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Co w zeszycie

W marcu 2018 roku świat pożegnał wybitnego współczesnego nam fizyka,
Stephena Hawkinga, od lat zmagającego się ze śmiertelną chorobą. Jakim był
dzieckiem? Co go interesowało? Czy dobrze się uczył? Co osiągnął mimo swej
niepełnosprawności? Czym się zapisał w fizyce?
Pierwszy artykuł niniejszego numeru przybliża jego postać jako ucznia,
ojca i męża, a także najbardziej rozpoznawalnego naukowca naszych czasów.
Jednym z zagadnień, którymi się zajmował jako fizyk teoretyk, był początek
Wszechświata. O innych, nienaukowych, a kulturowych poglądach na ten
temat, traktuje drugi artykuł: Ab ovo – czyli od początku. A na koniec –
siedem doświadczeń z jajkami, nieodłącznymi atrybutami nadchodzącej wiosny
i Wielkanocy.
Zapraszamy także na wielki finał VI edycji Eksperymentu łańcuchowego,
który odbędzie się na terenie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 9 czerwca 2018 roku w godz.
11:00–15:00.
DS

Spis treści
Stephen Hawking – tryumf umysłu...............................................................1
Ab ovo – czyli od początku..........................................................................8
Doświadczenia – jajka w laboratorium..........................................................9
VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy..................... 19
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Stephen Hawking – tryumf umysłu
W dniu 14 marca 2018 roku w wieku 76 lat zmarł
Stephen Hawking – wybitny fizyk teoretyk naszych
czasów. Odszedł ponadprzeciętny umysł przez długie lata zamknięty w ciele zmagającym się z ciężką
chorobą. Dla współczesnych stał się ikoną determinacji w dążeniu do zrozumienia praw rządzących
we Wszechświecie.
Stephen Hawking urodził się w Oksfordzie
8 stycznia 1942 roku w 300. rocznicę śmierci innego znamienitego uczonego – astronoma, matematyka i fizyka – Galileusza i podobnie jak on
był najstarszym dzieckiem w rodzinie. Oboje rodziców Stephena pochodziło z niezamożnych, ale
wykształconych rodzin i oboje ukończyli Uniwersytet Oksfordzki. Ojciec Stephena był lekarzem,
specjalistą w dziedzinie chorób tropikalnych, matka
po studiach pracowała jako inspektor podatkowy, a następnie jako sekretarka. Półtora roku po narodzinach Stephena w rodzinie pojawiła się jego siostra
Mary, a gdy miał on niespełna 5 lat na świat przyszła jego druga rodzona siostra Philippa, którą zawsze uważał za bystrzejszą od siebie. Gdy Stephen był
nastolatkiem jego rodzice adoptowali jeszcze chłopca, Edwarda.
Pierwszą placówką oświatową, do której uczęszczał Stephen, była – bardzo
postępowa, jak na owe czasy – Byron House School w Highgate, w której nie
wierzono w powszechne w tamtym okresie metody wbijania wiedzy za pomocą
żmudnego powtarzania, a raczej w naukę „tak przy okazji”. W tym przedszkolnym i wczesnoszkolnym okresie Stephen był zafascynowany modelami
pociągów. Gdy ojciec wrócił z podróży do Ameryki, Stephen ku swej niezmiernej radości dostał od niego kolejkę z lokomotywą i torami. Jako nastolatek
budował modele samolotów i łodzi. Jak sam wspomina, nie miał szczególnych
zdolności manualnych, ale fascynowało go konstruowanie działających modeli
i sterowanie nimi.
W 1950 roku Hawkingowie zamieszkali w St. Albans, niecałe 50 km na
północ od Londynu. Tam też przez trzy lata Stephen uczęszczał do szkoły dla
dziewcząt. W wieku 10 lat przeszedł swój pierwszy poważny egzamin, tzw.
„jedenaście plus”, który miał wyłonić dzieci zdolne, nadające się do edukacji
prowadzącej następnie do wykształcenia akademickiego. Dzięki wysokim wynikom dostał się do St. Alban School, gdzie był dobrym, ale niewyróżniającym się
uczniem. W wieku trzynastu lat za namową ojca miał podjąć próbę dostania się
do Westminster School, jednej z najważniejszych prywatnych szkół w Wielkiej
Brytanii. Jednakże rozchorował się na czas egzaminów, dających możliwość
ubiegania się o stypendium i tym samym musiał pozostać w St. Albans. Jak
sam później stwierdził, nie miał poczucia, że wpłynęło to jakoś negatywnie na
jego edukację, zwłaszcza że w 1955 roku spotkał w niej fascynującego nauczyciela matematyki, Dikrana Tahtę, którego wskazał kiedyś w wywiadzie jako
najbardziej inspirującego nauczyciela w swoim życiu. Miał w niej także kilku
bardzo bliskich przyjaciół, z którymi zaczął w tym okresie poważne dyskusje
„o wszystkim” – „od zdalnie sterowanych modeli do religii i od parapsychologii
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do fizyki”1. To również w tym okresie Stephen spędzał ze swymi kolegami całe
dnie na wymyślaniu gier planszowych – przemysłowych, wojennych, feudalnych – o skomplikowanych regułach. W swojej autobiografii napisał później:
„Myślę, że te gry, podobnie jak pociągi, łodzie i samoloty, brały się z potrzeby
zrozumienia, jak działają różne systemy i jak można je kontrolować”2.
Rodzina Hawkingów mogła być postrzegana jako dość ekscentryczna. Podobno posiłki jadali w absolutnej ciszy, czytając każdy swoją książkę. Ojciec
wyrósł w biedzie i nie znosił wydawać pieniędzy na zapewnianie sobie wygód
nawet w czasach, gdy zarabiał już dość dużo. Jeśli tylko mógł zaoszczędzić –
nie zwracał uwagi na konwenanse i pozory. Dlatego Hawkingowie nie posiadali
na przykład w swoim domu instalacji centralnego ogrzewania i jeździli starym,
używanym samochodem – przedwojenną londyńską taksówką – dla którego
Stephen wraz z ojcem zbudowali barak z blachy falistej, ku oburzeniu sąsiadów. A jako wakacyjne siedlisko rodzice zakupili stary, jaskrawo pomalowany
wóz cygański, w którym rodzina spędzała rokrocznie wakacje na południowym
wybrzeżu Wielkiej Brytanii aż do 1958 roku, kiedy to wóz został urzędowo usunięty z miejsca swej lokalizacji. Późniejszy ekscentryzm Stephena nie wziął się
zatem z niczego…
Ojciec dopingował Stephena w jego naukowych zainteresowaniach, ale gdy
ten, zafascynowany swoim nauczycielem matematyki, panem Tahtą chciał się
w ostatnich dwóch latach szkoły zająć matematyką i fizyką, ojciec zdecydowanie się temu sprzeciwił i zmusił syna do intensywnej nauki chemii i tylko
w pewnym stopniu – matematyki, wierząc, że da to synowi pełniejsze spektrum wyboru późniejszej drogi akademickiej. Stephen wspominał:
Fizyka zawsze wydawała mi się najnudniejszym przedmiotem w szkole, bo była taka
łatwa i oczywista. Chemia okazała się fajniejsza, bo ciągle działo się coś niespodziewanego, na przykład jakieś eksplozje. Jednak to fizyka i astronomia dawały nadzieję
na zrozumienie tego, skąd się wzięliśmy i dlaczego tu jesteśmy. Chciałem zgłębić tajemnice Wszechświata. Może w jakimś niewielkim stopniu mi się to udało, ale zostało
jeszcze wiele rzeczy, których chciałbym się dowiedzieć3.

