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Szybki rozwój fizyki i jej zastosowań sprawiają, że poszczególne działy stają się odrębnymi działami nauki lub zostają oddane w ręce inżynierów. Tak stało się z geofizyką. Geofizyka zajmuje się, jak nazwa wskazuje, fizyką Ziemi czyli zjawiskami zachodzącymi w skali
naszego globu i związanymi z budową naszej kuli ziemskiej. Geofizycy między innymi
badają fale zwane sejsmicznymi. Dochodzą ich przyczyn, obserwują ich rozchodzenie
się, a także ich skutki. Dzięki tym badaniom mamy informacje o strukturze naszego globu,
a także możemy poznać budowę skorupy ziemskiej, zyskiwać cenne informacje o rozmieszczeniu rozmaitych minerałów.
Ten zeszyt poświecony jest w dużej mierze trzęsieniom ziemi. Dowiecie się co jest powodem występowania trzęsień ziemi, jak rozchodzą się fale, jak się je rejestruje. Dowiecie
się jak się zabezpiecza wieżowce przed szkodliwymi skutkami trzęsień.
Z artykułu o hipokotylach dowiecie się dlaczego wrzecionowate nasionka pewnej rośliny w słonej wodzie pływają płasko, a w słodkiej obracają się pionowo. Zaproponujemy
wam wykonanie modelu hipokotyla.
Z.G-M
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O falach sprężystych
Doświadczenia ze sprężynką slinką
W celu lepszego zrozumienia zjawisk występujących podczas trzęsień ziemi warto wykonać proste doświadczenia,
które zapoznają nas z podstawowymi właściwościami fal.
Za pomocą sprężynki można wzbudzić fale sprężyste poprzeczne i podłużne.
Fala podłużna
Potrzebne będą:
• plastikowa albo stalowa sprężynka o kilkudziesięciu płaskich zwojach, nazywana rainbow spring (tęczowa sprężynka) lub slinky (wężowa) – do kupienia w sklepie z zabawkami lub kiosku w cenie ok. 3 zł,
• gładka powierzchnia o długości ok. 1 m lub większa,
• pomoc kolegi albo uchwyt, może to być imadło.
Eksperyment
Sprężynkę kładziemy na poziomej powierzchni (rys. 1). Jeden koniec sprężynki trzyma kolega tuż przy brzegu tej powierzchni lub mocujemy ten koniec w uchwycie. Chwytamy za
drugi koniec sprężynki i rozciągamy ją na całą długość stołu. Między sąsiednimi zwojami
sprężynki powinny być wyraźne odstępy. W pewnej chwili jak najszybciej ściskamy sprężynkę, wykonując gwałtowne przesunięcie o kilkanaście centymetrów trzymanego przez
nas końca sprężynki. Po powrocie sprężynki do stanu spoczynku wykonujemy w sposób
podobny, jak poprzednio, kilka rytmicznych przesunięć końcem sprężynki tam i z powrotem. Gdy sprężynka wróci do stanu spoczynku serię przesunięć możemy powtórzyć.

Rys. 1. Układ eksperymentalny do badania fal podłużnych

Obserwujemy
• Jak zmieniają się odległości między zwojami sprężynki po przesunięciu jej końca?
• Czy te odległości ulegają zmianie jednocześnie na całej długości sprężynki?
• Czy zakres tych zmian jest taki sam na całej długości sprężynki?
• Jak zachowują się zwoje sprężynki w pobliżu jej zamocowanego końca?
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Komentarz
W pierwszej fazie przeprowadzonego eksperymentu ściskając sprężynkę spowodowaliśmy impuls falowy, a przesuwając rytmicznie jej koniec wytworzyliśmy falę mechaniczną. Taki pojedynczy impuls falowy nazywany jest często solitonem. Zarówno ten impuls,
jak i fala mechaniczna są zaburzeniami, rozchodzącymi się w ośrodku sprężystym. W naszym przypadku ośrodkiem tym była lekko rozciągnięta sprężynka. Wytworzona fala przejawiała się w postaci zmian odległości (zagęszczeń i rozrzedzeń) między zwojami sprężynki. Zmiany te przemieszczały się w sprężynce od źródła fali, którym była nasza ręka,
w kierunku jej nieruchomego końca. Sprężynka nie przesunęła się przy tym jako całość,
a jedynie jej poszczególne zwoje wykonywały ruchy tam i powrotem, czyli drgania wokół
położeń równowagi, będących ustalonymi punktami. W ogólnym przypadku źródłem fali
mechanicznej jest ciało drgające albo pierwotne zaburzenie, np. wybuch lub przesuniecie
płyt tektonicznych wewnątrz Ziemi. Drgania zwojów sprężynki zachodziły równolegle do
kierunku rozchodzenia się fali, dlatego fala ta nazywana jest falą podłużną. Fale podłużne mogą rozchodzić się we wszystkich ośrodkach sprężystych, niezależnie od ich stanu
skupienia, a więc w ciałach stałych, cieczach i gazach. Podczas rozchodzenia się fali miał
miejsce transport energii, ale ośrodek, czyli sprężynka, nie przemieścił się przy tym, jako
całość. Jest to charakterystyczna cecha ruchu falowego. W miarę oddalania się od źródła
zakres ruchu poszczególnych zwojów był coraz słabiej widoczny, co oznacza, że była to
fala tłumiona. Tłumienie powodowały tarcie zwojów o poziomą powierzchnię, opór powietrza i niedoskonała sprężystość materiału, z którego wykonano sprężynkę. Po dojściu
do zamocowanego końca sprężynki zarówno impuls falowy, jak i fala wracały w naszym
kierunku. Zaobserwowaliśmy wtedy zjawisko odbicia fali, które jest najlepiej widoczne na
przykładzie pojedynczego impulsu falowego.
Fala poprzeczna
Potrzebujemy tych samych przedmiotów, których użyliśmy w poprzednim doświadczeniu.
Eksperyment
Podobnie, jak w doświadczeniu z falą podłużną sprężynkę kładziemy na poziomej powierzchni, lekko rozciągamy i unieruchamiamy jej jeden koniec (rys. 2). Drugi koniec sprężynki chwytamy i jak najszybciej odsuwamy go o kilkanaście centymetrów w bok, prosto-

