
Fizyka cząstkowa i termodynamika  

1. Oblicz średnią prędkość cząsteczek tlenu, który pod ciśnieniem 10
6
Pa ma gęstość 1,3kg/m

3
 (1519m/s) 

2.  Oblicz temperaturę gazu, którego cząsteczki o masie 4,14*10
-26

kg poruszają się ze średnią prędkością 

500m/s. (250K) 

3. Całkowita energia kinetyczna cząsteczek gazu doskonałego stanowi jego energię wewnętrzną. Oblicz te 

energie dla gazu, który zajmuje objętość 1m
3
 pod ciśnieniem 10000Pa. (15 000J) 

4. Oblicz ciśnienie wywierane przez tlen, którego cząsteczki poruszają się zer średnią prędkością 600m/s. Liczba 

cząsteczek w jednostce objętości wynosi 3*10
24

. Masa molowa tlenu 32g/mol. (19 200Pa) 

5. Za pomocą pompy próżniowej można uzyskać ciśnienie 10
-10

Pa. Jaka liczba cząsteczek gazu znajduje się 

w jednostce objętości przy tym ciśnieniu i temperaturze 27
o
C. (2,4*10

10
) 

6. Nieznany gaz o masie 7g w temperaturze 27
o
C znajduje się w zamkniętym naczyniu pod ciśnieniem 50kPa. 

Wodór o masie 4g w temp.60
o
C, w tym samym naczyniu znajduje się pod ciśnieniem 444kPa. Jaka jest masa 

molowa nieznanego gazu? Mwodoru=2g/mol. (28g/mol) 

7. Do naczynia o pojemności 1m
3
 wprowadzono 10

24
cząsteczek tlenu, 2 mole azotu i 30g dwutlenku węgla. 

Gazy wywierają na ścianki naczynia ciśnienie 1000Pa. Oblicz temperaturę gazów. (27,7K) 

8. Pionowy cylinder o pojemności 12dm
3
 i polu przekroju poprzecznego 0,6dm

2
 przedzielony jest ruchomym 

tłokiem, który nie przewodzi ciepła. Pod tłokiem znajduje się wodór o masie 2g, temp.300K a nad tłokiem hel 

o masie 4g i temp.280K. Oblicz masę tłoka wiedząc, że oba gazy zajmują jednakową objętość. (16,32kg) 

9. Pracowni fizycznej przeprowadzono doświadczenie mające na celu wyznaczenie zera bezwzględnego. W tym 

celu kolbę szklaną o znanej pojemności, zakończoną wyskalowaną szklaną rurką z koreczkiem rtęciowym 

zanurzono do wody z lodem, a potem do wrzącej wody. W wyniku pomiarów otrzymano objętości gazu 

w kolbie odpowiednio 40cm
3
 i 54cm

3
. Na podstawie tych danych wyznacz temp.zera bezwzględnego. Jakie 

mogą być przyczyny błędu pomiaru? 

10. Pewną ilość gazu doskonałego poddano przemianie adiabatycznej zmniejszając jego objętość 4-krotnie. Ile 

razy wzrosło ciśnienie gazu? Współczynnik adiabaty ϰ=3/2. (8razy) 

11. Dla pewnego gazu doskonałego wykładnik adiabaty ϰ=3/2 . Gaz ten rozpręża się od ciśnienia 10
6
Pa 

i objętości 2m
3
 izotermicznie do objętości 8m

3
. O ile mniejsze ciśnienie miałby ten gaz po rozprężeniu się 

adiabatycznym do tej samej objętości? (1,25*10
5
Pa) 

12. 0,2mola gazu doskonałego o objętości 1dm
3
 pod ciśnieniem 100kPa rozszerza się izotermicznie do objętości 

2dm
3
, a następnie – izobarycznie do 4dm

3
. Narysuj wykres zależności ciśnienia gazu od objętości i oblicz 

końcową temp.gazu. (120K) 

13. Gaz doskonały pod ciśnieniem 200kPa poddano kolejno przemianom: izotermicznej, rozprężając gaz do 

objętości dwukrotnie większej, a następnie izochorycznej, zwiększając dwukrotnie jego temperaturę 

bezwzględną. Oblicz ciśnienie gazu po obu przemianach. (200kPa) 

14. Gaz rozpręża się zgodnie z równaniem pV
2
=const. Czy gaz się ogrzewa czy ochładza? 

15. Objętość  pęcherzyka metanu powiększa się trzykrotnie przy wypływaniu z dna jeziora na powierzchnię. 

Temp.  wody na dnie wynosi 7
o
C, a na powierzchni 17

o
C. Oblicz głębokość jeziora. Załóż, ze metan jest można 

traktować jak gaz doskonały, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000hPa, gęstość wody 1000kg/m
3
. (19m) 

16. Oblicz zmianę energii wewnętrznej 3moli gazu doskonałego przy ogrzaniu go o 80K. Wykładnik adiabaty 

ϰ=3/2. (3990J). 

17. Oblicz ciepła właściwe cp  i cV gazu doskonałego, którego wykładnik adiabaty ϰ=1,66, a masa molowa 

28g/mol.  (cV = 450 J/kg*K,  cp =746 J/kg*K) 

 


