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„Trzy stany skupienia materii” 

wykład dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

Wstęp 
 

Wykład pt. „Trzy stany skupienia materii”, 

poprowadzony przez mgr Andrzeja Gołębiowskiego, odbył 

się w auli Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 

dniu 08-12-2018.  

 Już w starożytności zastanawiano się, z czego jest 

zbudowany świat. Atomiści , w VI w p.n.e doszli do wniosku, 

że musi istnieć najmniejsza niepodzielna cegiełka materii – 

nazwali ja atomem, a te z kolei łączą się w molekuły (Dzisiaj 

wiemy, że atomy nie są niepodzielne i zbudowane są z cząstek elementarnych). Z materii zbudowane 

jest wszystko ,co nas otacza, jednak materia to nie wszystko – otoczeni jesteśmy energią – materia się 

porusza, atomy się przyciągają itd. Jednym z rodzajów energii jest ciepło – może przechodzić z jednego 

ciała do drugiego. Kolejną cechą ciała jest temperatura – najprościej mówiąc, jest to stopień ogrzania 

ciała , a precyzyjniej jest to wartość energii kinetycznej danego ciała. 

Ruchy Browna 
 

Pod mikroskopem umieszczone zostały cząsteczki tłuszczu. 

Widoczne są podczas obserwacji jako duże okrągłe obiekty, 

które ciągle poruszają się. Jak to możliwe? Okazuje się, że 

są one ciągle popychane przez cząsteczki wody. Cząsteczki 

wody są dużo mniejsze  - o 4 rzędy wielkości - i poruszają 

się chaotycznie w losowych kierunkach. Jeżeli natrafią na 

większe cząsteczki – popychają je. Potwierdza to domysły 

starożytnych - istnieją cząstki i są w ruchu. 

Parametry stanu gazów 
Parametry stanu gazu to: ciśnienie, temperatura oraz objętość. Jak zachowują się pozostałe 

parametry, w przypadku zmiany jednego lub dwóch z nich? 

Zmiana temperatury 
W szczelnym metalowym pojemniku, który nie zmienia 

objętości, znajduje się gaz. Do pojemnika podłączony jest 

manometr – przyrząd do pomiaru ciśnienia. Rozpoczynane 

jest podgrzewanie pojemnika, co powoduje zwiększenie 

temperatury gazu w pojemniku. Okazuje się, że manometr 

wskazuje wzrost ciśnienia. 

Temperatura Ciśnienie Objętość 

  - 



Zmiana objętości 
Do pompki rowerowej jest przymocowany czujnik 

temperatury. Rozpoczyna się pompowanie. Przesuwanie 

tłoka, powoduje zmniejszenie objętości gazu. Powoduje to 

wzrost ciśnienia oraz zaobserwować można wzrost 

wskazywanej temperatury. 

Temperatura Ciśnienie Objętość 

   
 

 

Zmiana ciśnienia 
W zamkniętej szczelnie kolbie z gazem umieszczona jest 

mała ilość denaturatu. Przez korek doprowadzane jest do 

kolby powietrze pod dużym ciśnieniem. Następnie wyjęcie 

korka, powoduje wydostanie się powietrza z kolby i nagły 

spadek ciśnienia. Zaobserwować można utworzenie się 

mgły w kolbie w momencie wypuszczania powietrza – 

skroplonych cząsteczek denaturatu. Wskazuje to na nagły 

spadek temperatury. 

Temperatura Ciśnienie Objętość 

  - 

 

Zmiana objętości 
Na dnie szklanego naczynia z tłokiem znajduje się kawałek 

waty. Gwałtownie zostaje naciśnięty tłok. Powoduje to 

zapłon waty znajdującej się w naczyniu. Jest to wynikiem 

gwałtownego wzrostu temperatury, powyżej temperatury 

samozapłonu waty. Zjawisko wykorzystywane jest w 

silnikach Diesla. 

