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3.1. Sprawdzamy prawdziwość hipotezy
o cząsteczkowej budowie ciał
Ten rozdział stanowi powtórzenie lekcji z przyrody. Przypomnimy je i uzupełnimy.
Po dokładnym
zapoznaniu się
z treścią tego
paragrafu potrafisz:

Za pomocą doświadczenia uzasadnić hipotezę
o cząsteczkowej budowie ciał.
Wyjaśnić zjawisko dyfuzji.
Opisać związek średniej szybkości ruchu
cząsteczek ciała z jego temperaturą.
Uzasadnić wprowadzenie skali Kelvina.
Temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza
przeliczać na tę samą temperaturę w skali
Kelvina i na odwrót.

Kiedy fizycy odkryją i opiszą jakieś zjawisko, czyli potrafią odpowiedzieć na
pytanie „Jak jest?”, natychmiast stawiają sobie następne: „Ale dlaczego tak
jest?”. Aby na nie odpowiedzieć, wysuwają różne przypuszczenia, które w nauce nazywają się hipotezami.
W poprzednim rozdziale poznaliśmy różne właściwości ciał stałych, cieczy
i gazów. Już na lekcjach przyrody wysunęliście hipotezę, że właściwości ciał
stałych, cieczy i gazów wynikają z ich ziarnistej (w fizyce mówimy: cząsteczkowej) budowy*.
Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek, które są
w ciągłym ruchu.
Wykonajmy kilka doświadczeń, które przekonają nas o prawdziwości tej
hipotezy.

* Chemicy używają nazwy „drobinowa budowa ciał”.

Cząsteczkowa budowa ciał
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Doświadczenie 3.1
Cel: Sprawdzamy hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał.
Konieczne przyrządy: długa, wąska probówka lub plastikowa rurka zasklepiona
na jednym końcu, denaturat, woda.
Kolejne czynności i obserwacje:
– Do probówki wlewamy wodę (około
połowy jej pojemności).
– Uważając, by ciecze się nie zmieszały,
dolewamy denaturat.
– Zaznaczamy pisakiem górny poziom
cieczy i zatykamy probówkę palcem
(rys. 3.1).
– Obracamy probówkę i mieszamy obie
ciecze. Obserwujemy poziom mieszaniny wody i denaturatu (rys. 3.2).
Wynik: Wymieszanie spowodowało obniżenie się poziomu cieczy.
Wniosek: Przypuszczamy, że woda i de
naturat mają budowę ziarnistą. Podczas
ich mieszania puste miejsca między
cząsteczkami denaturatu wypełniły cząsteczki wody.

Rys. 3.1

Rys. 3.2

W celu potwierdzenia tej hipotezy wykonajmy tzw. doświadczenie modelowe, w którym modelem cząsteczek wody będą ziarna kaszy, a modelem cząsteczek denaturatu – ziarna grochu.
Doświadczenie 3.2
Cel: Uzasadniamy hipotezę za pomocą doświadczenia
modelowego.
Do menzurki wsypujemy kaszę, a następnie podobną objętość grochu (rys. 3.3). Zaznaczamy górny poziom gumką
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recepturką, a następnie mieszamy groch z kaszą i obserwujemy poziom powstałej „mieszaniny” (rys. 3.4).

