
SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK 

 

Temat:  ENERGIA WEWNĘTRZNA I JEJ ZMIANA POPRZEZ 

WYKONANIE PRACY. 
 

Klasa: II gimnazjum lub 7 szkoły podstawowej  

Prowadzący: Karolina Górska 

Czas: 45min 

Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat): 

Uczeń: 

2.3) opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii; 

2.4) posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej 

i potencjalnej; 

2.6) analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem 

pracy i przepływem ciepła. 

 

Cele lekcji:  

Uczeń:  

 opisuje związek średniej energii kinetycznej cząsteczek ciała z jego temperatur, 

 wyjaśnia pojęcie energii wewnętrznej, 

 podaje przykłady wzrostu energii wewnętrznej ciała wskutek pracy wykonanej nad nim. 

 

Cele lekcji w języku ucznia: 

Dowiesz się, jaki związek ma energia kinetyczna cząsteczek ciała z jego temperaturą. 

Poznasz pojęcie energii wewnętrznej ciała. Będziesz znał przykłady zjawisk powodujących 

wzrost energii wewnętrznej ciała.  

 

Kryteria sukcesu dla ucznia NaCoBeZU (Na co Będziemy Zwracać Uwagę) 

Znasz pojęcie energii wewnętrznej ciała. Wiesz, jaki związek ma energia kinetyczna 

cząsteczek ciała z jego temperaturą. Będziesz znał przykłady zjawisk powodujących 

wzrost energii wewnętrznej ciała. 

 

Pytania kluczowe dla uczniów: 

Jakie są składniki energii wewnętrznej? Co to jest temperatura ciał? 

 

Metody nauczania: 

 pogadanka  

 burza mózgów 

Wykorzystane materiały: 

 termometr lekarski,  

 kawałek materiału,  

 gumka recepturka,  

 tłok,  

 watka nasączona denaturatem – zestaw dla każdego ucznia 

 telefon komórkowy, 



 tablica interaktywna z dostępem do Internetu, 

 interaktywne tablice wydawnictwa WSiP. 

Przebieg lekcji: 

 

1. Część organizacyjna – sprawdzenie obecności uczniów oraz podział losowy  

na przypadkowe grupy 3-osobowe (uczniowie losują numery od 1 do 6 przy grupie 18 

osobowej tak, aby grupy były przypadkowe). (5 min) 

 

2. Praca w grupach część 1 – rozdanie kart pracy, podanie instrukcji do pracy w grupach. 

Uzupełnianie kart pracy podczas wykonywania doświadczeń. (3 min) 
 

3. Doświadczenia – nauczyciel z uczniami wykonuje doświadczenie 1, 2, 3, a następnie 

uczniowie zapisują wyniki w karcie pracy. (7 min) 
 

4. Przypomnienie pojęć pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz budowy 

wewnętrznej ciał. (10 min) 

Pytanie: Z którą energią można powiązać wzrost temperatury dłoni i termometru? 

 

Nauczyciel wraz z uczniami wykonuje doświadczenie 4 i 5. Uczniowie zapisują wyniki  

w karcie pracy. (Doświadczenie 5 nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. Trzeba 

cierpliwości i kilku powtórzeń.) Nauczyciel prezentuje film z przeprowadzonego poprawnie 

doświadczenia – interaktywne tablice wydawnictwa WSiP 

 

Pytanie: Czy cząsteczki ciał posiadają tylko energię kinetyczną? 

 

5. Praca w grupach: dalsze samodzielne uzupełnienie karty pracy.  

Uczniowie mając wątpliwości korzystają zarówno z pomocy nauczyciela jak i zasobów 

Internetu – praca z telefonem. (8 min) 

Pokazanie odpowiedzi do kart pracy na kolejnych slajdach prezentacji w programie 

Microsoft PowerPoint. 

 

6. Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów: (7 min) 

Przedstawiciele każdej z grup odczytują wnioski z kart pracy, dyskusja nad wnioskami: 

Czym jest energia wewnętrzna? 

W jaki sposób ją można zmieniać? 

Co to jest temperatura? 

 

Prezentacja filmu podsumowującego tematykę wymiany energii wewnętrznej  

https://www.youtube.com/watch?v=-6YjLBxtxjA 

 

 

7. Zakończenie (4 min): 

Uzupełnienie quizu – dopasowanie pojęć do wyjaśnień przy wykorzystaniu darmowej aplikacji: 

https://learningapps.org/5226068 

Podajemy co dla ucznia było nowe, co najtrudniejsze, czego się nauczył. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-6YjLBxtxjA
https://learningapps.org/5226068


A. Ewaluacja – uczniowie wychodząc z klasy przyklejają karteczkę w odpowiednie 

miejsce na tablicy: 

 

 

 UDAŁO MI SIĘ OPANOWAĆ CAŁY MATERIAŁ. PROŚCIZNA ;-) 

 COŚ ZROZUMIAŁEMALEM/AM ALE DUŹO PRACY PRZEDE MNĄ… 

 TO DLA MNIE JAKAŚ CZARNA MAGIA… 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy 1 - Energia wewnętrzna  

i jej zmiana przez wykonanie pracy. 
 

 

Doświadczenie 1: 

Pocieraj przez chwilę jedną dłoń o drugą, 

a następnie przyłóż dłonie do policzków. 

Opisz, co czujesz: 

 

 

 

 

Doświadczenie 2: 

Odczytaj temperaturę na termometrze. Następnie pocieraj 

tkaniną końcówkę termometru przez około 15 s. Ponownie 

odczytaj temperaturę. 

 

Porównaj wyniki: 

Temperatura początkowa termometru: 

 

Tp = ………………….. 

 

Temperatura po potarciu: 

 

Tk = …………………. 

 

Co by było, gdybyśmy pocierali termometr dłużej? 

 

Odp.: ………………………………………………………………………… 

 

Doświadczenie 3: 

Ponownie wykonaj doświadczenie 2, tym razem pocierając termometr przez około 30 s.  

Czy Twoje przewidywania były słuszne? 

 

 

Temperatura początkowa termometru: 



 

Tp =………………….. 

 

Temperatura po potarciu: 

 

Tk =…………………. 

 

 

Przypomnij sobie i zapisz, co oznaczają pojęcia: 

Możesz wykorzystać Internet w telefonie ;-) 

 

Praca to – 

 

Energia kinetyczna to – 

Energia potencjalna to – 

 

 

Ciała zbudowane są z …………………….., a te z ………………................... 

 

 

Z którą energią można powiązać wzrost temperatury dłoni i termometru? 

 

 

Doświadczenie 4: chwyć palcami gumkę recepturkę i dotknij nią warg. Następnie 

wielokrotnie rozciągnij gumkę i ponownie dotknij nią warg. 

 

Co odczuwasz? 

 

 

 

Doświadczenie 5: na dnie cylindra umieszczam odrobinę waty nasączonej denaturatem, 

zamykam cylinder i szybkim ruchem przesuwam tłok w dół, wata zapala się.  

 

Dlaczego wata zapaliła się?  

 

 

Odpowiedz na pytanie: 

 

 Czy cząsteczki ciał posiadają tylko energię kinetyczną? 

 Jakie są składniki energii wewnętrznej? 

 Co to jest temperatura ciał? 

 

Wymień przykłady zmian energii wewnętrznej na podstawie wykonanych doświadczeń: 

 

a. ............................................................................................................... 

b. ............................................................................................................... 

c. ............................................................................................................... 


