


Wyznaczanie wartości liczby 𝜋

Najstarszym sposobem jest zmierzenie za pomocą sznurka i linijki 
obwodu okręgu O oraz średnicy d i podzielenie ich przez siebie 𝜋=𝑂

𝑑

π ≈ 3,141592653589793…
W taki właśnie sposób uczniowie klas ósmych 
wyznaczali wartość liczby π
na lekcjach matematyki, 
a uwiecznili na zdjęciach 
- uczniowie klasy 8d.





Jak alkohol działa na białko?

Doświadczenie na lekcji biologii przeprowadziły uczennice klasy 8b

1. Przygotowujemy - surowe jajo kurze, talerz, kroplomierz, odrobinę spirytusu 
salicylowego.
2. Wykonanie - Rozbij jajo i przelej je na talerz.
Nabierz do kroplomierza spirytus i polej nim białko jaja.



Zaczynamy zakraplanie spirytusem

Obserwacja

Białko jaja kurzego zmieniło kolor - jest białe



Pytania i odpowiedzi

Pytanie I 
Czy białko pod wpływem alkoholu uległo zniszczeniu? 

Tak zmieniło wygląd nie jest przeźroczyste, lecz białe.

Pytanie II 
Na czym polega szkodliwość picia alkoholu?

Alkohol działa szkodliwie na cały organizm.
Pod wpływem alkoholu białko zmienia swoją strukturę.

Pytanie III
Czy alkohol niszczy komórki organizmu?

Alkohol nieodwracalnie niszczy komórki organizmu.



Krystalizacja soli

Uczniowie klas 7 podczas nauki zdalnej przeprowadzili w swoich domach 
doświadczenie - krystalizacja soli

1. Przygotowujemy – słoik, woda, sól, krótki patyczek lub ołówek, kosmata 
włóczka bądź nitka

2. Wykonanie 
- Podgrzej wodę i przelej ją do słoika (3/4 wysokości), następnie wsypuj 

stopniowo sól, mieszając do czasu aż sól przestanie się rozpuszczać. Dostaniesz 
roztwór nasycony. 

- Na patyczek nawiń włóczkę (im bardziej kosmata, tym lepiej). Powinna być
na tyle długa, by po ułożeniu patyczka na krawędzi dotykała dna.

- Odstaw słoik w ustronne miejsce. Nie powinno być tam zbyt zimno, bo woda 
nie będzie parowała, ani zbyt ciepło i słonecznie, bo zacznie parować zbyt szybko.

- Czekaj cierpliwie na swoje kryształy. Proces krystalizacji może trwać nawet 
3 tygodnie.

- Sfotografuj swoje kryształy i pochwal się nimi.





Jak zrobić własną tęczę z płyty CD?

Eksperyment w ramach lekcji fizyki przeprowadzili uczniowie klas 8

Przygotuj: latarka, płyta cd, opcjonalnie biała kartka
Instrukcja:
1.Skieruj światło latarki na płytę CD.
2.Manewruj strumieniem światła w taki sposób, 
by odbicie padło na płaską powierzchnię.
Oto kieszonkowa, przenośna tęcza!



Jak zrobić własną tęczę używając węża ogrodowego?

Eksperyment w ramach lekcji fizyki przeprowadzili uczniowie klas 8

Przygotuj: wąż ogrodowy
Instrukcja:
1.Stań tyłem do słońca.
2.Skieruj wąż ogrodowy prosto przed siebie.
3.Obserwuj, jak na kroplach wody pojawiają się kolory tęczy. Zauważ, że jej wielkość jest inna w 
zależności od tego, czy patrzysz z bliska, czy z większej odległości.



Jak zbudować statek napędzany parą wodną

Chętni uczniowie klas 7  w ramach lekcji fizyki podjęli problem badawczy „ Jak 
zbudować statek napędzany parą wodną?” wykonując projekt statku parowego. 
Do realizacji zadania uczniowie przygotowali styropian lub butelkę, taśmę klejącą lub 
drut, świeczkę podgrzewacz, folię aluminiową, rurkę o średnicy 4 cm oraz 
miedzianą rurkę o długości 80 cm.
Z przygotowanych materiałów przy użyciu instrukcji budowy zamieszczonej w 
podręczniku uczniowie skonstruowali miniaturowy statek parowy.
Następnie uczniowie sprawdzili, czy ich statek będzie się poruszał i uwiecznili efekty 
swojej pracy w formie filmu.





Refleks słońca na wodzie – zjawisko odbicia słońca od powierzchni wody , w szczególności
od powierzchni morza lub oceanu. Poza obszarami refleksu woda jest widziana na zdjęciach jako ciemny
obszar. Światło jest rozpraszane, gdy odbija się od chropowatej powierzchni.
Na powierzchni wody pada wiele równoległych promieni, ale są one odbijane pod różnymi kątami,
ponieważ powierzchnia nie jest jednolita
(zdjęcie – Wiktoria Przybylska kl. 7d)

„Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” 2021r.
etap szkolny XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego 



„Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” 2021r.
etap szkolny XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego 

Niezrównoważone siły spójności działające na 
cząsteczki przy powierzchni cieczy są przyczyną
występowania napięcia powierzchniowego, dzięki 
któremu powierzchnia cieczy zachowuje się jak 
napięta błona. 

W przypadku sfotografowanego doświadczenia na 
powierzchni monet dzięki napięciu 
powierzchniowemu ciecz tworzy krople. Widzimy, 
jak na obszarze ciał stałych tworzy ona 
charakterystyczną, zaokrągloną błonę, a dzięki 
kolorowemu zabarwieniu jest to jeszcze dokładniej 
widoczne.

(zdjęcie – Lidia Waćkowska kl. 8b)

Opracowanie – Anna Markiewicz