Rys. 3.3

Rys. 3.4

Do doświadczenia można także użyć kaszy manny i ryżu.
Tak jak przewidywaliśmy, poziom mieszaniny jest niższy. Puste miejsca między ziarnami grochu zajęły ziarna kaszy. To doświadczenie modelowe tłumaczy
wynik doświadczenia 3.1 i potwierdza hipotezę o cząsteczkowej budowie wody
i denaturatu.
Ten sam zbiór cząsteczek stanowiący np. wodę w zależności od temperatury może tworzyć ciało stałe (lód) lub gaz (parę wodną), stąd wniosek, że ciała
stałe i gazy także są zbudowane z cząsteczek.
Aby wyobrazić sobie rozmiary cząsteczek, posłużmy się przykładem: gdyby
wszystkie ciała powiększyć trzy miliony razy, to cząsteczki wody miałyby średnice około 1 mm, a wzrost przeciętnego człowieka wynosiłby około 4800 km.
Warto sobie także uzmysłowić, że np. w jednym centymetrze sześciennym naczynia z tlenem (w temperaturze 0OC, pod ciśnieniem 1013 hPa, czyli w tzw.
warunkach normalnych) znajduje się około
27 000 000 000 000 000 000
cząsteczek. Zajmują one jedynie około 1/1000 objętości naczynia. Pozostała
część naczynia to próżnia. Poruszając się chaotycznie we wszystkie strony,
cząsteczki wypełniają całą dostępną objętość. W danej chwili jedne poruszają
się szybciej, inne wolniej. Ich średnia szybkość wynosi w tych warunkach oko-
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ło 425 m/s, a każda cząsteczka w ciągu 1 sekundy zderza się z innymi około 4 miliardy razy. Między kolejnymi zderzeniami każda cząsteczka przebywa
średnio około 0,0001 mm.
Mimo że cząsteczka przebywa średnio w ciągu sekundy około 425 m, nie
oddala się bardzo od początkowego położenia, ponieważ w wyniku zderzeń
z innymi cząsteczkami jej ruch jest zygzakowaty (rys. 3.5).

Rys. 3.5

Jeśli jednak rozpylisz nieco perfum w jednym końcu sali, to po pewnym
czasie poczujesz zapach perfum w całym pomieszczeniu. Cząsteczki perfum,
zderzając się z cząsteczkami powietrza,
wnikają pomiędzy te cząsteczki i przemieszczają się we wszystkich kierunkach. Zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji nazywa się
dyfuzją.

Szkodliwe gazy wydobywające się z kominów
fabrycznych...

...i spaliny samochodowe rozprzestrzeniają się w powietrzu. Jednym
ze zjawisk wpływających na to rozprzestrzenianie się i zanieczyszczanie
środowiska jest dyfuzja.
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Zjawisko dyfuzji ma duże znaczenie dla życia ludzi i zwierząt. Dzięki dyfuzji
i podobnemu do niej zjawisku osmozy możliwa jest wymiana gazowa przez
skórę i przenikanie substancji odżywczych z układu trawiennego do krwi.
W rzekach i jeziorach znajdują się cząsteczki powietrza, które m.in. dzięki dyfuzji docierają nawet do dna zbiorników wodnych. Dlatego ryby mogą korzystać z tlenu.
Na skutek wzajemnych zderzeń w dowolnie wybranej chwili różne cząsteczki mają różne szybkości i poruszają się w różnych kierunkach (rys. 3.6).
Przypuszczamy, że w wyższej temperaturze cząsteczki poruszają się szybciej i w określonym czasie
przebywają większe odległości. Dlatego mówimy
Rys. 3.6
o średniej szybkości cząsteczek w danej temperaturze. Zbadajmy tę hipotezę doświadczalnie.
Doświadczenie 3.3
Cel: Obserwujemy zależność szybkości dyfuzji od temperatury.
Konieczne przedmioty: 3 szklanki, woda zimna i gorąca, cukier, torebeczka herbaty ekspresowej.
Kolejne czynności i obserwacje:
– Do jednej szklanki nalej wodę
zimną, do drugiej gorącą do 2/3
wysokości. Do każdej nasyp 3 łyżeczki cukru i dokładnie wymieszaj. Odczekaj około 2 minut, żeby
powierzchnia wody się uspokoiła.
– W trzeciej szklance umieść torebeczkę herbaty i zalej niewielką
ilością wrzątku. Po około 30 sekundach ostrożnie przełóż po jednej łyżeczce esencji do
każdej ze szklanek z wodą. Nie mieszaj!
– Obserwuj, jak zachowuje się esencja w obu szklankach.
– Wyniki zapisz w zeszycie. Sporządź rysunek.