W wieku siedemnastu lat, mimo obaw dyrektora swojej szkoły, Stephen
pojechał na egzamin do Oksfordu, dzięki któremu otrzymał stypendium Uniwersytetu w Oksfordzie. Studiował tam nauki przyrodnicze, wybierając fizykę, jako specjalizację. Większość jego kolegów była od niego znacznie starsza, w związku z tym, jak sam przyznawał, przez pierwsze dwa lata studiów
czuł się samotny. Dlatego też na początku trzeciego roku zapisał się do Klubu
Wioślarskiego, gdzie został sternikiem. Jego kariera na tej pozycji przebiegała
katastrofalnie – zaliczył w krótkim czasie dwie wpadki podczas zawodów, ale
niewątpliwie poznał wtedy wielu kolegów.
Na początku lat 60. XX wieku pilność nie była atutem studentów, a studia
były tak ułożone, że egzaminy odbywały się bardzo rzadko.
Obliczyłem kiedyś, że przez te trzy lata zaliczyłem około tysiąca godzin nauki, czyli
średnio godzinę dziennie. Nie jestem dumny z tego braku pilności, ale w tamtym
okresie większość kolegów podzielała moje podejście. (…) Moja choroba miała między innymi taki skutek, że radykalnie zmieniła to podejście. Perspektywa możliwej
1
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śmierci w młodym wieku uświadamia ci, że warto żyć i że jest mnóstwo rzeczy, które
chciałbyś zrobić4.

Po trzech latach studiowania na Oksfordzie, Stephen podjął decyzję zostania naukowcem i zdał egzaminy, które otworzyły mu drogę na studia doktoranckie w Cambridge. Tuż po egzaminach otrzymał także skromne stypendium na
podróż do Iranu. Zwiedził wtedy Stambuł i część Turcji, dojechał do Teheranu,
a stamtąd na południe do Persepolis i przez pustynię do Meszhedu. W drodze
powrotnej znalazł się w rejonie trzęsienia ziemi o sile 7,1 stopnia w skali Richtera, które pochłonęło 12 tysięcy ofiar ludzkich. On jednak nie zdawał sobie
z tego zupełnie sprawy i o kataklizmie dowiedział się dopiero po kilku dniach,
po ustąpieniu ataku dezynterii, na którą zachorował w trakcie podróży.
Studia doktoranckie rozpoczął w październiku 1962 roku. W tym czasie
najbardziej obiecującymi i ekscytującymi tematami w fizyce były cząstki elementarne i kosmologia (ta ostatnia nieuznawana wtedy jeszcze za odrębną
dziedzinę). Ponieważ fizyka cząstek elementarnych za bardzo przypominała
Stephenowi botanikę, zajął się kosmologią i grawitacją. Z pozoru wydawało się,
że wszystko zostało już tam ustalone przez Einsteina – istniała spójna teoria
– ogólna teoria względności, ale była ona bardzo trudna, a zajmujący się nią
fizycy dokonywali skomplikowanych obliczeń, nie nadając im sensu fizycznego.
To właśnie w tamtym roku odbyła się w Warszawie konferencja na temat ogólnej teorii względności i grawitacji, z której znany już wówczas wybitny fizyk
Richard Feynman wrócił zdegustowany, twierdząc: „Niczego nie wynoszę z tego
spotkania”. Ironią było, że to właśnie po tej konferencji nastąpił renesans kosmologii.
Stephen rozpoczął studia doktoranckie niezwykle zdeterminowany do zgłębiania kosmologii. Czytał stare podręczniki dotyczące ogólnej teorii względności i jeździł co tydzień do Londynu na wykłady w King’s College do jednego
z dwóch ośrodków w Europie, w których zaczęło rozkwitać nowe spojrzenie na
tę teorię.
W trakcie Bożego Narodzenia roku 1962 Stephen Hawking przewrócił się
podczas jazdy na łyżwach i nie mógł wstać o własnych siłach. To zaniepokoiło
jego samego i jego rodzinę. Lekarze po serii badań nie byli w stanie stwierdzić,
co mu jest. Stephen odczuł jednak, że spodziewali się szybkiego pogorszenia się jego stanu zdrowia i że prawdopodobnie jest to choroba nieuleczalna.
Pozwolono mu na powrót do Cambridge, gdzie jednak popadł w przygnębienie z powodu braku postępów w swoich badaniach dotyczących ogólnej teorii względności i kosmologii, spowodowanego głównie słabym przygotowaniem matematycznym i, oczywiście, wizją szybkiej śmierci, może nawet przed
ukończeniem doktoratu. Wkrótce przyszła diagnoza – stwardnienie zanikowe
boczne, choroba układu nerwowego prowadząca do wybiórczego uszkadzania
komórek rdzenia kręgowego oraz neuronów części układu nerwowego kontrolującej ruchy powolne i postawę ciała. Przedstawiono mu perspektywę 2–3 lat
życia. Hawking popadł w depresję.
W tym samym okresie poznał Jane Wilde, studentkę językoznawstwa, z którą wkrótce się zaręczył, co stało się punktem zwrotnym w jego podejściu do
życia. „Miałem po co żyć”5 napisał w swojej autobiografii. W poczuciu odpowiedzialności chciał znaleźć pracę, a do tego potrzebny mu był ukończony dokto4
5

Tamże, s. 45.
Tamże, s. 57.

4

Neutrino 39

rat. Wystarał się o stypendium, dzięki któremu, mając już stały dochód, mógł
się ożenić. Ślub odbył się w lipcu 1965 roku. Po dwóch latach małżeństwa
urodził się pierwszy syn państwa Hawkingów – Robert, a trzy lata później –
córka Lucy, z którą po wielu latach Stephen napisał serię książek popularnonaukowych: Jerzy i tajny klucz do Wszechświata (2007), Jerzy i poszukiwanie
kosmicznego skarbu (2009) i Jerzy i Wielki Wybuch (2012). W roku 1979 na
świat przyszło ostatnie dziecko Stephena Hawkinga – Tim.

W roku 1969 pewien fizyk, Joseph Weber pracujący w Princeton (Stany
Zjednoczone) ogłosił doświadczalne wykrycie fal grawitacyjnych (za pomocą bardzo prostego układu doświadczalnego). Stephen Hawking odwiedził go
w laboratorium, a po powrocie do Anglii postanowił poddać tę rewelację naukową dogłębnej weryfikacji, gdyż obserwacja fal grawitacyjnych z częstotliwością dwa razy na dzień wydawała się Hawkingowi zupełnie nieprawdopodobna.
Oznaczałoby to bowiem, że „nasza Galaktyka traci masę w tempie, które nie
mogłoby się utrzymywać przez całą długość jej życia – bo wtedy nic by z niej
nie zostało”6. Temat wydał się Hawkingowi na tyle palący, że wraz ze swoim
przyjacielem postanowił się nawet wystarać o grant na badania doświadczalne w tym zakresie. Ostatecznie jednak wycofali oni wniosek o finansowanie,
gdyż znaleźli inne zespoły, bardziej zaawansowane w swych badaniach w tym
zakresie. Hawking powrócił do prac teoretycznych. Nawiasem mówiąc detekcja
fal grawitacyjnych okazała się bardzo subtelna pod względem techniki eksperymentalnej i doszło do niej dopiero w roku 2015 (Foton 132, 2016, Neutrino 32, 2016), za co przyznano Nagrodę Nobla Rainerowi Weissowi, Barry’emu
Barishowi i Kipowi Thorne’owi z dziedziny fizyki w roku 2017.
Fundamentalnym pytaniem w fizyce lat 60. było zagadnienie początku Wszechświata. Pewne prace i obserwacje astronomiczne z początku
XX wieku wskazywały na możliwość jego rozszerzania się. Pojawiły się
dwa wyjaśnienia tego stanu – teoria stanu stacjonarnego, głoszona przez
F. Hoyle’a (niedoszłego promotora pracy doktorskiej Hawkinga), Th. Golda
i H. Bondiego (organizatora wykładów z kosmologii, na które jeździł Hawking co tydzień do King’s College w Londynie) oraz druga – teoria Gamowa i Lemeître’a postulująca Wielki Wybuch i rozszerzanie się Wszechświata
6
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na podstawie ogólnej teorii względności. Przez długi czas teoria stanu stacjonarnego wiodła prym aż do roku 1965, w którym odkryto doświadczalnie mikrofalowe promieniowanie tła (czyli tzw. promieniowanie reliktowe),
będące pozostałością po wczesnych etapach ewolucji rozszerzającego się
Wszechświata. Co ciekawe, samego wyrażenia Wielki Wybuch jako pierwszy
użył w sposób nieco prześmiewczy sam Hoyle, autor alternatywnej teorii
stanu stacjonarnego.
Promieniowanie reliktowe niemal nie oddziałuje z cząstkami materii i niemal jednorodnie wypełnia Wszechświat. Na podstawie jego obserwacji można oszacować temperaturę Wszechświata na ok. 2,7 K, a stąd obliczyć jego
wiek, określany obecnie na 13,8 miliardów lat.
Interpretacja obserwacji promieniowania reliktowego
Tuż po Wielkim Wybuchu Wszechświat wypełniony był mieszaniną materii,
promieniowania i ciemnej energii. W skład materii, oprócz cząstek elementarnych, wchodziła również znaczna część cząstek masywnych, lecz nieoddziałujących z sobą elektromagnetycznie (ciemnej materii). Za energię promieniowania odpowiadały fotony i neutrina, które wraz z energią kinetyczną cząstek materii dominowały energetycznie, a ekspansja Wszechświata
była bardzo gwałtowna. Gdy Wszechświat ochłodził się na tyle, że gęstość
energii promieniowania stała się równa gęstości energii materii, tempo jego
ekspansji zwolniło. Gdy jego temperatura spadła do około 1 eV*, powstały
neutralne atomy wodoru, zaś pierwotne promieniowanie było już zbyt mało
energetyczne, aby je zjonizować. Była to tzw. era rekombinacji elektronów
i protonów, w czasie której promieniowanie oddzieliło się od materii, gdyż fotony przestały oddziaływać z elektronami wskutek rozpraszania Thomsona.
To promieniowanie, pochodzące z tzw. powierzchni ostatniego rozproszenia,
obserwujemy dzisiaj jako mikrofalowe promieniowanie tła. Jego temperatura jest obecnie około 4 tys. razy niższa, ponieważ te same reliktowe fotony
wypełniają znacznie większą objętość.
Źródło: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrofalowe_promieniowanie_tła
* co odpowiada temperaturze ok. 11 605 K.

