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Ludzie często dziwią się dlaczego lubię fizykę. Zazwyczaj mówią: „przecież to

najtrudniejszy przedmiot w szkole”. Wtedy zawsze staram się powiedzieć, że

fizyka to nie tylko rozwiązywanie zadań i uczenie się regułek na pamięć, ale to

tak naprawdę cały otaczający nas świat!

Jednak samo gadanie często nie wystarcza, wtedy staram im się pokazać jej

piękno w eksperymentach. Na następnych stronach znajdziecie kilka

ciekawych doświadczeń, które każdy może sam wykonać w domu.
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Tematem przewodnim tej książeczki jest energia – fizycy nazwali tak

zdolność do wykonania jakiejś pracy. Okazuje się, że właśnie dzięki

energii i jej różnym postaciom możemy żyć. Nawet najmniejszy ruch

waszego ciała wymaga zamienienia energii chemicznej w mechaniczną,

a między innymi dzięki zamianie tej energii na ciepło będziecie

utrzymywali temperaturę Waszego ciała. Obecnie potrafimy zamienić

energię w elektryczność, co każdy z nas wykorzystuje w codziennej

komunikacji, pracy czy rozrywce.

Dzisiaj zajmiemy się kilkoma doświadczeniami z wykorzystaniem energii

elektrycznej i cieplnej.

Na koniec dodam, że prawdopodobnie znacie już najsłynniejszy wzór na

świecie czyli E=mc2, który mówi on o czymś naprawdę ciekawym! Masa

zamienia się w energię, ale to już troszkę dłuższa historia…
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Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego jak potrzesz dłonie o siebie to one się

rozgrzewają? Okazuje się, że wykonując pracę przez pocieranie dłoni

podnosisz ich temperaturę, zamieniasz jedną z postaci energii w inną. Ruch

dłoni (mówimy: ich energia kinetyczna) zamieniany jest na wzrost energii

wewnątrz dłoni (mówimy: energii termicznej). To doświadczenie jest jednym

z najstarszych znanych ludziom. Już jaskiniowiec potrafił pocierać patyk

o drewienko aby rozniecić ogień. Tylko jemu zajmowało to troszkę więcej

czasu niż nam, bo my użyliśmy nieznanej jaskiniowcom wiertarki.

• wiertarka

• kołek meblowy lub mały patyczek

• klocek drewniany

Zamontuj w miejsce wiertła kołek 

drewniany, a następnie zacznij 

„wiercić” nim w drewienku. Po

chwili drewienko zacznie się 

zwęglać i zacznie wydobywać się dym. 

Zachowaj szczególną ostrożność przy 

używaniu wiertarki.
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• 2 cienkie worki na śmieci

• suszarka

• taśma klejąca

Rozgrzane powietrze jest lżejsze (mniej gęste) od zimnego. Dzięki temu będzie

unosiło się w chłodnym (bardziej gęstym) podobnie jak olej na powierzchni

wody. Takie zjawisko występuje bardzo często w atmosferze powodując ruch

powietrza (wiatr). Nazywamy je konwekcją! Jak widać powietrze może coś

podnieś ze sobą, dzięki czemu mamy balony turystyczne. Czy wiedziałeś, że

pierwszy balon na rozgrzane powietrze uniósł się w Paryżu już w 1782 roku?

Na ten pomysł wpadli bracia Montgolfier, dlatego takie balony są nazywane

mongolfierami. Konwekcja jest jednym ze sposobów transportu ciepła.

Wykorzystujemy ją również np. w centralnym ogrzewaniu mieszkań.

