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Doświadczenie 1
 

Wpływ temperatury 
na metal.

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzęt laboratoryjny:
Metalowa obręcz i kulka,

palnik gazowy, statyw
 
 



Cel: Ustalenie czy metal 
zwiększa objętość pod wpływem

temperatury.

Hipoteza: Kulka zwiększy
objętość po podgrzaniu.



Przebieg doświadczenia:
Na początku kulka bez problemu
przechodzi przez obręcz. Kulkę
przymocowujemy do statywu, a

pod nią ustawiamy palnik gazowy.
Włączamy palnik i czekamy.

Po krótkim czasie wyłączamy palnik
i sprawdzamy czy kulka wciąż

przechodzi przez obręcz. Kulka nie
przechodzi przez obręcz.

Wnioski: Po podgrzaniu palnikiem
kulka nie przechodzi przez obręcz,

co oznacza, że metal zwiększa
objętość pod wpływem wysokiej

temperatury.



Doświadczenie 2

Zmiana kierunku światła

Sprzęt laboratoryjny: laser,
soczewki, woda



Cel: Ustalenie czy możliwa jest
zmiana kierunku wiązki światła

Hipoteza: Zmiana kierunku wiązki
światła jest możliwa



Przebieg doświadczenia: 
Włączamy laser. Przed laserem

ustawiamy różne soczewki, niektóre z
nich napełniamy wodą. Wiązki lasera

zmieniają kierunek zależnie od
kształtu soczewki.

Wniosek: 
Kierunek wiązki światła może zostać

zmieniony z pomocą soczewek.



Doświadczenie 3 - wpływa
związków organicznych 

i nieorganicznych na
właściwości fizyczne kości

Sprzęt: 2 szklane pojemniki
(słoiczki), szczypce metalowe,

palnik gazowy, mikroskop  

Substancje: odczynniki - ocet10%,
kości kurczaka, gotowe preparaty

biologiczne 



Cel: Sprawdzenie czy związki
organiczne i nieorganiczne
wpływają na właściwości

fizyczne kości
 

Hipoteza: Związki organiczne 
i nieorganiczne  zmieniają 
 właściwości fizyczne kości



Przebieg doświadczenia:
Jedną z kości włożono do słoika

wypełnionego octem 10% 
na tydzień, drugaw tym czasie

była przechowywana w lodówce.
Kość przechowywana w occie

stała się giętka.





Przebieg doświadczenie:

Kość z lodówki została
umieszczona w płomieniu

palnika. Taką kość po ok. 5-6
minutach można było złamać

przy użyciu szczypciec. 





Wnioski: 
Ocet "wypłukał" z kości sole

mineralne. Składniki te nadają
jej twardość.  

Ogień usunął z niej substancje
organiczne, które nadają

kościom sprężystość. 
Taka kość stała się krucha. 

 



Na zakończenie doświadczenia
uczniowie obserwowali przez

mikroskop próbki kości.
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