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Необходими материали: 

  
пластмасова кутия (1.0.001) капак за кутията (1.0.002) 

  
силиконова тръбичка (1.0.003) парче тръбичка (1.0.004) 

  
две пластмасови чаши (1.0.005) капкомер (1.0.006) 
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Пластмасова бутилка (1.0.007) вакуумна кука (1.0.008) 

  
сламка (1.0.009) пластилин (1.0.010) 

  
топче от стиропор (1.0.011) метална гайка (1.0.012) 
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голяма спринцовка (1.0.013) малка спринцовка (1.0.014) 

  
парче плат (1.0.015) памук (1.0.016) 

  
метална капачка (1.0.017) кръгъл ластик (1.0.018) 
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пластмасова вилица (1.0.019) кламер (1.0.020) 

  
пластмасово фолио (1.0.021) нишка,конец (1.0.022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencebox.eu
http://www.sciencebox.eu
http://www.sciencebox.eu
http://www.sciencebox.eu


7  

 

 

Експеримент  1.0.1 

Защо водата не изтича? 

Необходими материали:пластмасова кутия, чаша, пластмасово фолио 

 

 
1. Напълни чашата с вода до 
половината. 

 
2. Покрий  чашата с фолио, както е 

показано на снимката. 

 

 
3. Вземи чашата, покрита с фолиото, 
като я държиш над кутията. 

 
4. Придържай  фолиото над чашата и 

я обърни така, че фолиото да е 

отдолу под нея. Не трябва вече да 

придържаш фолиото. Ще видиш, че 

водата няма да изтече от чашата. 

Съвет:не стискай чашата! 

 
Към обяснението >>  
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Експеримент 1.0.2  

От една чаша в друга  

Необходими материали: две пластмасови чаши, сламка 

 

 
1. Напълни едната чаша с вода. 
Сложи другата празна чаша до нея. 

 
2. Натисни сламката във водата. .

 
3. Затвори с пръст горната част на 
сламката. 

 
4. Извади сламката придържайки 
горния край затворен с пръст. 
Премести я над празната чаша. 

 
5. Отдръпни пръст от сламката. 
Водата от сламката изтича в чашата. 
Повторете тази процедура няколко 
пъти. 
 
 

Към обяснението >> 
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Експеримент 1.0.3 

Воден резервоар 

Необходими материали: пластмасова кутия, пластмасова бутилка 

 

 
1. Напълни до около половината 
кутията с вода. 

 
2. Напълни бутилката с вода. 

 
3. Обърни пълната с вода бутилка и 
потопи отвора й в кутията с вода, 
както е показано на снимката. 
Забележете, че водата от бутилката 
не изтича. 
 
 

Към обяснението >> 
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Експеримент 1.0.4 

Сифон 

Необходими материали: кутия, пластмасова бутилка, цев, голяма спринцовка, 

чаша 

 

 
1. Постави кутията с дъното нагоре и 

сложи чашата до нея. 

 
2. Напълни  пластмасовата бутилка с 

вода и я поставете върху кутията. 

 
 

 
3. Постави плътно единия  край на 
тръбичката на изхода на голямата 
спринцовка. 

 
4. Втория край на тръбичката постави  
в пластмасовата бутилка до дъното. 
Напълни тръбичката с вода като 
изтеглиш буталото. Тръбичката 
трябва да е изцяло напълнена  с вода. 
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5. Придържай  спринцовката с 

тръбичката точно над чашата.  

 
6. Изтегли тръбичката внимателно от 

спринцовката и много бързо я сложи в 

чашата. Не повдигай тръбичката. 

 

 
7. Може да видиш как водата сама 
тече и изпълва чашата. Такова 
устройство се нарича сифон. 
 

Към обяснението >> 
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Експеримент 1.0.5 

Водолазна камбана 

Необходими материали: пластмасова кутия, чаша, стиропорно топче 

 

 
1. Напълни кутията с вода и сложи 
стиропорно топче  вътре. 

 
2. Покрийте топчето с чаша. 

 
3. Натиснете чашата към дъното на 
кутията бавно и внимателно.   
Може да видите, че водата не навлиза 
в чашата защото топчето е на дъното 
на кутията. 
 
 

Към обяснението >>  
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Обяснение на експеримент 1.0.1 

Защо водата не изтича? 

 

Обяснение 1: 

 

Въздушният слой над нас е с дебелина около100 километра. Водата би 

трябвало да измести тези100 километра въздух отгоре си. Въздуха може да 

изглежда много лек, но да се измести въздушен стълб (въздушна колона) с 

височина100 километра над чашата е доста трудно. Водата в чашата не може 

да направи това. 

 

Обяснение 2: 

 

Нека да наблюдаваме пластмасовото фолио за да се опитаме да обясним 

опита. Две сили му действат в посока надолу:силата на водата, която се 

равнява на теглото на самата вода и теглото на самото пластмасово фолио. 