Rys. 2. Układ eksperymentalny do badania fal poprzecznych
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padle do kierunku, wzdłuż którego rozciągnięta jest sprężynka i przesuwamy z powrotem.
Kiedy sprężynka wróci do stanu spoczynku poruszamy rytmicznie kilka razy jej końcem
tam i z powrotem w sposób analogiczny, jak poprzednio. Po zatrzymaniu się sprężynki
możemy powtórzyć serię poprzednio wykonanych ruchów.
Obserwujemy
• Jak zmienia się kształt sprężynki po przesunięciu jej końca?
• Czy to odkształcenie zachodzi jednocześnie na całej długości sprężynki?
• Czy wielkość tego odkształcenia zmienia się wraz z odległością od przesuwanego
końca sprężynki?
• Co się dzieje z odkształceniem w pobliżu zamocowanego końca sprężynki?
Komentarz
Odsuwając na początku eksperymentu koniec sprężynki jednorazowo w bok i z powrotem, spowodowaliśmy wytworzenie garbu, który przesuwał się wzdłuż sprężynki. Garb
ten, podobnie jak w poprzednim eksperymencie, był pojedynczym impulsem falowym.
Przemieszczał się on wzdłuż sprężynki, powodując wychylenia z położenia równowagi
kolejnych zwojów. Rytmiczne przesuwanie końca sprężynki powodowało wytwarzanie
kolejnych garbów, przemieszczających się wzdłuż sprężynki i drgania jej zwojów wokół
położenia równowagi. Również w tym przypadku została wytworzona fala. W odróżnieniu od poprzedniego eksperymentu drgania zwojów zachodziły prostopadle do kierunku
rozchodzenia się fali, dlatego mówimy, że wytworzona została fala poprzeczna. Ma ona
podobne właściwości jak fala podłużna. Wielkość garbu maleje wraz z odległością od
poruszanego końca, co wskazuje, że fala ta też jest tłumiona. Po dojściu do zamocowanego końca również ulega odbiciu. W tym przypadku możemy łatwo zauważyć, że garb
dochodzący do końca „górą” wraca „dołem” – i odwrotnie. Mówimy, że jest to odbicie
ze zmianą fazy na przeciwną. Dla fali podłużnej odbicie też zachodziło ze zmianą fazy,
ale było ono znacznie trudniejsze do zauważenia. Dochodzące do zamocowanego końca
sprężynki zagęszczenie zwojów odbijało się jako rozrzedzenie i odwrotnie. Jeżeli powtórzymy poprzednie doświadczenie i popatrzymy uważnie, to być może uda nam się ten
efekt zaobserwować.
Fala stojąca
Potrzebujemy:
• kawałek sznurka o długości 2–3 m,
• klamkę lub hak zamocowany w ścianie,
• zamiast sznurka i haka może być taka sama sprężynka i warunki, jak w poprzednich
doświadczeniach.
Eksperyment
Jeden koniec sznurka przywiązujemy do klamki lub haka (rys. 3). Drugi koniec chwytamy
dłonią i odsuwamy się od zamocowanego końca na taką odległość, żeby sznurek wyprostował się i przyjął pozycję poziomą. Poruszamy rytmicznie i powoli dłonią trzymającą koniec sznurka w kierunku pionowym, wykonując ruchy w granicach kilkunastu centymetrów.
Stopniowo zwiększamy szybkość poruszania końcem sznurka. Jeżeli zamiast sznurka
używamy sprężynki, to rozciągamy ją na poziomej powierzchni i unieruchamiamy jej jeden
koniec, podobnie jak w poprzednich doświadczeniach. Następnie drugi koniec sprężynki
chwytamy dłonią i poruszamy nim rytmicznie tam i z powrotem po powierzchni, na której
leży sprężynka. Ruchy te wykonujemy prostopadle do kierunku rozciągniętej sprężynki.
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Rys. 3. Przykład wytworzonej fali stojącej

Obserwujemy
• Jaki kształt przyjmują sznurek lub sprężynka przy powolnym poruszaniu ich końcem?
• Jak zmienia się zaobserwowany kształt w miarę zwiększania szybkości poruszania
końcem?
• Jakie są wychylenia fragmentów sznurka lub sprężynki w różnej odległości od ich zamocowanego końca przy różnych szybkościach poruszania?
Komentarz
Kiedy powoli poruszaliśmy końcem sznurka lub sprężynki, wówczas wytwarzała się fala
poprzeczna, dochodząca do zamocowanych końców tych przedmiotów. Fala ta nazywana jest falą padającą. Fala padająca odbijała się od zamocowanych końców ze zmianą
fazy na przeciwną i jako fala odbita poruszała z powrotem spotykając falę padającą.
Wychylenia obu fal, nazywanych falami składowymi, dodawały się lub odejmowały zależnie od tego, czy ich kierunki były zgodne, czy przeciwne. Zachodziło przy tym zjawisko
nakładania się fal, nazywane interferencją i wytworzenie fali wypadkowej. Interferencja
powoduje wzmocnienie albo osłabienie fali wypadkowej w zależności od ich różnicy faz fal
składowych. Fala wypadkowa, otrzymana w wyniku interferencji ma na ogół bardziej złożony kształt, niż fale składowe. Niech fala padająca i odbita będą miały takie same maksymalne wychylenia, czyli amplitudy, przeciwne fazy i będą poruszały się w przeciwnych
kierunkach. Ponadto niech będzie jednakowa i odpowiednio dobrana liczba drgań obu fal
w jednej sekundzie, czyli częstotliwość. Wówczas wytworzy się fala stojąca i możemy
zaobserwować miejsca, w których wychylenia elementów ośrodka nie ulegają przemieszeniu wraz z rozchodzeniem się fali, ale elementy te drgają wokół swoich położeń równowagi. Są też takie miejsca w ośrodku, w których przez cały czas wychylenie jest równe
zero. Te miejsca nazywane są węzłami fali stojącej. Z kolei, w innych miejscach wychylenia są maksymalne i te miejsca nazywa się strzałkami fali stojącej. W naszym eksperymencie częstotliwość dobieraliśmy, zmieniając szybkość poruszania końcem sznurka lub
sprężynki. Widać było, że zwiększając częstotliwość uzyskiwaliśmy coraz większą liczbę
węzłów i strzałek, ale zawsze jedna strzałka musiała znajdować się na poruszanym przez
nas końcu sznurka lub sprężynki, a węzeł na nieruchomym końcu tych przedmiotów.
Dyfrakcja fal
Potrzebujemy
płaskie naczynie, może być brytfanna, kuweta fotograficzna lub miska,
dowolne naczynie z wodą, np. duży słoik,
prostokątna płytka o szerokości mniejszej, niż szerokość naczynia,
dwa kawałki listewki o grubości ok. 2 cm i długości mniejszej, niż połowa szerokości
naczynia,
• niewielka ilość plasteliny.
•
•
•
•
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Eksperyment
Płaskie naczynie ustawiamy na poziomej powierzchni (rys. 4). W odległości kilku centymetrów od jednego z boków naczynia przyklejamy do jego dna dwa kawałki listewki. Do
przyklejenia listewek używamy plasteliny i układamy je wzdłuż jednej linii równoległej do
wybranego boku. Między zbliżonymi do siebie końcami listewek powinna być przerwa
o szerokości ok. 1,5 cm. Do naczynia nalewamy taką ilość wody, żeby górne powierzchnie
listewek wystawały z niej na kilka milimetrów. Chwytamy prostokątną płytkę i trzymając ją
pionowo uderzamy rytmicznie jej krawędzią o powierzchnię wody w części naczynia między listewkami a jego ścianką. Patrzymy na powierzchnię wody ukośnie pod niewielkim
kątem.