Obserwacja mikrofalowego promieniowania tła wskazywała na to, że
Wszechświat był dawno temu bardzo gorący i gęsty; pozostaje to w zgodzie z modelem kosmologicznym Friedmana-Lemaître’a-Robertsona-Walkera
(FLRW), który przewiduje istnienie początku Wszechświata (Wielkiego Wybuchu). Wszechświat, początkowo gęsty i gorący, schładzał się i rzedniał w miarę jego ekspansji. Model FLRW jest wysoce symetryczny i nie było jasne, czy
te przewidywania ostaną się, jeśli wziąć pod uwagę nawet niewielkie odchylenia od symetrii, obecne przecież w realnym Wszechświecie. Stephen Hawking
dowiódł twierdzeń o tzw. osobliwościach kosmologicznych, do których należy Wielki Wybuch, z wykorzystaniem wcześniejszych prac Rogera Penrose’a.
Wynikało z nich, że Wielki Wybuch jest nieunikniony także w niesymetrycznym Wszechświecie [1]. A na pytanie, co było przez Wielkim Wybuchem odpowiadał, że jest to pytanie bezsensowne, podobne do pytania: co jest na
północ od bieguna północnego?
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W kolejnym okresie swej pracy naukowej Stephen Hawking zajął się teorią czarnych dziur. Teoretycznie zostały one przewidziane już w 1783 roku
przez Johna Michella jako „ciemne gwiazdy” – czyli obiekty o masie i gęstości
odpowiednio dużej, aby wytworzyć tak silne pole grawitacyjne, że zapobiegłoby ono wydostaniu się z nich na zewnątrz jakiegokolwiek promieniowania.
Stephen Hawking wraz z B. Carterem, W. Israelem, D. Robinsonem i Pawłem
Mazurem (ten ostatni był wtedy doktorantem IF UJ), przeprowadzili matematyczny dowód twierdzenia sformułowanego lapidarnie przez J. Wheelera
jako „Czarne dziury nie mają włosów”. Rozumiano przez to, że czarne dziury
w próżni są w pełni opisane przez podanie masy i momentu pędu, a jeśli uwzględnić naładowane czarne dziury, to potrzebny jest jeszcze ładunek
elektryczny. Wraz z Bardeenem i Carterem zaproponowali także cztery prawa
mechaniki czarnych dziur. W 1974 roku Hawking dowiódł, że czarne dziury
powinny emitować pewne promieniowanie (zwane promieniowaniem Hawkinga), aż do wyczerpania energii i całkowitego „wyparowania”. W wyniku
powstania tej teorii Hawking wycofał się z twierdzenia, że materia, która raz
wpadnie do czarnej dziury, nie może się z niej już nigdy wydostać. Promieniowania Hawkinga jak dotąd nie udało się jeszcze potwierdzić w obserwacjach.
Żaden eksperyment nie zaprzeczył także jego istnieniu.
Mimo pogarszającego się zdrowia Stephen Hawking nie przestawał pracować nad teoriami dotyczącymi kosmologii kwantowej, topologii i struktury
Wszechświata, natury czasoprzestrzeni, teorii grawitacji, fal grawitacyjnych,
tuneli czasoprzestrzennych i in. [2].  Od 1974 roku ze względu na postęp choroby nie był już w stanie samodzielnie wstać z łóżka. W 1985 roku podczas
pobytu w CERNie zachorował na zapalenie płuc, w wyniku czego musiano
wykonać u niego tracheotomię, co z kolei doprowadziło do utraty mowy. Zaczął porozumiewać się ze światem za pomocą syntezatora mowy, do którego
wprowadzał tekst wypowiedzi za pomocą wirtualnej klawiatury. Został także
na zawsze przykuty do wózka inwalidzkiego. Przebieg jego choroby był zupełnie nietypowy, tzn. nadzwyczaj przewlekły. Jednakże dzięki temu mógł
dokonać tych wszystkich fenomenalnych odkryć i stworzyć teorie, które na
zawsze zapisały się na kartach historii fizyki.
Stephen Hawking stał się także chyba najbardziej
rozpoznawalnym współczesnym uczonym, a jego
popularność zaczęła się wraz z wydaniem pierwszej
książki popularnonaukowej Krótka historia czasu
(tłumaczenie w języku polskim wielokrotnie wznawiane – z prawej okładka wydania z 2015 roku, Wyd.
Zysk i S-ka). Reakcja czytelników zaskoczyła wszystkich – od wydawców po samego autora. Książka nie
schodziła z listy bestsellerów New York Timesa przez
147 tygodni, a z listy londyńskiego Timesa – przez
237 tygodni (czyli przez ponad 4,5 roku!). Przetłumaczono ją na 40 języków i sprzedano w 10 milionach egzemplarzy na całym świecie.
Stephen Hawking miał ogromne poczucie humoru i nie stronił od autoironii. Chętnie uczestniczył
w projektach medialnych – wystąpił w jednym ze skeczów Monty Pythona,
w Star Treku, w serialu Teoria wielkiego podrywu oraz jako gość specjalny
– w jednym odcinku kreskówki Simpsonowie. Jego charakterystyczny głos
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z syntezatora mowy był wielokrotnie wykorzystywany w filmach. Doczekał się także zestawu klocków
LEGO – z ludzikiem na wózku inwalidzkim. Grupa
Pink Floyd nagrała piosenkę Talkin’ Hawkin’ z oryginalną wypowiedzią Hawkinga z syntezatora mowy
(piosenkę umieszczono w albumie The Endless River,
wydanym w 2014 r.).

Mimo swej niepełnosprawności
zwiedził prawie wszystkie kontynenty (z wyjątkiem Australii), poznał wielu władców państw, płynął
łodzią podwodną, latał balonem,
a w 2007 roku odbył lot w stanie
nieważkości, będący symulacją
lotu w przestrzeni kosmicznej!

