
Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum 
Temat: Ciepło parowania i skraplania. 
 
Cele poznawcze i kształcące: 
Uczeń wie: 
- co to jest ciepło parowania i skraplania; 
- jak obliczyć energię pobieraną w czasie parowania i oddawaną w czasie skraplania; 
- że parowanie wody odbywa się w każdej temperaturze, a ciepło parowania oblicza się dla 

temperatury wrzenia; 
- jak oszacować i jaka jest jednostka ciepła parowania. 
 
Uczeń umie: 
- odnaleźć w tablicach ciepło parowania; 
- zastosować wzór na obliczanie ciepła parowania w celu rozwiązywania zadań; 
- zaprojektować i wykonać doświadczenie pozwalające oszacować wartość ciepła parowania dla 

wody; 
- ocenić niepewność otrzymanego wyniku. 
 
Cele wychowawcze: 
- zwrócenie uwagi uczniów na bezpieczne i ostrożne wykonywanie eksperymentów; 
- wyrabianie nawyku staranności, dobrej organizacji pracy oraz dokładnego odczytywania wyników 

pomiarowych; 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek na stanowisku pracy oraz 

odpowiedzialności za powierzony sprzęt. 
 
Materiały i środki dydaktyczne: mała grzałka elektryczna o znanej mocy, kubki styropianowe do 
gorących napojów (lub szklanka owinięta watą), waga, stoper lub zegarek,  
Metody: 
- słowna: pogadanka, elementy wykładu, rozmowa ukierunkowana; 
- praktyczna: ćwiczenia uczniowskie, pokaz. 
Przebieg lekcji: 
1. Część nawiązująca: 
- przypomnienie pojęć: parowanie, wrzenie, skraplanie, temperatura wrzenia, bilans cieplny; 
- przypomnienie czynników wpływających na proces parowania. 
2. Część właściwa: 
- sformułowanie tematu lekcji i jego zapis; 
- określenie celów lekcji; 
- podział klasy na grupy (4 ÷ 5 osób w grupie) i wytworzenie sytuacji problemowej  

w wyniku stawiania pytań przez nauczyciela, uczniowie uzgadniają odpowiedzi  
      •  Dlaczego mokra ręka szybko marznie i odczuwamy zimno?  
      •  Dlaczego latem po wyjściu z   wody czujemy chłód, mimo że powietrze jest cieplejsze 
          od wody? 
      •  Co zrobić, aby wodę o temperaturze 20 ºC całkowicie zamienić w parę wodną? 
      •  Jakie procesy wystąpią w czasie realizacji powyższej zamiany? 
      •  Jak obliczyć ilość dostarczonej energii w czasie tych procesów? 
-  wypowiedzi uczniów (ewentualne uzupełnienie przez nauczyciela), zapis odpowiedzi  
      w postaci wniosków; 
- wprowadzenie przez nauczyciela wzoru na obliczanie ilości energii dostarczanej w trakcie wrzenia 

i wyjaśnienie pojęcia ciepło parowania; 
- oszacowanie ciepła parowania wody (praca w grupach wg instrukcji); 
- prezentacja wyników przez poszczególne grupy. 
 
3. Podsumowanie: 
- przypomnienie nowych pojęć, 
- rozwiązanie zadania typu: oblicz ile energii zostanie przekazane do otoczenia w czasie skraplania 
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- wyjaśnienie, że wrząca woda pobiera tyle samo energii ile oddaje skraplana  
(w temperaturze wrzenia) para wodna, dlatego ciepło parowania i ciepło skraplania dla tej samej 
substancji mają jednakową wartość. 

 
4. Zadanie pracy domowej: 
- Zdefiniuj ciepło skraplania przez analogię z ciepłem parowania. 
- Do szklanki o objętości V = 0,2 l nalano do pełna wody. Oblicz, ile energii w formie 
      ciepła trzeba dostarczyć, aby woda całkowicie wyparowała ze szklanki. Gęstość wody 

      1000 kg/m³, jej temperatura początkowa t = 20 ºC, ciepło parowania 
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Instrukcja do pracy w grupach. 

1. Wybierzcie ze swojego grona sprawozdawcę i sekretarza; 
2. Wykonajcie czynności wg planu: 
- do kubka styropianowego nalać prawie pełno wody; 
- włączyć grzałkę do prądu, włożyć ją do kubka z wodą i doprowadzić wodę do wrzenia; 
- przełożyć grzałkę do przygotowanego wcześniej drugiego kubka z wodą a kubek  

z wrzątkiem szybko zważyć; 
- włożyć grzałkę ponownie do gorącej wody i ogrzewać aż wyparuje około 1/3 zawartości wody, 

wyjąć grzałkę wyłączając ją wcześniej; 
- ponownie zważyć kubek z wodą; 
- zanotować czas gotowania wody; 
- odczytać moc grzałki; 
- wyniki pomiarów wpisać do tabeli: 
- wykonać obliczenia: 
 
Tabela wyników: 

Moc 
grzałki 

P 
[W] 

Masa wody 
początkowa 

1m  
[kg] 

Masa wody 
końcowa 

2m  
[kg] 

Masa wody 
wyparowanej 

21 mmm −=  
[kg] 

Ciepło 
parowania 
obliczone 

[J/kg] 

Ciepło 
parowania 
tablicowe 

[J/kg] 

Niepewność 
względna 
pomiaru 

[%] 

 
Czas 

 
[s] 

        

 
Obliczenia:  
- ciepło parowania obliczamy stosując zależność: 
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- niepewność względną obliczamy stosując zależność: 
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poc - ciepło parowania obliczone,  

ptc - ciepło parowania tablicowe 
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