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Co w zeszycie
Fizyka jest nauką doświadczalną. Oznacza to, że jej prawa odkrywane są na
podstawie doświadczenia oraz że każda teoria fizyczna przed jej powszechnym uznaniem musi zostać potwierdzona empirycznie. Jeśli doświadczenie nie
potwierdza teorii, musi ona zostać odrzucona lub gruntownie zmodyfikowana.
Sam Albert Einstein, wielki fizyk, twórca m.in. Szczególnej Teorii Względności
i Ogólnej Teorii Względności, które zrewolucjonizowały świat w XX w., tak mówił o prymacie eksperymentu w fizyce: Nawet największa liczba pozytywnych
eksperymentów nie dowodzi bezspornie słuszności teorii, ale już pierwszy negatywny staje się jej grobem.
W Neutrinie często zamieszczamy opisy różnego typu eksperymentów, które można wykonać z użyciem materiałów i przyrządów w naszym zasięgu –
takich, które znajdujemy w domu lub w jego otoczeniu. Przyświeca nam inna
myśl Alberta Einsteina dotycząca sposobu uczenia się fizyki: Pierwsze lekcje
nie powinny zawierać niczego poza tym, co jest eksperymentalne i interesujące
do zobaczenia. Ładny eksperyment jest sam w sobie bardziej wartościowy niż
dwadzieścia wzorów wydobytych z naszych umysłów.
W tym zimowym numerze Neutrina prezentujemy kilka bardziej wymagających eksperymentów, które każdy może wykonać w domu, zamiast uczyć się
tylko „suchej teorii” na lekcjach fizyki. Mamy nadzieję, że Czytelnicy sięgną
po nie w długie zimowe wieczory. Doświadczenia pochodzą z Ogólnopolskiego
Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.
Zachęcamy Czytelników do nieustannego eksperymentowania (oczywiście,
z zachowaniem reguł bezpieczeństwa). Jest jeszcze tyle do odkrycia!
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Prawo rozpadu promieniotwórczego
Przygotuj:
¾¾ 200 jednakowych monet, np. jednogroszówek
¾¾ zamykane pudełko kartonowe o wymiarach około 40 cm × 30 cm i dowolnej
wysokości lub większe, np. na buty
¾¾ dwie kredki lub pisaki różnych kolorów
¾¾ 4 kartki papieru formatu A4
¾¾ drukarkę (jeśli nie posiadasz, to przygotuj linijkę o długości co najmniej 15 cm)
Zadanie:
Wydrukuj cztery egzemplarze ostatniej strony opisu tego doświadczenia (tabelka i układ współrzędnych). Jeśli nie posiadasz drukarki, to przerysuj tabelkę
i układ współrzędnych.
Eksperyment:
Pudełko postaw na stole lub na podłodze.
Do pudełka wsyp wszystkie monety i ustaw je wszystkie orłem do góry.
Zamknij pudełko przykrywką.
W tabeli w wierszu „numer próby 0” w kolumnie „orzeł” wpisz posiadaną
liczbę monet, w polu „reszka” wpisz zero.
5. Kilka razy energicznie potrząśnij pudełkiem do góry i w dół i na boki, tak
aby było wyraźnie słychać, że monety odbijają się od ścianek pudełka.
6. Połóż pudełko na stole i otwórz je.
7. Pozbieraj, policz i odłóż na bok wszystkie monety, które upadły reszką do
góry.
8. Wynik zanotuj w tabelce w kolumnie „reszka” w wierszu „numer próby 1”,
a kredką wybranego koloru zaznacz kropkę na wykresie na odpowiedniej
wysokości nad cyfrą „1” znajdującą się na osi poziomej.
9. Policz monety pozostałe w pudełku, wynik zanotuj w tabelce w kolumnie
„orzeł” w wierszu „numer próby 1” oraz zaznacz drugą kredką na wykresie
na odpowiedniej wysokości nad cyfrą „1” znajdującą się na osi poziomej.
10. Czynności 3–9 powtórz jeszcze pięć razy. Za każdym razem w tabeli wpisuj liczbę monet, które w danej próbie upadły orłem do góry oraz łączną
liczbę odłożonych monet, które upadły reszką do góry (razem z tymi zebranymi przy wcześniejszych próbach). Wyniki zaznaczaj na wykresie nad
liczbą oznaczającą numer próby.
11. Całe doświadczenie wykonaj cztery razy, za każdym razem wypełniając
nową tabelkę i rysując nowy wykres.
1.
2.
3.
4.

Obserwacje:
Ile razy (w przybliżeniu) po każdej próbie (serii wstrząsania pudełkiem)
maleje liczba monet, które upadły orłem do góry?
2. Ile razy (w przybliżeniu) w stosunku do początkowej liczby monet zmalała
liczba monet, które upadły orłem do góry w trzeciej próbie?
3. W jaki sposób w kolejnych próbach zmienia się łączna liczba monet, które
upadły reszką do góry?
4. Czy zliczane liczby monet przy tych samych numerach prób we wszystkich
powtórzeniach doświadczenia były jednakowe?
1.
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Komentarz:
Jeśli moneta jest symetryczna (z żadnej strony nie jest „cięższa”), to prawdopodobieństwo wypadnięcia orła przy rzucie taką monetą jest takie samo, jak
prawdopodobieństwo wypadnięcia reszki i wynosi ½, czyli 50%. Dlatego, jeśli
podrzucimy dużą liczbę monet, to najbardziej prawdopodobne jest, że połowa
z nich upadnie orłem do góry, a połowa – reszką. Przy małej liczbie występują
odstępstwa od tej reguły.
Materia składa się z atomów, w których centrum znajdują się jądra atomowe. Te z kolei składają się z neutronów i protonów. Jądra atomowe różnych pierwiastków zawierają różne liczby protonów. Jądra atomowe większości
znanych pierwiastków istnieją w odmianach (tzw. izotopach), które są promieniotwórcze. Ulegają one rozpadowi, czyli zamieniają się w jądra innego pierwiastka i równocześnie emitują promieniowanie jądrowe. Nie można
przewidzieć wcześniej, kiedy dane jądro ulegnie rozpadowi jądrowemu. Można
tylko oszacować, że w danym czasie, zwanym czasem połowicznego zaniku, w przybliżeniu połowa jąder atomowych danego rodzaju znajdujących
się w rozważanej grupie ulegnie rozpadowi, a połowa (50%) – nie. Zgodnie
z prawem rozpadu promieniotwórczego w ciągu kolejnego czasu połowicznego zaniku rozpadowi ulegnie znowu połowa jąder atomowych, ale tych, które
wcześniej jeszcze nie uległy rozpadowi, czyli ¼ początkowej liczby jąder. Zatem
pozostanie nienaruszone ¼, czyli 25% początkowej liczby jąder itd. W miarę
upływu czasu zmniejsza się więc liczba jąder, które jeszcze nie uległy rozpadowi (w doświadczeniu symbolizowanych przez monety, które upadły orłem do
góry), a zwiększa się liczba jąder, na które następuje zamiana (monety, które
upadły reszką do góry). W odróżnieniu
od przeprowadzonego doświadczenia,
gdzie „zamiana” orzełków w reszki następowała skokowo w chwili wstrząśnięcia zamkniętym pudełkiem, jądra
atomowe ulegają rozpadowi przez cały
czas. Liczby tych jąder, które uległy
rozpadowi, oraz tych, które jeszcze nie
uległy rozpadowi, zmieniają się w sposób ciągły, jak na poniższym wykresie.
N0 oznacza początkową liczbę jąder
atomowych, a T1/2 czas połowicznego
rozpadu.
Wyniki otrzymane w kolejnych powtórzeniach doświadczenia nie są takie
same. Jest to spowodowane losowym charakterem rzutu monetą. Zazwyczaj
liczby „orłów” i „reszek” odnotowanych w trakcie wielu rzutów nie są dokładnie
równe, choć z reguły są zbliżone. Teoretycznie możliwe jest nawet wypadnięcie orła do góry na wszystkich monetach, choć sytuacja taka jest bardzo mało
prawdopodobna.
Pytania:
Po ilu czasach połowicznego rozpadu (licząc od chwili początkowej) liczba jąder, które uległy rozpadowi jest równa liczbie jąder, które nie uległy
rozpadowi?
2. Po ilu czasach połowicznego rozpadu (licząc od chwili początkowej) liczba
jąder, które uległy rozpadowi jest 3 razy większa od liczby jąder, które nie
uległy rozpadowi?
1.
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Witold Zawadzki
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Camera obscura – od środka

¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Przygotuj:
rolkę folii aluminiowej (ok. 4 m)
pomieszczenie z jednym, niewielkim oknem
metr krawiecki
taśmę przezroczystą
zaostrzony ołówek
lupę lub okrągły kieliszek z wodą
białą kartkę A4 lub A3

Uwaga: Okno pomieszczenia powinno wychodzić na zewnątrz. Ważne jest, aby podczas wykonywania doświadczenia pomieszczenie było
bardzo zaciemnione. Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się drzwi z szybą, trzeba na tych drzwiach zawiesić koc lub inną dużą płachtę materiału, aby światło nie wpadało przez drzwi. Można też zastawić drzwi
jakimś przedmiotem.

Obraz domu na zewnątrz widziany z wnętrza camery obscury

Zadanie 1:
Jeśli okno posiada żaluzję, podnieś ją do samej góry, żeby odsłonić widok
za oknem.
2. Popatrz przez okno i zapamiętaj, co widzisz na wprost.
3. Zbliż lupę lub kieliszek z wodą do ściany naprzeciwko okna (soczewka lupy powinna być ustawiona równolegle do ściany) i popatrz gołym
okiem na obraz, jaki powstaje na ścianie. Jeśli obraz jest niewyraźny, odsuwaj lupę lub kieliszek od ściany w stronę okna do chwili, gdy obraz
stanie się wyraźny. W trakcie odsuwania nie obracaj lupy lub kieliszka.
1.

Obserwacje:
Czy obraz zewnętrznych obiektów widziany na ścianie naprzeciwko okna
jest prosty czy odwrócony?
2. Czy obraz zewnętrznych obiektów widziany na ścianie naprzeciwko okna
jest pomniejszony, powiększony czy równy wielkości tych obiektów?
1.
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Zadanie 2:
Zmierz szerokość i długość szyby okiennej.
Jeżeli szyba twojego okna jest węższa niż 30 cm, wytnij z folii aluminiowej
jeden pasek o długości większej o 20 cm od wysokości tego okna. Jeżeli
szerokość szyby okiennej mieści się w granicach 30-59 cm, utnij dwa takie
paski. Jeżeli szerokość szyby okiennej mieści się w granicach 59-88 cm,
utnij trzy takie paski.
3. Jeśli masz dwa lub trzy paski folii aluminiowej, połącz je taśmą przezroczystą, tak aby utworzyć prostokąt o wymiarach nieco większych od twojej
szyby okiennej (po kilka centymetrów z każdej strony).
4. Tak przygotowany prostokąt zanieś do wybranego wcześniej pomieszczenia i ostrożnie przyklej taśmą przezroczystą do obramowania szyby.
1.
2.

Uwaga: podczas sklejania pasków oraz przyklejania aluminiowego
prostokąta do okna trzeba zachować ostrożność, gdyż folia aluminiowa łatwo się rozdziera. Jeśli jednak rozdarcie nie będzie zbyt duże,
można je naprawić, nakładając na rozdarcie nowy kawałek folii aluminiowej i przyklejając go do prostokąta.
Włącz światło w pomieszczeniu.
Na środku folii aluminiowej zrób grafitem ołówka niewielką dziurkę. Następnie powoli rozszerzaj tę dziurkę, podważając folię ołówkiem naokoło
brzegu dziurki. Ostatecznie dziurka powinna mieć średnicę około
1,5 cm i być w miarę okrągła. Jeśli jest za duża, możesz ją pomniejszyć, ostrożnie naklejając wokół niej paski folii aluminiowej.
3. Zgaś światło. Sprawdź, skąd – oprócz dziurki w folii na szybie – dociera
jeszcze światło. W razie konieczności zasłoń wszystkie te miejsca materiałami oraz przedmiotami.
Uwaga: jeżeli na folii podczas jej montowania pojawiły się drobne dziurki, można ich nie zaklejać, gdyż nie będą one przeszkadzały
w wykonaniu eksperymentu.
1. Zamknij drzwi. W razie konieczności osłoń drzwi materiałem lub przedmiotami, aby i przez nie do pomieszczenia nie dochodziły promienie światła.
Eksperyment – cz.1:
1. Odczekaj około 1 minuty, aby twoje oczy przyzwyczaiły się do ciemnego
pomieszczenia.
2. Rozejrzyj się dookoła.
Obserwacje:
1. Co widzisz na ścianie naprzeciwko okna?
2. Co widzisz na kartce, stojąc z nią naprzeciwko okna?
1.
2.

Eksperyment – cz.2:
Przybliż się do okna z kartką papieru ustawioną równolegle do powierzchni
szyby.
Obserwacje:
1. Jak zmienia się obraz na kartce, gdy przybliżasz ją do okna, a jak, gdy ją
od niego oddalasz?
1.