Ако действаха само тези две сили на фолиото то трябваше да падне а водата 

да изтече. Понеже това не се случва, може да се направи заключение, че 

съществува друга сила, която действа в противоположна посока (нагоре)на 

фолиото и уравновесява тези две сили. Тази сила действа на фолиото защото 

въздуха над нас също има тегло. Знаем, че въздушния слой над земната 

повърхност е дебел 100 километра и натиска всеки един предмет на Земята. 

Този натиск действа във всички посоки. Следователно въздуха натиска и в 

посока нагоре върху фолиото, което е под чашата. Тази сила е наречена 

атмосферно налягане (налягане на въздуха). 

 

 

Назад към експеримента >> 
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Обяснение на експеримент 1.0.2 

От една чаша в друга  

 

Обяснение 1: 

Въздушният слой над нас е около 100 километра дебел. Водата би трябвало да 

измести този 100 километров въздушен слой отгоре за да не изтече от 

сламката. Въздухът може да изглежда лек, но да се избута издигащият се до 

100 километра височина въздушен стълб е доста трудно. Водата в сламката не 

може да направи това. Въздуха от горната част на сламката натиска водата-

това става когато отдръпнеш пръста си от горния край на сламката и тя изтича. 

 

Обяснение 2: 

Да наблюдаваме водата в сламката за да обясним експеримента. Теглото на 

водата действа на водата в сламката както знаете в посока надолу. Ако само 

тази сила действаше на водата в сламката, то водата би трябвало да изтече 

въпреки че придържате пръста си в горния край на сламката. Заключаваме, че 

има друга допълнителна сила, действаща на водата в сламката в посока нагоре 

щом тя не изтича докато държим пръста си отгоре. Тази друга сила е натиска 

на въздуха действащ във всички посоки. Въздушния слой над Земята е около 

100 километра дебел и оказва натиск на всяко тяло от нейната повърхност. 

Този натиск действа във всички посоки. В резултат на действието на този 

натиск отгоре на сламката, когато освободим горния й край,  водата изтича 

надолу от сламката. Тази сила е наречена атмосферно налягане. Тези две сили 

(дължащи се на въздуха) действащи на водата  в две противоположни посоки 

(надолу и нагоре) се уравновесяват една друга. В заключение единствената 

резултантна сила, която остава да действа на водата в сламката  е теглото на 

водата, а тя действа само надолу.  

 

Назад към експеримента >> 
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Обяснение на експеримент 1.0.3 

Воден резервоар 

 

Обяснение 1: 

Въздушният слой над нас е около 100 километра дебел. Водата би трябвало да 

измести този въздушен слой, за да изтече от бутилката. Въздухът може да 

изглежда лек, но да се избута издигащият се до 100 километра височина 

въздушен стълб е доста трудно. Водата в бутилката не може да направи това 

ако въздуха не й помогне, докато навлиза в нея под формата на мехурчета. 

Това се случва ако леко наклониш бутилката и гърлото е малко над водната 

повърхност в кутията. 

Обяснение 2: 

Да наблюдаваме водата в бутилката за да обясним експеримента. Две сили 

действат на водата в бутилката – теглото на водата и атмосферното налягане. 

Когато малко количество вода изтече от бутилката, атмосферното налягане 

вътре в нея намалява стойността на натиска отдолу извън бутилката. Силата 

на външното атмосферно  налягане предотвратява изтичането на водата от 

бутилката. Пчеларите използват описания метод за пчелните кошери, когато 

хранят пчелите със захарен сироп през зимния сезон.  

 

Назад към експеримента >> 
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Обяснение на експеримент 1.0.4 

Сифон 

 

Обяснение 1: 

 

Вероятно не сте изненадани, че водата тече надолу по тръбичката.  Това се 

случва заради теглото на водата. Но по всяка вероятност сте изненадани, че 

водата от бутилката може също да тече и нагоре по тръбичката. Това се случва 

защото течащата вода по тръбичката изтегля (извлича) със себе си още вода 

от бутилката.  Устройства, които работят по подобен начин се наричат сифони.   

 

Обяснение 2: 

 

Водата по пластмасовата тръбичка изтича надолу в чашата, поради 

гравитационната сила. В резултат на изтичането на водата налягането в 

тръбичката намалява и предизвиква всмукване на водата от извън бутилката. 

Устройства, които работят по подобен начин се наричат сифони.   

 

Назад към експеримента >> 
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Обяснение на експеримент 1.0.5 

Водолазна камбана 

 

Обяснение 1: 

Въздухът в чашата не позволява на водата да навлезе в нея. Въздухът малко 

се сгъстява и свива само малко докато натискаме чашата. Потъващият звънец 

(камбана) е  една камера (стая), подобна на голяма чаша, потъваща във 

водата. Хората могат да работят под вода в нея, тъй като има въздух в тази 

камера. 

 

Обяснение 2: 

Водата би могла да навлезе в чашата само ако най-напред изтласка въздуха 

извън нея. Това не се случва защото  въздухът няма откъде да премине. 

Въздуха е като в капан  в чашата, затворена от водната повърхност. 

Водолазната камбана е камера, подобна на голяма чаша, потънала във водата. 

Хората могат да работят под вода в нея, тъй като има въздух в тази камера. 

 

Назад към експеримента >> 

 

 

  

 


