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Experiment Instructions Explanation 

   

1. Czy  powietrze może utrzymać wodę? strona 7 strona 37 

2. Z jednego kubka do drugiego strona 8 strona 38 

3. Zbiornik na wodę strona 9 strona 39 

4. Syfon strony 10, 11 strona 40 

5. Nurkowy dzwon strona 12 strona 41 

 6. Przyssawka strona 13 strona 42 

 7. Huk ze strzykawki strona 14 strona 43 

 8. Hydrauliczny podnośnik strony 15, 16 strona 44 

 9. Strzelanie  z piłki strona 17 strona 45 

 10.  Nurek Kartezjusza strony 18, 19 strona 46 

 11.  Dlaczego statki toną? strony 20, 21 strona 47 

 12.  Pływający spinacz strony 22, 23 strona 48 

 13.  Dlaczego piłka sie odbija? strona 24 strona 49 

 14.  Spadająca nakrętka strony 25, 26 strona 50 

 15.  Tarcie strony 27, 28 strona 51 

 16.  Gwizdek strony 29, 30 strona 52 

 17.  Magiczny kapsel strony 31, 32 strona 53 

 18.  Pęcherzyki powietrza strony 33, 34 strona 54 

 19.  Powiększająca kropla wody strona 35 strona 55 

 20.  Elektryczna siła strona 36 strona 56 

 

Naciśnij CTRL i otwórz link! 
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Sprzęt: 

  
 plastikowy pojemnik (1.0.001)  pokrywka do pojemnika (1.0.002) 

  
plastikowa rurka (1.0.003) kawałek plastikowej rurki (1.0.004) 

  
dwa plastikowe kubeczki (1.0.005) zakraplacz (1.0.006) 
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plastikowa butelka (1.0.007)  przyssawka (1.0.008) 

  
plastikowa słomka (1.0.009) plastelina (1.0.010) 

  
 styropianowa piłka (1.0.011) nakrętka (1.0.012) 
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 duża strzykawka (1.0.013)  mała strzykawka (1.0.014) 

  
 Ściereczka (1.0.015) wata (1.0.016) 

  
 kapsel (1.0.017)  gumka  recepturka (1.0.018) 
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 plastikowy widelec (1.0.019)  spinacz (1.0.020) 

  
 arkusz folii (1.0.021) nić  (1.0.022) 
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Eksperyment 1.0.1 

CZY POWIETRZE MOŻE UTRZYMAĆ WODĘ? 

Potrzebujesz: plastikowy pojemnik,  plastikowy kubek, arkusz folii 

 

 

 
1. Napełnij kubek do połowy wodą . 

 
2. Przykryj kubek folią. 

 
3. Weź kubek pokryty folią i przytrzymaj 
go nad pojemnikiem. 

 
4. Przytrzymując folię, odwóróć kubek do 
góry dnemi tak, że arkusz znajdzie się 
pod kubkiem. Nie musisz już trzymać 
folii. Zauważ, że woda nie wylewa się z 
kubka. Nie ściskaj kubka!  
 
 

Wyjaśnienie>> 
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Eksperyment 1.0.2  

Z JEDNEGO KUBKA DO DRUGIEGO 

Potrzebujesz: dwa plastikowe kubeczki, słomka 

 

 
1. Napełnij jeden kubek wodą. Pusty 
kubek połóż obok niego.  

 
2. Włóż słomkę  do wody. .

 
3. Umieść palec na szczycie słomki.  

 
4. Unieś słomkę z wody, trzymając palec 
na szczycie słomki. Umieść ją nad 
pustym kubkiem 

 
5. Zdejmij palec. Woda przepływa do 
drugiego kubka. Powtórz procedurę kilka 
razy.  
 
 

Wyjaśnienie >> 
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Eksperyment  1.0.3 

ZBIORNIK NA WODĘ 

Potrzebujesz: pojemnik plastikowy, plastikowa butelka 

 

 
1. Napełnij do połowy plastikowy 
pojemnik. 

 
2. Napełnij butelkę wodą. 

 
3. Obróć butelkę z wodą do góry dnem   i 
zanurz szyjkę butelki w plastikowym 
pojemniku  wypełnionym wodą, jak to 
pokazano na rysunku. Zauważ, że woda 
nie wypływa z butelki.  
 