Stephen Hawking zmarł 14 marca 2018 roku w Cambridge, w rocznicę urodzin Alberta Einsteina. Ceremonia pogrzebowa odbyła się z honorami 31 marca w kościele uniwersyteckim St. Mary the Great w Cambridge. W czerwcu
br. urna z prochami wielkiego uczonego spocznie
w Opactwie Westminsterskim w Londynie obok
grobów Izaaka Newtona i Karola Darwina.
Dla uhonorowania uczonego w dniu jego
śmierci, na londyńskiej stacji metra w Tower Hill
wywieszono cytat dnia:
Pamiętajcie, aby patrzeć w gwiazdy, a nie pod nogi.
Próbujcie zrozumieć to, co widzicie oraz zastanowić
się nad tym, co sprawia, że Wszechświat istnieje.
Bądźcie ciekawi. Jakkolwiek trudne wydaje się życie,
zawsze jest coś, w czym możecie odnieść sukces.
Ważne jest, żeby się po prostu nie poddawać.
Źródło: Twitter – Tower Hill Tube @towerhilltube

[1] S.W. Hawking and R. Penrose (1970). The singularities of gravitational collapse and cosmology, Proceedings of the Royal Society A, 314(1970), 529–548; dostęp: http://rspa.
royalsocietypublishing.org/content/royprsa/314/1519/529.full.pdf
[2] Wykład Stephena Hawkinga „Origins of the Universe” wygłoszony w ramach Wykładów
Roberta Oppenheimera 13 marca 2007 roku na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii
https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2007/03/16_hawking_text.shtml
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Ab ovo – czyli od początku
Pytania o początek Wszechświata od zawsze intrygowały ludzkość. Dzięki
rozwojowi nauki, zarówno w zakresie rozważań teoretycznych, jak i potwierdzających ich hipotezy wyników badań eksperymentalnych, a w szczególności
wielkiemu wkładowi zmarłego niedawno sławnego fizyka Stephena Hawkinga, za początek Wszechświata przyjmuje się obecnie model Wielkiego Wybuchu. W modelu tym Wszechświat (czyli przestrzeń, czas, materia, energia
i oddziaływania) powstał ok. 13,8 miliarda lat temu z nieskończenie gęstej
i gorącej osobliwości lub „z niczego” – w wyniku tunelowania grawitacyjnego.
Nie wiemy jednak jeszcze, co było przedtem, ani co nastąpi w przyszłości.
Czy Wszechświat powstał raz i będzie rozszerzał się w nieskończoność? Czy
Wszechświat jest zamknięty, co oznacza, że po narodzinach w Wielkim Wybuchu i początkowej ekspansji (rozszerzaniu się), zwolni, a następnie na powrót zacznie się kurczyć? A może Wielki Wybuch jest zjawiskiem powtarzalnym w czasie i zdarzył się już wiele razy (teoria Wszechświata pulsującego)?
Uczeni nie ustają w podejmowaniu intelektualnego wysiłku w celu znalezienia
odpowiedzi na te pytania.
A jak kiedyś wyobrażano sobie powstanie Wszechświata? Oprócz obrazu znanego z Biblii, w którym świat został stworzony przez Boga, w wielu
kulturach u zarania Wszechświata pojawia się jajko. Z chaosu wyłoniło się
olbrzymie jajo, z którego wykluł się świat – to jedno z najstarszych i najbardziej pierwotnych wyobrażeń. Jajko jako początek pojawia się także w mitach
basenu Morza Śródziemnego – z jaja powstała Ziemia, a ze skorupy – Niebo.
W fińskim przekazie Kalevala u początków dziejów pojawia się Ilmatar – córa
światła i powietrza oraz kaczka. Kaczka składa sześć jaj złotych i jedno żelazne, ale jaja potrącone przez córę światła wpadają do wody. Jajka tłuką
się, ale nie znikają w otchłani – z ich skorup powstają ziemia i nieboskłon,
z żółtka – Słońce, a z białka srebrny Księżyc1. Podobnie w kulturze dalekiej
Japonii – najwcześniejsza koncepcja powstania świata, znajdująca się w japońskiej kronice Kyūjiki (Zapis Najdawniejszych Spraw) głosi, że na początku
istniała pramateria, która była dość niewyraźna i przypominała jajko, a w jej
wnętrzu znajdowały się zarodki wszechrzeczy2. Z kolei w kulturze Chin na początku był chaos zamknięty w gigantycznym jaju na okres 18 tysięcy lat wraz
z mieszkającym i rosnącym w nim Pangu – stwórcą świata.
Obdarzone niezwykłą energią drobiny cząsteczek materii krążyły w nieładzie. Kiedy
Pangu osiągnął wiek męski, niczym pisklę otworzył jajo, a ponieważ miał postać człowieka, dokonał tego za pomocą dłuta i topora, przy okazji wypuszczając w przestrzeń
otaczającą go materię. Chociaż ściany jego więzienia się rozsypały, pozostał jeszcze
filar łączący Niebo z Ziemią i utrudniający wyprostowanie się dalej rosnącemu Pangu.
Po kolejnych 18 tysiącach lat „materia ruchliwa, czysta, jasna, ciepła i dobra uleciała
w górę tworząc Niebo – yang (męski czynnik). Natomiast cząstki ociężałe, nieforemne, ciemne i zimne opadły na dół przybierając kształt Ziemi – yin (żeński czynnik).
Dzięki temu narodziły się dwie przeciwstawne, a zarazem uzupełniające się siły, które
są przyczyną powstawania i zmiany wszystkich rzeczy”3.
1
Na podstawie Kalevala (w tłum. Jana Brzechwy); źródło: www.babelmatrix.org/
works/fi/Kalevala/Kalevala /pl/ 4829-Kalevala.
2
http://japonia-online.pl/article/409.
3
https://www.salon24.pl/u/wenfangsibao/448516,mitologia-chin-stworzenie-swiata.
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W językach europejskich przyjęło się łacińskie wyrażenie ab ovo oznaczające „od początku”, które jednak nie jest związane z początkiem Wszechświata.
W pełnej formie brzmi ono ab ovo usque ad mala4 i oznacza dosłownie „od
jajka do jabłka”, co ma być odniesieniem do zwyczajów biesiadowania w starożytnym Rzymie, gdzie główny posiłek zwykle rozpoczynano od spożycia jajek,
a kończono na jabłkach lub innych owocach.
Jajko jest symbolem początku życia. Umieszczano je w grobowcach rzymskich i egipskich jako znak nadziei powrotu do życia. W kulturze chrześcijańskiej pojawia się w okresie Wielkanocy jako symbol odradzającego się
życia i zmartwychwstania Chrystusa. Stąd w trakcie Wielkanocy ozdabianie
jajek5 i zwyczaj dzielenia się jajkiem podczas śniadania wielkanocnego. Stara rosyjska tradycja nakazywała obdarowywanie się jajami przy różnych
okazjach – z niej wywodzą się słynne jaja Fabergé powstałe jako drogocenny prezent wielkanocny w pracowni złotniczej jubilera Petera Carla Fabergé
na zamówienie carów Aleksandra III Romanowa i Mikołaja II.
Jajko ma zatem oprócz walorów smakowych i funkcji kulinarnych, wielorakie funkcje kulturowe, religijne i kosmologiczne. Może również służyć
do tradycyjnych zabaw (jak walatka – zabawa wielkanocna stukania się
jajkami trzymanymi w dłoni), a także do... demonstracji różnych zjawisk
fizycznych. Zapraszamy do zabawy!
DS
4
5

Horacy, Satyry, Księga I, Satyra 3, wers 6.
Zwyczaj znany już także w starożytnej Asyrii, Egipcie, Persji, Rzymie i Chinach.

