy,że oba samochody mają jednakowe warunki hamowania).

B. Przyspieszenie (opóźnienie) jest funkcją masy i działającej siły.

C. Działające na samochody siły przedstawia rys. 9

Rys. 9. Ilustracja do zadania 8

Q1 i Q2 - siły ciężkości,

Fs1 i Fs2 -siły reakcji

T= f Q -siła tarcia, gdzie:f - współczynnik tarcia,Q- siła nacisku.

T1- siła hamująca,F- siła napędzająca samochód.

Przed hamowaniem oba samochody poruszają się z jednakowymi prędkościami, coświadczy

o równowadze działających na nie sił.
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Podczas hamowania na samochody zaczyna działać dodatkowa siła o zwrocie przeciwnym do

kierunku ruchu. Zgodnie z II zasadą dynamiki opóźnieniea samochodów można wyliczyć ze

wzoru: a = (T1 - F) / m

Opóźnienie samochodu o mniejszej masie m1 wynosi: a1 = (T1 - F) / m1, zaś opóźnienie

samochodu o większej masie m2 wynosi: a2 = (T1 - F) / m2.

Ponieważ a1> a2 bo m1 < m2, to dłuższy czas hamowania będzie miał samochód o większej

masie.

D. Dwa jednakowe samochody o jednakowym stanie technicznym przebywają tę samą

drogę, jeden z prędkością 50 km/h, drugi 100 km/h. Który samochód zużyje więcej paliwa ?

Zadanie 9

A. Dwa jednakowe samochody ciężarowe, jeden z ładunkiem drugi bez ładunku, jadą po

śliskiej drodze. Który z nich łatwiej przejedzie ?

B. Idąc po lodowisku bardzo łatwo możemy stracić równowagę i przewrócić się. Podobnych

problemów nie mamy poruszając się latem po chodniku.

C. Ruch samochodów zawdzięczamy sile tarcia. Siła tarciaT jest proporcjonalna do

współczynnika tarcia f i siły nacisku (której kierunek jest prostopadły do podłoża)P⊥ .

T~ f P⊥

Ponieważ współczynnik tarcia jest jednakowy wobu przypadkach, to siła tarcia zależy od siły

nacisku. Mniejsze problemu z jazdą będzie miał samochód naładowany. Sytuację

przedstawioną w zadaniu pokazuje rysunek10..
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Rys.10. Siły działające na jadące samochody o różnych masach

D. Dwaj mężczyźni A i B pchają takie same samochody pod niewielką górę, nie

pozwalając im się stoczyć (Rys. 11). Jakimi niezbędnymi siłami działają mężczyźni

na swoje samochody, aby nie zaczęły się staczać w dół ?

Rys. 11. Ilustracja do zadania 9 D

Zadanie 10

A. Dlaczego sanki zjeżdżają z góry ?

B. Zgodnie z zasadami dynamiki zjawisko ruchu występuje w przypadku gdy na

układ działa siła lub oddziałujące siły się równoważą.

C. Górę z której zjeżdżają sanki możemy traktować jak równię pochyłą (Rys. 12).
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Rys. 12. Siły działające na sanki podczas zjazdu z góry

Sanki znajdujące się na górze posiadają energię potencjalną Ep=P h. Zjazd z góry odbywa się

kosztem zamiany energii potencjalnej na energię kinetyczną (Ek = mV2/2). Siła F, która

powoduje zjazd sanek jest wypadkową siły Fs -powodującej zsuwanie się sanek i siły tarciaT

o przeciwnym zwrocie doFs ( F = Fs - T).

D. Co łatwiej - pchać czy ciągnąć sanie ?

Zadanie 11

A. Dlaczego motocyklista na zakręcie pochyla się do środka krzywizny tego zakrętu ?

B. Motocyklista przed zakrętem jechał po torze prostoliniowym, na zakręcie porusza się po

torze kołowym.