Komentarz:
Człowiek widzi otaczający go świat dzieki temu, że posiada zmysł wzroku. Narządem wzroku jest para oczu. Każde oko posiada m. in. źrenicę, soczewkę
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i siatkówkę. Źrenica wpuszcza światło do oka. Im ciemniej jest na zewnątrz,
tym źrenica oka bardziej rozszerzona, aby wpuścić do oka więcej światła. Natomiast w jasne słoneczne dni lub przy mocnym oświetleniu źrenica oka bardzo
się zwęża, żeby nadmiar promieni słonecznych nie uszkodził oka.
Po przejściu przez źrenicę światło pada na soczewkę. Soczewka posiada
zdolność akomodacji, czyli przystosowania swych wymiarów do tego, z jakiej
odległości oglądane są przedmioty. U człowieka o dobrym wzroku soczewka zawsze tak dostosowuje swoje rozmiary, aby na siatkówce oka powstał wyraźny
obraz. U osób z wadami wzroku soczewka nie potrafi się w pełni dostosować do
wszystkich przypadków, dlatego osoby takie potrzebują okularów, żeby lepiej
widzieć. Dalekowidz potrzebuje okularów do czytania, a krótkowidz – do patrzenia w dal.
Po przejściu przez soczewkę promienie trafiają na siatkówkę, gdzie
tworzą obraz. Jest on zawsze odwrócony. Dopiero mózg odwraca ten
obraz po raz wtóry, aby człowiek widział obiekty takimi, jakie są w rzeczywistości.
Gdy zgasło światło w pomieszczeniu wybranym przez ciebie do
eksperymentu i zapanowała ciemność, źrenice twoich oczu przez
chwilę dostosowywały się do nowych warunków. Gdy wystarczająco się rozszerzyły, na ścianie naprzeciwko
okna z zasłoną z folii aluminiowej można było dojrzeć obraz widoku za oknem.
Obraz ten był dość dużych rozmiarów i odwrócony. Obraz ten powstaje, ponieważ do pomieszczenia przez małą dziurkę dostają się promienie światła odbite
od obiektu na zewnątrz. Promienie światła rozchodzą się po liniach prostych.
Światło pochodzące od pojedynczego punktu obiektu znajdującego się za oknem, po przejściu przez małą dziurkę w folii aluminiowej oświetla tylko jeden
punkt (a właściwie malutkie kółko) na ścianie.
Podobny obraz można było wytworzyć na ścianie przy użyciu lupy lub kieliszka z wodą, które są soczewkami. Soczewki tego typu skupiają promienie,
dlatego powstające obrazy są znacznie pomniejszone.
Całe pomieszczenie wraz z konstrukcją foliową na oknie stało się wielką camerą obscurą, dzięki której bez typowych szklanych soczewek można odwrócić
i zarejestrować obrazy różnych obiektów.

Dagmara Sokołowska
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Kolorowy zawrót głowy
Przygotuj:
¾¾ kartkę A4 (21 cm × 29,7 cm) grubego, ciemnego papieru (najlepiej czarnego)
¾¾ prostokątną formę do ciasta lub szklane naczynie do pieczenia, w którym
zmieścisz kartkę formatu A4
¾¾ przeźroczysty lakier do paznokci
¾¾ rękawiczki jednorazowe
¾¾ dwa listki ręcznika papierowego
Uwaga: Lakier do paznokci jest trudno usuwalny! Postaraj się nie zachlapać nim żadnej powierzchni.
Uwaga: Lakier do paznokci posiada charakterystyczny zapach. Doświadczenie wykonuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Zadanie:
Złóż ręcznik papierowy na pół i połóż na
stole.
2. Umieść czarną kartkę papieru na dnie formy do ciasta lub szklanego naczynia do
pieczenia.
3. Napełnij naczynie wodą tak, aby woda sięgała 1 cm nad kartkę.
4. Załóż rękawiczki jednorazowe.
5. Ostrożnie otwórz buteleczkę z lakierem do
paznokci. Nie nachylaj się nad nią, ani
nie wąchaj lakieru. Zamieszaj pędzelkiem w buteleczce i wyciągnij go z buteleczki.
6. Ostrożnie przenieś pędzelek nad naczynie
z wodą i zbliż go na wysokość około 5 cm
nad taflę wody.
7. Upuść dokładnie jedną kroplę lakieru na powierzchnię wody.
8. Kropla lakieru powinna szybko rozpłynąć się po powierzchni wody, tworząc
szeroki krąg na wodzie. Warstwa ta jest tak cienka, że ma grubość zaledwie ułamka mikrometra.
9. Odczekaj 5 minut na wyschnięcie lakieru. Krawędzie plamy zazwyczaj lekko się marszczą i schną szybko, środek potrzebuje na wyschnięcie trochę
więcej czasu.
10. Chwyć za dwa końce papieru przy tej samej krawędzi i powoli unieś papier
z wody, upewniając się, że krawędzie lakieru znajdą się w obrębie kartki.
11. Bardzo powoli przechyl nieco kartkę tak, aby większość wody
z niej spłynęła.
12. Przechyl kartkę do pionowej pozycji i pozwól wodzie kapać przez około
15 sekund, a następnie umieść kartkę do wyschnięcia na ręczniku papierowym. Nie umieszczaj mokrej kartki na kaloryferze, ani innym
źródle ciepła.
1.

8

Neutrino 47

Eksperyment – cz. 1:
Po 10 minutach schnięcia ostrożnie weź kartkę do ręki (na ręczniku papierowym) i zmieniając kąt padania światła oraz kąt patrzenia na plamę
lakieru, spróbuj zaobserwować kolory w cienkiej warstwie.
Obserwacje – cz. 1:
1. Czy gdy poruszasz kartką, zmieniają się kolory, które widzisz?
1.

Eksperyment – cz.2:
Połóż kartkę płasko na dłoniach i podejdź pod źródło światła padające
z góry.
2. Podnieś kartkę mniej więcej na wysokość brody.
3. Obróć kartkę w swoją stronę o kąt około 45 stopni, czyli połowę kąta prostego i obserwuj pojawiające się kolory.
4. Patrząc na kartkę, porównaj kolory które widzisz z tabelą na następnej
sronie.
1.

1.
2.

Obserwacje – cz. 2:
Jakie kolory możesz zaobserwować?
W jakiej kolejności ułożone są kolory w świetle odbitym od cienkiej warstwy?

