
OLIWA 

SPRAWIEDLIWA 

(FAIR OIL) 

 
Czyli  dlaczego  oliwa na wierzch 

wypływa 



 

   Cele lekcji: 

 

  - wprowadzenie pojęcia gęstości 

  - zapoznanie z jednostkami gęstości 

  - poznanie nowego słownictwa: mass, 

volume  cubic, metre, density 

  - ćwiczenie odczytywania liczb w języku 

angielskim 

 



Pomoce:  
 

 

-zlewki  

-olej 

-woda  

-sześciany do wyznaczania gęstości 

-ciało o nieregularnym kształcie 

-wagi elektroniczne 
  



Doświadczenia wprowadzające: 
  

-Dwie zlewki z taką samą ilością wody i 

oliwy(oleju).Po wlaniu wody do oliwy – 

oliwa wypływa na powierzchnię 

 

-Dwa sześciany wykonane z różnych 

substancji  o jednakowych objętościach ale 

mające różne masy 



Wprowadzenie pojęcia gęstości 

 
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń 

możemy wysunąć wniosek że gęstość to wielkość 

fizyczna która określa koncentrację materii, jak jest 

ona skupiona. 
 

Do jej określenia potrzebujemy wielkości: 

 

Masa mass m  (kg)  

Objętość volume V (m³ )  cubic metre 

Gęstość density d  (kg/m³)   (g/cm³) 
  



Wzór na gęstość  

 

 

               d = m/V 
  

 

density = mass/volume 
  



Tabela gęstości substancji 
  

 

 

 

uczniowie na podstawie wartości gęstości 

przyporządkują nazwy w obu językach a 

następnie odczytują wartości gęstości w 

języku angielskim 



Substancja Gęstość 
Kg/m³ 

Gęstość 
g/cm³ 

Powietrze 1.3 0.0013 

drewno (buk) 750 0.75 

benzyna 800 0.8 

lód 920 0.92 

olej 930 0.93 

woda 1000 1.0 

beton 2400 2.4 

szkło 2500 2.5 

aluminium 2700 2.7 

stal (nierdzewna) 7800 7.8 

miedź 8900 8.9 

ołów 11400 11.4 

rtęć 13600 13.6 

złoto 19300 19.3 



Substance Density 
Kg/m³ 

Density 
g/cm³ 

air 1.3 0.0013 

wood(beech) 750 0.75 

petrol 800 0.8 

ice  920 0.92 

oil 930 0.93 

water 1000 1.0 

concrete 2400 2.4 

glass 2500 2.5 

aluminium 2700 2.7 

steel(stainless) 7800 7.8 

copper 8900 8.9 

lead 11400 11.4 

mercury 13600 13.6 

gold 19300 19.3 



 Doświadczalne wyznaczanie gęstości 

– praca w grupach 
 

Uczniowie pracując w grupach dokonują 

pomiarów masy i objętości ciał co pozwoli im 

obliczyć gęstość substancji z których są one 

zbudowane 

 

- wyznaczanie gęstości ciała stałego o 

regularnym kształcie 

- wyznaczanie gęstości ciała stałego o 

dowolnym kształcie 

- wyznaczanie gęstości cieczy 



Zadania na obliczanie gęstości w języku 

angielskim – dla chętnych 

 -How many cm³  are in 1m³  ? 

 

 -What material of mass 39g has a 

volume of 5 cm³  ? 

 

 -What is the mass of air in a room 

measuring 5m x 2m x3m  