Wyjaśnienie >> 
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Eksperyment  1.0.4 

SYFON 

Potrzebujesz: plastikowy pojemnik, plastikowa butelka, plastikowa rurka, duża 

strzykawka, plastikowy kubek 

 

 
1. Odwróć  plastikowy pojemnik do góry 
dnem i umieścić plastikowy kubek obok 
niego.  

 
2. Napełnij plastikową butelkę  wodą i 
umieścić ją na pojemniku. 
 

 
3. Umiesć dużą strzykawkę w jednym 
końcu plastikowej rurki. 

 
4. Umieścić drugi koniec plastikowej rurki 
do butelki, aż do dna. Napełnij 
plastikową rurkę  wodą, przesuwając tłok 
strzykawki. Rurka musi być całkowicie 
wypełniony wodą. 
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5. Trzymaj rurkę ze strzykawką tuż nad 
kubkiem.  

 
6. Usuń strzykawkę z rurki  i szybko 
umieść koniec rurki  w plastikowym 
kubku. Nie podnoś plastikowej rurki. 

 
7. Zobacz, że woda przepływa z butelki 
do kubka. Urządzenie to zwane jest 
syfonem.  
 
 

Wyjaśnienie>> 
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Eksperyment  1.0.5 

NURKOWY DZWON  

Potrzebujesz: plastikowy pojemnik, plastikowy kubeczek, styropianowa kulka 

 

 
1. Napełnij pojemnik wodą i umieść w 
nim piłkę ze styropianu. 

 
2. Nakryj piłkę plastikowym kubkiem. 

 
3. Powoli i otrożnie wciśnij kubek  do 
dołu pojemnika. Można zauważyć, że 
woda nie wlewa się do kubka, ponieważ 
kulka pozostaje na dnie pojemnika.  
 
 

Wyjaśnienie >>  
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Wyjaśnienie 1.0.1 

CZY POWIETRZE MOŻE UTRZYMAĆ WODĘ? 

Wyjaśnienie 1: 

Warstwa powietrza nad nami jest grubości około 100 kilometrów. Woda powinna być 

wyparta przez te  100 km powietrza powyżej i wypłynąć z kubka. Powietrze  wydaje 

się lekkie, ale podnoszenie słupa powietrza o wysokości 100 km nad kubkiem jest 

dość trudne. Woda w kubku nie może tego zrobić.  

 

Wyjaśnienie 2: 

Zwróćmy uwagę na  arkusz folii w celu wyjaśnienia eksperymentu. Są dwie siły 

działające na niego w kierunku z góry do dołu: siły wody, która jest równa jej 

ciężarowi  i siła równa ciężarowi arkusza folii. Jeśli tylko te dwie siły działały na folię, 

to woda by wypłynęła. Ponieważ tak się nie stało, zakładamy, że jest jeszcze jedna 

siła  działająca na arkusz folii w kierunku do góry. Siła ta działa na folię, ponieważ 

powietrze ponad nami ma również swój ciężar. Wiemy, że warstwa powietrza ma 100 

km grubości na powierzchni Ziemi i naciska na  każdy obiekt na Ziemi. To nacisk  w 

każdym kierunku   W konsekwencji, powietrze popycha  arkusz  również pod 

kubkiem. Wywołującą to siłę nazywamy  ciśnieniem. 

 

 

Wróć do eksperymentu >> 
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Wyjaśnienie 1.0.2 

Z JEDNEGO KUBKA DO DRUGIEGO 

 

Wyjaśnienie 1: 

Warstwa powietrza nad nami jest grubości około 100 kilometrów. Woda powinna być 

wypierana przez 100 km powietrza znajdującego się powyżej i wypłynąć ze słomki. 

Powietrze może wydawać się lekkie, ale podnoszenie wysokiej (100 km) kolumny 

powietrza jest dość trudne. Woda w słomce  tego nie dokona, chyba że zrobi to 

powietrze z górnej części słomki. Dzieje się tak, gdy palec usuniemy z górnej części 

słomki. 