C. Jakie siły działają na motocyklistę na zakręcie przedstawia rys. 13.
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Rys. 13. Siły działające na motocyklistę na zakręcie. SiłyFs i FN działają pod

kątemα do podłoża

Siła ciężkości Q = mg oraz siła sprężystości Fs to siły działające na motocyklistę. Siła Fs

będąca reakcją na siłę nacisku FN nie jest pionowa, tylko skierowana ukośnie do podłoża

(skutek pochylenia pojazdu). Wypadkową tych sił jest siła dośrodkowaFr. Kąt α pod jakim

pochylony jest motocyklista, obliczamy ze wzoru:

tg α = Fr / Q = (m V2) / R m g = V2 / R g

R - promień krzywizny zakrętu.

Z powyższego wzoru wynika,że im szybciej porusza się pojazd, tym mocniej należy go

pochylić. Zakręt o mniejszym promieniu R także wymaga większego pochylenia. W

przypadku zbyt małego kątaα, siła odśrodkowa wyrzuci motocyklistę z jezdni.

Zjawisko skośnego nacisku na powierzchnię może wywołać groźne następstwa, czyli

poślizg. Aby tego uniknąć, dla pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami stosuje się

profilowanie zakrętów (Rys. 14).
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Rys. 14. Siły działające na motocyklistę jadącego po pochyłym zakręcie. SiłyFs

i FN działają prostopadle do podłoża

D. Czy na Marsie warunki jazdy kolarza na wirażu ulegną zmianie ?

Zadanie 12

A. Na stole znajdują się trzy układy złożone z naczyń połączonych ze sobą wężem

gumowym zaciśniętym naśrodku (Rys. 15).

a) Naczynia o jednakowym przekroju - poziom wody w lewym naczyniu jest wyższy niż w

prawym.

b) Naczynia o niejednakowym przekroju - poziom wody w prawym naczyniu jest wyższa

niż w lewym.

c) Naczynia o jednakowym przekroju wypełnione do tej samej wysokości naftą (

lewe naczynie) i wodą (prawe naczynie).
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Rys. 15. Trzy układy naczyń połączonych z cieczami

Jak się zachowa ciecz w naczyniach a, b, c, jeżeli zwolnimy zaciski i staną się one naczyniami

połączonymi ?

B. Jeżeli ciecz znajduje się w polu grawitacyjnym (np. Ziemi), to występuje w niej

ciśnienie hydrostatyczne, ponieważ górne warstwy cieczy wywierają swoim ciężarem

nacisk na warstwy dolne.

C. Ciśnienie hydrostatyczne cieczy na wysokości h jest wprost proporcjonalne do

grubości warstwyh i do jej gęstości ℘ .

p = h ℘ g

p - ciśnienie hydrostatyczne

℘ -gęstość cieczy

g - przyśpieszenie ziemskie

h - wysokość słupa cieczy

Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od:

- kształtu naczynia

- całkowitej masy cieczy.

W naczyniu a ciecz przepływa z lewej strony na prawą do zrównania ciśnień i

poziomów (Rys. 16 a).
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W naczyniub przepływa z prawego ramienia do lewego aż do zrównania ciśnień i poziomów

(Rys. 16 b).

W naczyniuc woda przepływa do rurki z naftą - po ustaleniu się stanu spoczynku poziomy

nie będą jednakowe - równość ciśnień zostanie zachowana (Rys. 16 c).

h1 ℘ 1 g = h2 ℘ 2 g

Rys. 16. Trzy układy naczyń połączonych z cieczami

po zwolnieniu zacisków

D. Jak się zachowa ciecz w naczyniu a na rysunku 16, jeżeli na ramiona rurki będzie działać

ciśnienie atmosferyczne, na lewe wytworzoneprzez tlen, na prawe wytworzone przez azot ?

Zadanie 13

A. Dlaczego trudno jest rozdzielić dwie tafle szkła leżące jedna na drugiej ?

B. Między cząsteczkami ciał występują oddziaływania międzycząsteczkowe, zwane siłami

spójności. Między ciałem a otoczeniem występują oddziaływania, zwane siłami przylegania.

C. Na płytki szklane działa ciśnienie atmosferyczne.Żeby złożone płytki łatwo się

rozdzielały, między złożonymi płytkami też powinno występować ciśnienie atmosferyczne.