Rys. 4. Układ eksperymentalny do obserwacji dyfrakcji fal na wodzie

Obserwacja
• Co zauważamy na powierzchni wody w części naczynia, w której uderzamy płytką,
czyli między listewkami a bokiem naczynia?
• Co widzimy na powierzchni wody w drugiej części naczynia, czyli za listewkami?
• Czym różnią się obrazy widziane w obu obszarach naczynia?
• Jak zmieniają się zaobserwowane obrazy wraz ze zmianą szybkości uderzania płytką
o wodę?
Komentarz
Uderzając krawędzią płytki o powierzchnię wody wytwarzamy falę na wodzie. W pierwszej
chwili można przypuszczać, że jest to fala poprzeczna, ponieważ rozchodzi się ona w kierunku poziomym, a drgania cząsteczek wody wydają się zachodzić w kierunku pionowym.
Byłoby to jednak sprzeczne z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, że fale poprzeczne mogą
rozchodzić się tylko w ciałach stałych. W rzeczywistości występuje tu bardziej złożona
sytuacja i mamy tzw. falę kapilarną, w której ruch cząsteczek wody zachodzi po okręgach. Patrząc na powierzchnię wody widzimy grzbiety i doliny wytworzonej fali w postaci
prostoliniowych, równoległych odcinków. Wskazują one miejsca o stałej fazie drgań, które
w ogólnym przypadku nazywają się powierzchniami fazowymi. W naszym przypadku
redukują się one do linii, dlatego wytworzoną falę można nazwać liniową. Fala ta pada
na listewkę, czyli przeszkodę. W przeszkodzie jest jednak szczelina, przez którą część
fali przechodzi. Kształt powierzchni fazowych fali przechodzącej zmienia się zasadniczo.
Na powierzchni wody widzimy linie zbliżone do okręgów, dlatego mówi się, że fala przechodząca jest kolista. Nastąpiła też zmiana kierunków rozchodzenia się fali, czyli ich
ugięcie na boki. Stąd też zaobserwowane zjawisko nazywa się ugięciem albo dyfrakcją
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fali. Zwiększając szybkość uderzeń płytki o powierzchnię wody wytwarzamy coraz krótsze
fale i efekt ugięcia staje się bardziej wyraźny. Ugięcie fali jest najlepiej widoczne wtedy,
gdy rozmiary otworu w przeszkodzie, przez którą ona przechodzi są porównywalne z długością fali.
Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły nam zapoznać się z najbardziej podstawowymi właściwościami i zjawiskami, zachodzącymi w przypadku fal mechanicznych Fale te
mają istotne znaczenie podczas trzęsień ziemi. Oprócz fal mechanicznych istnieją jeszcze
inne rodzaje fal, np. elektromagnetyczne, czy wciąż będące przedmiotem intensywnych
badań i dyskusji fizyków fale grawitacyjne. Niestety, tych ostatnich nie można badać przy
użyciu prostych środków w warunkach domowych. Specjalne przyrządy do ich wykrywania, np. LIGO (skrót od angielskiej nazwy, którą można przetłumaczyć, jako laserowe,
interferometryczne, grawitacyjne obserwatorium) mają długości wynoszące ok. 3 km.
Stanisław Bednarek

Trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi to naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub seria wstrząsów) gruntu, powstający pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w postaci fal
sejsmicznych od środka – epicentrum – znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania
są najsilniejsze.
Wstrząs występuje, gdy powstają zbyt duże naprężenia, np. przy napieraniu na siebie
płyt kontynentalnych lub gdy lawa pod wpływem olbrzymiego ciśnienia wyrzuca materię
do góry. Uwalniana jest wtedy energia. Uwolnienie energii powstałej przy sprężystej deformacji ilustruje doświadczenie z zabawką „żabką”. Żabka z plastiku jest umocowana na
sprężynce i na gumowej przyssawce rys. 1a i 1b.

Rys. 1

Żabka przyciśnięta mocno do powierzchni stołu pozostaje nieruchoma, by w pewnym
momencie (trudnym do przewidzenia), nagle wystrzelić do góry. Uwolniona energia sprężysta (sprężynkę trzeba było ścisnąć) zostaje zamieniona na energię kinetyczną wyskakującej żabki.
Aby zrozumieć, skąd w skorupie ziemskiej biorą się napięcia i naprężenia, trzeba poznać budowę Ziemi.
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Budowa Ziemi
Ziemia ma budowę podobną do cebuli. Składa się z warstw. Pierwsza jej warstwa to
otulina z atmosfery.
Powierzchnia Ziemi to popękana skorupa, pływająca na warstwie półpłynnego płaszcza Ziemi, a sama na wielkim obszarze pokryta oceanami. Pod płaszczem znajduje się
stosunkowo cienka warstwa postperowskitowa1, a pod nią jądro. Składa się ono z wewnętrznego jądra stałego i płynnej warstwy zewnętrznej. Budowę Ziemi przedstawiono
modelowo na ilustracji.

