
Domowe doświadczenia z fizyki 

Zadania doświadczalne proponowane są dla uczniów szkół podstawowych. 
Wszystkie doświadczenia można przeprowadzić za pomocą przedmiotów 

codziennego użytku. Ich celem jest inspirowanie  postawy badawczej ucznia, 
motywowanie go do samodzielnego poszukiwania wyjaśnień, w ciekawy sposób 

zdobywania wiedzy i rozumienia praw fizyki.

Dodatek świąteczny – doświadczenia z jajkami
Zenona Stojecka



Czy to możliwe ???

Układanie monety na pasku cienkiego kartonu
PRZYGOTUJ

• monetę,

• pasek cienkiego 

kartonu.

• WYKONANIE

• zegnij kartonik

• połóż na zgięciu 

monetę,

• ostrożnie prostuj 

kartonik

• Sukces!!!



A to ciekawe !!!

PRZYGOTUJ:

• 2 słomki do picia 

napojów

• nożyczki

WYKONANIE:

• Koniec jednej słomki nacinamy. 
Słomki możemy nieco skrócić. 

• Łączymy słomki wykorzystując 
nacięcie

• Zgięty koniec słomki  wkładamy do 
ust i dmuchamy.

Jak wytłumaczysz zachowanie się słomek? 



Różne sposoby połączenia słomek.



Balonowa  rakieta

PRZYGOTUJ:

• długi kawałek cienkiej 

nitki

• balon

• taśmę klejącą

• słomkę

WYKONANIE

• Linkę przeciągnij przez słomkę, 
jeden koniec przymocuj do klamki, 
drugi do krzesła.

• Nadmuchaj balon i mocno zaciśnij 
otwór wylotowy.

• Taśma klejącą przymocuj „brzuch” 
balonu do słomki.

• Trzymając wylot, umieść balon na 
jednym końcu linki, następnie 
odetkaj wylot i puść balon.

Na czym polega tzw napęd rakietowy? 
Twórcą idei napędu rakietowego jest rosyjski uczony polskiego pochodzenia – Konstantin Ciołkowski 



Dlaczego sztućce wiszą w powietrzu?

PRZYGOTUJ:

• łyżkę

• widelec,

• szklankę,

• patyczek do 
szaszłyków

WYKONANIE:

• Ze szklanki, widelca, łyżki i 
patyczka zrób taką konstrukcję, 
jak na zdjęciu.

• Sprawdź, jak długo będzie 
utrzymywał się stan równowagi, 
jeśli podpalisz koniec patyczka…

Aby odpowiedzieć na pytanie, 
zastanów się - gdzie znajduje się 
środek ciężkości układu: łyżka, 
widelec, patyczek?



Balansujące widelce

• PRZYGOTUJ

• korek (korkowy, a 

nie plastikowy)

• dwa widelce

• gwóźdź

• Wbij gwóźdź do korka 

(ostrożnie!).

• Dwa widelce wbij w 

korek po przeciwnych 

stronach.

• Postaw tak utworzoną 

zabawkę na palcu.

Dlaczego zabawka stabilnie utrzymuje się na palcu? 



Dlaczego balon nie pęka?

PRZYGOTUJ:

• balon

• patyczek do szaszłyków

WYKONANIE

1. Nadmuchaj balon

2. Przebij go patyczkiem tak, jak na 
zdjęciu.

Spróbuj odpowiedzieć na postawione pytanie…



Co dzieje się z naczyniem z wodą ?

Przygotuj:

• naczynie (np. duży słoik, garnek) 
napełnione wodą,

• kartkę papieru od drukarki 

Z jakie zasady korzystamy 
wyjaśniając rezultaty 
doświadczenia?

Wykonanie 

• 1. Naczynie z wodą stawiamy na 
kartce papieru położonej na stole.

• 2. Kartkę ciągniemy powoli, 
obserwując zachowanie przedmiotu 
na kartce. 

• 3. Ponownie ustawiamy przedmiot na 
kartce papieru i ciągniemy ją 
energicznym ruchem.



Czy stos monet rozsypie się?

Przygotuj

• kilka monet 5-złotowych lub  
żetonów

• linijkę. 

• Wyjaśnij zachowanie się stosu 
monet po energicznym 
uderzeniu linijką!

• Wykonanie

• 1. Ustaw stos z krążków kładąc je 

jeden na drugim. 

• 2. Energicznym uderzeniem płasko 

ustawionej linijki wybij najniżej 

położoną monetę. Doświadczenie 

powtarzaj z kolejnymi monetami.



Zaskakująca bezwładność

• PRZYGOTUJ:

• świeczkę,

• talerzyk

• duży słoik

• WYKONANIE

• Zapal świeczkę i postaw lub przyklej ją do 
talerzyka

• 1. Energicznie przesuń talerzyk ze 
świeczką tam i z powrotem. Zaobserwuj, 
w którą stronę wychyla się płomień?

• 2. Przykryj świecę słoikiem i powtórz ten 
sam ruch.

Dlaczego płomień w 2. przypadku pochyla się w kierunku 
zgodnym z kierunkiem ruchu świeczki ???