Przygotuj dwa worki na śmieci. Tym razem zależy nam na bardzo cienkich

(czyli prawdopodobnie najtańszych) workach, dzięki czemu nasz balon będzie

jak najlżejszy. Sklej ze sobą balony wzdłuż ich krawędzi, zostawiając mały

otwór na suszarkę. Pamiętaj, że im mniej użyjesz taśmy klejącej tym Twój

balon będzie lepiej latał. Włóż końcówkę suszarki do otworu w balonie. Włącz

suszarkę tak, aby dmuchała ciepłym powietrzem i napełnij nim balon. Gdy

balon się napełni, wypuść go delikatnie z rąk. Może on wznieść się na kilka

metrów, po czym opadnie.
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• pilot do telewizora 

(lub innego urządzenia)

• smartfon

Większość pilotów działa świecąc diodą w kierunku urządzenia, jednak

wysyłane światło nie jest dla ludzi widoczne. Najczęściej używane do tego jest

światło w zakresie podczerwieni. To doświadczenie jest przy okazji przykładem

na istnienie promieniowania, czyli trzeciego sposobu transportu ciepła.

Oczywiście właśnie dzięki promieniowaniu Słońce ogrzewa naszą planetę!

Przygotuj pilot, np. do telewizora, który ma z przodu widoczną diodę lub

okienko, za którym ona jest schowana. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie.

Czy widzisz żeby dioda pilota świeciła? Następnie weź telefon i włącz w nim

aparat. Skieruj obiektyw w stronę pilota. Powtórz doświadczenie z pilotem –

tym razem na wyświetlanym obrazie z telefonu powinieneś widzieć, że dioda

pilota świeci na fioletowo-różowy kolor.
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• 2 kostki lodu

• klocek drewniany

• klocek metalowy

uwaga: zamiast klocków można 

użyć dowolnych innego ciał, dla 

doświadczenia ważne jest, aby 

były one tej samej objętości

• termometr cyfrowy 

(opcjonalnie)

Połóż klocki na stole obok siebie. Ważne jest, żeby one przed wykonaniem

doświadczenia miały taką samą temperaturę. Nie musisz ich ogrzewać lub

chłodzić specjalnie, wystarczy, że będą leżeć kilka godzin w temperaturze

pokojowej. Dotknij rękami obu w tej samej chwili. Który jest cieplejszy? Jeżeli

posiadasz termometr, możesz zmierzyć ich temperaturę. Termometr powinien

wskazać tę samą wartość. Następnie połóż jednocześnie po kostce lodu na

każdym z klocków. Jak myślisz, która szybciej się roztopi? Wystarczy, że chwilę

poczekasz i przekonasz się, że kostka na metalowej podstawce topi się szybciej!

Odpowiedzią jest przewodnictwo cieplne. Jeżeli dwa przedmioty (ciała) mają

różne temperatury i przy okazji dotykają się, to ten o wyższej przekaże ciepło

ogrzewając ten drugi, o niższej. Jednak różne materiały robią to w różnym

tempie. Mówimy, że materiał, który szybko transportuje ciepło jest dobrym

przewodnikiem ciepła, a materiał, który robi to wolno jest izolatorem. Metale

(a w naszym wydaniu aluminium) są o wiele lepszymi przewodnikami niż

drewno i dlatego szybciej roztopią kostkę lodu. W takim razie dlaczego czułeś,

że metalowy klocek był cieplejszy? Ludzie czują tak naprawdę nie temperaturę,

ale to, jak szybko odbierane jest naszej skórze ciepło. Mogłeś spotkać ten efekt

gdy na bosaka stałeś jedną nogą na dywanie, a drugą na płytkach lub

kamieniu. Mimo tego, że obie nogi dotykają przedmiotów o tej samej

temperaturze, to płytki wydają się zimniejsze. Potocznie ludzie mówią, że coś

jest ciepłe lub zimne „w dotyku”.
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• 2 rury PVC (np. 

kanalizacyjne) lub 2 balony

• szmatka 

• nitka

• nożyczki

Poprzez pocieranie szmatką zostawisz na rurze trochę elektronów i tym samym

naładujesz ją ujemnie. Druga taka rura będzie ładować się w ten sam sposób.