Cząsteczkowa budowa ciał
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Zjawisko dyfuzji przebiega znacznie szybciej w szklance z gorącą wodą. Potwierdza to naszą hipotezę, że w wyższej temperaturze średnie szybkości
cząsteczek są większe.
Poniższe tabele pokazują, jak zmienia się średnia szybkość cząsteczek tlenu towarzysząca zmianom jego temperatury.
Tabela 3.1
Temperatura (OC)

Średnie szybkości
cząsteczek (m/s)

0

425

50

462

100

497

1000

917

10000

2606

Zauważ, że: średnia szybkość cząsteczek gazu wzrasta wraz ze wzrostem
temperatury.
Tabela 3.2
Temperatura (OC)

Średnie szybkości
cząsteczek (m/s)

0

425

–100

338

–250

124

–270

46

–272

28

–273

0

Zauważ, że: średnia szybkość cząsteczek gazu maleje wraz z obniżaniem
się temperatury. (W temperaturze –183OC tlen skrapla się, a w temperaturze
–219OC krzepnie).
Zwróć uwagę, że gdy temperatura maleje do –273OC, średnia szybkość
cząsteczek maleje do zera. Nie można uzyskać mniejszej szybkości niż ta,
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której odpowiada spoczynek. Wynika z tego bardzo ważny wniosek: temperatura –273OC (dokładnie –273,15OC) jest najniższą temperaturą w przyrodzie.
W skali Kelvina (zwanej także bezwzględną skalą temperatur) jest ona oznaczona przez 0 kelwinów (0 K) i nosi nazwę zera bezwzględnego lub absolutnego. Na rysunku 3.7 przedstawiono porównanie skal temperatury: Celsjusza
i Kelvina.

Rys. 3.7

Jak łatwo zauważyć, do przeliczenia temperatury bezwzględnej (oznaczanej
literą T) na temperaturę w skali Celsjusza (oznaczanej literą t), i odwrotnie,
można stosować wzory:
T = t + 273O
t = T – 273O
Przykład 3.1
50OC – ile to kelwinów?
50OC = (50 + 273) K = 323 K
50 K – ile to stopni Celsjusza?
50 K = (50 – 273)OC = –223OC
Różnica temperatur Dt = 50OC – 20OC = 30OC.
Ile to kelwinów?
DT = (50 + 273) K – (20 + 273) K = 323 K – 293 K = 30 K
Różnica temperatur jest więc w obu skalach taka sama!

Cząsteczkowa budowa ciał
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Podsumowanie
Wszystkie ciała są zbudowane z cząsteczek,
które są w ciągłym ruchu.
Zjawisko samorzutnego mieszania się różnych
substancji nazywa się dyfuzją. Dyfuzja świadczy
o cząsteczkowej budowie materii i nieustannym
ruchu cząsteczek.
W danej temperaturze szybkości
poszczególnych cząsteczek są różne, ale średnia
szybkość cząsteczek jest tym większa, im wyższa
jest temperatura ciała.
W wyższej temperaturze dyfuzja zachodzi
szybciej, bo średnie szybkości cząsteczek są
większe.
Skalę Kelvina oparto na obserwacji, że
w temperaturze t = –273OC zamiera ruch
cząsteczek. Przyjęto zatem, że najniższą
temperaturą w przyrodzie jest
–273OC = 0 K
(dokładniej –273,15OC)
Skalę Kelvina nazywamy skalą bezwzględną,
a zero tej skali nazywamy zerem bezwzględnym.
W tej skali nie ma ujemnych temperatur.
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Zadania
i doświadczenia
zadania
1. Wyraź w skali Kelvina następujące temperatury:
a) 36,6OC, b) 100OC, c) 0OC, d) –20OC, e) –156OC

2. Wyraź w skali Celsjusza temperatury podane w skali bezwzględnej:
a) 10 K b) 273 K c) 383 K d) 253 K e) 213 K

3. Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego temperatura wynosi około 700 K, a na części nieoświetlonej spada do 100 K. Oblicz, ile wynosi różnica temperatur między częścią oświetloną i nieoświetloną tej planety
w skali bezwzględnej i w skali Celsjusza.
4. Wyjaśnij, w jaki sposób rozchodzą się zapachy.
5. Odpowiedz na pytanie: Czy ręka może służyć jako „przyrząd” do porównywania szybkości ruchu cząsteczek wody? Uzasadnij odpowiedź. Czy takiemu „przyrządowi” można zaufać? (patrz doświadczenie 2. w paragrafie 1.1,
str. 19).
6. Aby dowiedzieć się więcej na tematy omówione w tym paragrafie, masz
zamiar skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Wypisz trzy słowa kluczowe,
których użyjesz w tym celu.

doświadczenia
1. Cel: Obserwujemy dyfuzję (I).
Konieczne przedmioty: szklanka z wodą, sok.
Kolejne czynności i obserwacje:

●●Szklankę napełnij wodą zabarwioną np. sokiem z buraków lub atra
mentem.