Między płytkami natomiast występuje podciśnienie, gdyż ich bardzo gładkie powierzchnie

prawie idealnie do siebie przylegają. Występujące siły przylegania między rozrzedzonym

powietrzem a szkłem są nieznaczne.
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Zadanie 14

A. Do ciepłego pokoju przyniesiono nadmuchany balonik. Po pewnym czasie balonik pękł.

Dlaczego ?

B. Jakie parametry uległy zmianie w stosunku do warunków początkowych ?

C. Ciśnienie, jakie wywiera gaz naścianki naczynia jest wynikiem uderzeń o ścianki

olbrzymiej liczby jego cząsteczek, poruszających się z różnymi prędkościami. Cząsteczki

gazu zderzają się również między sobą. Podczas tych zderzeń przekazywana jest energia.

Energia całkowita gazuEC jest funkcją temperaturyEc = N E = 3/2 N k T, gdzie: N - liczba

cząsteczek gazu, E- średnia energia kinetyczna cząsteczek, k - stała Baltzmana, T -

temperatura bezwzględna.

Po wejściu z balonem do ciepłego pomieszczenia temperatura w jego wnętrzu wzrasta,

wzrasta również EC. Jeżeli wzrasta EC oznacza to,że cząstki poruszają się z większą

prędkością, wzrasta liczba zderzeń (również i tych o ścianki balonu). Wzrasta ciśnieniep =

2/3
N/V E, gdzie: N - liczba cząsteczek gazu, V - objętość gazu, E - średnia energia

kinetyczna cząsteczek. Jeśli siła nacisku naścianki balonu jest większa od siły sprężystości

balonu, balon pęka.

D. Czym jest uzasadnione utrzymywanie w oponach większego ciśnienia zimą niż latem ?

Zadanie 15

A. Dlaczego woda lepiej od innych cieczy chłodzi ogrzane przedmioty ?

B. Istnieje taka wielkość fizyczna (ciepło właściwe) która określa ilość energii cieplnej

potrzebną do ogrzania o jeden kelwin (1K) jednostki masy ciała.

C. Ciepło właściwe różnych substancji posiada następujące wartości:

ciepło właściwe wody CW=4190 J/kg K
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ciepło właściwe lodu CL=2100 J/kg K

ciepło właściwe stali CS=489 J/kg K

ciepło właściwe rtęci CHg=138 J/kg K

Woda należy do substancji mających bardzo duże ciepło właściwe. 1kg wodyżeby ogrzać się

o 1K pobierze dwa razy więcej ciepła od 1kg lodu i osiem razy więcej od 1kg stali. Dlatego

też woda jest najlepszymśrodkiem chłodzącym.

D. Dlaczego w klimacie kontynentalnym lata są upalne, zimy mroźne, a różnice temperatur

między nocą a dniem znaczne ?

Zadanie 16

A. Podczas ogrzewania od 0oC do 4o C woda „gęstnieje”. Dopiero przy dalszym wzroście

temperatury (od 4oC) woda zaczyna się „rozszerzać”. Jak można wyjaśnić taką osobliwość ?

B. Aby wyjaśnić wspomnianą własność wody trzeba się zastanowić nad jej strukturą

cząsteczkową.

C. Woda kurczy się w przedziale temperatur od 0o C do 4oC, objętość jej maleje a gęstość

wzrasta, czyli w tym zakresie temperatur woda wykazuje efekt anomalnej rozszerzalności

cieplnej (Rys. 17). Jest to wynikiem budowy cząsteczek wody. Cząsteczki uwolnione ze

struktury krystalicznej lodu w miarę wzrostu temperatury wykonują coraz intensywniejsze

chaotyczne ruchu cieplne i dążą do jak najgęstszego „upakowania”, które osiągają

w temperaturze 4oC. W tej temperaturze jednakże ruchy cieplne są już tak intensywne,że

„upakowanie” cząsteczek zaczyna ulegać coraz większemu rozluźnieniu, zgodnie z zasadami

rozszerzalności cieplnej wszystkich pozostałych substancji.
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Rys. 17. Wykres zależności gęstości wody od jej temperatury

D. Dlaczego woda w rzece nie zamarza do dna ?

Zadanie 17

A. Kiedy łódź podwodna osiądzie na gliniastym równym dnie, może się zdążyć, że nie

będzie mogła wypłynąć. Dlaczego ?

B. Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu, równa ciężarowi cieczy wypartej przez to

ciało ( prawo Archimedesa ).

Jeżeli na ciecz będącą w równowadze działa ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie panujące

wewnątrz cieczy jest wszędzie jednakowe i równe temu ciśnieniu zewnętrznemu (prawo

Paskala ).

C. Na rysunku 18 a przedstawiona jest łódź podwodna, która znajduje się prawie na

samym

dnie, ale nie leży na nim. Z góry na łódź działa ciśnienie p1 a z dołu ciśnienie p2.

p1 = ℘ g h1 + pa p2 = ℘ g h2 + pa
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gdzie: pa - ciśnienie atmosferyczne,℘ - gęstość wody, g - przyśpieszenie ziemskie. Różnica

ciśnień p2 - p1 = ℘ g (h2 - h1) powoduje istnienie siły wyporu.

Rys. 18. Ilustracja do zadania 17

Jeżeli łódź ściśle przylega do dna (rys. 18b), to działa na nią z góry ciśnieniep = ℘ g h + pa.

Teraz na łódź działa duże ciśnienie z góry, składające się z ciśnienia hydrostatycznego℘ g h

i ciśnienia atmosferycznegopa, co jest zagrożeniem dla łodzi. Łódź może nie wypłynąć.

D. Czy prawdą jest twierdzenie,że zatopione okręty nie osiągają dna ?

Zadanie 18

A. Dlaczego deszcz pada w postaci kropel (kulek), a nie innych brył geometrycznych ?

B. Lekko natłuszczona moneta utrzymuje się na powierzchni wody. Podobnie na powierzchni

wody można położyć żyletkę, igłę. Przedmioty utrzymują się na powierzchni wody, chociaż

zgodnie z prawem Archimedesa powinny tonąć. Będąc nad wodą często obserwujemy owady

utrzymujące się na powierzchni wody, chociaż zgodnie z prawem Archimedesa powinny

tonąć.

C. Z wymienionych przykładów wynika,że na powierzchni wody występują siły, których
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rezultatem jest istnienie błony utrzymującej nawet niewielkie kawałki metalu. Na spokojnej

wodzie po tej powierzchni poruszają się nawet niektóre owady. Istnienie takiej błony

powierzchniowej tłumaczy się działaniem sił spójności. Na cząstkę znajdującą się w głębi

cieczy działają siły skierowane we wszystkich kierunkach i pochodzące od cząstek sąsiednich.

Wypadkowa tych sił jest równa zeru (Rys. 19 b). Dlatego cząsteczka może być uważana

za swobodną, porusza się ona „w tłumie” innych cząsteczek w sposób chaotyczny.

Wypadkowa sił działających na cząsteczkę znajdującą się na powierzchni cieczy nie jest

równa zeru. Jest to siła napięcia powierzchniowego, które wyraża się wzorem - F = σ l

(gdzie: F - siła skierowana stycznie do powierzchni cieczy,σ - napięcie powierzchniowe, l -

długość krawędzi błony powierzchniowej) i jest ona zwrócona do wnętrza cieczy (Rys. 19 a).

Ponieważ dotyczy to również pozostałych cząsteczek, na powierzchni cieczy tworzy się błona

sprężysta, której wypadkowa działania zwrócona jest do wnętrza cieczy i wpływa na

zmniejszenie pola powierzchni cieczy. Dlatego cząsteczki wody przyjmują kształt kuli i

tworzą kuliste krople.

Rys. 19. Siły działające na cząsteczkę cieczy: a) na powierzchni, b) w głębi

Zadanie 19

A. Woda w kolbie (Rys. 20), której temperatura jest nieco niższa niż temperatura wrzenia,

podczas polewania kolby zimną wodą zaczyna wrzeć. Co jest przyczyną tego zjawiska ?