Takie same ładunki (ujemne) będą się odpychać, a ładunki przeciwne (dodatni

i ujemny) będą się przyciągać. Jeżeli chcesz sprawdzić czy mogą się ciała

przyciągać zbliż do naładowanej rury potarty przedmiot ze szkła (np. słoik).

Zawiąż w połowie rury nitkę. Potrzyj energicznie rurę PVC. Podczas pocierania

rury możesz usłyszeć ciche „trzaski” – są one małymi wyładowaniami

(piorunami), które przeskakują między szmatką a rurą. Podnieś naładowaną

rurę na nitce tak, aby swobodnie na niej wisiała i mogła się obracać. Następnie

naładuj poprzez pocieranie drugą rurę i zbliż ją do tej podwieszonej na nitce.

Rura podwieszona powinna „uciekać” od trzymanej przez Ciebie.
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• Rura PVC (np. kanalizacyjna) 

lub balonik

• Szmatka 

• Nitka, pokruszony styropian, 

papierowe konfetti

Już Arystoteles zauważył, że drobne przedmioty są przyciągane przez potarty

bursztyn. Po starogrecku bursztyn to właśnie elektron i od niego biorą nazwę

elektron, elektrostatyka czy nawet elektryk. Grecy nie znali jeszcze wtedy

budowy atomów, ale zauważyli zjawisko, które zapoczątkowało nową dziedzinę

nauki, dzięki której świat nauczył się posługiwać elektrycznością. W tym

doświadczeniu tak jak Arystoteles zbliżasz naładowany przedmiot do drobnych

przedmiotów i te, które będą naładowane przeciwnie zostaną przyciągnięte jak

za sprawą magicznej różdżki.

Podobnie jak w poprzednim doświadczeniu potrzyj energicznie rurę PVC

szmatką. Zbliż naładowaną rurę do drobnych przedmiotów. Powinny się

podnieść lub nawet podskoczyć do rury.
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• balon

• szmatka

• strumień wody, np. ze 

strzykawki lub kranu

Poprzez pocieranie balonu naładowałeś go, czyli dodałeś mu trochę elektronów!

Gdy naładowany przedmiot znajdzie się blisko wody będzie ją przyciągał. Dzieje

się tak, ponieważ woda jest dipolem, czyli jej cząsteczka z jednej strony jest

naładowana dodatnio, a z drugiej ujemnie. Dzięki temu część naładowana

dodatnio będzie przyciągana do naładowanego ujemnie balonu. Spróbuj

powtórzyć doświadczenie pocierając jakiś szklany przedmiot i zbliżając go

następnie do cienkiego strumyczka wody. Woda będzie również przyciągana,

mimo że tym razem szkło jest naładowane dodatnio (ma odebrane przez

szmatkę ujemne elektrony).

Nadmuchaj balon i potrzyj go. Następnie zbliż balon do powolnego strumienia

wody, np. z otwartej strzykawki (jakiegoś naczynia) lub kranu. Woda powinna

być przyciągana do balonika. Uważaj, jeśli zamoczysz balon to efekt będzie

słabszy.
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• 2 magnesy neodymowe

(ostrożnie! uwaga na palce!)

• bateria AA

• folia aluminiowa

Aby zbudować silnik elektryczny potrzebujemy źródła prądu oraz zewnętrznego

pola magnetycznego. Jak łatwo można się domyśleć, w naszym przypadku jako

źródła prądu używamy baterii, między której biegunami występuje napięcie

1,5 V (czytamy: półtora wolta). Jako zewnętrzne pole magnetyczne używamy

silnych magnesów neodymowych, które przy okazji mogą być przewodnikiem

prądu. Jeżeli prąd płynie w układzie: od bieguna dodatniego przez magnes, folię

aluminiową, przez kolejny magnes aż do bieguna ujemnego, to wytwarza on

własne pole magnetyczne, które będzie odpychać się od pola samych magnesów.

Dzięki temu mamy najprostszy model silnika elektrycznego.