Skąd wiemy, jaką grubość mają poszczególne warstwy i z czego są zbudowane,
jaka panuje we wnętrzu Ziemi temperatura i jakie ciśnienie?
Rozszyfrowaniem budowy Ziemi i jej historii zajmuje się geofizyka i geologia. Geologowie zbierają i analizują próbki skalne, wiercą tunele, by z głębi wydobywać minerały.
Najgłębsze tunele sięgają zaledwie (a może aż) 12 km. Geofizycy wywołują też sztuczne
wstrząsy i badają powstające fale sejsmiczne. Fale sejsmiczne mają w różnych materiałach różne prędkości, różnorodne ośrodki w różny sposób je absorbują. Na granicy dwóch
ośrodków fale sejsmiczne, tak jak i fale optyczne, ulegają załamaniu i odbiciu. Różne fale
dochodzące w tej samej chwili do jakiegoś miejsca nakładają się na siebie w specyficzny
dla fal, a dobrze znany fizykom, sposób zwany interferencją. Informacje o falach sejsmicznych, tych wywoływanych sztucznie, jak i tych pochodzących z trzęsień ziemi, dostarczają
pośrednio informacji o budowie Ziemi.
Skorupa ziemska składa się z kilkunastu płyt kontynentalnych o grubości kilkudziesięciu kilometrów, które możemy sobie wyobrażać jako kawałki kry pływające po oceanie
płynnego płaszcza. Bywa, że te wielkie płyty czasami napierają na siebie, co powoduje na1
Warstwę postperowskitową, nazwaną tak ze względu na hipotetyczną budowę, odkryli niedawno
badacze z Japonii. Potrafili wytworzyć w laboratorium pomiędzy diamentowymi kowadłami potężne
ciśnienie (jak się ocenia, takie powinno być we wnętrzu Ziemi) oraz ogrzać laserami ściskaną próbkę
do temperatury panującej we wnętrzu Ziemi. Stworzyli w ten sposób sztucznie minerał niewystępujący na powierzchni Ziemi (więcej na ten temat w Świecie Nauki, lipiec 2010).

8
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prężenia. Naprężenia, które ulegają nagłemu rozładowaniu, np. kiedy płyty się przesuną,
powodują utworzenie się fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne rozchodzą się z hipocentrum
(czyli miejsca rozładowania naprężeń) i docierają najpierw do obszaru na powierzchni
skorupy ziemskiej położonego dokładnie nad hipocentrum, zwanego epicentrum. Trzęsienie ziemi największe szkody może wywołać właśnie w epicentrum.
Geolodzy poznali już kształty płyt kontynentalnych i wiedzą, które miejsca na kuli ziemskiej są najbardziej zagrożone napieraniem na siebie takich płyt. To nad nimi leżą obszary
sejsmicznie aktywne, czyli narażone na trzęsienia ziemi.
Strefy sejsmiczne pokrywają się z granicami płyt tektonicznych oraz z obszarami aktywnych wulkanów. Strefy najczęściej doświadczane przez trzęsienia ziemi to pierścień
dookołapacyficzny i strefa śródziemnomorska. Ilustruje to poniższa mapka.

Wyróżniamy dwa rodzaje fal sejsmicznych:
–

typu P (podłużne) powodują ściskanie lub rozkurczanie skał
wzdłuż drogi rozchodzenia się
fali. Fale podłużne rozchodzą się
też w cieczach, czyli mogą rozchodzić się w płaszczu i jądrze
Ziemi. Im gęstszy ośrodek, tym
większą szybkość ma rozchodząca się w nim fala. Prędkość
w skałach litych wynosi od 3 do
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5 km/s. Fale P poruszają się z prędkościami od 6 km/s w pobliżu powierzchni Ziemi do
10,4 km/s w pobliżu jądra.
typu S (poprzeczne) rozchodzą się w stałych ośrodkach. Fale S rozchodzą się z prędkościami od 3,5 km/s w skałach powierzchniowych do 7,2 km/s w pobliżu jądra.

Oprócz tych dwóch typów fal zwanych objętościowymi powstają również fale sejsmiczne, które są drganiami powierzchni Ziemi; są to tzw. fale Reyleya i Love’a. Są one najwolniejsze, docierają później niż fale S i P, ale mogą być odbierane daleko od epicentrum,
mogą też obiegać glob nawet parę razy.
To dzięki temu, że rożne fale mają różne szybkości, sejsmolodzy mogą identyfikować
miejsce epicentrum, a geofizycy mogą wnioskować o składzie fizycznym skorupy ziemskiej. Ponieważ fale sejsmiczne w rożnych ośrodkach rozchodzą się z różną prędkością,
występuje zjawisko załamania fal, zupełnie analogiczne do załamania światła na granicy
różnych ośrodków optycznych. Jak wiadomo światło przy wchodzeniu ukosem
z powietrza do szkła załamuje się ku środkowi , a przy ruchu odwrotnym odgina się.
Przy dużym kącie padania światła przechodzącego ze szkła do powietrza może
wystąpić całkowite wewnętrzne odbicie.
Zjawisko to w przypadku fal sejsmicznych
powoduje powstanie cienia sejsmicznego, czyli obszaru na Ziemi, do którego nie
docierają fale sejsmiczne.
Fale poprzeczne S nie przechodzą
przez jądro zewnętrzne Ziemi i nie są rejestrowane po przeciwnej stronie Ziemi,
a podłużne fale sejsmiczne P są uginane
przez jądro wewnętrzne.
Trzęsienie ziemi trwa na ogół do kilku sekund, ale niektóre trwają minutę
a nawet dłużej. Trzęsienie ziemi w San
Francisco w 1906 roku trwało 40 sekund,
podczas gdy trzęsienie ziemi, które nawiedziło Alaskę w 1964 roku trwało aż
7 minut, z tego 3 minuty ze szczególnie
niszczącą siłą. Najsilniejszy wstrząs, jaki
zanotowano od chwili rozpoczęcia syste-
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matycznych badań, miał miejsce w 1950 roku na pograniczu Indii, Birmy i Tybetu, przy
wschodnich krańcach Himalajów. Waliły się wówczas całe zbocza górskie tarasując rzeki,
kładły pokotem lasy, rozwierały się wielkie rozpadliny.
Wyróżniamy trzy rodzaje trzęsień:
– tektoniczne – związane z przemieszczaniem się mas skalnych w skorupie ziemskiej, występują przede wszystkim na granicach między płytami litosfery. Trzęsienia tego typu towarzyszą również uskokom. Trzęsienia tektoniczne stanowią 90%
trzęsień i są najgroźniejsze.
– wulkaniczne – towarzyszą wybuchom wulkanów i przedzieraniu się magmy przez
skały. Są mniej groźne od tektonicznych i stanowią 7% liczby wszystkich trzęsień.
– zapadliskowe – związane z przemieszczaniem się niedużych mas skalnych, powstają podczas zapadania się stropów jaskiń lub zalewania się wyrobisk górniczych (tąpnięcia). Stanowią 3% ogólnej liczby trzęsień.
Obszary pansejsmiczne to obszary, gdzie trzęsienia ziemi występują sporadycznie lub
wprawdzie często, ale za to bardzo słabe. Są to: Północna Europa, Ural i Wielkie Góry
Wododziałowe.
Obszary asejsmiczne są to obszary całkowicie pozbawione trzęsień. Są to: stare platformy, dna oceaniczne z wyjątkiem grzbietów i rowów.
Najwięcej trzęsień jest na Pacyfiku. Podmorskim trzęsieniom towarzyszą ogromne fale
zwane tsunami, które rozchodzą się we wszystkie strony z ogromną prędkością, powodującą zniszczenia na wybrzeżach.
Do pomiaru trzęsień ziemi stosujemy dwie różne skale: Richtera i Marcallego. Skala
Richtera służy do określania efektów energetycznych trzęsienia ziemi w jego epicentrum.
Jest to skala logarytmiczna, co oznacza, że jeśli grunt trzęsie się 10-krotnie silnej to intensywność trzęsienia w tej skali wzrasta o jedną jednostkę. W tabelce przedstawiono
prawdopodobne skutki trzęsienia ziemi dla poszczególnych stopni intensywności.
Stopień intensywności w skali Richtera
1
2–3
4–5
6
7
8–9