B. Przebieg procesu wrzenia zależy od ciśnienia zewnętrznego. Zmniejszenie ciśnienia

zewnętrznego powoduje obniżenie temperatury wrzenia.
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Rys. 20 Ilustracja do zadania 19

C. Wskutek polania kolby zimną wodą para wodna zostaje częściowo skondensowana -

odpowiednio do obniżonej temperatury. Po zniknięciu większej ilości pary, ciśnienie nad

wodą nagle się zmniejszyło: woda zaczyna wrzeć, aż nowo powstała para przywróci

równowagę.

D. Na czym polega przyspieszenie gotowania potraw w tzw. szybkowarach.

Zadanie 20

A. Dlaczego wewnętrzna powierzchnia naczynia termosu jest błyszcząca ?

B. Termos może utrzymać temperaturę napojów bardzo wysoką lub bardzo niską przez kilka

godzin bez przerwy dzięki temu,że silnie ogranicza przepływ energii cieplnej do pojemnika

lub z pojemnika.

C. Wewnątrz termosu znajduje się szklany pojemnik o podwójnychścianach.Ścianki są

posrebrzone od wewnątrz, aby mogły odbijać promieniowanie cieplne (które zachowuje się

podobnie jak promieniowanieświatła) i zapobiegać jego wnikaniu dośrodka lub wydostaniu

się na zewnątrz.
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Ciepło jest formą energii, związaną z nieustannym ruchem cząsteczek zachodzącym we

wszystkich ciałach. Istnieją trzy sposoby przekazywania ciepła: promieniowanie,

przewodnictwo i konwekcja.

W przypadku termosu przeważa promieniowanie cieplne. Ciała „cieplejsze”, o wyższej

temperaturze przekazują energię cieplną, wysyłając promieniowanie cieplne, które jest

odbierane przez ciała o niższej temperaturze.

Zadanie 21

A. Dlaczego przy rozpuszczaniu w wodzie solikuchennej temperatura roztworu maleje ?

B. Sól kuchenna tworzy kryształy obudowie jonowej. Woda natomiast należy do

rozpuszczalników polarnych tworzących tzw. dipole wodne.

C. Zjawisku rozpuszczania towarzyszy zawsze wydzielenie lub pochłonięcie pewnej ilości

energii cieplnej.

Procesowi rozpuszczania się kryształów jonowych towarzyszą dwa zjawiska, a mianowicie

rozpad sieci krystalicznej i hydratacja (solwatacja) jonów. Obydwu tym zjawiskom

towarzyszą efekty cieplne, toteż ogólny efekt energetyczny rozpuszczania kryształów składa

się z dwóch części.

Qr=Qk+Qs

Ciepło rozpadu sieci krystalicznej Qk ma znak dodatni (zjawisko endotermiczne), ciepło

hydratacji Qs - znak ujemny (zjawisko egzotermiczne). Wartość i znak Qr zależą więc od

tego, który z członów powyższego równania przeważa. Dla soli kuchennej (NaCl)

Qk = 762,0 kJ / mol, Qs = -757,8 kJ / mol a zatem Qr = 4,2 kJ / mol. Rozpuszczanie soli

kuchennej w wodzie jest zjawiskiem słabo endotermicznym, dlatego temperatura

otrzymanego roztworu obniża się.

Zadanie 22

A. Dlaczego z garnka o podwójnychściankach między którymi znajduje się woda, mleko nie

wykipi ?
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B. Cząsteczki cieczy stale poruszają się. Ruch ten nie jest jednak zupełnie swobodny, lecz

ograniczony działaniem sił międzycząsteczkowych, które utrzymują cząsteczki w

określonej objętości. Cząsteczki cieczy zderzają się. Podczas zderzeń przekazywana jest

energia.