Uważaj na magnesy neodymowe, są one na tyle „silne”, że mogą łatwo się

pokruszyć gdy w siebie uderzą. Przymocuj jeden magnes na górze (na jednej

z elektrod) a drugi na dole (na drugiej elektrodzie) baterii. Magnesy muszą być

umieszczone przeciwnymi biegunami (odpychającymi się) do siebie. Następnie

rozwiń folię i połóż na niej baterię z magnesami. Twój silnik powinien poruszać

się po folii. Uważaj, ponieważ po dłuższej zabawie bateria może się rozgrzać!
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• 4 cytryny

• drut miedziany lub kabel 

np. od starego przedłużacza

• 8 ocynkowanych 

gwoździków

• dioda 

elektroluminescencyjna 

(LED)

Niestety, cytryna nie gromadzi w sobie prądu. Jednak jej sok reaguje

z metalami a tam zachodzi reakcja elektrochemiczna, która wprawia w ruch

elektrony. Kluczowym dla działania tej baterii jest użycie dwóch rodzajów

metali. W naszym przypadku był to kawałek przewodu miedzianego oraz

ocynkowany gwoździk. W takiej baterii używamy kwasu cytrynowego, aby cynk

(na gwoździku) oddał elektrony (utlenił się). Miedź przyjmuje elektrony (ulega

redukcji) i przy okazji wydziela się tam wodór w postaci gazowej. Metale

posiadają tak zwany potencjał elektrochemiczny, a znając go możemy

stwierdzić, czy dany metal w danej sytuacji będzie chętniej oddawał czy

przyjmował elektrony.

Przetnij cztery cytryny. Zdejmij osłonę z kabla (przewodu) tak, żeby widać było

miedzianą wiązkę i podziel go na odcinki o długości ok. 7 cm. Następnie nawiń

pod główkę gwoździka jeden koniec przewodu. Przygotuj tak 7 gwoździków

z nawiniętym przewodem. Wbij w każdą połówkę cytryny gwoździk a następnie

połącz połówki cytryn przewodem miedzianym. W ten sposób utworzysz

połączenie szeregowe cytryn. Przyłóż diodę krótszym pręcikiem do gwoździka,

a dłuższym do przewodu miedzianego. Zamkniesz w ten sposób obwód

elektryczny, aby mógł popłynąć prąd i zaświeci się dioda. W razie problemów

sprawdź połączenie lub podepnij odwrotnie diodę. Oczywiście możesz coś innego

zasilić w ten sposób albo zmierzyć miernikiem napięcie, jakie wytworzyło się

w tak przygotowanej owocowej baterii.
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• bateria AA

• drucik miedziany o długości 

około 10 cm 

• magnes neodymowy 

(uwaga na palce!)

Podobnie jak w poprzednim doświadczeniu, w momencie gdy prąd będzie płynął

w druciku, wytworzy się dookoła niego pole magnetyczne, które będzie

odpychane przez pole magnetyczne magnesów. Tak powstałą siłę nazywamy

siłą elektrodynamiczną.

Przymocuj magnes neodymowy do jednego z biegunów baterii (będzie się sam

trzymał dzięki polu magnetycznemu). Nawiń jeden koniec drucika na magnes,

robiąc okrąg o jego rozmiarze. Z drugiego końca zrób haczyk, który dostanie do

przeciwnego bieguna baterii. Gdy drucik połączy oba bieguny baterii (przez

magnes), to zacznie się obracać! Magnes, którego używasz, powinien mieć około

1 cm wysokości, jeżeli nie masz takiego możesz tak jak ja wykorzystać dwa

niższe magnesy. Sprawdź, jak na poruszanie się silnika wpływa zamiana

biegunów baterii lub biegunów magnesów miejscami! Możesz również

wypróbować inne kształty drucika.
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• butelka PET