Możliwe skutki
Wykrywalne tylko za pomocą sejsmografów.
Ledwie odczuwalne przez ludzi.
Może spowodować niewielkie szkody.
Dość niszczycielskie.
Duże trzęsienie ziemi.
Bardzo niszczycielskie trzęsienie ziemi.

Wartość 8,8 stopnia równoważna jest wydzieleniu energii przeszło 10 tys. razy większej niż energia bomby jądrowej zrzuconej na Hiroszimę.
Skala Marcallego służy do określania intensywności drgań gruntu w danym miejscu
na skutek trzęsienia ziemi. Jest to tzw. odczuwalna intensywność. W zależności od siły
obserwuje się drgania przedmiotów lub przy silniejszych wstrząsach pękanie ścian, niszczenie budynków, powstanie szczelin w Ziemi, zapadanie się terenu. Sama skala zaś jest
rejestrem opisanych skutków trzęsienia ziemi.
Trzęsienia ziemi są rejestrowane w stacjach sejsmologicznych za pomocą sejsmografu. Występują bardzo często, ok. 8–10 tys. razy rocznie, przypuszcza się nawet, że do
40 tys., gdyż nie wszystkie wstrząsy są rejestrowane z braku stacji pomiarowych (np. dna
oceanów, tereny bezludne).
Oblicza się, że silne trzęsienia ziemi, tzw. światowe (rejestrowane przez wiele stacji na
świecie), pojawiają się co 52 dni na lądzie i co 28 dni na dnach oceanów, ale nie wszystkie
z nich wywołują katastrofy.
http://www.sgp.org.pl/gw/tzpl/gwtzpl.html
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Sejsmograf
Sejsmograf to przyrząd wykrywający i rejestrujący przebieg drgań powierzchni Ziemi wywołanych naturalnymi lub sztucznymi trzęsieniami ziemi. Sztuczne wstrząsy poprzez eksplozję materiałów wybuchowych wywołują np. geofizycy w celu poszukiwania minerałów.
Drgania zapisane zostają na sejsmogramie, z którego można odczytać czas przejścia,
amplitudę i okres wahań określonych fal sejsmicznych.
Drgania gruntu są przetwarzane na impulsy elektryczne, wzmacniane i rejestrowane
za pośrednictwem galwanometru na taśmie światłoczułej (w systemach tradycyjnych, wychodzących z użycia) lub w pamięci komputera (w rozwiązaniach nowoczesnych).

Schemat budowy sejsmografu

W Pułkowie, w odległości 19 km na południe od Sankt Petersburga, znajduje się główne
obserwatorium astronomiczne Rosyjskiej Akademii Nauk.
W Polsce znajdują się obserwatoria i stacje sejsmologiczne w Suwałkach, w Kalwarii
Pacławskiej, Górce Klasztornej, Książu koło Wałbrzycha, w Ojcowie, Warszawie (do badania odległych trzęsień), w Raciborzu oraz w Niedzicy koło Czorsztyna (do obserwacji
ruchów górotworu wokół zbiornika wodnego). Oprócz tego stacje sejsmologiczne działają
w kopalniach, np. w Rudzie Śląskiej, jednej z najbardziej narażonej na silne wstrząsy.
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Wieżowiec na Tajwanie

Taipei 101 to liczący 509,2 m wieżowiec znajdujący się w stolicy Tajwanu Taipei. Został
zaliczony do grona „Siedmiu cudów inżynierii” oraz „Nowych Siedmiu Cudów Świata”.
Tajwan leży na skraju płyt tektonicznych. Przez wyspę przebiega kilka dużych uskoków, jeden z nich zaledwie 200 metrów od wieżowca (na szczęście nie jest aktywny od 45
tys. lat). Ziemia drży tam prawie codziennie.
Naukowcy japońscy i amerykańscy prowadzą badania nad sejsmoodpornymi budynkami. Wiadomo, że budynki muszą być budowane na specjalnych fundamentach, bez
kominów i bez ozdób, gdyż główną przyczyną śmierci ludzi podczas trzęsień jest odrywanie się elementów ozdobnych. Szczególnym wyzwaniem jest projektowanie i budowa
wieżowców.
Taipei 101 zaprojektowano tak, by nie zawalił się nawet pod wpływem wielkiego wstrząsu; szacuje się, że taki wydarza się raz na 2,5 tys. lat. Pierwszą próbę ogniową wieżowiec
przeszedł w czasie budowy. W marcu 2002 roku wyspę nawiedziło trzęsienie o sile ponad
siedmiu stopni w skali Richtera. Konstrukcja budynku wytrzymała, wstrząs zrzucił jedynie
dwa z czterech dźwigów, które spadły z 49 piętra.
Stabilizator
Na potrzeby Taipei 101 zaprojektowano olbrzymi tłumik drgań. Jego zadaniem jest ochrona budowli przed drganiami konstrukcji, powodowanymi przez trzęsienia ziemi i podmuchy wiatru. Jego działanie polega na absorpcji energii drgań, a zatem zmniejszeniu amplitudy odchyleń wieży, nawet do 45%. Stabilizator został zainstalowany między 86 a 87
piętrem.
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Główny stabilizator Taipei 101