Temperatura Ciśnienie Objętość 

   
 

Silnik Stirlinga 
Zjawisko zmiany objętości gazu i ciśnienia przy zmianie 

temperatury wykorzystać można np. w prostym silniku, 

który do działania potrzebuje jedynie źródła ciepła – silniku 

Stirlinga. Źródłem ciepła jest ogień, który ogrzewa kolbę z 

gazem. Ogrzany gaz powoduje popchnięcie tłoka i przejście 

do części, gdzie jest ochładzany, co z kolei powoduje jego 

zmniejszenie objętości i cofnięcie tłoka. Proces ten 

powtarza się , powodując ciągłe działanie silnika. 



 

Przepychanie gotowanego jajka przez kolbę 
W szyjki kolby umieszczone jest gotowane jajko. Średnica jajka 

jest większa niż średnica główki kolby. Następnie główka kolby 

zostaje polana ciekłym azotem. Gwałtowne obniżenie 

temperatury w kolbie, 

przy zachowaniu 

stałej objętości 

powoduje spadek 

ciśnienia w środku 

kolby. Ciśnienie atmosferyczne napierające na jajko skutkuje 

jego wepchnięciem w głąb szyjki kolby. Ponowne ogrzanie 

powietrza w kolbie powoduje wzrost ciśnienia oraz na skutek 

konsekwencji - wypchnięcie jajka na zewnątrz. 

 

Kaczka pijąca wodę 
Kolejnym przykładem wykorzystania zasad zmiany 

temperatury, objętości i ciśnienia jest zabawka nazywana 

„kaczką pijaczką”. Są to 2 szczelnie zamknięte kuliste bańki, 

połączone rurką. W środku znajduje się silnie parująca pod 

wpływem temperatury ciecz. Górna część (głowa) owinięta 

jest materiałem. Zmoczenie głowy kaczki powoduje 

parowanie cieczy, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia 

temperatury głowy. W środku zmniejsza się ciśnienie co 

powoduje zassanie cieczy z dolnej rurki. Zmienia się środek 

ciężkości i kaczka przechyla się do przodku. Konstrukcja rurki powoduje, że przy zbyt dużym 

przechyleniu cała ciecz przelewa się do dolnego zbiornika, kaczka prostuje się i cykl powtarza się. 

 

Piłeczka pingpongowa w ciekłym azocie 
W ciekłym azocie umieszczona jest piłeczka do ping-pong’a, 

w której zrobiono 2 małe dziurki po naprzeciwległych 

stronach. Zimne powietrze zajmuje mniejszą objętość. Dzięki 

dziurkom spadek ciśnienia został wyrównany wciągnięciem 

powietrza z zewnątrz piłki. 

Po wyjęciu piłki występuje wzrost temperatury, co w 

konsekwencji prowadzi do wzrostu ciśnienia i objętości 

powietrza. Przez 2 dziurki wydobywa się ono, powodując 

powstanie siły obracającej piłeczkę w naczyniu. 

 



Gotowanie wody w temperaturze pokojowej  
Do naczynia z wodą podłączony jest czujnik temperatury. 

Wskazuje on temperaturę pokojową (ok. 20 stopni). 

Naczynie wraz z czujnikiem przykryte zostaje kloszem 

podłączonym do pompy próżniowej. Po włączeniu pompy z 

klosza zostaje wypompowywane powietrze – obniża się jego 

ciśnienie. Okazuje się, że można zaobserwować zjawisko 

wrzenia wody, pomimo wskazywanej jej temperatury 

pokojowej. Zjawisko to można w życiu codziennym 

zaobserwować przy gotowaniu wody w wysokich górach. 

 

Ciśnienie hydrostatyczne 
W naczyniu z woda znajduje się płaski balonik. Balonik jest 

połączony przewodem z jednym końcem naczynia w 

kształcie litery „U” z cieczą. Drugi koniec naczynia jest 

otwarty. Balonik umieszczony jest nad cieczą. Poziom cieczy 

w obu ramionach naczynia w kształcie „U” jest taki sam, co 

wskazuje, że ciśnienie atmosferyczne oraz ciśnienie w 

baloniku są takie same. Po zanurzeniu balonika w cieczy 

okazuje się, że poziom cieczy po stronie otwartej podniósł 

się. Oznacza to, że na zanurzony balonik musi działać 

dodatkowa siła, która powoduje wypchnięcie cieczy. Jest to ciśnienie hydrostatyczne. Im głębiej 

zanurzamy balonik, tym ciśnienie jest większe. 