Doświadczenia – jajka w laboratorium
Okres przedwiośnia i wiosny nieodmiennie kojarzy nam
się z nowym życiem i... jajkami. Poniżej przedstawiamy siedem doświadczeń konkursowych Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” z różnych
lat i dla różnych poziomów wiekowych. Zachęcamy do
eksperymentowania!
Zanim rozpoczniesz doświadczenia z jajkami, trzeba je odpowiednio przygotować poprzez sparzenie ich gorącą wodą. Jest to środek ostrożności zapobiegający zakażeniu salmonellą. Salmonella
to rodzaj bakterii, które mogą spowodować
silne zatrucie pokarmowe u człowieka i wywołać groźną chorobę jelita cienkiego i grubego zwaną salmonellozą. Choroba ta objawia się bólami brzucha, gorączką, biegunką,
a czasem także nudnościami i wymiotami.
Pałeczki salmonelli są w Polsce najczęstszą
przyczyną występowania zatruć pokarmowych, głównie dlatego, że bakterie te szybko
rozmnażają się w cieple oraz mogą żyć poza
organizmem żywym nawet przez kilka mieBakteria Salmonelli
Źródło: Wikipedia
sięcy.
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Pałeczki salmonelli najczęściej gromadzą się na jajkach, w mięsie lub mleku. Oczywiście, nie oznacza to, że występują zawsze w każdym z tych produktów. Zapobieganie salmonellozie polega na spożywaniu tylko świeżych produktów spożywczych, dokładnym parzeniu jajek wrzącą wodą, przechowywaniu
produktów w lodówce, nie spożywaniu podczas upałów ciast z kremem i sałatek z majonezem. Dobrym sposobem na uniknięcie salmonelli jest dokładne i w miarę częste mycie rąk wodą z mydłem, zwłaszcza po kontaktach ze
zwierzętami (szczególnie – ptactwem, gadami), oraz w przypadku kontaktu
z surowym mięsem i jajkami.
Podczas 15-sekundowego parzenia surowego jajka wrzątkiem nie ścina się
ani białko, ani żółtko w jego wnętrzu, giną jedynie bakterie, które mogą znajdować się na zewnętrznej stronie skorupki jajka.
Sparz skorupkę jajka zgodnie z przepisem:
1. Włóż jajko do garnka i wlej tyle wody, żeby jajko było w niej całkowicie zanurzone, a następnie wyjmij jajko.
2. Do wody wsyp pół łyżeczki soli i zamieszaj.
3. Zagotuj wodę w garnku.
4. Połóż jajko na łyżce i delikatnie włóż je do gotującej się wody na 15 sekund.
5. Wyjmij jajko z wody za pomocą łyżki (nie dotykaj gorącego jajka!).
6. Umyj dokładnie ręce mydłem.
7. Poczekaj aż sparzone jajko ostygnie.

Doświadczenie 1. Wirujące jajka
Przygotuj:
2 kurze jajka jednakowej wielkości i bez pęknięć, mały garnek, wodę, pół łyżeczki soli, zegarek lub stoper, łyżkę, pisak, blat stołu lub równy kawałek podłogi (bez dywanu)
Zadanie:
1. Jedno jajko sparz zgodnie z przepisem podanym we wstępie do doświadczeń.
2. Drugie jajko włóż do gotującej się wody na 10 minut, aby ugotować je na
twardo.
3. Gdy jajko ugotowane na twardo nieco przestygnie, oznacz je literą U, żeby
nie pomylić jajek.
Eksperyment 1:
1. Połóż oba jajka na blacie lub na równej podłodze.
2. Chwyć ugotowane jajko prawą dłonią, a surowe lewą. Zakręć jednocześnie
oboma jajkami, tak by zaczęły wirować. Jeżeli wykonujesz eksperyment na
blacie stołu uważaj, by jajka nie spadły na podłogę.
3. Ponownie chwyć jajka. Zamień je w dłoniach miejscami tak, by teraz ugotowane jajko było w ręce lewej,
a surowe w prawej. Ponownie zakręć je jednocześnie oboma rękami. Obserwuj, które jajko szybciej się kręci.
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4. Zamieniaj jajka w dłoniach jeszcze przynajmniej cztery razy. Za każdym
razem obserwuj, które jajko szybciej się kręci.
Obserwacja:
1. Które jajko, ugotowane czy surowe, łatwiej było rozkręcić?
2. Które jajko zwykle kręci się szybciej w tym doświadczeniu?
Eksperyment 2:
1. Ponownie rozkręć oba jajka, tak jak w eksperymencie 1.
2. Gdy oba jajka będą się szybko kręcić dotknij je na moment, chwytając
palcami i natychmiast puszczając. Każde jajko musi się na króciutką chwilę
zatrzymać.
3. Obserwuj, jak zachowują się jajka.
Obserwacja:
1. Co stało się po zatrzymaniu i ponownym puszczeniu jajek?
Komentarz:
Jajko kurze składa się z wielu części. Na zewnątrz chroni je twarda skorupka,
żeby jajko nie zostało zgniecione czy rozbite. Dzięki niej kura może wysiadywać jajko. W jajku znajduje się białko, które pełni funkcję ochronną dla
żółtka. Żółtko jest natomiast pokarmem dla mogącego rozwijać się w jajku
kurczaka.
Gdy rozbijesz surowe jajko, zobaczysz, że białko i żółtko są płynne. W jajku ugotowanym na twardo białko i żółtko są twarde. Mówimy wtedy, że białko
z żółtkiem ścięły się. Jajko ugotowane na twardo obraca się szybciej niż surowe. Dzieje się tak dlatego, że twarde białko z żółtkiem są mocno i na stałe
przyczepione do skorupki (tworzą „bryłę sztywną”). Gdy zakręcisz jajkiem surowym, nie obraca się ono tak szybko, bo w jajku znajduje się płyn, który ma
pewną swobodę ruchu.
Coś niespodziewanego dzieje się, gdy na chwilę zatrzymasz oba wirujące
jajka. Jajko ugotowane na twardo zatrzyma się i już nie ruszy. Jajko surowe ponownie zacznie się kręcić bez twojej pomocy. Dzieje się tak dlatego, że
dotykając jajka zatrzymujesz tylko skorupkę. Płynny środek surowego jajka
nadal się obraca. Gdy puścisz jajko płynny środek pociąga za sobą skorupkę.
I znów całe jajko zaczyna się obracać, chociaż już nie tak szybko jak wcześniej. Natomiast w jajku ugotowanym na twardo żółtko i białko są mocno i na
stałe przyczepione do skorupki. Gdy zatrzymujesz skorupkę, zatrzymujesz też
żółtko i białko.

Doświadczenie 2. Ile wytrzyma jajo?
Przygotuj:
3 surowe jaja kurze mniej więcej tej samej wielkości i bez pęknięć, 6 plastikowych zakrętek do butelek, 3 małe, cienkie woreczki foliowe („śniadaniowe”),
płaską, metalową blachę z piekarnika, kilka ciężkich książek, 4 kartki papieru,
taśmę klejącą, łyżkę, zimną wodę, mały garnek, zegarek, mydło, pół łyżeczki
soli, wagę kuchenną