Instalacja stabilizatora stanowiła nie lada wyzwanie. Aby obciążnik w stabilizatorze był
skuteczny musi mieć wagę około 1/10 procenta całkowitej masy wieży – czyli w zastosowanym przybliżeniu 660 ton. Był to pierwszy i największy tego typu amortyzator na świecie i nawet potężne dźwigi używane do budowy nie poradziłyby sobie z takim
ciężarem. Dostarczano go więc w częściach, które na miejscu zespawano w całość. Zawieszono go na 92 piętrze na szesnastu stalowych linach o średnicy 10 cm i nastrojono go tak, by odchylał się w kierunku dokładnie przeciwnym do odchyłów budowli. Gdy
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więc wiatr bądź fala sejsmiczna próbuje odchylić wieżowiec w jedną stronę, amortyzator
przesuwa się w przeciwnym kierunku, wymuszając powrót budynku do stanu równowagi
– funkcjonuje więc podobnie do zwyczajnej przeciwwagi. Aby uchronić obciążnik przed
uderzeniami w ściany lub przed wolnym przemieszczaniem się, mogącym pogłębiać odchyły, zabezpieczono go przy użyciu hydraulicznych amortyzatorów (zbliżonych nieco
w konstrukcji do samochodowych). Przy wyjątkowo silnych przechyłach amortyzatory te
mogą zablokować przeciwwagę w pozycji umożliwiającej jeszcze szybszy niż przy swobodnym odchyle powrót budynku do pionu.
Kulisty stabilizator o średnicy 5,5 m składa się z 41 płyt stalowych o grubości 125 mm,
ułożonych warstwowo. Przezywany pieszczotliwie „Damper baby” („tłumiące dzieciątko”)
to pierwszy przypadek w historii, w którym system stabilizacyjny nie jest ukryty, a wręcz
jest integralną częścią wystroju budowli.
Kolejne dwa ważące po 7 ton obciążniki znajdują się u szczytu wieży. Ich zadaniem
jest ochrona konstrukcji przed szczególnie silnymi podmuchami, które powszechnie trapią
wysokie budynki zwieńczone iglicą.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Taipei_101#Stabilizator

Polska „Magma” zajmuje III miejsce na zawodach
Uniwersyteckiego Turnieju Łazików w USA
W kolejnym międzynarodowym Uniwersyteckim Turnieju Łazików (URC, University Rover
Challenge) w dniach 3–5 czerwca 2010 r. na pustyni Utah w USA polska załoga, złożona
ze studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu oraz
studentów Politechniki Białostockiej, zajęła trzecie miejsce. W zawodach startowały łaziki marsjańskie, których zadaniem jest wykonanie skomplikowanych zadań (nawiązujących do specyfiki eksploracji innych planet) podczas symulowanych misji na Czerwonej
Planecie. Za scenerię służy pustynia Utah z usytuowaną na niej bazą marsjańską. W tym
roku do zawodów zgłosiły się zespoły młodych konstruktorów z USA, Kanady, Włoch oraz
z Polski.

http://bi.gazeta.pl/im/3/7869/z7869863X.jpg
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Oto zadania, jakie były postawione przed robotami w zawodach URC2010:
1. Zadanie inspekcyjne
Na podstawie mapy robot miał dojechać do wyznaczonego rejonu, gdzie z wybranego punktu obserwacyjnego należało wyznaczyć położenia (wraz z wysokością) kilku
zaznaczonych markerami punktów terenu. Zespół miał 50 minut na dojazd, 15 minut na
obliczenia.
2. Pobranie i przywiezienie próbki
Wyznaczone zostało miejsce, z którego robot musiał przywieźć samodzielnie pobraną
próbkę o masie 25–250 g potencjalnie zawierającą życie. W punktacji liczył się dojazd,
pobranie próbki i jej analiza oraz prezentacja wyników opisująca m.in. przyjętą metodę
badawczą. Czas: 30–60 minut.
3. Misja ratunkowa
Zaginął astronauta. Wiemy gdzie był ostatnio i że znajduje się nie dalej niż 1,5 km od
nas. Trzeba było go odnaleźć i dostarczyć mu pakiet ratunkowy (paczka o masie 6 kg).
Czas maksymalny 60 minut. Wygrywa najszybszy robot.
4. Misja inżynierska
W odległości nie większej niż 500 m leżała aparatura, którą trzeba było złożyć i uruchomić. Robot musiał tam dojechać, za pomocą kamer robota operator musiał odczytać
instrukcje, a następnie za pomocą manipulatora wykonać zadanie.

http://www.astronet.pl/redir.cgi?g&8891

Powyższe konkurencje były rozgrywane przez dwa dni. W czwartej konkurencji Polacy
byli zdecydowanie najlepsi. Robot wyposażony był w sprzęt własnej konstrukcji, dzięki
któremu odkrył ślady życia w kilka minut (spektroskop).
W zadaniu nawigacyjnym łazik miał ustalić swoją pozycję w terenie bez korzystania
z GPS-u i kompasu (na Marsie nie ma pola magnetycznego ani sieci satelitarnej). Studenci
wykorzystali algorytm RODM autorstwa polskiego matematyka Jana Kotlarza.
„Magma” kosztowała jedynie 7 tys. dolarów i była najtańsza (maksymalny założony koszt 15 tys. dolarów), była też najlżejsza (waga 35 kg z dopuszczalnych 50 kg).
Zastosowano odpowiednie materiały termoizolacyjne.
Skład zespołu jest dostępny na stronie internetowej projektu MAGMA (http://magma.
pb.edu.pl/index.html). Obydwa projekty były prowadzone w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniem Mars Society Polska. NETIA S.A. była głównym sponsorem projektu MAGMA.
Partnerem technologicznym, wspierającym studentów w realizacji obu projektów był
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Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, który angażował zasoby finansowe
oraz potencjał swojej kadry, wspomagając merytorycznie młodych konstruktorów. Oprócz
wsparcia w realizacji prac konstrukcyjnych i inżynierskich PIAP udostępnił studentom prototyp manipulatora od robota SCOUT (http://www.antyterroryzm.com).
Z.G-M