Komentarz:
Zapewne wielokrotnie, idąc mokrą ulicą, widziałeś plamy oleju mieniące się
w świetle najróżniejszymi kolorami tęczy
lub bańki mydlane o kolorowych ściankach? Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd
biorą się te kolory? Barwy, które obserwujemy, wynikają z kilku ciekawych właściwości światła.
Jeżeli światło napotyka na swojej drodze granicę dwóch ośrodków (w których
rozchodzi się z różnymi prędkościami),
ulega zjawisku załamania. Jeśli światło złożone jest z różnych barw, to ulega
także rozszczepieniu, czyli rozdzieleniu na barwy składowe (podobnie jak
w tęczy). Pewna część światła padającego nie załamuje się, lecz ulega odbiciu
od powierzchni ośrodka. Jeśli ośrodek, na który pada światło jest nieprzezroczysty, wtedy występuje tylko zjawisko
odbicia.
Dwie spotykające się fale o tej samej
barwie mogą nakładać się na siebie (rysunek z prawej). W wyniku tego nakładania fale mogą się wzmacniać lub wygaszać. Jeśli fale świetlne odbite od górnej
powierzchni cienkiej warstwy lakieru i od
jego dolnej powierzchni spotykają się
maksimum z maksimum (czyli „górka
Przykład nakładania się dwóch fal
z górką”), a minimum z minimum (czyli
„dolinka z dolinką”), to fala ulega wzmocnieniu – widzimy jasny obszar danego
koloru. Jeśli fale te spotykają się maksimum z minimum („górka” jednej fali
z „dolinką” drugiej), to fala ulega wygaszeniu – nie widać fali w tym kolorze.
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Gdy promień światła pada na cienką
warstwę lakieru, część tego promienia odbija się od warstwy, a druga część przechodzi do lakieru. Następnie odbija się ona
od dolnej powierzchni lakieru i wraca przez
lakier na powierzchnię. Nad powierzchnią
dochodzi zatem do nałożenia się na siebie tych dwóch części (dwóch promieni) –
tego, który od razu odbił się od powierzchni lakieru i tego, który „przewędrował”
tam i z powrotem przez warstwę lakieru.
W zależności od grubości warstwy te dwa
promienie po ponownym spotkaniu albo
się wzmocnią, albo wygaszą.
Przy danej grubości warstwy z białego światła padającego na lakier wygaszą się wszystkie kolory, oprócz jednego, który się wzmocni i trafi do oka obserwatora. Obserwacja koloru wzmacniających się promieni umożliwia pomiar
grubości warstwy.
Dla kąta padania światła równego 45 stopni i współczynnika załamania
światła dla lakieru wynoszącego 1,42 wzór pozwalający obliczyć grubości
warstw najbliższych ciemnemu centrum plamy, w zależności od koloru światła
odbitego wygląda następująco:
d = 0,203 · w [nm],
gdzie: d – grubość warstwy [nm], w - średnia długość fali [nm].
Długości fali w nanometrach odpowiadające poszczególnym kolorom:
Barwa światła

Zakres długości fal [nm]

w [nm]

Fioletowa

380-436

408

Niebieska

436-470

453

Niebieskozielona

470-500

485

Zielona

500-530

515

Zielonożółta

530-566

548

Żółta

566-589

577

Pomarańczowa

589-620

605

Czerwona

620-780

650

Pytania:
Czy otrzymana warstwa ma wszędzie taką samą grubość?
W którym miejscu plamy znajduje się najgrubsza warstwa lakieru? Ile wynosi jej grubość?
3. Jaki kolor odpowiada najmniejszej grubości lakieru? A jaki największej? Ile
wynoszą te grubości?
4. Jeśli grubość ludzkiego włosa wynosi około 0,1 mm, to ile razy cieńszy jest
obszar najgrubszej otrzymanej warstwy?
Krzysztof Grochot
1.
2.
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Elektroskop

¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.

Przygotuj:
pusty słoik o pojemności co najmniej 1 litra
kawałek tektury formatu A5 (14,8 cm × 21 cm)
słomkę do napojów
nożyczki
kawałek miedzianego drutu o długości 30-40 cm
kawałek folii aluminiowej o rozmiarach około 10 cm × 10 cm
taśmę izolacyjną
szklany słoik dowolnej pojemności
plastikowy grzebień do włosów
napompowany balon
metalową łyżkę do zupy
kartkę papieru
Zadanie:
Za pomocą ołówka odrysuj na kartonie kształt otworu słoika i wytnij. Na
środku otrzymanego koła, za pomocą końcówki nożyczek, wykonaj niewielki otwór.
Jedną końcówkę miedzianego drucika zwiń i ukształtuj w formie płaskiej
spirali (na kształt muszli ślimaka). Prosty kawałek, który pozostał, powinien mieć długość około 10 cm.
Z przygotowanej słomki odetnij prosty fragment
o długości około 6 cm; reszta słomki nie będzie
już potrzebna. Otrzymany fragment przełóż przez
wycięty w kartonie otwór, tak aby po obu jego
stronach wystawała taka sama długość słomki.
Styk rurki i kartonu usztywnij z dwóch stron za
pomocą taśmy izolacyjnej, tworząc kołnierzyk
nachodzący jednocześnie na rurkę i karton.
Przez słomkę przewlecz prosty kawałek drutu
i uformuj jego drugi koniec tak, by miał postać haczyka.
Za pomocą taśmy izolacyjnej usztywnij połączenie, tak aby drucik nie poruszał się wewnątrz słomki.
Z gładkiego arkusza folii aluminiowej wytnij dwa jednakowe elementy
w kształcie gruszki o długości około 4 cm. W ich węższej części wykonaj
niewielki otwór (przebij folię drucikiem).
Zawieś przygotowane kawałki folii na haczyku tak, aby mogły swobodnie
się poruszać. Będą to tak zwane listki elektroskopu.
Kartonik wraz z całą konstrukcją nałóż na otwór słoika, tak aby spirala
znajdowała się na zewnątrz, a kartonik tworzył wieczko słoika. Wieczko
przyklej i uszczelnij taśmą izolacyjną.
Eksperyment – cz. 1:
Grzebień do włosów potrzyj o ubranie i zbliżaj powoli do miedzianej spirali
elektroskopu, nie dotykając jej grzebieniem. Następnie powoli odsuwaj
grzebień, obserwując uważnie aluminiowe elementy.
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Obserwacje – cz. 1:
Co dzieje się z listkami elektroskopu wraz ze zbliżaniem, a następnie odsuwaniem grzebienia?
3. Czy listki elektroskopu wróciły do swojego pierwotnego położenia po odsunięciu grzebienia?
2.

Eksperyment – cz. 2:
Potrzyj o ubranie grzebień do włosów, a następnie zbliż go do miedzianej
spirali elektroskopu i dotykaj nim spirali przez około 1 s. Odsuń grzebień.
2. Następnie potrzyj o ubranie napompowany balon i powoli zbliż do elektroskopu na odległość ok. 2 cm, nie dotykając go. Odsuń balon od elektroskopu.
3. Szklany słoik potrzyj kartką papieru i powoli zbliż do spirali elektroskopu na
odległość ok. 2 cm, nie dotykając go. Odsuń słoik od elektroskopu.
1.

Obserwacje – cz. 2:
Co się stało z listkami elektroskopu po zbliżeniu napompowanego balonu
do naelektryzowanego elektroskopu?
2. Co się stało z listkami elektroskopu po zbliżeniu słoika do naelektryzowanego elektroskopu?
1.