C. Między ściankami naczynia znajduje się woda. Co się z nią dzieje, jeżeli dostarczamy

energii cieplnej ? Gdy podgrzewamy ciecz, dostarczona energia cieplna jest zużywana

głównie na zwiększenie energii kinetycznej ruchu postępowego cząsteczek, co przejawia się

wzrostem temperatury (patrz Rys. 21 odcinek A B). Niektóre cząsteczki w swym bezładnym

ruchu, dzięki zderzeniu z innymi cząsteczkami, mogą uzyskać wystarczająco dużą energię

kinetyczną, by pokonać oddziaływania międzycząsteczkowe i przejść w stan gazowy. Im

wyższa temperatura, tym więcej cząsteczek może uzyskać taką energię, by poprzez

powierzchnię cieczy przedostać się w obręb stanu gazowego. Po osiągnięciu temperatury

granicznej, tzw. temperatury wrzenia, niezależnie od parowania z powierzchni cieczy,

rozpoczyna się proces gwałtownego parowania we wnętrzu cieczy, czyli w całej jej objętości.

Proces ten nazywamy wrzeniem. W czasie wrzenia energia cieplna dostarczona cieczy nie

powoduje wzrostu energii kinetycznej ruchu postępowego cząsteczek, lecz jest

wykorzystywana na wykonanie pracy związanej ze zmianą stanu skupienia. Temperatura

pozostaje więc stała (patrz Rys. 21 odcinek B C ).

Tak więc, woda między ściankami naczynia do gotowania mleka nie może mieć większej

temperatury od 100oC (ciśnienie normalne). Temperatura gotowanego mleka też nie może

przekroczyć 100oC. Dlatego mleko nie kipi, mimo ciągłego dostarczania energii cieplnej.

Rys. 21. Wykres zależności temperatury (T) od czasu dostarczania

energii cieplnej
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D. Dlaczego woda przechowywana w glinianych naczyniach bez polewy ma temperaturę

niższą niż otoczenie ?

Zadanie 23

A. Czy na Marsie można w wodzie ugotować „jajko na twardo” ?

B. Mars jest planetą układu słonecznego, dziesięć razy mniejszą od Ziemi, mającą bardzo

rozrzedzoną atmosferę. Panuje tam ciśnienie 2000 Pa.

C. Mars ma rozrzedzoną atmosferę, panujące tam ciśnienie jest 50 razy mniejsze od

ciśnienia panującego na Ziemi. Na Marsie woda będzie wrzała w dużo niższej temperaturze

niż na Ziemi.

Rys. 22. Zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury

Na Ziemi woda pod ciśnieniem atmosferycznym (101325 Pa) wrze w temperaturze 100oC.

Na Marsie temperatura wrzenia wody będzie taka niska,że nie ugotujemy jajka na twardo.

D. Czy katastrofa samochodowa będzie tak samo groźna w skutkach na Marsie jak na Ziemi,

jeśli prędkość pojazdu będzie taka sama ? (Przyspieszenie grawitacyjne na Marsie posiada

wartość równą 0,38 wartości przyspieszenia ziemskiego).
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Zadanie 24

A. Dlaczego oparzenie parą o temperaturze 100oC jest bardziej niż woda o tej samej

temperaturze ?

B. Ciało ludzkie posiada temperaturę około 36,7oC.

C. Gorąca para wodna o temperaturze 100oC przy zetknięciu z ciałem ludzkim o

temperaturze około 36,7oC ulega skropleniu. Zachodząca zmiana stanu skupienia pary w

ciecz wiąże się z wymianą energii cieplnej z otoczeniem. Ciepło skraplania zostaje oddane

otoczeniu, czyli skórze ludzkiej. W przypadku wody jest ono bardzo duże 2260 kJ / kg (np.

dla etanolu wynosi 850 kJ / kg, dla eteru 350 kJ / kg). W przypadku poparzenia parą wodną o

temperaturze 100oC miejsce poparzone otrzymuje dużo większą dawkę energii cieplnej, gdyż

jest ono powiększone o ciepło przemiany fazowej, niż przy poparzeniu wodą o tej samej

temperaturze.

D. Dlaczego wnętrze lodówki jest chłodne a usytuowane na zewnątrz urządzeniażeberka

chłodnicze - gorące ?