Hipokotyl namorzynowy
Wybrzeża morskie w krajach tropikalnych zarośnięte są tak zwanymi namorzynami1. Nasiona niektórych z tych drzew wytwarzają podłużne twory, tak zwane hipokotyle (rys. 1a).
Kiedy oderwą się one od rośliny macierzystej, zaczynają samodzielnie pływać po morzu.
Mają przy tym zdumiewającą właściwość2.
1. W wodzie o dużym zasoleniu pływają poziomo, leżąc płasko na powierzchni. Mogą
tak pływać przez wiele miesięcy.
2. W wodzie o małym zasoleniu pływają pionowo. Jeżeli więc dopłyną w pobliże ujścia
rzeki, odwracają się do pionu i zapuszczają korzenie (rys. 1b).

a)

b)

Rys. 1

Jak zrozumieć ich zachowanie? Wytłumaczmy to na skrajnie uproszczonym modelu
walca złożonego z dwóch części o różnych gęstościach (rys. 2). Środek ciężkości tego
układu oznaczony jest pełną kropką. Traktujemy go jako punkt przyłożenia siły ciężkości
. Środek wyporu oznaczony został pustą kropką. Umieszczony jest on w środku części
walca zanurzonej w cieczy. Założymy przy tym, że ciało jest zanurzone na taką głębokość, że wartość siły wyporu
jest równa wartości siły ciężko- ści .
1
Patrz na przykład: Namorzyny, Wikipedia, piękne zdjęcie hipokotyli w wersji angielskiej (Mangrove).
2
David Attenborough, Prywatne życie roślin, Muza, Warszawa 1996.
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Przypuśćmy, że ustawiliśmy nasz walec w wodzie pionowo. Pytamy: czy jest to położenie równowagi trwałej?

Rys. 2

a. Rysunek 2a przedstawia sytuację, w której nasz walec znajduje się w czystej wodzie.
Środek ciężkości znajduje się poniżej środka wyporu. Jeżeli walec odchylić o pewien
kąt od pionu, działająca para sił stara się obrócić go z powrotem do położenia pionowego. Podobnie zachowuje się hipokotyl w wodzie mało zasolonej.
b. Rysunek 2b przedstawia sytuację, w której nasz walec znajduje się w roztworze soli.
Gęstość cieczy wzrosła, zanurzenie walca zmalało. Środek ciężkości znalazł się powyżej środka wyporu. Jeżeli walec odchylić o pewien kąt od pionu, działająca para sił
stara się kąt wychylenia zwiększyć. Walec przewraca się na powierzchnię wody. Tak
zachowuje się hipokotyl w wodzie silnie zasolonej.
Jerzy Ginter

Robimy hipokotyl

W poprzednim tekście omówione zostały dziwne właściwości hipokotyli namorzynowych,
które w wodzie o słabym zasoleniu pływają pionowo, a w wodzie o silnym zasoleniu pływają poziomo, leżąc płasko na powierzchni.
Możemy sami zrobić sztuczny hipokotyl, który zachowuje się tak samo jak prawdziwy. Potrzebne nam do tego będą: plastikowa słomka do napojów, plastelina, wysoki słoik
z czystą wodą, szerokie naczynie z nasyconym roztworem soli kuchennej (np. garnek),
palnik gazowy lub świeca.
Doświadczenie wykonujemy następująco:
1. Odcinamy nożyczkami kawałek słomki o długości około 14 cm. Jeden koniec zatapiamy szczelnie nad gazem.
2. Do drugiego końca słomki przylepiamy małą kulkę z plasteliny. Sprawdzamy, czy nasz
układ pływa pionowo w słoiku z wodą (patrz rysunek). Jeżeli nie, przylepiamy jeszcze
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mały kawałek plasteliny. Postępujemy w ten sposób tak długo, aż w czystej wodzie
słomka będzie ustawiać się pionowo. Uwaga! Staramy się to tak osiągnąć, aby masa
kulki plastelinowej była możliwie jak najmniejsza.
3. Umieszczamy hipokotyl na powierzchni nasyconego roztworu soli. Powinien teraz pływać nie pionowo, ale poziomo.
Jerzy Ginter

Doświadczenia

Papierki lakmusowe
Przygotuj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pół szklanki ostudzonego wywaru po gotowaniu czerwonej kapusty
8 kawałków ręcznika papierowego
1 łyżeczkę sody oczyszczonej
1 łyżeczkę proszku do pieczenia
1 łyżkę octu
1 łyżkę toniku do twarzy lub przezroczystego płynu do demakijażu
1 łyżkę soku z cytryny
wodę z kranu
szklankę
2 talerzyki lub zakrętki od dużych słoików
nożyczki

Zadanie
Przygotowanie wywaru z czerwonej kapusty
1. Poszatkować ćwierć główki dużej lub pół główki małej czerwonej kapusty.
2. Zagotować wodę w garnku. Nie solić!
3. Wrzucić kapustę do wrzątku.

Neutrino 9

19

4. Gotować około 10 minut.
5. Odcedzić czerwoną kapustę i użyć do innych celów.
6. Wodę po gotowaniu kapusty ostudzić.
Eksperyment
1. Dwa kawałki ręcznika papierowego potnij na trzy jednakowe paski, otrzymasz 6 pasków. Pozostałe kawałki ręcznika papierowego będą służyły do wycierania talerzyków.
2. Każdy pasek zwiń w rulonik i ugnieć.
3. Wsyp do szklanki sodę oczyszczoną, dolej 1 łyżkę wody z kranu i wymieszaj.
4. Na pierwszy talerzyk wylej mieszaninę sody z wodą, a na drugi – ocet.
5. Najpierw zamocz do połowy jeden rulonik papieru w wywarze z kapusty przez 2 sekundy, a potem włóż go do wody z sodą. Zamocz do połowy drugi rulonik papieru
w wywarze z kapusty, a następnie włóż go octu.
Obserwacja
1. Na jaki kolor zabarwiają się papierki po włożeniu ich do wywaru z kapusty?
2. Czy kolor papierka zmienia się po włożeniu go do wody z sodą?
3. Czy kolor papierka zmienia się po włożeniu go do octu?
o
o
o
o

Umyj talerzyki i wytrzyj do sucha.
Wsyp do szklanki proszek do pieczenia, dolej 1 łyżkę wody z kranu i wymieszaj.
Na pierwszy talerzyk wylej mieszaninę proszku do pieczenia z wodą, a na drugi – sok
z cytryny.
Najpierw zamocz do połowy trzeci rulonik papieru w wywarze z kapusty przez 2 sekundy, a potem włóż go do wody z proszkiem. Zamocz do połowy czwarty rulonik papieru
w wywarze z kapusty, a następnie włóż go soku z cytryny.