Cząsteczkowa budowa ciał
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●●Odlej połowę cieczy do innego naczynia, a szklankę uzupełnij czystą

wodą. Obserwuj zmianę barwy cieczy w szklance.
●●Znowu odlej połowę cieczy do innego naczynia, a szklankę uzupełnij czystą wodą.
Wynik zapisz w zeszycie.
Zapisz wniosek z doświadczenia, wyjaśniając zmianę intensywności barwy
cieczy wypełniającej szklankę.
2. Cel: Obserwujemy dyfuzję (II).
Konieczne przedmioty: ziemniak lub jabłko, atrament lub koncentrat z buraków, zegarek.
Kolejne czynności i obserwacje:

●●Przekrój ziemniak lub jabłko i ostrym nożykiem zrób niewielkie wgłębie-

nie w środkowej jego części. Ustaw ziemniak tak, aby powierzchnia przekroju była równoległa do powierzchni stołu, czyli pozioma.
●●W zagłębieniu umieść małą kroplę zabarwionej cieczy. Zapamiętaj, jak
dużą plamkę utworzyła ciecz (możesz ją sfotografować); pozostaw ziemniak na stole na około 15 minut.
●●Porównaj teraz wielkość plamki z jej pierwotną wielkością. Zmierz linijką odległość środka zagłębienia i najdalszego punktu, do którego dotarł
barwnik; wynik pomiaru zapisz w zeszycie.
●●Po kolejnych 15 minutach ponownie obejrzyj przekrojony ziemniak
i zmierz odległość, na jaką dotarł barwnik.
Wynik zapisz w zeszycie.
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń odpowiedz na pytania:
Czy dyfuzja cieczy w ziemniaku różni się od dyfuzji cieczy w wodzie?
Jak sądzisz, dlaczego?
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Dla tych, którzy
chcą wiedzieć więcej

■■ Ruchu cząsteczek, ze względu na ich małe rozmiary, nie możemy bezpośrednio
zaobserwować. Możemy to zrobić w sposób pośredni, obserwując tzw. ruchy Browna za pomocą zwykłego szkolnego mikroskopu.
W roku 1827 angielski botanik Robert Brown (czyt. Braun), obserwując pod mikroskopem pływające w wodzie pyłki kwiatowe, zauważył ich nieustanny chaotyczny
ruch. Początkowo sądził, że pyłki są żywe. Dalsze obserwacje doprowadziły do wniosku, że pyłki są potrącane przez wielokrotnie mniejsze, poruszające się chaotycznie,
cząsteczki wody. Dokładne wyjaśnienie ruchów Browna podali, niezależnie od siebie, Albert Einstein (1875-1955) i polski fizyk Marian Smoluchowski (1872-1917).
Obecnie, wykonując doświadczenie Browna, zwykle obserwujemy pod mikroskopem grudki tłuszczu w kropli rozcieńczonego mleka (1 łyżeczka mleka na 15 łyżeczek wody). Ruchy Browna stanowią doświadczalne potwierdzenie cząsteczkowej teorii budowy materii.

■■ Jeśli masz dostęp do Internetu, otwórz stronę www.zamkor.pl, wybierz serwis fizyczny, a następnie ZamKor Laboratorium i w „Symulacjach zjawisk i doświadczeń” otwórz „Ruchy Browna” (jeśli nie masz dostępu, daj komuś płytę CD/DVD
i poproś o skopiowanie symulacji).
Przeczytaj dokładnie instrukcję zamieszczoną nad programem, uruchom go i obserwuj ruchy grudek tłuszczu uderzanych przez cząsteczki cieczy.

