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TEMAT: Stany skupienia. Właściwości ciał stałych cieczy i gazów. 
 

Cele kształcenia - wymagania ogólne 
 
1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w 
otaczającej rzeczywistości. 
 
2. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich 
wyników. 

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe 
 
I.1 - wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych 
informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; ilustruje je w różnych postaciach; 

I.3 - rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów; 

I.4 - opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz 
wskazuje rolę użytych przyrządów; 

I.9 - przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń. 

V.1 - posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji  
w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów; 
 

 
Cele lekcji: 

Uczeń potrafi: 

 wymienić stany skupienia substancji 

 wymienić właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów 

 wskazać różnice w mikroskopowej budowie gazów, cieczy i ciał stałych 
 

Metody nauczania: 

 podające - opis, pogadanka 

 praktyczne - pokaz, doświadczenia 
 

Formy pracy: 

 indywidualna 

 grupowa 
 

Środki dydaktyczne:  
 podręcznik, zeszyt, projektor multimedialny, ekran, komputer, balonik, sprężyna, wiertło 

diamentowe, szklane naczynia, kieliszek, plastelina, papier ścierny, metalowa blacha, linijka 
szkolna, pojemnik ze sprężonym powietrzem, gwóźdź stalowy, gąbka, gumowa piłka, 
strzykawka, ciastko, dezodorant, krzyżówka do rozwiązania, tablica, kreda. 
 
 



Przebieg lekcji 
 
1. Sprawdzenie obecności 

 
2. Wstęp 

 
 - wprowadzenie do tematu zajęć 
 - wyświetlanie prezentacji Power Point  "Stany skupienia" 
 
3. Część właściwa 
 

 przypomnienie pojęć: ciało fizyczne, substancja, 
 

 omówienie stanów skupienia ciał, 
 

 analiza przez uczniów stanu skupienia substancji występujących na wyświetlanej  
prezentacji, 

 
 podanie przez uczniów innych przykładów ciał fizycznych i substancji w stanie 

stałym, ciekłym i gazowym, 
 

 prezentacja przez nauczyciela własności fizycznych ciał w różnych stanach skupienia 
 
(ściskanie sprężyny, gąbki, odbijanie gumowej piłki - własności sprężyste) 
(zginanie kapsla, plasteliny, linijki - własności plastyczne) 
(przełamanie kredy, ciastka - własności kruche)   
(nalewanie wody do naczyń o różnych kształtach - woda wypełnia całe naczynie lub 
jego część. Górna pozioma część cieczy zwana jest powierzchnią swobodną)  
(użycie dezodorantu - gaz wypełnia całą objętość pomieszczenia) 
 

 
 
Doświadczenie 1.   

  
Badanie własności fizycznych ciał (wybrane pary uczniów lub praca w trzech grupach) 
 
 
  I - Pomiar objętości plasteliny  
      Uczniowie odczytują objętość wody w menzurce przed zanurzeniem plasteliny  i po jej  
      zanurzeniu. Obliczona różnica jest szukaną objętością kawałka plasteliny. Następnie  
      uczniowie zmieniają kształt plasteliny ugniatając ją i ponownie dokonują pomiaru jej  
      objętości.  
 
  II - Próba ściskania strzykawki   
        Uczniowie odciągają tłok strzykawki. Następnie wylot strzykawki uczniowie zatykają  
        palcem i próbują ścisnąć tłok. Powtarzają czynność ponownie ale tym razem wnętrze  
        strzykawki zostaje wypełnione wodą. Znów próbują ścisnąć tłok. 
 
 III - Napełnianie balonika gazem  
       Przy użyciu pojemnika ze sprężonym powietrzem uczniowie nadmuchują balonik.  
       Obserwują, czy powietrze równomiernie go wypełniło. 
       Następnie wypuszczają gaz z balonika - przypomnienie zjawiska dyfuzji) 



 
Uczniowie opisują swoje spostrzeżenia 
 
a) czy objętość plasteliny się zmieniła? 
 
b) za którym razem ściśniecie tłoka było trudniejsze? 
 
c) czy balonik był wypełniony równomiernie? 
 
 
 
 

 prezentacja slajdu o budowie cząsteczkowej ciał oraz ich własnościach 
 

 zapisanie przez uczniów w zeszytach własności ciał stałych, cieczy i gazów 
 

 prezentacja twardości minerałów w skali Mohsa 
 

 
 
Doświadczenie 2. 
 

Wybrany uczeń dokonuje próby zarysowania powierzchni szkła gwoździem i diamentem. 
 
Następnie uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie - "Dlaczego metalowy gwóźdź 
nie zarysował powierzchni szkła a diamentem udało się tego dokonać?" 
Odp. 
(Ponieważ szkło jest wykonane z piasku czyli kwarcu, metalowy gwóźdź, jako "bardziej 
miękki" w skali Mohsa nie da rady go zarysować. Diament jest najtwardszym ze znanych 
minerałów więc zostawia ślad rysy na szkle).  
 
 
 
4. Część podsumowująca (pytania sprawdzające) 
 
a) wskaż przykłady ciał w stanie stałym, ciekłym i gazowym 
 
b) wymień czym różnią się między sobą trzy stany skupienia ciał 
 
c) czy znasz popularną substancję, która występuje w trzech stanach skupienia? (woda) 
 
d) czy korundem można zarysować szkło? 
 
 
 
 
 
Uczniowie otrzymują do rozwiązania krzyżówkę. Hasła dotyczą treści omawianych na 
dzisiejszej lekcji. 
 
 
 



 
 
Krzyżówka: 
 
1. Składa się z cząsteczek 
2. Przyjmują kształt naczynia 
3. Nie zarysujesz nim szkła 
4. Bawią się nią dzieci 
5. Substancja występująca w trzech stanach skupienia 
6. Naczynie laboratoryjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Hasło 
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