Obserwacja
4. Czy kolor papierka zmienia się po włożeniu go do wody z proszkiem do pieczenia?
5. Czy kolor papierka zmienia się po włożeniu go do soku z cytryny?
o
o
o

Umyj talerzyki i wytrzyj do sucha.
Na pierwszy talerzyk wylej kosmetyk (tonik do twarzy lub płyn do demakijażu, a na
drugi – 2 łyżki wody.
Najpierw zamocz do połowy piąty rulonik papieru w wywarze z kapusty przez 2 sekundy, a potem włóż go do oleju. Zamocz do połowy szósty rulonik papieru w wywarze
z kapusty, a następnie włóż go soku z cytryny.

Obserwacja
6. Czy kolor papierka zmienia się po włożeniu go do płynnego, przezroczystego kosmetyku?
7. Czy kolor papierka zmienia się po włożeniu go do wody?
Komentarz
Wywar z kapusty czerwonej może służyć jako próbnik tak zwanego odczynu pH. Wszystkie roztwory wodne, czyli mieszaniny substancji chemicznych z wodą, mają określony odczyn pH i dzielą się na: kwasy, zasady i substancje neutralne. Zgodnie z umowną skalą
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kwasy mają poziom pH mniejszy od 7, czysta woda destylowana ma poziom pH równy 7,
a substancje zwane zasadami mają poziom pH powyżej 7 (aż do 14). Zapewne czasami
spotykasz się ze stwierdzeniem pH neutralne, oznacza to, że substancja nie jest ani
kwaśna, ani zasadowa i ma pH takie samo jak czysta woda niedestylowana, czyli równe
6,85. Im większy odczyn pH, tym substancja jest bardziej zasadowa.
W prawdziwym laboratorium do dokładniejszego oznaczenia poziomu pH służą papierki lakmusowe. Zmiana ich koloru świadczy o poziomie kwasowości lub zasadowości
substancji.
Wywar z kapusty zmienia swój kolor zarówno pod wpływem substancji zwanych kwasami, jak i substancji zwanych zasadami. Gdy zabarwiony na fioletowo papierek zamoczony w wywarze z kapusty zetkniemy z kwasem, zmienia on kolor na czerwony. Gdy
zamoczony w wywarze z kapusty fioletowy papierek zamoczymy w roztworze zasadowym
– zmieni on kolor na niebieski. Silny kwas (o bardzo małym pH) zabarwia wywar na bardzo
czerwony kolor, a słaby kwas – na kolor czerwono-fioletowy. Silna zasada (o pH bliskim
14) zabarwia wywar z kapusty na kolor niebiesko-morski, a słaba zasada – na kolor fioletowo-niebieski. Substancje neutralne, takie jak woda lub olej nie zmieniają fioletowego
koloru papierka zamoczonego w wywarze z kapusty.
Podczas gotowania czerwonej kapusty w osolonej wodzie, przyjmuje ona kolor lekko
niebieski. Gdy robimy z takiej kapusty sałatkę, wolimy, aby jej kolor był czerwony, dlatego
kropimy kapustę octem, kwaskiem cytrynowym lub cytryną.
Wiatr pod mostem
Przygotuj:
•
•
•
•

6 grubych książek
kartkę papieru A4
stół
suszarkę do włosów

Zadanie
1. Ułóż książki poziomo w dwa stosy o jednakowej wysokości, znajdujące się w odległości ok. 15 cm od siebie.
2. Połóż kartkę papieru jednocześnie na obu stosach, tworząc z niej „most”.
Eksperyment
1. Włącz suszarkę do prądu.
2. Skieruj suszarkę pod kartkę leżącą na książkach. Strumień powietrza z suszarki powinien przepływać mniej więcej w połowie odległości pomiędzy kartką a blatem stołu.
Obserwacja
1. Co się dzieje z kartką papieru?
2. Jak sądzisz, gdzie ciśnienie jest wyższe: pod czy nad kartką?
Komentarz
Ciśnienie w obszarze szybko płynącego powietrza (pod kartką) jest (zgodnie z prawem
fizyki) niższe niż ponad tym obszarem, gdzie powietrze się nie porusza lub ruch powietrza
jest powolny. Różnica ciśnień jest na tyle duża, że kartka wyraźnie zagina się do dołu.
Podobną zasadę wykorzystuje się w odkurzaczu. Silnik elektryczny napędza wentylator, który obracając się z dużą szybkością, obniża ciśnienie za zbiornikiem na śmieci
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(papierową torebką). Ciśnienie przed torebką papierową jest większe (i równe ciśnieniu
atmosferycznemu) i to ono wpycha śmieci do wnętrza odkurzacza. Na tej samej zasadzie
obracający się wirnik helikoptera obniża ciśnienie ponad nim, umożliwiając wznoszenie
się helikoptera w pionie.

Zadanie z Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” 2010

Rozwiąż logogryf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Pojawia się na niebie ze świetlistym „warkoczem”.
2. Sposób podróżowania polegający na przemieszczaniu się przygodnie zatrzymanymi
pojazdami.
3. Droga, na której w Polsce można się poruszać z maksymalną szybkością 130 km/h.
4. Duży zbiornik lub pojazd służący do przewozu płynów.
5. Siódma w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego.
6. Napis na ośmiokątnym znaku drogowym.
7. ... narciarskie – dyscyplina sportu uprawiana przez Adama Małysza.
8. Pierwsza ... lub trzecia ..., to fazy Księżyca.
9. „Most” nad drogą, służący do bezkolizyjnego przemieszczania się z jednej strony drogi
na drugą.
Hasło powstające w wyróżnionej kolumnie oznacza:
Planetoidę, czyli skaliste ciało niebieskie o niewielkich rozmiarach.
„Śmietnik kosmiczny”.
Grecką boginię.
Rzymską boginię.

Odpowiedź: asteroida, A)

A)
B)
C)
D)