12

Neutrino 39

Zadanie:
Sparz wszystkie jajka zgodnie z przepisem podanym we wstępie do doświadczeń.
Eksperyment:
1. Na pustym stole postaw przed sobą trzy zakrętki od butelek otworami do góry.
2. Na każdej zakrętce postaw jedno jajko czubkiem do góry.
3. Na każdym jajku połóż zakrętkę. Każde jajko z zakrętkami powinno wyglądać tak jak na rysunku obok.
4. Każde jajko z zakrętkami włóż do osobnego woreczka foliowego i zawiąż go.
5. Jajka rozstaw na stole tak, by utworzyły trzy wierzchołki trójkąta.
6. Na jajkach połóż bardzo delikatnie metalową blachę z piekarnika. Trzeba ją kłaść powoli bez
zrzucania jej na jajka. Dwa jaja
powinny znajdować się blisko
wierzchołków blachy, a trzecie
na środku boku po przeciwnej
stronie (patrz rysunek).
7. Teraz na środku blachy połóż najcięższą z przygotowanych książek. Trzeba
ją położyć równie ostrożnie, jak wcześniej blachę.
8. Na książkę kładź pojedynczo kolejne tomy, aż do momentu pęknięcia jajek.
Uwaga: Nie kładź kilku książek na raz!
Obserwacja:
1. Ile książek udało ci się położyć na blasze zanim jajka pękły?
2. Jeśli masz wagę kuchenną, zważ je wszystkie.
Komentarz:
Dlaczego jajko aż tyle wytrzymuje?
Łatwo jest rozbić jajko. Wydaje się ono kruche. A jednak skorupka jaja kurzego jest bardzo wytrzymała. Dlaczego? Bo jajko musi chronić w sobie zarodek
kurczęcia. Przede wszystkim skorupka musi być na tyle solidna, by utrzymać
ciężar kury, która je wysiaduje lub po nim chodzi. Skorupka jajka jest aż tak
wytrzymała, ponieważ składa się z wapnia (w postaci węglanu wapnia, który sprawia, że skorupka jest twarda, ale jednocześnie krucha). Jednak to nie
tylko dzięki wapniowi skorupka wytrzymuje tak duży nacisk. Jajko zawdzięcza
wytrzymałość także swojemu kształtowi. Jajko stojące na sztorc czubkiem do
góry wytrzymuje znacznie większy nacisk niż jajko leżące. W tym wypadku
kształt ma ogromne znaczenie.
Podobny kształt do jajka mają kopuły i sklepienia starych kościołów. W dawnych czasach nie używano do budowy bardzo wytrzymałych materiałów jak
żelbet (czyli połączenia betonu ze stalowymi elementami), który jest obecnie
powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Budowano głównie z kamienia,
cegły i drewna. Aby dachy ogromnych budowli, np. gotyckich kościołów zbudowanych z tych materiałów, wytrzymywały swój ciężar, tworzono sklepienia
o kształcie półkoli lub łuków. To dzięki specjalnemu kształtowi sklepienia te
były bardziej wytrzymałe i nie zawalały się pod swoim ciężarem.
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Doświadczenie 3. Jajko na sztorc
Przygotuj:
surowe jajko, mały garnek, wodę, łyżkę soli, łyżkę, mały talerzyk,
stoper lub zegarek z sekundnikiem, blat stołu lub blat w kuchni
Zadanie 1:
Sparz jajko zgodnie z przepisem podanym we wstępie do
doświadczeń.
Eksperyment 1:
1. Na czystym blacie spróbuj postawić jajko na szerszym
końcu. Nie uszkodź przy tym skorupki jajka.
2. Na czystym blacie spróbuj postawić jajko na węższym końcu. Nie uszkodź
przy tym skorupki jajka.
Zadanie 2:
1.
2.
3.
4.

Na blacie przygotuj trzy kopczyki soli.
Pierwszy kopczyk usyp z trzech szczypt soli.
Drugi kopczyk usyp z dwóch szczypt soli.
Trzeci kopczyk usyp z jednej szczypty soli.

Eksperyment 2:
1. Postaw jajko szerszym, a następnie węższym końcem na kopczyku z trzech
szczypt soli.
2. Postaw jajko szerszym, a następnie węższym końcem na kopczyku z dwóch
szczypt soli.
3. Postaw jajko szerszym, a następnie węższym końcem na kopczyku z jednej
szczypty soli.
Uwaga: Pamiętaj, żeby nie uszkodzić skorupki jajka.
Obserwacje:
1. Czy udało Ci się postawić jajko szerszym końcem na którymś kopczyku? Na którym?
2. Czy udało Ci się postawić jajko węższym końcem na którymś kopczyku? Na którym?
Komentarz:
Jajko ma wyjątkowy kształt. Nazywamy go kształtem jajowatym. Trudno jest postawić jajko na sztorc. Zwykle, gdy kładziemy je na płaskiej
powierzchni, ustawia się ono na boku.
Aby jajko stało na sztorc, musi być czymś podparte. W naszym doświadczeniu to zadanie spełnia sól. Maleńkie kryształki soli podpierają jajko ze wszystkich stroni i dzięki temu nie przewraca się ono na bok. Dodatkowo kryształki
soli są bardzo kanciaste. Gdy wokół jajka znajduje się sól, trudno jest mu się
obrócić na bok.
Czy da się w inny sposób postawić jajko na sztorc? O innym rozwiązaniu
tego zadania mówi pewna legenda. Krzysztof Kolumb (nowożytny odkrywca
Ameryki) dostał zadanie, by postawić jajko na sztorc na płaskiej kamiennej
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płycie. Zrobił to lekko rozbijając skorupkę. Prawda, że pomysłowe? Pokazał
proste rozwiązanie, na które nie wpadli ludzie zadający mu zagadkę. Jednak
sposób Krzysztofa Kolumba niszczy jajko. Natomiast kopczyki z soli pozwalają
postawić jajko na sztorc bez niszczenia skorupki.
Pomyśl:
1. Czy jajko będzie stało na kopczyku mniejszym niż szczypta soli?
2. Czy w doświadczeniu zamiast soli można użyć mąki?
3. Czy wiesz jak wygląda kryształek soli? Jeśli nie, spróbuj go obejrzeć pod
lupą lub mikroskopem.

Doświadczenie 4. Pływające jajko
Przygotuj:
słoik lub inne przezroczyste naczynie o pojemności 0,5–1 litra,
pół szklanki soli, łyżkę, 1 świeże jajko, zimną wodę, mały garnek,
zegarek, linijkę, mydło
Zadanie:
Sparz jajko zgodnie z przepisem podanym we wstępie do doświadczeń.
Eksperyment 1:
1. Do przezroczystego naczynia włóż jajko. Wlej tyle zimnej wody, żeby jajko
było zanurzone dwa centymetry poniżej poziomu wody. Obserwuj położenie
jajka.
2. Wyjmij jajko.
3. Wsyp do wody 3 łyżki soli. Dokładnie wymieszaj, aż cała sól się rozpuści.
4. Dosypuj po ćwierć łyżki soli i dokładnie mieszaj za każdym razem aż do
chwili, gdy nie będziesz w stanie rozmieszać części soli, która zgromadzi
się na dnie naczynia. W ten sposób otrzymujesz nasycony roztwór soli
w wodzie.
5. Włóż jajko do otrzymanego roztworu. Obserwuj położenie jajka.
Obserwacja:
1. Gdzie ulokowało się jajko włożone do czystej zimnej wody (zanim wsypano
do niej sól)?
2. Gdzie ulokowało się jajko w nasyconym roztworze soli?
Eksperyment 2:
1. Powoli dolewaj zimną wodę do roztworu soli, wlewając wodę prosto na jajko. Wlej około 1,5 szklanki czystej wody. Obserwuj położenie jajka.
2. Wyjmij jajko. Wymieszaj dokładnie wodę łyżką.
3. Ponownie włóż jajko do wody i zaobserwuj położenie jajka.
Obserwacja:
1. Gdzie ulokowało się jajko po dolaniu zimnej wody, ale przed wymieszaniem
roztworu?
2. Gdzie ulokowało się jajko po ponownym dokładnym wymieszaniu roztworu?
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Komentarz:
Dlaczego jajko tonie i wypływa?
Na przedmiot znajdujący się w jakiejkolwiek cieczy działają dwie siły: siła grawitacji, która ciągnie przedmiot w dół i siła wyporu, która wypycha przedmiot na powierzchnię cieczy. Siła grawitacji zależy od gęstości przedmiotu,
a siła wyporu – od gęstości cieczy. Uwaga – jeżeli przedmiot opadnie na dno
naczynia – dodatkowo działa nań siła sprężystości (reakcji) podłoża.
Po włożeniu przedmiotu do cieczy, przedmiot ten opadnie na dno (czyli utonie), jeżeli gęstość przedmiotu jest większa niż gęstość cieczy. Przedmiot wypłynie natomiast ku powierzchni cieczy, jeżeli jego gęstość jest mniejsza niż
gęstość cieczy.
Jajko tonie w czystej wodzie, ponieważ ma większą gęstość niż woda. To
samo jajko wypływa ku powierzchni nasyconego roztworu soli w wodzie, bo
jajko ma mniejszą gęstość niż ten roztwór. Kiedy do nasyconego roztworu dolewasz ostrożnie czystej wody, woda ta samodzielnie nie miesza się z wodą słoną. Powstają dwie warstwy: bardziej gęsty roztwór na dnie oraz mniej gęsta,
czysta woda u góry (nie można zobaczyć granicy tych warstw gołym okiem, bo
obie są przezroczyste). Jajko lokuje się wtedy w środku słoika – ani nie opada
na dno, ani nie wypływa na powierzchnię czystej wody.