Zadanie 25

A. Dlaczego szyby okien mieszkań pokrywają się szronem od strony wewnętrznej ?

B. Co to jest para nasycona ? Od jakich parametrów zależy stan nasycenia ?

C. Para wodna w powietrzu pomieszczenia znajduje się w stanie zbliżonym do stanu

nasycenia. Stan nasycenia zależy od temperatury i ciśnienia. Powietrze we wnętrzu

pomieszczenia, stykając się z zimnymi szybami ulega ochłodzeniu, następuje miejscowe

przesycenie pary, która skrapla się, osiada na powierzchni szkła i zamarza tworząc kryształki

szronu. Na zewnątrz zetknięcie zimnego powietrza z również zimną szybą nie powoduje

żadnych zmian nasycenia pary, wobec czego szyby po zewnętrznej stronie okna pozostają

czyste.

E. Czym można wytłumaczyć zaparowywanie okularów przy wejściu do nagrzanego

pomieszczenia ?
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Zadanie 26

A. Czy pocisk wystrzelony z działa może wyprzedzić dźwięk wystrzału ?

B. Odszukaj z jaką prędkością rozchodzi się dźwięk w powietrzu, a jaką prędkość uzyskuje

pocisk wystrzelony z działa.

C. Pocisk wystrzelony z działa może poruszać się z prędkością nawet 1500 m / s. Dźwięk

rozchodzi się w powietrzu z prędkością 333 m/s. Pocisk porusza się z większą prędkością niż

dźwięk. Wprawdzie prędkość pocisku szybko maleje, ale i tak jest dużo większa od prędkości

dźwięku.

D. Dlaczego trudno jest odnaleźć wzrokiem szybki współczesny samolot, kierując się

odgłosem pracy jego silnika ?

Dlaczego podczas burzy, najpierw widzimy błysk pioruna a dopiero po pewnym czasie

słyszymy grzmot ?

Zadanie 27

A. Czy pocisk wystrzelony pionowo do góry trafi w nieruchomy cel (np. balon) znajdujący się

nad działem na dużej wysokości, jeśli powietrze jest zupełnie spokojne a celownik idealnie

nastawiony ?

B. Ziemia wykonuje ruch wirowy z zachodu na wschód.
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C.

Rys. 23. Ilustracja do zadania 27

Wystrzelenie pocisku następuje w punkcie A (znajdującym się na promieniu ziemskim). W

punkcie B znajduje się balon (na przedłużeniu promienia). Pocisk, wylatujący z lufy

skierowanej dokładnie w kierunku balonu nie będzie jednak poruszał się po tym

promieniu.

Cały układ: Ziemia - działo - balon poruszają się ruchem obrotowym. Prędkość obwodowa w

takim ruchu jest tym większa, im dalej od osi obrotu znajduje się dany punkt. Tak więc punkt

B, w którym znajduje się balon, będzie poruszał się z większą prędkością, niż punkt A, w

którym znajduje się działo. Tymczasem pocisk w swym ruchu do góry będzie miał ciągle,

składową poziomą prędkości równą prędkości obwodowej w punkcie A. Po upływie czasu, w

którym pocisk osiągnie wysokość h, działo z punktu A przesunie się do punktu A’, balon

natomiast z punktu B do punktu B’, przy czym łuk BB’ będzie większy od łuku AA’. Pocisk

natomiast przebędzie w kierunku poziomym odległość BB” równą odległości AA’, a wi ęc

pozostanie „w tyle” (na zachód ) za balonem. Odchylenie od prostoliniowego toru pocisku,

poruszającego się ruchem jednostajnym w układzie, który wiruje występuje powszechnie.

Odchylenie to można wytłumaczyć działaniem siły Coriolisa. Tak na przykład Niemcy w

czasie II wojny światowej wysyłali pociski V- 2 na Londyn z odległości około 300km.

Znoszenie ich w skutek siły Coriolisa wynosiło ok. 3,7km.

D. Rzeki płynące wzdłuż południków mają na półkuli północnej podmywany brzeg prawy, na

półkuli południowej lewy. Dlaczego ?
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