1

3

2
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Wprawki egzaminacyjne
Zadanie 1. (wymaganie przekrojowe nr 8.12)
Tato zamontował w ogródku plastikowy okrągły basenik. Za pomocą gumowego
węża będzie go napełniał wodą. Zaplanuj pomiary, które pozwolą ci obliczyć masę
wody w całkowicie wypełnionym basenie, tzn.:
a) wymień potrzebne przyrządy,
b) wymień kolejne czynności i pomiary, które masz zamiar wykonać,
c) podaj (jeśli jest taka konieczność) dodatkowe dane, np. z tablic, które będą
ci potrzebne do obliczeń.
Zadanie 2. (wymagania przekrojowe nr 8.3, 8.4 i 8.5)
Ciśnienie na dnie bojlera napełnionego wodą wynosi p = 12000 Pa. W dnie bojlera powstała szczelinka o powierzchni 1/4 cm2.
a) Oblicz wartość siły, którą należy działać od dołu na szczelinkę, by woda nie
wyciekała z bojlera.
b) Oceń, podając odpowiedni argument, czy zatrzymasz strumień wody, zatykając otwór palcem.
Zadanie 3. (wymaganie przekrojowe nr 8.1)
Po obejrzeniu telewizyjnej prognozy pogody twój młodszy kolega zapytał o ciśnienie atmosferyczne. Wyjaśniasz mu, że Ziemia jest otoczona warstwą powietrza.
Powietrze ze wszystkich stron naciska na znajdujące się na Ziemi obiekty.
Aby go przekonać o istnieniu ciśnienia atmosferycznego, wykonujesz jedno ze
znanych ci doświadczeń.
a) Wymień potrzebne przedmioty.
b) W kilku zdaniach opisz przebieg doświadczenia i wynik świadczący o istnieniu ciśnienia atmosferycznego.
c) Wykonaj rysunek przedstawiający układ doświadczalny.
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Sprawdź swoją wiedzę
1. Cegła przesuwa się razem z taśmą transportera. W chwili t1, tj. o godz. 13.25
znajduje się w położeniu x1 = 2 m, a w chwili t2, tj. o godz. 13.26, jest w położeniu
x2 = 10 m.
– W czasie Dt = t2 – t1 = ........... cegła przebyła drogę s = ............ .

0

6

4

2

8

10

12

x (m)

2. Turysta idzie ruchem jednostajnym. W pierwszych 10 minutach przebył 0,8 km.
– W czasie następnych 10 minut przebył drogę ........................ ,
– w ciągu pół godziny przebył drogę ........................ ,
– w ciągu godziny przebył drogę ................... .
3. Kropla deszczu spada ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem
o wartości 10 m/s2.
– W czwartej sekundzie ruchu szybkość kropli wzrosła o .................... ,
– a w całych czterech sekundach szybkość wzrosła o ........................... .
4. Wykres pokazuje zależność drogi od czasu dla samochodu jadącego po szosie.
s (km)
6
4
2
0

2

4

6

Z wykresu wynika, że:
a) na szosie nie było zakrętów,
b) samochód nie zwalniał ani nie przyspieszał,
c) szosa biegła poziomo,
c) szosa wznosiła się jednostajnie.

8

t (min)

Jak opisujemy ruch?
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5. Tabelka zawiera dane dotyczące ruchu pewnego pojazdu.
Czas (s)

0

1

2

3

4

5

Szybkość (m/s)

0

2

4

6

8

10

Dane liczbowe wskazują, że ruch pojazdu był ruchem:
a) jednostajnym,		
b) jednostajnie przyspieszonym,
c) niejednostajnie przyspieszonym,
d) niejednostajnie zmiennym.
6. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości od czasu w ruchu prostoliniowym pewnego
ciała. Ile wynosiła wartość jego przyspieszenia?
a) 0,25 m/s2,
b) 0,5 m/s2,
c) 1 m/s2,
d) 2 m/s2.

 (m
s)
2
1
0

7. Z wykresu zależności drogi (s) od czasu (t) w ruchu
pewnego ciała wynika, że średnia wartość prędkości
(średnia szybkość) tego ciała wynosiła:
a) 1 m/s,
b) 2 m/s,
c) 3 m/s,
d) 16 m/s.
8. Między dwa jednakowe wózki związane nitką włożono
wygiętą, sprężystą blaszkę.

1

2

3

4

2

3 4 t (s)

t (s)

s (m)
4
3
2
1
0

1

x

0

Po przepaleniu nitki wózki rozjechały się, przebywając w jednakowym czasie jednakowe drogi. Wektory obrazujące prędkości wózków mają:
______________________ wartości
______________________ kierunki
______________________ zwroty
9. Ustal, która z wymienionych szybkości jest największa.
a) 1  40

m
s

b) 2  400

cm
s

c) 3  0, 4

km
s

d) 4  400

km
h