Czy zwykły balon zawsze możesz nadmuchać?

• PRZYGOTUJ

• balon

• butelkę

• WYKONANIE

• 1.Włóż balon do butelki i ustami 

obejmij jej otwór

• Dmuchaj z całej siły!!!

• 2. Powtórz doświadczenie, ale 

wcześniej zrób dziurkę w butelce 

np. pinezką.

Znasz już odpowiedź na 
postawione pytanie.
Jak to wytłumaczysz?



Kiedy za pomocą lejka możesz zgasić płomień 

świecy?
• PRZYGOTUJ:

• świeczkę 

• lejek

• WYKONANIE

• 1. Zapal świeczkę i trzymając szerszym otworem ku świeczce w 
pewnej odległości, silnie dmuchaj!

• Płomień, ku ogromnemu zaskoczeniu, odchyla się w kierunku 
lejka! 

(Podczas dmuchania zmniejsza się ciśnienie w środkowej części lejka i dlatego napływa tu powietrze 
znajdujące się na zewnątrz lejka.)

• Znajdź takie ułożenie lejka, aby trzymając w dalszym ciągu szerszym 
końcem ku świeczce, płomień zgasł. 

• Jak zatem wydostaje się z lejka wydmuchiwane 
powietrze?

Zmień ułożenie lejka, dmuchaj w stronę węższego otworu lejka. Co się dzieje?



Tajemnica pływania

PRZYGOTUJ:

• miskę z wodą.

• plastelinę.

WYKONANIE:

• Z plasteliny zrób 

łódkę i puść ją na 

wodę.

• Zgnieć łódkę i zrób z 

niej kulkę, którą 

następnie połóż na 

wodzie.

Dlaczego kulka z plasteliny zatonie?



Zaczarowany kwiatek

• PRZYGOTUJ:

• kartkę papieru

• ołówek.,

• nożyczki

• talerz z wodą

• WYKONANIE

• Na kartce papieru narysuj 
kwiatek,

• Narysowany kwiatek wytnij 
i zagnij płatki.

• Połóż go na powierzchni 
wody.

Co dzieje się z płatkami kwiatka?

DLACZEGO ?



ZacZarowana gaZa…?
PRZYGOTUJ

• 2 plastikowe kubki, np. po jogurcie

• kawałek gazy

• taśmę klejącą i nożyczki . 

WYKONANIE

• Do jednego kubka mocujemy przykrycie z gazy

• Kubki napełniamy je wodą. 

• I. Kubek bez siatki przykrywamy kartką papieru i 
odwracamy. 

• Woda jest utrzymywana przez kartkę.

• Gdy przesuniemy kartkę, woda 
się wylewa.

• II. Powtarzamy 

doświadczenie z drugim 

kubkiem.

• Przesuwamy i zabieramy 

kartkę.

Woda nie wylewa się!

Dlaczego? 
Przecież poprzednio przez gazę wodę do kubka 

bez problemów nalewaliśmy….



Aby woda nie wylała się z butelki, trzeba 

zakręcić nakrętkę. Ale, czy zawsze…?

PRZYGOTUJ:

• butelkę 

• sitko

• miskę

• WYKONANIE

• Do butelki nalej wody, możesz do 

pełna

• Energicznym ruchem przechyl 

butelkę nad miską zasłaniając jej 

wylot sitkiem.

Dlaczego woda nie wylewa się?



Dlaczego mak ”boi się” mydła?

• WYKONANIE

• Do talerza wypełnionego 

wodą dodaj szczyptę 

maku, zmielonego pieprzu 

lub kaszy manny.

• Koniec patyczka do 

czyszczenia ucha zanurz w 

płynie do mycia naczyń. 

• Dotknij powierzchni wody, 

na której pływa mak.

• PRZYGOTUJ:

• talerz, najlepiej jednokolorowy

• wodę

• szczyptę maku, kaszy manny 

lub zmielonego pieprzu

• płyn do myci naczyń lub 

mydło w płynie

• patyczek do czyszczenia ucha

Odpowiedz na zadane pytanie



Czy możesz zanurzyć chusteczkę do nosa                

w wodzie, nie mocząc jej?
• PRZYGOTUJ:

chusteczkę 
higieniczną

szklankę

miskę z wodą

• WYKONANIE

• Wepchnij chusteczkę do 

nosa mocno do szklanki

• Włóż szklankę do wody 

otworem skierowanym 

w dół

Co przeszkadza w zamoczeniu chusteczki ?

Znajdź informacje na temat dzwonu nurkowego - najprostszym 

urządzeniu, jakie kiedykolwiek wymyślono w celu zanurzenia się pod wodę.

TO CIEKAWE!!!



Ciecz nienewtonowska

• PRZYGOTUJ:

• ½ szklanki wody

• szklankę mąki ziemniaczanej

• dużą miskę

• papierowy ręcznik

• WYKONANIE:

• Stopniowo mieszaj mąkę z wodą, aż 

do uzyskania jednolitej gęstej masy.

