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Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu – Fizyka. 

 

Pojęcia z poszczególnych lekcji fizyki warte zapamiętania: 

 

1. Metoda naukowa i wyjaśnienie świata 

 

• Obserwacja i doświadczenie stanowią podstawowe metody badawcze. W doświadczeniu 

badacz wpływa na warunki i przebieg zjawiska. 

• W nauce do formułowania praw i teorii wykorzystuje się doświadczenia oraz 

modelowanie matematyczne. 

• Teorie uznaje się za prawdziwe, dopóki wyniki kolejnych eksperymentów są zgodne 

z przewidywaniami. 

• Do opracowania teorii można wykorzystać zarówno rozumowanie indukcyjne, jak 

i rozumowanie dedukcyjne. 

• Do opisu rzeczywistości można użyć uproszczonych modeli, ale należy pamiętać 

o zakresie ich stosowalności. 
 

2. Wynalazki, które zmieniły świat 

 

• Wynalazkiem jest nowy produkt lub proces stworzony przez człowieka, stanowiący 

często rozwiązanie problemu technicznego. Odkrycie dotyczy zjawisk, które zachodzą 

w przyrodzie, oraz praw, którym przyroda podlega, a które były dotąd nieznane. 

• Telegraf umożliwiał przesyłanie informacji tekstowych przy wykorzystaniu prądu 

elektrycznego. 

• Telefon Grahama Bella wykorzystywał zjawisko indukcji elektromagnetycznej 

do zamiany dźwięku na prąd elektryczny. 

• Telegraf i telefon  wymagały połączenia nadajnika z odbiornikiem za pomocą 

przewodów elektrycznych. Wynalezienie radiotelegrafu i radia umożliwiło 

bezprzewodowy przekaz informacji. 

• Pod koniec XVIII w. skonstruowano pierwszy silnik parowy. Dziś silniki cieplne 

i elektryczne są powszechnie wykorzystywane i nieustannie podnosi się ich wydajność. 
 

3. Energia – od Słońca do żarówki 

 

• Termiczne źródła światła emitują promieniowanie widzialne, kiedy zostaną rozgrzane 
do odpowiedniej temperatury. Przyczyną emisji światła są nieustannie zachodzące zmiany 



energii oddziałujących ze sobą atomów i cząsteczek. Źródła termiczne to np. Słońce, płomień lub 
rozgrzany metal. Widmo światła pochodzącego ze źródeł termicznych jest ciągłe. 

• Światło mogą emitować elektrony przechodzące ze stanu o wyższej energii do stanu 
o niższej energii. Taki mechanizm emisji światła zachodzi np. w świetlówkach, diodach 
i laserach. Widmo światła emitowanego w wyniku przeskoków elektronów jest liniowe. 

• Światło lasera jest monochromatyczne, spójne, spolaryzowane, charakteryzuje się małą 

rozbieżnością wiązki oraz silnie skupioną energią promieniowania. 

 

4. Technologie współczesne i przyszłości 

 

• Półprzewodniki w określonych warunkach mogą przewodzić prąd elektryczny. 

• Właściwości półprzewodników samoistnych można modyfikować, wprowadzając do nich 

domieszki innych pierwiastków. 

• Wyróżnia się dwa typy półprzewodników domieszkowanych: typ n i typ p. 

• Łącząc półprzewodniki różnych typów, można stworzyć struktury o szczególnych 

właściwościach, takie jak diody i tranzystory. 

• Cechą diod jest to, że przewodzą prąd tylko w jednym kierunku. 

• Ciekłe kryształy to substancje zbudowane z podłużnych cząsteczek, które zachowują 

uporządkowaną strukturę oraz zdolność do przemieszczania się. 
 

5. Cykle, rytmy i czas 

 

• Okresowe zjawiska zachodzące w przyrodzie stanowią podstawę rachuby czasu. 

• Czas to wielkość fizyczna, którą możemy mierzyć podobnie jak inne wielkości fizyczne –

 poprzez porównanie z wzorcem czasu. 

• Jednostką czasu w układzie SI jest sekunda. Jej definicja opiera się na zliczaniu drgań 

zachodzących w atomach cezu. 

• Kalendarze powstawały w wielkich cywilizacjach i były udoskonalane na przestrzeni 

dziejów. Bardzo dokładny, jak na swoje czasy, był kalendarz juliański wprowadzony 

w starożytnym Rzymie. 

• Współcześnie posługujemy się kalendarzem gregoriańskim. 
 

6. Zdrowie 

 

• Organizm podtrzymuje temperaturę ciała dzięki procesom biochemicznym zachodzącym 

w komórkach. Wymiana ciepła następuje wskutek przewodzenia, konwekcji 

i promieniowania. 

• Mechanizmy termoregulacji pozwalają utrzymywać stałą temperaturę ciała w różnych 

warunkach otoczenia. 

• Pocenie się powoduje ochłodzenie powierzchni ciała w wyniku parowania, podczas 

którego organizm oddaje energię przez skórę. 



• Ubranie chroni przed wymianą ciepła na drodze konwekcji, gdyż utrzymuje warstwę 

powietrza przy powierzchni ciała. Jasna barwa odzieży zmniejsza absorpcję 

promieniowania podczerwonego docierającego do organizmu z zewnątrz. 

• Właściwy sposób podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów pozwala zmniejszyć 

obciążenia działające na kręgosłup. 
 

7. Woda – cud natury 

 

• Gęstość wody zwiększa się podczas topnienia i rośnie w przedziale temperatur od 0°C 

do 4°C. Powyżej 4°C gęstość wody maleje (objętość rośnie) wraz ze wzrostem 

temperatury. 

• Ciepło właściwe wody jest jednym z najwyższych w przyrodzie – wynosi 

ok. 4200 
Ckg

J
. Wysokie ciepło właściwe wody ma ogromne znaczenie w regulacji 

zmian temperatury na Ziemi. 

• Napięcie powierzchniowe wynika z oddziaływania międzycząsteczkowego w cieczach 

i sprawia, że ciecz zachowuje się tak, jakby była pokryta cienką, sprężystą błonką. 

• Napięcie powierzchniowe jest przyczyną powstawania menisku, czyli zakrzywienia 

powierzchni cieczy przy ściankach naczynia. 

• Zjawisko włoskowatości polega na podnoszeniu lub obniżaniu poziomu cieczy 

w wąskich rurkach w stosunku do poziomu cieczy na zewnątrz rurki. 
 