Komentarz:
Ze zjawiskiem elektryzowania różnych przedmiotów spotykasz się prawie codziennie. Na pewno nie raz zdarzało ci się widzieć, jak rozczesywane włosy
„przyklejały się” do grzebienia, a podczas zdejmowania noszonego cały dzień
swetra słychać było trzaski.
Materia zbudowana jest z atomów, te zaś posiadają w sobie równą ilość ładunków ujemnych, zlokalizowanych w elektronach i ładunków dodatnich, znajdujących się w protonach w jądrze atomowym. Ładunki tego samego znaku
(np. dodatnie z dodatnimi) odpychają się, natomiast ładunki różnych znaków
(ujemne z dodatnimi) przyciągają się. Elektrony obdarzone ładunkami ujemnymi
mogą łatwo przechodzić pomiędzy ciałami w wyniku pocierania jednego przedmiotu o drugi lub poprzez dotyk. Elektryzowanie przez dotyk zachodziło wtedy,
gdy dotknęliśmy spirali elektroskopu grzebieniem. W efekcie, po takim przejściu
plastikowy grzebień przekazał część nadmiarowego ładunku ujemnego do elektroskopu, który naładował się ujemnie. W przypadku dotknięcia elektroskopu
ciałem naładowanym dodatnio, pewna ilość ładunku ujemnego z elektroskopu
przechodzi do tego ciała. W wyniku tego w elektroskopie powstaje nadmiar ładunków dodatnich. Mówimy wtedy, że elektroskop naładował się dodatnio.
Przedmioty elektryzują się ładunkiem określonego rodzaju np. skórzany
pasek, wełniany sweter lub szkło elektryzują się ładunkiem dodatnim, a plastikowy grzebień – ujemnym. Przyrząd, który może mierzyć, czy dane ciało
jest naelektryzowane i jak duży nadmiar ładunku danego rodzaju się na nim
znajduje, nazywamy elektroskopem. W przypadku, gdy do elektroskopu zbliżamy ciało naelektryzowane tym samym ładunkiem co elektroskop, aluminiowe listki odchylają się od siebie jeszcze bardziej. Obserwowaliśmy to podczas
zbliżania do elektroskopu naelektryzowanego balonu. Jeśli do naładowanego
elektroskopu zbliżamy przedmiot naładowany ładunkiem przeciwnym – listki
elektroskopu zbliżą się do siebie. Takie zjawisko obserwowaliśmy, zbliżając do
spirali elektroskopu potarty papierem szklany słoik. Jeśli wiemy jakim ładunkiem naładowany jest elektroskop, możemy łatwo stwierdzić czy ciało, które
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do niego zbliżamy, jest naładowane dodatnio czy ujemnie. Pomocna może być
w tym tabelka zamieszona poniżej.

1.

Elektroskop
naładowany jest…

Ładunek ciała, które
zbliżamy…

Co się dzieje z blaszkami…

dodatnio

ujemny

zbliżają się do siebie

dodatnio

dodatni

oddalają się od siebie

ujemnie

dodatni

zbliżają się do siebie

ujemnie

ujemny

oddalają się od siebie

Pytania:
Jakie inne przedmioty, które możesz znaleźć w domu, elektryzują się dodatnio, a jakie ujemnie?
Krzysztof Grochot

Fazy Księżyca

Źródło: Wikipedia/Fazy Księżyca; CC BY-SA 3.0

¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Przygotuj:
kartkę papieru A4
długopis lub pisak
kawałek kredy lub drugą kartkę papieru
jabłko lub piłeczkę
patyk do szaszłyków
lampkę biurkową lub latarkę
kompas lub smartfon z kompasem

Zadanie 1:
Wybierz jakieś miejsce koło domu, z którego jest dobrze widoczny jak
największy fragment nieba.
2. Określ w tym miejscu kierunki geograficzne: wschód (E), zachód (W), północ (N), południe (S). Narysuj te kierunki kredą na płaskiej powierzchni
lub zapamiętaj je.
3. Narysuj na kartce papieru tabelkę według wzoru:
1.

data

kształt oświetlonej części tarczy
Księżyca

pora dnia, w której Księżyc
jest widoczny
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Uwaga: To tylko fragment tabelki. Twoja tabelka powinna mieć do 28 pustych
wierszy (rzędów).
Eksperyment – cz. 1:
Przez miesiąc codziennie szukaj Księżyca na niebie o stałych porach: rano
(zaraz po przebudzeniu), tuż po zachodzie Słońca i późnym wieczorem.
2. Uzupełniaj tabelkę, najlepiej codziennie. Jeżeli któregoś dnia zapomnisz
o obserwacji lub niebo będzie zachmurzone, możesz zapisać w tabelce:
brak obserwacji.
Uwaga: Informacje z tabelki służą do porównania z obserwacjami w drugiej
i trzeciej części doświadczenia.
1.