• pompka rowerowa

• wentyl z dętki

• korek 

• łyżka denaturatu

Woda w przyrodzie występuje w 3 stanach skupienia. Jest ona między innymi

składnikiem powietrza. Nawet z nas uchodzi ona przy każdym wydechu. Para

wodna jest niewidzialna! Dlaczego więc mówimy, że unosi się para znad

naczynia z zupą lub z naszych ust w zimie? Tym razem nasz język jest troszkę

mylący. Nie widzimy pary wodnej, tylko już ochłodzoną i tym samym skroploną

jej wersję, czyli po prostu bardzo małe kropelki wody. W tym doświadczeniu

skraplamy parę wodną dzięki rozprężaniu adiabatycznemu, czyli bardzo

szybkiemu wypuszczeniu powietrza z butelki, dzięki któremu jej wnętrze

mocno się ochładza. Przypomnij sobie dezodorant. Substancja, którą

wypuszczasz jest bardzo zimna i taka staje się puszka dezodorantu –

rozprężający się gaz musi wykonać pracę kosztem swojej energii termicznej.

Przebij korek wentylem, aby utworzyć szczelne połączenie. Nalej do butelki

denaturat i zamknij ją przygotowanym korkiem z wentylem. Wstrząśnij

butelką, rozprowadzając denaturat po ściankach. Podłącz do wentyla pompkę

i kilka razy nią popracuj, aby sprężyć w butelce powietrze. Uważaj, aby korek

nie wyskoczył wcześniej z butelki przy zbyt dużym ciśnieniu. Odepnij pompkę

od butelki z zaworem. Gwałtownie otwórz butelkę! W środku pojawiła się

chmura.
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• świeczka 

• wysokie naczynie

• soda oczyszczona

• ocet spirytusowy

W reakcji sody oczyszczonej z octem wydziela się niewidzialny gaz, który nie

jest łatwopalny, a nawet jest produktem procesu spalania – jest to dwutlenek

węgla, czyli CO2. Ten gaz jest cięższy od powietrza, dlatego nie unosi się tak

łatwo z wysokiego naczynia i możemy go z niego „wylać”. Niektóre gaśnice są

właśnie nim napełnione i przy ich używaniu gaz ten poprzez gwałtowne

oziębienie spowodowane rozprężaniem (pamiętasz poprzednie doświadczenia?)

przechodzi w stały stan skupienia, który nazywamy suchym lodem.

Zapal świeczkę. Do wysokiego naczynia wsyp sodę oczyszczoną, a następnie

wlej tam szklankę octu. Zaobserwuj powstałą pianę w naczyniu. Bąbelki piany

szybko pękają i po ustaniu reakcji przechyl naczynie w kierunku ognia. Tym

samym „wylejesz” wyprodukowany gaz. Świeczka powinna zgasnąć. Uważaj,

żeby nie wylać pozostałego roztworu.
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• ocet spirytusowy

• soda oczyszczona

• listek ręcznika papierowego

• plastikowe opakowanie po 

tabletkach musujących

Tak jak w poprzednim doświadczeniu po zmieszaniu sody oczyszczonej i octu

zachodzi reakcja, w której wydziela się gaz – dwutlenek węgla. Zajmuje on

coraz więcej miejsca wywierając duże ciśnienie na korek. Opakowanie

w pewnym momencie opuszcza korek, poruszając się jako kolejny mały silnik

odrzutowy. Dwutlenek węgla (CO2) i korek wydostają się z opakowania,

a rakieta zgodnie z zasadą zachowania pędu porusza się w przeciwnym

kierunku.

Wsyp łyżkę stołową sody oczyszczonej do listka z ręcznika papierowego i zrób

z niego małe zawiniątko. Wlej ocet do opakowania po tabletkach musujących.

Następnie musisz wykazać się zwinnością, wrzuć szybko zawiniątko do

pojemnika, zamknij go, odwróć i potrząsając postaw na zakrętce. Oczekuj

rezultatu.
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