
SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI
Temat: NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE CIECZY

Czas trwania: 45 minut.
Cele ogólne:

− Poznanie zjawiska napięcia powierzchniowego cieczy oraz jego występowania.
− Zrozumienie sposobu działaniaśrodków powierzchniowo czynnych.
− Podanie przykładów stosowaniaśrodków powierzchniowo czynnych.
− Przyswojenie zasad bezpiecznego stosowaniaśrodków powierzchniowo czynnych.

Cele operacyjne:
Uczeń:

− Zna zjawisko napięcia powierzchniowego cieczy.
− Wyjaśnia zjawisko napięcia powierzchniowego.
− Podaje przykłady jego występowania wżyciu codziennym.
− Wyjaśnia sposób działania substancji które należą do grupyśrodków powierzchniowo czynnych.
− Określa pojęcie: detergenty.
− Podaje przykłady ich stosowania.
− Omawia ich szkodliwe działanie naśrodowisko naturalne.
− Wyjaśnia pojęcie: biodegradacja.
− Omawia zasady bezpiecznego stosowaniaśrodków powierzchniowo czynnych.

Formy pracy uczniów:
Indywidualna, zespołowa, zbiorowa.

Metody kształcenia:
Metoda metaplanu, metoda laboratoryjna.

Środki dydaktyczne:
Trzy pojemniki (dwa z czystą wodą, jeden pojemnik z wodą mydlaną)
Żyletka, płytka, siłomierz, druciane ramki, kolorowe kartki, arkusze brystolu, flamastry.

Przebieg lekcji

Uczniowie:
− Przypominają podstawy kinetyczno - molekularnej teorii budowy cieczy.
− Wymieniają poznane zjawiska takie jak: siły cząsteczkowe występujące w cieczach,

menisk, dyfuzja, włoskowatość, napięcie powierzchniowe.
− Potwierdzają doświadczalnie istnienie zjawiska napięcia powierzchniowego, podzieleni

na kilkuosobowe grupy.
a) Badanie sił międzycząsteczkowych.

Uczniowie odczytują wskazania siłomierza przed i po oderwaniu płytki od powierzchni
cieczy.
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b) Badanie napięcia powierzchniowego.

Uczniowie sprawdzają, czyżyletka pływa w wodzie gdy, ją delikatnie położymy.
Żyletka tonie gdy zanurzymy ją głębiej.
c) Badanie sił napięcia powierzchniowego za pomocą błon rozpinanych na drucianych

ramkach.

Uczniowie:
− Wyjaśniają zjawisko istnienia napięcia powierzchniowego.
− Podają przykłady istnienia tego zjawiska wżyciu codziennym np.:parasol, namiot, kropla.
− Podkreślają wpływ tego zjawiska na funkcjonowanie człowieka wżyciu codziennym np.

usuwanie brudu przy praniu.
− Podają rolę detergentów w procesach mycia, prania, czyszczenia (środki te powodują

obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy, a przez to ułatwiają usuwanie brudu z
materiału).

− Nie pomijają również faktu,że detergenty stosowane w naszych domach, budownictwie
oraz przemyśle trafiają do wód powierzchniowych i są niekorzystne dla naszego
środowiska.
Nauczyciel:
− Określa czas pracy
− Naprowadza uczniów na sformułowanie problemu.
− Proponuje rozwiązanie problemu metodą metaplanu.
− Wyjaśnia zasady pracy.
− Dzieli klasę na grupy.
− Rozdaje kartki z pytaniami (kartki mogą być kolorowe o różnych kształtach dla

poszczególnych grup).
Uczniowie zapisują swoje wypowiedzi na kartonikach a następnie przypinają je na tablicy
w odpowiednich miejscach. Całość tworzy metaplan. Po prezentacji pytań i odpowiedzi
przez liderów poszczególnych grup, dokonujemy zbiorowo analizy i rozwiązania
postawionego problemu.

Zdobyte umiejętności.
Uczniowie:

− Znają i omawiają zjawisko napięcia powierzchniowego cieczy.
− Podają przykłady jego występowania.
− Omawiają jego skutki (korzystne i niekorzystne).
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− Opisują działanieśrodków powierzchniowo czynnych.
− Znają sposób tworzenia metaplanu.
− Potrafią rozwiązywać postawiony tą metodą problem.

Utworzony metaplan przyjmuje następującą formę graficzną:
Schemat metaplanu

− korzystanie ześrodków myjąco – piorących,
− środki te zawierają detergenty czyli substancje powierzchniowo czynne,
− o różnym stężeniu detergentów można przeczytać z informacji podanych na

opakowaniu,
− przy wyborześrodków czystości nie kierujemy się ich składem,
− środki te stosowane są w nadmiarze,
− detergenty te dostają się do zbiorników wodnych wraz ześciekami komunalnymi

niszcząc życie różnych organizmów.

− przy zakupieśrodków czystości powinniśmy kierować się ich składem podanym na
opakowaniu,

− należy stosować tylko konieczną ilość środków czystości oraz stosować się do instrukcji
podanej na opakowaniu,

− należy wybierać tylko te środki czystości, które ulegają biodegradacji,
− każdy powinien mieć świadomość tego, iż stosowane detergenty przedostają się do wód

powierzchniowych i działają niszczycielsko na nasześrodowisko,
− istnieje konieczność oczyszczaniaścieków komunalnych.

− koszty budowy oczyszczalniścieków są zbyt wysokie,
− jest dość niskaświadomość oraz wiedza na temat szkodliwości detergentów.

Problem

Jak korzystać ześrodków higieny i czystości, a nie szkodzić
środowisku naturalnemu

Jak jest?

Jak powinno
być?

Dlaczego nie jest
tak jak powinno

być?
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− Należy doprowadzić do poszerzenia wiedzy w społeczeństwie na temat szkodliwego
działania detergentów.

− Jeżeli środki powierzchniowo czynne, które są składnikiemśrodków czystości, będą
właściwie stosowane nie spowodują szkody wśrodowisku.

Opracowanie: mgr Beata Kurowska - nauczyciel matematyki ZSSB w Braniewie

Wnioski