Eksperyment – cz. 2 (do wykonania najlepiej pod koniec trwania
części 1. Eksperymentu):
1. W ciemnym pomieszczeniu zapal małą lampkę na wysokości swoich oczu,
w odległości ponad 1 m od siebie. Wyobraź sobie, że to jest Słońce.
2. Stań przodem do lampki. Weź jabłko lub piłeczkę do lewej dłoni. Wyprostuj
ramię lewej ręki w bok (nie przesuwaj ramienia ani do tyłu, ani do przodu).
Wyobraź sobie, że jabłko lub piłeczka to Księżyc.
3. Zaobserwuj kształt oświetlonej części przedmiotu, który trzymasz w dłoni.
4. Stań tyłem do lampki. Ramię ręki, w której trzymasz jabłko lub piłeczkę,
wyprostuj do przodu i w górę, ponad swoją głowę.
5. Zaobserwuj kształt oświetlonej części jabłka lub piłeczki.
6. Stań przodem do lampki. Weź jabłko lub piłeczkę do prawej dłoni. Wyprostuj
ramię prawej ręki w bok (nie przesuwaj ramienia ani do tyłu, ani do przodu).
7. Zaobserwuj kształt oświetlonej części przedmiotu, który trzymasz w dłoni.
8. Wyciągnij prawą rękę z jabłkiem lub piłeczką do przodu, nieco w dół, tak
aby przedmiot, który trzymasz w dłoni był nieoświetlony od twojej strony.
Obserwacje:
Porównaj obserwacje z 1. i 2. Części eksperymentu.
1. Przypatrz się swoim notatkom w tabelce. Przez jaki okres czasu kształt
oświetlonej części Księżyca przypominał literę D?
2. Przez jaki okres czasu kształt oświetlonej części Księżyca był elipsą lub
okręgiem?
3. Przez jaki okres czasu kształt oświetlonej części Księżyca przypominał literę C?
4. Przez jaki okres czasu Księżyc nie był w ogóle widoczny na niebie, nawet
przy bezchmurnej pogodzie?
5. W jakiej kolejności następowały po sobie sekwencje kształtów: C, D,
O oświetlonej części Księżyca?
6. Gdzie należy po kolej umieszczać jabłko lub piłeczkę w drugiej części eksperymentu, aby obserwować różne kształty oświetlonej części przedmiotu dokładnie w takiej samej kolejności, jak w czasie obserwacji Księżyca na niebie?
Eksperyment – część 3:
Zajrzyj na stronę: https://pl.wikipedia.org/wiki/Faza_Księżyca
Przeczytaj zamieszczone tam informacje oraz obejrzyj animacje.
Komentarz:
Słońce jest gwiazdą znajdującą się najbliżej Ziemi. Księżyc nie jest gwiazdą,
więc sam nie wysyła światła. Może natomiast odbijać światło słoneczne, dlatego jest w widoczny na niebie.
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Księżyc porusza się po orbicie dookoła Ziemi, a Ziemia porusza się po innej
orbicie dookoła Słońca. Księżyc okrąża Ziemię w ciągu około 27 1/3 dnia. Ziemia okrąża Słońce w ciągu roku, a dokładniej 365 1/4 dnia.
Oprócz wędrówki dookoła Słońca, Ziemia obraca się wokół własnej osi. Pełen obrót zajmuje jej w przybliżeniu dobę, czyli 24 godziny.
Księżyc pojawia się na niebie w czterech charakterystycznych postaciach
zwanych fazami Księżyca. Są to: nów (Księżyc niewidoczny), pierwsza
kwadra (Księżyc oświetlony w połowie, a kształt oświetlonej części przypomina literę D), pełnia (oświetlona cała tarcza Księżyca) i trzecia kwadra
(Księżyc oświetlony w połowie, a kształt oświetlonej części przypomina bardzo
grubą literę C). Od nowiu do pełni oświetlona część tarczy Księżyca staje się
coraz większa i przechodzi od cienkiego D do O. Od pełni do nowiu oświetlona
część tarczy Księżyca staje się coraz mniejsza i przechodzi od O do cienkiego C,
a następnie staje się niewidoczna. Pomiędzy dwoma takimi samymi fazami
Księżyca upływa 29 1/2 doby. To, w której fazie znajduje się Księżyc w danym
dniu, zależy od wzajemnego położenia Ziemi, Księżyca i Słońca.
W drugiej części doświadczenia konstruujemy model faz Księżyca. Człowiek
zastępuje Ziemię, lampka – Słońce, a jabłko lub piłeczka – Księżyc.
Kiedy obserwujesz Księżyc w I kwadrze, jego oświetlona część ma kształt
zbliżony do wypełnionej litery D. Łatwo to zapamiętać, gdyż tuż przed i tuż po
pierwszej kwadrze oświetlona część Księżyca jakby się DOPEŁNIA. W dniu
pierwszej kwadry Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w podobnej konfiguracji, jak ty, jabłko (lub piłeczka) i lampka w drugiej części doświadczenia
w punkcie 2.
Kiedy obserwujesz Księżyc w pełni, jego oświetlona część ma kształt zbliżony do wypełnionej litery O. W dniu pełni Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują
się w podobnej konfiguracji, jak ty, jabłko (lub piłeczka) i lampka w drugiej
części doświadczenia w punkcie 4.
Kiedy obserwujesz Księżyc w III kwadrze, jego oświetlona część ma kształt
zbliżony do wypełnionej litery C. Łatwo to zapamiętać, gdyż tuż przed i tuż po
trzeciej kwadrze oświetlona część Księżyca jakby CIENIEJE. Pod koniec trzeciej kwadry Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w podobnej konfiguracji, jak
ty, jabłko (lub piłeczka) i lampka w drugiej części doświadczenia w punkcie 6.
Kiedy Księżyc znajduje się w nowiu, nie widać go nawet na bezchmurnym
niebie. Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w podobnej konfiguracji, jak ty,
jabłko (lub piłeczka) i lampka w drugiej części doświadczenia w punkcie 8.
Dagmara Sokołowska
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Efekt cieplarniany
Przygotuj:
¾¾ półlitrową butelkę po soku lub wodzie, najlepiej szklaną; ważne jest, żeby
butelka miała wąską szyjkę
¾¾ jedną laskę plasteliny
¾¾ 3 plastikowe, łamane rurki do napojów
¾¾ 3 łyżki sody oczyszczonej
¾¾ 1 opakowanie kwasku cytrynowego (20 g)
¾¾ łyżkę
¾¾ lejek (jeśli nie masz lejka, możesz go wykonać z kartki papieru)
¾¾ wodę z kranu
¾¾ 3 jednakowe szklanki lub średniej wielkości słoiki
¾¾ herbatę z hibiskusa
¾¾ miarkę kuchenną
¾¾ czajnik
¾¾ kubek lub filiżankę
¾¾ 2 białe kartki papieru
Zadanie:
Zaparz 1 łyżeczkę herbaty z hibiskusa, zalewając ją gorącą wodą do połowy objętości kubka.
2. Odstaw herbatę do wystygnięcia.
3. Połącz ze sobą plastikowe rurki, tak żeby dłuższa część jednej rurki była włożona do krótszej
części kolejnej rurki. Żeby wsunąć jedną rurkę w drugą, trzeba naciąć lub
zgiąć rurkę wstępującą do kolejnej rurki.
1.

Eksperyment wstępny:
Do obu szklanek wlej po 100 ml wody z kranu.
Ustaw szklanki jedną obok drugiej na kartce papieru.
Do każdej ze szklanek wlej po jednej łyżeczce herbaty z hibiskusa.
Do jednej ze szklanek dosyp szczyptę kwasku cytrynowego i zamieszaj.
Zwróć uwagę na zabarwienie mieszaniny.
Porównaj kolory w obu szklankach.
Odstaw na bok szklankę, do której dosypałeś szczyptę kwasku cytrynowego.
8. Wylej mieszaninę z drugiej szklanki i przepłucz ją wodą z kranu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eksperyment:
Do jednej z pozostałych szklanek wlej 200 ml wody.
Wlej do wody 2 łyżeczki herbaty z hibiskusa i wymieszaj.
Podziel zabarwioną hibiskusem wodę po równo między dwie szklanki.
Ustaw szklanki obok siebie na białej kartce papieru. Drugą kartkę ustaw za
szklankami, tak żeby stanowiła dla nich tło.
5. Porównaj kolor powstałej mieszaniny z kolorem herbaty w kubku.
6. Do butelki po wodzie lub soku wsyp za pomocą lejka 3 łyżki sody oczyszczonej i całe opakowanie (20 g) kwasku cytrynowego.
1.
2.
3.
4.
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7.

Spójrz na rysunek na poprzedniej stronie i za pomocą plasteliny przygotuj
konstrukcję z rurek do umocowania w butelce.
Uwaga: Nie przyklejaj od razu plasteliny do otworu butelki.
8. Poproś drugą osobę, żeby lekko uniosła konstrukcję z rurek.
9. Wlej do butelki z sodą oczyszczoną i kwaskiem cytrynowym 100 ml wody.
10. Zatkajcie szybko otwór butelki plastelinową kulką.
11. Obserwuj, co dzieje się w całym układzie doświadczalnym.
12. Obserwuj uważnie kolor w szklance, w której umieściłeś rurkę.
13. Kiedy mieszanina w butelce przestanie bulgotać, możesz jeszcze delikatnie
potrząsnąć butelką.
14. Porównaj kolor cieczy w szklance z rurką z kolorami cieczy w pozostałych
szklankach.
Obserwacje:
Co działo się w butelce po dodaniu wody do mieszaniny sody oczyszczonej
i kwasku cytrynowego?
2. Co działo się w szklance, w której umieszczona została rurka?
3. Jak zmienił się kolor cieczy w szklance z rurką w porównaniu do koloru
cieczy w drugiej szklance?
4. Czy kolor cieczy w szklance z rurką przypominał kolor cieczy z eksperymentu wstępnego?
1.