Prawo Pascala 
W poprzednim doświadczeniu balonik jest płaski i można go 

obracać. Okazuje się, że niezależnie od nachylenia balonika, 

wartość ciśnienia hydrostatycznego jest taka sama. Jest to 

demonstracja Prawa Pascala, które mówi że ciśnienie 

wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i rozchodzi się 

jednakowo w wszystkich kierunkach. Można to sprawdzić, 

biorąc szczelnie zamknięte naczynie, napełnione wodą, z 

dwoma otworami umieszczonymi w górnej części. Otwory 

zostają zamknięte szczelnie gumowymi korkami. Uderzając w jeden korek można zaobserwować 

wyskoczenie drugiego korka. Dowodzi to, że ciśnienie wywarte uderzeniem w pierwszy korek 

zadziałało na drugi – czyli że rozeszło się po całej objętości wody znajdującej się w naczyniu. 

Innym przykładem powszechnego zastosowania Prawa Pascala jest układ hamulcowy w samochodzie 

– noga naciskająca pedał hamulca powoduje zwieszenie ciśnienia płynu hamulcowego przy tłoku, a 

dzięki Prawu Pascala ciśnienie to natychmiast oddziałuje na zaciski hamulcowe znajdujące się przy 

kołach auta. 

 



Prawo Archimedesa 
Do doświadczenia użyte są naczynia z wodą oraz 2 

odważniki o budowie, która pozwala połączyć je w 

jeden element oraz rozdzielić na 2 oddzielne 

elementy. Połączone odważniki zanurzone w 

wodzie opadają na dno naczynia – toną. Jednak po 

ich oddzieleniu i połączeniu tak, aby górny odważnik 

był skierowany otwartą stroną ku górze okazuje się, 

że odważniki unoszą się w wodzie. Obie próby 

zanurzenia różnią się ilością wody, jaka zostaje 

wyparta. Zaobserwowane zjawisko zostało odkryte 

przez Archimedesa i mówi, że na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze i jest  

równa ilości wypieranego przez ciało płynu. 

 

Przewodność cieplna 
Do naczynia z ciepłą wodą włożony jest zespół termometrów 

opartych o przewodność cieplną. Termometry o identycznym 

kształcie wykonane są z miedzi, aluminium, brązu oraz stali. 

Kolejne paski zmieniają kolor w zależności od temperatury. 

Po włożeniu zespołu termometrów do ciepłej wody można 

zaobserwować, że ciepło najszybciej przewodzone jest przez 

miedź, a najwolniej przez zwykłą stal. 

 

Konwekcja 
Szklane naczynie w kształcie cyfry „0”, otwarte z jednej strony 

napełnione jest wodą. W dolnej części naczynia umieszczony 

zostaje nadmanganian potasu barwiący intensywnie wodę na 

fioletowo. Naczynie w dolnej części zostaje podgrzane. 

Ogrzana woda unosi się ku górze dzięki zjawisku konwekcji, co 

możemy zaobserwować dzięki jej zabarwieniu. Po ochłodzeniu 

woda opada na dno. 

Zjawisko to wykorzystywane jest powszechnie w układach centralnego ogrzewania, gdzie bez użycia 

pomp ciepła woda unoszona jest z pieca znajdującego się w kotłowni do pomieszczeń znajdujących się 

wyżej. 

  



Powietrze zachowujące się jak ciecz 
Do metalowego pojemnika (puszki) zawieszonego w 

pewnej wysokości nad blatem wlany został ciekły azot o 

temperaturze prawie ok. -175 stopni. Pod puszką znajduje 

się  rozżarzony drewniany patyk. Obserwacja wykazuje, że 

co pewien czas na patyku rozbłyskują małe ogniste punkty. 

Wyjaśnieniem jest bardzo niska temperatura w puszce. 

Powietrze, ochłodzone do tak niskiej temperatury osiąga 

gęstość, w której zachowuje się jak ciecz, opadając w postaci kropli na umieszczony patyk. Zimna kropla 

powietrza zawiera zgromadzoną dużą ilość skondensowanego tlenu, co powoduje chwilowe rozpalenie 

patyka w miejscu spadnięcia kropli. 

 

  

  


