
EKSPERYMENTY NAUKOWE DO WYKONANIA W DOMU 

 

1. Chmury w słoiku 

 

Potrzebny jest duży słoik na ogórki, balon, duża gumka recepturka, kredowy pył lub talk i zimna 

woda. 

 

Trzeba umyd słoik i nalad na dno wody na wysokośd 2,5 centymetrów. Wytnij z balonu kwadrat gumy, 

zakryj nim wylot słoika i połóż na nim książkę, by się nie przesunął. Po 10-15 minutach usuo książkę i 

gumę. Wsyp łyżkę sproszkowanej kredy lub talku i szybko zakryj słoik gumą. Owio szczelnie wylot 

słoika gumką recepturką, by przytrzymad arkusz gumy. Wciśnij gumową membranę nieco do słoika, a 

po 15 sekundach cofnij rękę. 

 

Gdy wciskasz gumę ręką, powietrze jest sprężane i ogrzewane, więc może zawierad więcej pary 

wodnej. Gdy zwolnisz nacisk, ciśnienie spada, powietrze się ochładza, a nadmiar pary kondensuje na 

cząsteczkach proszku zawieszonych w powietrzu. Tak w słoiku powstają „chmury”. 

 

2. Ruchome piaski 
 

Potrzebna jest 450 gramów mąki kukurydzianej, duża miska, dzbanek wody, łyżka, gazeta lub 

ścierka do przykrycia podłogi. 

 

Wsyp jedną czwartą przygotowanej mąki do miski i powoli dodaj mniej więcej pół kubka 

wody. Wymieszaj. Dodawaj stopniowo mąkę i wodę w małych ilościach, aż powstanie gęsta 

mieszanina. Spróbuj uchwycić ciecz i pociągnąć ją w górę. To właśnie uczucie tonięcia w 

ruchomym piasku! Wrzuć do miski plastikową zabawkę i spróbuj ją wydostać. To niełatwe! 

 

Im szybciej poruszasz ręką, tym bardziej mieszanina zachowuje się jak ciało stałe. 

Mieszanina mąki kukurydzianej i wody czasami zachowuje się jak ciecz, a czasami jak ciało 

stałe. Jest cieczą nienewtonowską - zaprzecza sformułowanemu przez Isaaca Newtona prawu 

lepkości. 

 

3. Ruch cząsteczek w różnych temperaturach  

Potrzebne będą: 2 szklanki, gorąca i zimna woda, barwnik (np. tusz lub atrament)  

1. Napełnij szklanki - jedną gorącą wodą, a drugą zimną. 

2. Postaw szklanki i poczekaj, aż woda się ustoi. 

3. Wlej do każdej ze szklanek po kropli barwnika. 

 

W obu szklankach woda się zabarwi, ale w szklance z ciepłą wodą stanie się to  

dużo szybciej. Dlaczego? 



 

W zimnej wodzie cząsteczki poruszają się dużo wolniej niż w gorącej, dlatego  

barwnik rozprzestrzeni się szybciej w szklance z gorącą wodą. 

4. Pływająca igła  

Potrzebne bądą: szklanka, woda, igła, pinceta  

 

1. Napełnij szklankę wodą po brzegi. 

2. Poczekaj, aż woda będzie całkiem nieruchoma. 

3. Przy pomocy pincety chwyć igłę i trzymaj ją poziomo. 

4. Bardzo powoli i ostrożnie umieść igłę na wodzie (igła musi być idealnie  

poziomo, jeśli któryś jej koniec znaurzy się w wodzie - zatonie). 

 

Igła nie tonie, tylko unosi się na powierzchni. Dlaczego? 

 

Na powierzchni wody tworzy się rodzaj elastycznej, cieniutkiej błony. Dzieje  

się tak, ponieważ na cząsteczki wody znajdujące się przy powierzchni działa  

siła nazywana napięciem powierzchniowym.  

 

5.Mentosy z Coca Colą 

To doświadczenie najlepiej przeprowadzid na dworze. Do 2-litrowej butelki z Coca Colą (najlepiej 

dietetyczną) wrzud możliwie jak najszybciej jak najwięcej mentosów. Spowoduje to gwałtowną 

erupcję i wyrzut coli do góry.  

Wyjaśnienie: Zjawisko to nie zostało jeszcze do kooca wyjaśnione. Pewne jest to, że pomiędzy 

niektórymi składnikami mentosów i Coca Coli zachodzi reakcja chemiczna, która powoduje 

gwałtowne zwiększenie objętości płynu w butelce. Nie wiadomo jednak jeszcze między którymi 

dokładnie składnikami dochodzi do tak gwałtownej reakcji. 

 

6.Kolorowe kwiaty 

Przygotuj białe kwiaty (np. goździki, lilie), przytnij ich łodygi nożem lub nożyczkami, a następnie 

umieśd je w przezroczystym wazonie wypełnionym mieszanką wody z barwnikiem spożywczym 

(najlepiej czerwony lub niebieski) lub atramentem (im ciemniejszy roztwór tym lepiej, lecz zwłaszcza 

w przypadku atramentu, całośd musi byd jednak cały czas „wodnista”). W taki sposób przygotowany 

wazon zostaw na parę godzin, najlepiej na nasłonecznionym parapecie. 

Wyjaśnienie: Potocznie mówi się, że kwiaty piją wodę. Potrzebują one wody do życia i wzrostu. 

Dodatkowo występuje zjawisko parowania wody z kwiatów. Wyparowane cząsteczki są zastępowane 

przez nowe, zaczerpnięte z wazonu. W efekcie kwiaty zabarwiają się na kolor barwnika, który został 

wymieszany z wodą. 

 



 

7.Gruszkowe jabłko 

Należy pokroid jabłko na plasterki, następnie pokroid gruszkę na plasterki. Jedząc plasterek jabłka 
trzymaj kawałek gruszki pod nosem. Jaki smak czujesz? 

Wyjaśnienie: Nasz język rozpoznaje tylko 5 podstawowych smaków, a więc samym zmysłem smaku 

odczuwalibyśmy praktycznie to samo jedząc zarówno czekoladę, jak i np. truskawkę. Reszta odczud 

pochodzi od tego, jak danie pachnie, a więc od naszego węchu. Zapach gruszki umieszczonej pod 

nosem jest dużo intensywniejszy niż zapach jabłka roznoszący się wewnątrz jamy ustnej, stąd taki 

efekt. W drugą stronę (gruszka spożywana, jabłko pod nosem) również to działa, lecz efekt jest 

słabszy, gdyż aromat jabłka jest słabszy 