Pytania:
Jaki gaz powstawał w reakcji pomiędzy roztworem sody oczyszczonej
a roztworem kwasku cytrynowego?
2. Dlaczego ciecz w szklance z rurką zmieniła kolor?
1.

Komentarz:
W trakcie doświadczenia w butelce zaszła burzliwa reakcja pomiędzy roztworem sody oczyszczonej i roztworem kwasku cytrynowego. Produktem tej reakcji był bezbarwny gaz, który za pomocą konstrukcji z rurek został doprowadzony do szklanki z wodą zabarwioną herbatą z hibiskusa.
Herbata z hibiskusa zmienia swój kolor pod wpływem różnych substancji
chemicznych. Barwniki, które są obecne w kwiatach hibiskusa są naturalnymi
wskaźnikami pomagającymi zobaczyć, czy roztwór jest bardziej kwaśny, jak
np. kwasek cytrynowy, czy bardziej obojętny, jak czysta woda. Hibiskus po
zaparzeniu w kubku ma intensywny czerwony kolor i jest dość kwaśny w smaku. Po dodaniu łyżeczki herbaty z hibiskusa do obojętnej wody kolor hibiskusa
zmienia się na lekko fioletowy. Po dodaniu szczypty kwasku cytrynowego do
jednej ze szklanek, kolor hibiskusa zmienia się na różowy.
W czasie, gdy gaz z rurki trafiał do cieczy w szklance, kolor mieszaniny także zmieniał się z fioletowego na różowy. Oznacza to, że gaz stopniowo zmieniał
mieszaninę na bardziej kwaśną niż mieszanina czystej wody i hibiskusa.
Powstającym w trakcie doświadczenia gazem był dwutlenek węgla (CO2).
Dwutlenek węgla spowodował więc zakwaszenie wody w szklance. Dwutlenek węgla należy do grupy tzw. gazów cieplarnianych, które między innymi
powodują zmiany klimatyczne na Ziemi. Dwutlenek węgla jest produkowany
przede wszystkim w procesach związanych z oddychaniem i rozkładem organizmów, wybuchami wulkanów oraz działalnością człowieka. Wzrost zawartości
dwutlenku węgla w środowisku jest spowodowany np. przez nadmierną wycin-
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kę lasów, spalanie dużej ilości tzw. paliw kopalnych, np. węgla, ropy naftowej
lub gazu ziemnego.

Uproszczony bilans energetyczny Ziemi; źródło: Wikipedia, autor: Adam Rędzikowski; CC BY-SA 4.0

Dwutlenek węgla dobrze rozpuszcza się w wodzie, dlatego część tego gazu
przechodzi z atmosfery do zbiorników wodnych. Przez co, tak samo jak w przeprowadzonym doświadczeniu, woda w jeziorach, morzach czy oceanach staje się coraz bardziej kwaśna. Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu
na organizmy żyjące w wodzie. Niektóre organizmy, jak np. koralowce, małże
i ślimaki, są bardzo wrażliwe na zmiany kwasowości wody, w której żyją. Jeśli
woda jest zbyt kwaśna, organizmy te mają problemy z prawidłowym funkcjonowaniem i bardzo trudno im budować swoje muszelki i szkieleciki. Osłabienie
lub zniszczenie drobnych wodnych organizmów, może mieć też duży wpływ na
większe organizmy, które się nimi żywią.
Justyna Kniaź
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Przygotuj:
1 owoc kiwi
5 g soli (1 łyżeczkę)
10 g płynu do mycia naczyń (5 łyżeczek)
obieraczkę do warzyw
deskę do krojenia
nóż
blender lub mikser
plastikowy pojemnik o pojemności min. 0,5 l
wagę kuchenną
spirytus salicylowy
czajnik z wodą
słoik około 0,5 l
garnek, w którym zmieści się przygotowany słoik
papierowy filtr do kawy
mały lejek
szklankę lub słoik, na którym utrzyma się lejek
duży kieliszek lub literatkę
1 patyczek do szaszłyków

Zadanie:
Buteleczkę ze spirytusem salicylowym włóż do zamrażalnika dzień przed
rozpoczęciem eksperymentu.
2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem eksperymentu zagotuj wodę w czajniku. Pozostaw ją do przestygnięcia na około 15 minut. W jednym z etapów doświadczenia będziesz potrzebować wody, której temperatura wynosi około 60 °C
Uwaga! Nigdy nie spożywaj, ani nawet nie próbuj substancji używanych w doświadczeniach!
1.

Eksperyment:
Obierz kiwi ze skórki i pokrój owoc na małe kawałki.
W plastikowym pojemniku przygotuj mieszaninę 90 g wody z kranu, 10 g
płynu do mycia naczyń i 5 g soli kuchennej. Wymieszaj wszystkie składniki.
3. Do ciekłej mieszaniny dosyp pokrojone kiwi.
4. Miksuj blenderem wszystkie składniki przez około 5 sekund.
5. Przelej powstałą mieszaninę do słoiczka.
6. Wodę, którą zagotowałeś przed rozpoczęciem eksperymentu, wlej do garnka.
7. Włóż słoik ze zmiksowaną mieszaniną do garnka i mieszaj ostrożnie jego
zawartość przez około 5 minut.
8. Połóż lejek na szklance lub słoiku i umieść w nim filtr do kawy.
9. Wlej do filtra zmiksowaną mieszaninę i poczekaj około 5 minut. W tym
czasie mieszanina nieco się przefiltruje. W dalszej części eksperymentu
będziesz potrzebować 2 łyżek przesączonej cieczy. Pozostałą w filtrze mieszaninę możesz wyrzucić.
10. Wlej dwie łyżki przesączonej, zielonej cieczy do kieliszka lub literatki.
11. Wyjmij z zamrażalnika buteleczkę spirytusu salicylowego.
12. Powoli, najlepiej lejąc po ściankach kieliszka, dodaj do niego dwie łyżki
spirytusu salicylowego.
1.
2.
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Uwaga! Spirytus nie może zmieszać się z zieloną cieczą. Powinny się utworzyć
dwie warstwy.
13. Obserwuj, co dzieje się na granicy obu cieczy.
Obserwacje:
Co się stało po utworzeniu dwuwarstwowej mieszaniny spirytusu salicylowego i zielonej cieczy uzyskanej podczas filtracji?
2. Czy na granicy dwóch cieczy osadzają się pęcherzyki bezbarwnego gazu?
1.

Uwaga! Po chwili obserwacji możesz spróbować wyjąć powstałą galaretowatą substancję przy pomocy drewnianego patyczka do szaszłyków.
1.

Pytanie:
Jak jest zbudowana komórka roślinna?

