
Rozszerzalność temperaturowa cieczy i gazów 
 

Konspekt lekcji dla klasy I gimnazjum 
Temat: Rozszerzalność temperaturowa cieczy i gazów 
 
Cele poznawcze i kształcące: 
Uczeń: 

• wie, że ciecz i gaz po ogrzaniu zwiększają swoją objętość; 
• zna terminologię: rozszerzalność temperaturowa; 
• wie, że zjawisko rozszerzalności termperaturowej wykorzystuje się przy budowie termometrów 

cieczowych i gazowych; 
• wie, że zmiany objętości cieczy (gazu) zależą od rodzaju cieczy (gazu) i objętości początkowej, jak 

również od zmiany temperatury 
• umie zmierzyć temperaturę termometrem laboratoryjnym, pokojowym, lekarskim; 
• umie wskazać różnice w budowie termometrów; 

Cele wychowawcze: 
• zwrócenie uwagi uczniom na umiejętne obchodzenie się z przyrządami, ostrożne obchodzenie się ze 

szkłem laboratoryjnym. 
Materiały i środki dydaktyczne: 
podręcznik: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik Fizyka i astronomia dla gimnazjum kl.I, zeszyt przedmiotowy, karta 
z zadaniem problemowym, probówki z korkiem z rurką (wypełnione: wodą, denaturatem, olejem), mała 
plastikowa butelka po napojach, balonik, zlewki, naczynia z gorącą i z zimną wodą, termometry: laboratoryjny, 
pokojowy, lekarski. 
Metody:  

• problemowa o toku dedukcyjnym (stawianie hipotezy, przewidywanie wyniku, sprawdzenie 
doświadczalne);  

• ćwiczenia praktyczne; 
• słowna – pogadanka; 
• praca z podręcznikiem. 

Przebieg lekcji: 
1. Część nawiązująca: 

• przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji dotyczących właściwości cieczy i gazów; 
• wyróżnienie cech takich jak: kształt, objętość – zwrócenie uwagi na fakt, że kształt cieczy zależy od 

kształtu naczynia, objętość się nie zmienia.  
2. Część właściwa: 

• sformułowanie tematu lekcji; 
• postawienie problemu:  

1.  co dzieje się z cieczą (gazem) po ogrzaniu? 
2.  jakie są praktyczne konsekwencje tego zjawiska? 

• opis działań pozwalających rozwiązać postawione problemy; 
• prezentacja zestawu do wykonania doświadczeń; 
• zapoznanie uczniów z termometrami: laboratoryjnym, pokojowym, lekarskim; 
• zapoznanie się ze skalą, rodzajem cieczy w termometrze, dokładnością; 
• badanie, jak zmienia się objętość cieczy, gazu (powietrza) pod wpływem ogrzewania i oziębiania – 

wykonanie doświadczeń: 
a) zachowanie się wody w rurce podczas ogrzewania i oziębiania; 
b) zachowanie się denaturatu w rurce podczas ogrzewania i oziębiania; 
c) zachowanie się oleju w rurce podczas ogrzewania i oziębiania; 
d) zachowanie się balonika nałożonego na szyjkę butelki podczas ogrzewania i oziębiania; 



e) pomiar temperatury wody termometrami: pokojowym, laboratoryjnym, lekarskim. 
            Uwaga! Doświadczenia można wykonać w grupach. Do ogrzewania i oziębiania  
            cieczy w probówkach z korkiem z rurką oraz powietrza w butelce z nałożonym na szyjkę  
            balonikiem – należy wykorzystać naczynia  z gorącą i z zimną wodą. 

• zapis obserwacji i wyciągnięcie wniosków – porównanie z tekstem w podręczniku. 
3. Podsumowanie: 

• określenie przez uczniów, co dzieje się z cieczą, powietrzem po ogrzaniu i oziębianiu; 
• od czego zależą zmiany objętości; 
• dlaczego stosując różne termometry otrzymuje się różne wyniki pomiaru temperatury; 
• uczniowie wykonują odpowiednie rysunki i zapisują wnioski w zeszycie. 

4. Zadanie domowe: 
    Wybrane przez nauczyciela zadania ze zbioru zadań, np. dotyczące zastosowania zjawiska  rozszerzalności 
temperaturowej cieczy i gazów, różnic w budowie termometrów. 
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