Doświadczenie 5. Wapń w occie
Uwaga! To doświadczenie może potrwać nawet 2 tygodnie.
Przygotuj:
2 kostki z ugotowanego kurczaka, 2 świeże jajka, 4 szklanki, garnek, łyżkę,
wodę z kranu, 1 litr octu 10%
Zadanie:
1. Dokładnie oddziel mięso od kości, a następnie gotuj kości przez ok. 30 minut. Można także wykorzystać kostki z kurczaka pozostałe z obiadu.
2. Sparz oba jajka zgodnie z przepisem podanym we wstępie do doświadczeń.
Eksperyment 1:
Czas trwania ok. 24 godzin
1. Do jednej szklanki z jajkiem wlej ocet tak, aby zakrywał jajko.
2. Do szklanki z drugim jajkiem wlej wodę tak, aby zakrywała jajko.
3. Po około 12 godzinach wyjmij jajko ze szklanki z octem, umyj je i ponownie
włóż je do szklanki. Zbierz z powierzchni octu zabrudzenia za pomocą łyżki.
4. Po kolejnych 12 godzinach wyjmij jajka ze szklanek. Umyj jajka. Zbadaj ich
przezroczystość (spoglądając przez jajko na lampę w oddali) i sprężystość
(lekko ściskając jajko lub delikatnie odbijając je od stołu).
Obserwacje:
1.
2.
3.
4.

Co się stało z jajkiem zanurzonym w wodzie po dwóch dniach?
Co się stało z jajkiem zanurzonym w occie po dwóch dniach?
Przez które jajko można zajrzeć do jego wnętrza?
Czy zanurzenie jajka w wodzie lub occie niszczy białko lub żółtko jajka?
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Eksperyment 2:
Czas trwania ok. 2 tygodni
1. Do jednej szklanki z kostką dolej octu tak, aby zakrywał kostkę.
2. Do szklanki z drugą kostką wlej wodę tak, aby zakrywała kostkę.
3. Przez dwa tygodnie co dwa dni: zmieniaj ocet w pierwszej szklance z kostką
oraz zmieniaj wodę w drugiej szklance z kostką. Przy wymianie octu sprawdzaj elastyczność kostki. Myj ręce po każdej wymianie octu.
Obserwacje:
1. Co się stało z kostką zanurzoną w wodzie po dwóch tygodniach?
2. Co się stało z kostką zanurzoną w occie po dwóch tygodniach?
Komentarz:
Kości są twarde i sztywne, ponieważ zawierają wapń (a dokładniej jego związek chemiczny: fosforan wapnia). Podobnie wapń znajduje się w skorupce jajka (w postaci węglanu wapnia, który sprawia, że skorupka jest twarda, ale
jednocześnie krucha). Ani węglan wapnia, ani fosforan wapnia nie rozpuszczają
się w wodzie, dlatego w szklankach z czystą wodą kość pozostaje sztywna,
a jajko twarde. Natomiast pod wpływem octu zarówno węglan wapnia, jak
i fosforan wapnia zamieniają się w octan wapnia, związek chemiczny rozpuszczalny w wodzie (dlatego w tej postaci wapń jest wypłukiwany). Z tego powodu
kość zanurzona w occie staje się elastyczna, a jajko zanurzone w occie – staje
się sprężyste (tracą wapń). Pod skorupką jajka znajduje się błona pergaminowa, której ocet nie rozpuszcza, Jest ona półprzezroczysta, więc możesz przez
nią zajrzeć do wnętrza jajka.
Ocet użyty do przygotowania potraw nie przedostaje się bezpośrednio do
kości, dlatego jego spożywanie nie jest zagrożeniem dla układu kostnego. Jednakże nie wolno pić octu bezpośrednio, bo grozi to zatruciem.
Kości noworodków i niemowląt są małe i giętkie. W miarę upływu czasu
rosną one i stają się sztywne. Dlatego bardzo ważne jest, aby niemowlakom,
dzieciom i młodzieży dostarczać pożywienia bogatego w wapń i fosfor (nabiał:
mleko, jajka, sery).

Doświadczenie 6. Tęczowe jajka
Uwaga! To doświadczenie trwa kilkanaście godzin.
Przygotuj:
4 białe lub beżowe jajka ugotowane na twardo (patrz doświadczenie 1, zadanie – pkt 2),
jednego dużego buraka ćwikłowego, 3 średnie
cebule z brązowymi łupinami, pół małej główki
czerwonej kapusty, łyżkę przyprawy kurkuma,
2 łyżki octu, nożyk, obieraczkę do warzyw, tarkę do warzyw, trzy garnki do gotowania (można
używać kilka razy tego samego garnka), cztery
szklanki, wodę z kranu, pisak i 4 małe kartki
papieru, łyżkę, zegarek
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Zadanie:
1.
2.
3.
4.

Umyj kapustę.
Obierz cebulę z brązowych łupin.
Używając obieraczki do warzyw, obierz buraka ze skórki.
Poszatkuj kapustę i gotuj ją przez 15 minut, a następnie odcedź wywar
(wodę spod kapusty). Wywarem należy wypełnić pierwszą szklankę do połowy.
5. Przez 15 minut gotuj łupiny cebuli, a następnie odcedź wywar. Wywarem
należy wypełnić drugą szklankę do połowy.
6. Zetrzyj buraka na grubych oczkach tarki do warzyw i gotuj wiórka przez
10 minut na małym ogniu, a następnie odcedź wywar. Wywarem należy
wypełnić trzecią szklankę do połowy i dolać do niego dwie łyżki octu.
7. Zagotuj wodę w czajniku i wlej pół szklanki czystej gorącej wody do czwartej szklanki. Wsyp 2 łyżki kurkumy i dokładnie wymieszaj.
Eksperyment:
1. Używając łyżki, włóż po jednym jajku do czterech szklanek.
Uwaga: jajka najlepiej wkładać do szklanek, gdy ciecze są jeszcze gorące.
2. Napisz na karteczkach: CEBULA, KAPUSTA, KURKUMA i BURAK. Połóż odpowiednie karteczki przy odpowiednich szklankach.
3. Po 12 godzinach wyciągnij jajka.
Uwaga: Jeśli jajka nie zmieniły znacznie swego koloru, ponownie włóż je do
szklanek i poczekaj kolejne trzy godziny.
Obserwacje:
1. Na jakie kolory zabarwiły się jajka w czterech różnych cieczach?
Komentarz:
W Polsce istnieje długa tradycja malowania jajek lub wydmuszek, szczególnie
na wiosnę, w okresie Wielkanocy. Sztuczne barwniki do jajek sprzedawane
są w sklepach w postaci proszku. W naturze występuje jednak wiele roślin,
z których można otrzymać barwniki naturalne. Niektóre z tych roślin, takie
jak czerwona kapusta, cebula, czy burak ćwikłowy (czerwony), rosną w Polsce. Inne, takie jak kurkuma, pochodzą z dalekich krajów. Cebuli, czerwonej
kapusty i buraków ćwikłowych używa się w przepisach polskiej kuchni na
przykład do sałatek. Pochodzącą z Azji kurkumę stosuje się jako przyprawę.
Szczególnie popularna jest ona w kuchni indyjskiej.
Jajka zabarwiają się dosyć łatwo, gdyż ich powierzchnia jest porowata.
Zatem znajduje się w niej dużo porów i szczelin, w które może wnikać barwiąca ciecz. Ocet dodany do wywaru z buraka spełnia dwie funkcje. Po pierwsze
przywraca czerwony kolor wywarowi, który podczas gotowania w temperaturze 100°C staje się lekko brązowy. Po drugie, rozpuszcza nieco wapienną
skorupkę jajka, sprawiając, że staje się ona bardziej porowata i przez to
łatwiej się barwi.
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Doświadczenie 7. Srebrne jajko
Przygotuj:
kurze jajko, przezroczystą szklankę, najlepiej bez rowków, mały
garnek, łyżkę, małą łyżeczkę soli, świeczkę, zapałki, zegarek
Zadanie:
1.
2.
3.
4.