Komentarz:
Wszystkie czynności przeprowadzone podczas tego eksperymentu miały
na celu wyizolowanie z komórek kiwi jego DNA. DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, jest nośnikiem informacji genetycznej wszystkich żywych organizmów. Informacja genetyczna jest instrukcją do budowania białek, a z nich
– wszystkich elementów tworzących komórki, tkanki, a w końcu całe organizmy. DNA jest obecne w każdej komórce roślinnej i zwierzęcej. Cząsteczka DNA
jest zbudowana z długich, skręconych wokół siebie dwóch nitek. Ta specyficzna
struktura DNA nosi nazwę podwójnej helisy. DNA jest związkiem polimerowym, tzw. biopolimerem. Jak każdy polimer, DNA powstaje przez połączenie
pojedynczych, małych, powtarzających się na całej długości łańcucha elementów, zwanych monomerami. W przypadku DNA monomerami są tzw. nukleotydy. Połączenie nitek w strukturze DNA jest możliwe dzięki pasującym do siebie nawzajem elementom składowym nukleotydów, które nazywamy zasadami
azotowymi. W DNA występują cztery różne zasady azotowe: guanina, adenina, cytozyna oraz tymina. To ich dopasowanie umożliwia wytworzenie wiązań
wodorowych miedzy dwoma nićmi DNA.
Przeprowadzone doświadczenie można podzielić na trzy główne procesy.
W pierwszej części sporządzono mieszaninę soli, wody i płynu do mycia naczyń
i wymieszano ją z rozdrobnionym kiwi. DNA jest ukryte we wnętrzu komórki.
Dlatego w tym etapie doświadczenia rozbijane były błony komórkowe, otoczki
jąder komórkowych, a także błony organelli znajdujących się wewnątrz komórki.
Kolejnym niezbędnym krokiem było umieszczenie słoika z rozdrobnioną mieszaniną w gorącej wodzie. Ten etap nazywamy inkubacją. Inkubacja
w tym przypadku przyśpiesza rozpad błon komórkowych. Dzięki niej zachodzi
również dezaktywacja enzymów mogących strawić DNA.
W końcowym etapie doświadczenia nastąpiło wytrącenie DNA z roztworu
przesączonego przez filtr do kawy przy pomocy zimnego etanolu. Etanol jest
głównym składnikiem spirytusu salicylowego. Końcowym produktem eksperymentu były cienkie, galaretowate nitki, do których „przyklejały” się pęcherzyki
powietrza.
2.
3.

Pomyśl:
Czy DNA roślin i zwierząt jest zbudowane w ten sam sposób?
Czy DNA to jedyny kwas nukleinowy występujący w komórkach?
Justyna Kniaź
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Wodny silniczek
Przygotuj:
¾¾ pusty karton po mleku lub soku o pojemności 1 l (o kwadratowym dnie)
¾¾ gruby gwóźdź (ale cieńszy od grubości słomki)
¾¾ słomkę do napojów
¾¾ linijkę
¾¾ nożyczki
¾¾ cienką tasiemkę lub żyłkę (albo kawałek włóczki) o długości około 30 cm
¾¾ plastelinę lub taśmę izolacyjną
¾¾ kran oraz zlew lub wannę
Uwaga: żyłka lub włóczka nie mogą być skręcone! Powinny wyglądać
jak bardzo cienka tasiemka
Zadanie:
Zrób gwoździem po jednej dziurce w lewym dolnym rogu każdej pionowej
ścianki kartonu – wszystkie dziurki na tej samej wysokości, w niewielkiej
odległości od dna, tak jak na rysunku poniżej.
2. Z plastikowej słomki wytnij 4 rurki o długości 5 cm każda. Przy pomocy
plasteliny lub taśmy izolacyjnej zamocuj rurki w czterech otworach w kartonie.
3. Zrób gwoździem dziurkę na środku zgrzewu na górnej ściance kartonu.
Przewlecz tasiemkę, żyłkę lub włóczkę przez tę dziurkę, zawiąż węzeł i umocuj tak, aby do kartonu przyczepiony był pojedynczy kawałek tasiemki.
1.

Eksperyment:
Postaw karton w zlewie.
Napełnij karton wodą, wlewając ją przez otwór, przez który karton został
opróżniony z mleka lub soku.
Uwaga: Jeżeli woda wycieka z kartonu szybciej, niż się do niego nalewa,
zwiększ strumień wody lub zatkaj na chwilę wystające końcówki czterech rurek plasteliną.
3. Trzymając za swobodny koniec żyłki, włóczki lub
tasiemki, unieś karton nad zlewem. Końcówki rurek ze słomki do napojów powinny być otwarte.
1.
2.

1.
2.
3.

Obserwacje:
Co się dzieje z wodą?
W jaki sposób porusza się karton?
Dlaczego karton nie obraca się w przeciwną stronę?

Komentarz:
Woda wylewa się przez otwory kartonu, ponieważ działa na nią siła grawitacji. Gdy woda wypływa na zewnątrz, popycha pojemnik
dokładnie w przeciwną stronę. Ponieważ otwory wykonane są na wszystkich
czterech ściankach w tych samych miejscach i otwory te znajdują się blisko
pionowych krawędzi, karton zaczyna się obracać.
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Już ponad trzysta lat temu wielki uczony Izaak Newton (czytaj: niuton)
odkrył zasadę powstawania siły odrzutu. W oparciu o tę zasadę działają na
przykład rakiety odrzutowe oraz silniczek wodny w tym doświadczeniu.
Silnik wodny wykorzystuje energię przepływającego przez niego gazu lub
cieczy i zamienia ją na energię, której możemy używać. W życiu codziennym
energię mechaniczną przepływającej wody wykorzystuje się budując turbiny
zaopatrzone w koło z łopatkami. Ciecz lub gaz wpada na łopatki i zaczyna nimi
poruszać, obracając koło. Najbardziej rozpowszechnione są turbiny wiatrowe
(wiatraki) i wodne (np. koła młyńskie), wykorzystywane do zamiany energii
mechanicznej wody na energię elektryczną. Określa się je mianem ekologicznych, gdyż nie zużywają energii paliw kopalnych. Silnik z naszego doświadczenia i turbiny działają troszkę inaczej. Łączy je to, że jedne i drugie wprawiane
są w ruch dzięki wykorzystaniu energii przepływającej przez nie wody.
Nasz silnik działa na zasadzie odrzutu, powstałego dzięki wodzie wypływającej z rurek. Wiele innych silników (np. silniki rakietowe) działa na tej samej
zasadzie, jednak ich odrzut powstaje dzięki wydostającemu się z nich strumieniowi gazu.

Źródło:NASA, CC BY-NC 2.0

1.
2.

Pytania:
Co trzeba zrobić, aby karton poruszał się w przeciwną stronę?
Jak należałoby rozmieścić cztery dziurki z rurkami, aby karton się nie
obracał i nie poruszał?
Dagmara Sokołowska

