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Ćw. 6/7 

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra. Wyznaczanie gęstości ciał stałych 

metodą hydrostatyczną. 

1. Gęstość ciała. 

2. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala. 

3. Prawo Archimedesa. 

4. Zależność gęstości wody od temperatury. 

5. Warunki pływania ciał. 

6. Warunki stabilności ciała pływającego w cieczy. 

7. Wzór na gęstość badanej cieczy. 

8. Wzory na gęstość ciał: cięższego i lżejszego od wody. 

9. Dlaczego tak istotnym jest fakt, że lód ma gęstość mniejszą niż woda, tzn. jest lżejszy 

od wody (podaj przykłady tego faktu w przyrodzie). 
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Ćw. nr 14 

Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy za pomocą wagi torsyjnej. 

 

1. Budowa cieczy, siły van der Waalsa. 

2. Zależność energii potencjalnej od powierzchni cieczy. 

3. Strefy działania cząsteczek: wewnątrz cieczy, w warstwie powierzchniowej. 

4. Siła powierzchniowa i ciśnienie powierzchniowe. 

5. Współczynnik napięcia powierzchniowego. 

6. Menisk wklęsły, menisk wypukły- dlaczego się taki tworzy, przykłady ciecz-naczynie. 

7. Zjawisko całkowitego braku zwilżania, częściowego zwilżania i całkowitego zwilżania 

(podać przykłady cieczy). 

8. Jakie zwierzęta „chodzą” po wodzie dzięki istnieniu napięcia powierzchniowego? 
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Ćw. nr 15 

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Stockesa. 

 

1. Zasady dynamiki Newtona. 

2. Co to jest lepkość (w czym się przejawia, czego jest powodem). 

3. Zależność oporu lepkości od temperatury. 

4. Jakie siły działają na kulkę spadającą w ośrodku lepkim? 

5. Linia prądu;  rurka prądu; rozkład prędkości warstw cieczy; przepływ laminarny. 

6. Równanie ruchu kulki spadającej w ośrodku lepkim i wyznaczenie współczynnika 

lepkości. 

7. Budowa serca i działanie serca. 
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Ćw. nr 17 

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu. 

 

1. Fala; fala podłużna i poprzeczna; cechy fali. 

2. Co to jest dźwięk? 

3. Cechy dźwięku połącz z cechami fali. 

4. Fala stojąca; węzeł, strzałka. 

5. Odbicie fali dźwiękowej od ośrodka rzadszego; gęstszego. 

6. Jaka fala występuje w zjawiskach akustycznych? 

7. Infradźwięki, ultradźwięki. Jakie zwierzęta wydają te dźwięki? 

8. Budowa i zasada działania ucha oraz rola strun głosowych i jamy ustnej w 

wytwarzaniu dźwięku. 
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Ćw. nr 53 

Wyznaczanie ciepła właściwego wody metodą elektrokalorymetryczną. 

 

1. Budowa atomu. Jonizacja, jon ujemny, jon dodatni. 

2. Budowa metalu. 

3. Co to jest prąd elektryczny ? Źródło prądu elektrycznego. Natężenie prądu 

elektrycznego.  Praca i moc prądu stałego. 

4. Prawo Joule’a-Lenza. 

5. Gdzie wykorzystujemy straty ciepła? 

6. Ciepło właściwe wody. 

7. Przepływ ciepła w wykorzystywanym układzie. Równanie bilansu cieplnego. 

8. Jaką rolę spełnia podstawka z korka/drewna? 

9. Para nasycona i nienasycona. 

10.Parowanie, ciepło parowania. Dlaczego ciecz paruje nawet wtedy, gdy jej temperatura 

początkowa jest równa temperaturze otoczenia? 

11.Przy jakiej pogodzie i w jakim pokoju (wielkość, temperatura) szybciej wyschnie pranie? 

(od czego zależy szybkość parowania?). 

12. Wrzenie. 

13. Dlaczego co organizm ludzki poci się? Jak zachodzi ten proces? Gdzie jest najwięcej 

gruczołów potowych? 
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Ćw. nr 82 

Badanie fotodiody. 

 

1. Co to jest światło? 

2. Budowa metalu.  

3. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.  Równanie Einsteina-Millikana.   

4.  Zależność ilości emitowanych fotoelektronów od liczby padających fotonów.  

5.  Przechodzenie światła barwnego przez kolorowe filtry – zasada działania witraża. 

6. Budowa i zasada działania oka. 
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Ćw. nr 83 

Wyznaczanie ogniskowej soczewki 

 

1. Co to jest światło? 

2. Prawo odbicia i załamania światła. Współczynnik załamania światła. 

3. Soczewka, promień i środek krzywizny soczewki. 

4. Powiększenie soczewki. 

5. Konstrukcja obrazów uzyskiwanych przy pomocy soczewki. 

6. Równanie soczewki (2 przypadki). 

7. Czy soczewka wypukło – wypukła zawsze jest soczewką skupiającą?  

 

 

Ćw. nr 89 

Refraktometr Abbego. Pomiar współczynnika  załamania światła. 

 

1. Co to jest światło? 

2. Prawa odbicia i załamania światła; zasada Fermata. 

3. Współczynnik załamania światła. 

4. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła. Zastosowania tego zjawiska 

(technika, medycyna, i in.). 

5. Stężenie roztworu. 

6. Budowa i zasada działania oka. 

  

 

 