 

Wyjaśnienie 2: 

Zaobserwujmy wodę w słomce  w celu wyjaśnienia eksperymentu. Masa wody 

oddziałuje na wodę w słomce w kierunku do  dołu. Gdyby tylko ta siła działała  na 

wodę w słomce to  wypływałaby  w kierunku podłoża. Zakładamy, że jest większa siła  

działająca na wodę w kierunku do góry. Jest to siła powietrza  wynikająca z wagi  

powietrza. Warstwa powietrza nad nami jest o grubości 100 km i popycha każdy 

obiekt na Ziemi. To popychanie jest w każdym kierunku. W wyniku tego, powietrze 

popycha  wodę  w słomce. Siła ta jest wywoływana  ciśnieniem.  Gdy  usuniemy 

palec  to siła ciśnienia  zaczyna oddziaływać na wodę również  w górnej części 

słomki w kierunku do dołu. Te dwie siły działające na wodę  w kierunku w górę i w 

dół,  równoważą  się wzajemnie. W związku z tym, jedyną siłą działającą na wodę  w 

słomce jest  ciężar y wody  i  działa ona w kierunku ku  ku dołowi.

 

 

 Wróć do eksperymentu>> 
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Wyjaśnienie 1.0.3 

ZBIORNIK NA WODĘ 

 

Wyjaśnienie 1: 

Warstwa powietrza nad nami jest grubości około 100 kilometrów. Woda powinna być 

wypierana przez 100 kilometrowy słup powietrza powyżej  i  wypływać  z butelki. 

Powietrze wydaje się lekkie, ale podnoszenie wysokiej 100 km kolumny  powietrza 

jest dość trudne, Woda w butelce, nie można tego zrobić, ale  powietrze 

wprowadzone w górnej części butelki  wydostaje się z  butelki w postaci bąbelków 

powietrza. Dzieje się tak, gdy nieznacznie podniesiemy butelkę  z wodą.  

 

Wyjaśnienie 2: 

 Zwróćmy uwagę na wodę w butelce w celu wyjaśnienia eksperymentu. Dwie siły 

działają   w butelce z wodą - ciężar wody i siła ciśnienia. W przypadku niewielkiej 

ilości wody  ta wypływa z butelki a ciśnienie w butelce spada poniżej wartości 

ciśnienia atmosferycznego na zewnątrz butelki. Siła ciśnienia powietrza na zewnątrz 

nie pozwala wodzie wypływać z butelki. Pszczelarze wykorzystują opisaną metodę w 

ulach podczas karmienia pszczół  syropem cukrowym w okresie zimowym.  

 

 

Wróć do eksperymentu >> 
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Wyjaśnienie 1.0.4 

SYFON 

 

Wyjaśnienie 1: 

Prawdopodobnie nie jesteś zaskoczony, że woda płynie przez rurkę. Dzieje się tak z 

powodu masy wody. Jednakże, można być zaskoczonym, że woda z butelki może 

również iść w górę rurki. Dzieje się tak dlatego, że woda przepływając przez 

plastikową rurkę, zasysa za sobą wodę z butelki. Urządzenia, które pracują podobnie 

nazywane są syfonami. 

 

Wyjaśnienie 2:  

Woda w plastikowej rurce jest wypychana w dół przez siłę grawitacji i płynie do 

kubka. W rezultacie, ciśnienie zmniejsza się w plastikowych rurkach i powoduje 

zasysanie wody  z butelki. Urządzenia, które pracują podobnie nazywamy syfonami.  

 

 

Wróć do eksperymentu >> 
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Wyjaśnienie 1.0.5 

NURKOWY DZWON 

 

Wyjaśnienie 1: 

Powietrze wewnątrz kubka nie pozwala wejść do środka wodzie. Powietrze spręża 

się tylko przez chwilę, gdy popychamy kubek ku dołowi. Dzwon nurkowy jest komorą, 

podobną do wielkiego kubka, zatopionego w wodzie. Ludzie mogą pracować pod 

wodą, ponieważ powietrza znajduje się w komorze.  

 

 

Wyjaśnienie 2: 

Woda wejdzie do kubka tylko wtedy, gdy wyciśniemy z niego powietrze. To się nie 

stanie, ponieważ powietrze nie ma dokąd pójść. Powietrze jest uwięzione w kubku 

pod powierzchnią wody. Dzwon nurkowy jest komorą, podobną do wielkiego kubka, 

zatopionego w wodzie. Ludzie mogą pracować pod wodą, ponieważ powietrze 

znajduje się w komorze . 

 

 

Wróć do eksperymentu >> 

 

 