Ugotuj jajko na twardo (patrz doświadczenie 1, zadanie – pkt 2).
Wyjmij jajko z garnka i poczekaj aż wystygnie.
Zapal świeczkę.
Trzymając jajko w dwóch palcach poruszaj jajkiem w płomieniu świecy tak,
aby jego dolna część pokryła się czarnym nalotem.
5. Obróć jajko i opal kolejną część skorupki jajka. Staraj się
nie ścierać palcami czarnego nalotu na jajku. Pokryj całe
jajko czarnym nalotem.
Eksperyment:
1.
2.
3.
4.
5.

Napełnij szklankę do połowy wodą.
Połóż jajko na łyżce.
Delikatnie zanurz całe jajko w wodzie.
Obserwuj jajko z boku przez ściankę szklanki.
Powoli wyjmij jajko za pomocą łyżki. Jajko nie powinno
pozostawać w wodzie dłużej niż minutę.

Obserwacje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaki kolor ma jajko po opaleniu?
Jak wygląda jajko po zanurzeniu w wodzie?
Czy całe jajko zmieniło kolor po zanurzeniu w wodzie?
Jak wygląda powierzchnia jajka zanurzonego w wodzie?
Jak wygląda jajko po wyjęciu z wody?
Jakie wydają się w dotyku poszczególne części jajka po
wyjęciu z wody?

Komentarz:
Do palenia się świeczki niezbędny jest tlen. Jest on zużywany podczas spalania świeczki i zamienia się w tym procesie na dwutlenek węgla (oznaczany
symbolem CO2) oraz parę wodną. Jednak gdy w płomień włożymy np. jajko,
to świeczka nie spala się całkowicie – wydziela się wtedy m.in. sadza, która pokrywa skorupkę jajka tworząc czarny nalot. Sadza zawiera w swoim
składzie chemicznym węgiel (oznaczany symbolem chemicznym C). Jest to
substancja hydrofobowa, czyli taka, która „nie lubi” kontaktu z wodą i stara
się go unikać. Dlatego też po zanurzeniu w wodzie „stara się ochronić przed
wodą” i otacza się powietrzem. W miejscach, gdzie warstwa sadzy jest gruba, jajko zanurzone w wodzie pokrywa się grubą warstwą powietrza. Z tego
powodu nie obserwujemy czarnego koloru jajka, natomiast wydaje nam się,
że jajko jest srebrne, ponieważ widzimy je poprzez otoczkę powietrza (jeśli
się dobrze przyjrzysz, to zauważysz jakby opalone jajko zanurzone w wodzie było zamknięte w bańce powietrza). W miejscach, gdzie warstwa sadzy
jest zbyt cienka, również warstwa przylegającego powietrza jest niewielka
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lub nie ma jej wcale, dlatego te miejsca na skorupce widzimy w kolorze
czarnym.
Po wyjęciu jajka z wody w miejscach, gdzie wcześniej był widoczny srebrny
kolor (czyli tam gdzie sadzy było dużo, a jajko było otulone powietrzem) skorupka pozostała sucha. Natomiast w miejscach, gdzie sadzy było mało, jajko
stało się mokre – ponieważ nie było tam powietrza, które chroniłoby je przed
wodą.
Pomyśl:
1. Czy łatwo jest umyć przedmioty ubrudzone sadzą? Dlaczego?

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Eksperyment Łańcuchowy
Serdecznie zapraszamy całe rodziny, klasy oraz indywidualnych pasjonatów fizyki i techniki na pokazy finałowe w dniu 9 czerwca 2018 roku,
w których zaprezentują się drużyny z całej Polski w różnych kategoriach wiekowych. Wstęp wolny!
„Fizyka
wszędzie
styka”, dlatego warto uczyć się jej
w każdym wieku. Najlepiej robić to przez zabawę, co w 2018
roku, już po raz szósty, udowodnią uczestnicy Eksperymentu
Łańcuchowego.
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Wyzwanie konkursowe polega na zbudowaniu urządzenia transportującego
metalową kulkę przy wykorzystaniu jak największej liczby zjawisk i praw fizyki.
W konkursie nie ma limitu wiekowego, a jedyne ograniczenie stanowią: wyobraźnia, czas oraz przestrzeń.
Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy” jest połączeniem nauki fizyki z zabawą
i majsterkowaniem. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do wykorzystania fantazji i twórczości w zdobywaniu wiedzy. Nie trzeba
dodawać, że udział w konkursie jest okazją do wspaniałej wspólnej zabawy,
rozwijania umiejętności współpracy w grupie, integracji, a przede wszystkim
jest to niezwykle skuteczna droga do zrozumienia wielu zjawisk fizycznych.
Podczas wielkiego finału, który odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, urządzenia
zostaną połączone w jeden, kilkukrotnie uruchamiany łańcuch.

Urządzenie – główne wytyczne

• transfer kulki powinien trwać od 20 do 120 sekund;
• urządzenie musi zmieścić się na pełnowymiarowej ławce szkolnej;
• poziom skomplikowania zjawisk fizycznych powinien odpowiadać kate-

gorii wiekowej zespołu – przedszkole, szkoła podstawowa (klasy 1–3
oraz 4–8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodziny;
• prawa fizyki mogą posłużyć zarówno do transportu kulki, jak i być uruchamiane przez kulkę w trakcie jej przemieszczania się.
Jury ocenia projekty i urządzenia biorąc pod uwagę: liczbę wykorzystanych
praw fizyki oraz ich umiejętne wyjaśnienie, stopień zaawansowania machiny,
a także pomysłowość i estetykę wykonania. Każda kategoria wiekowa oceniana
jest indywidualnie i w każdej z nich przyznawane są nagrody.
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Harmonogram konkursu

• Do 31 marca 2018 r. – przyjmowanie zgłoszeń
Zgłoszenia dokonać można poprzez formularz online na stronie www.lancuch.if.uj.edu.pl. Po jego wypełnieniu, organizator przesyła zespołowi metalowe kulki, a ten może rozpocząć pracę nad projektem i realizacją machiny.
• Do 14 kwietnia 2018 r. – dostarczenie dokumentacji
Po skonstruowaniu urządzenia drużyna przesyła dokumentację do organizatora, czyli nazwę projektu oraz opis działania machiny. Dokumentację można
uzupełnić materiałami foto i wideo.
• 9 czerwca 2018 r. – finał w Krakowie
Uczestnicy przyjeżdżają na niego wraz ze swoimi urządzeniami, w celu zaprezentowania ich działania.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne są na stronie Eksperymentu Łańcuchowego: www.lancuch.if.uj.edu.pl. Tych, którzy nie zdążyli
się zgłosić do konkrsu w obecnej edycji – zapraszamy do udziału za rok!
Dołącz do nas również na Facebooku:
www.facebook.com/EksperymentLancuchowy.
Organizatorzy
Konkurs organizowany jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Patronat honorowy nad
VI edycją „Eksperymentu Łańcuchowego” objęli: Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski,
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciech Nowak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego Leszek Sirko.