• Kiedy wyrobisz już „ciasto”, działaj na 

nie różną siłą, obserwując pojawiające 

się zmiany. 

Sprawdź, czy możliwe jest, żeby ciało, w zależności od przyłożonej siły, 

zachowywało się raz jak ciecz, a innym razem jak ciało stałe?



Jak za pomocą nitki wyłowić z wody kostkę lodu ?

• PRZYGOTUJ:

• szklankę,

• kawałek nitki

• ołówek

• sól

• WYKONANIE:

• Do szklanki nalej trochę zimnej wody (możesz ją 
dodatkowo schłodzić wrzucając kostkę lodu; 
poczekaj, aż lód się stopi),

• Przygotuj wędkę: koniec nitki przywiąż do 
ołówka

• Wrzuć kostkę lodu do wody

• Swobodny koniec nitki połóż na kostce lodu,

• Posyp kostkę solą. 

• Po chwili nitka przymarznie do kostki. Możemy ją 
wyciągnąć za pomocą naszej wędki!

W czym tkwi sekret tego sposobu ???



Falująca słomka

• PRZYGOTUJ

• szklankę (najlepiej literatkę)

• wodę

• słomkę do napojów

• WYKONANIE:

• Nalej do szklanki wody i ustaw 
ją na stole

• Za szklanką ułóż poziomo 
słomkę

• Obserwuj, jaki kształt słomki 
widzisz podczas jej przekręcania 
do pionu?

Przez taką wodną, 
cylindryczną 
soczewkę obserwuj 
wszystko dookoła.
Co istotnego 
zauważasz?

Ciekawe zdjęcia efektów widocznych w soczewkach cylindrycznych zostały nagrodzone podczas kolejnych 

edycji  Ogólnopolskiego konkursu fizyczno-fotograficznego „Zjawiska fizyczne wokół nas” w kategorii 

„Eksperyment”.  http://www.pmdkis-wielun.pl/konkursy/zjawiska-fizyczne-wokol-nas

http://www.pmdkis-wielun.pl/konkursy/zjawiska-fizyczne-wokol-nas


Dlaczego niebo jest niebieskie?
Dlaczego światła zakazu są czerwone?

PRZYGOTUJ:

• przezroczysty pojemnik z wodą

• nieco mleka 

• latarkę, może być z telefonu

WYKONANIE:

• do wody wlewamy nieco mleka

• oświetlamy z boku

• Obserwujemy niebieskawe i 

pomarańczowe zabarwienie

Na podstawie tego doświadczenia spróbuj wyjaśnić niebieski kolor nieba, 

czerwone zabarwienie podczas wschodu i zachodu słońca .

Piękne zdjęcia barw nieba wykonane przez uczniów znajdziesz na stronie Ogólnopolskiego konkursu 

fizyczno-fotograficznego „Zjawiska fizyczne wokół nas” w kategorii „Obserwacje”.  

http://www.pmdkis-wielun.pl/konkursy/zjawiska-fizyczne-wokol-nas

http://www.pmdkis-wielun.pl/konkursy/zjawiska-fizyczne-wokol-nas


Ciekawy sposób zbierania rozsypanego cukru

PRZYGOTUJ:

• słomkę do napojów lub 

balon

• cukier

• wełniana szmatkę

WYKONANIE:

• Na stole rozsyp nieco cukru.

• Słomkę do napojów lub balon 

potrzyj kilka razy wełnianą 

szmatką i zbliż do ziarenek 

cukru.

PROBLEM:

Ziarenka cukru nie są naelektryzowane. 

Dlaczego są przyciągane przez  naelektryzowaną słomkę? 



Doświadczenia z jajkami
Jak zachowuje się jajko podczas obracania?

• PRZYGOTUJ:

• 2 jajka

• płaski blat stołu

• pisak

• WYKONAJ:

• Jedno jajko sparz (dokładna instrukcja 

[http://www.neutrino.if.uj.edu.pl/archiwum/2017/39 ]

• Drugie jajko ugotuj na twardo (10 minut), po ugotowaniu 

zapisz na skorupce U.

• 1. Wprawiaj jajka w ruch obrotowy.

• 2. Wirujące jajko na chwilę zatrzymaj palcem i puść. 

Które jajko, ugotowane, czy surowe łatwiej było rozkręcić? Które jajko 
kręci się zwykle szybciej?   Które jajko łatwo zatrzymać?    Dlaczego?

http://www.neutrino.if.uj.edu.pl/archiwum/2017/39


Wyścigi jajek    ☺

• PRZYGOTUJ:

• 2 jajka: jedno surowe, drugie 

ugotowane

• deskę kuchenną jako pochylnię

• WYKONANIE:

• Z tej samej pochylni puszczaj 

jajko surowe i ugotowane.

• Które jajko stacza się z górki 
szybciej? DLACZEGO?

Wyjaśnienie znajdziesz w artykule „Fizyk o dziwnych właściwościach kurzego jajka”.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C371420%2Cfizyk-o-dziwnych-wlasciwosciach-

kurzego-jajka.html

Wynik doświadczenia jest zaskakujący!!!!

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C371420%2Cfizyk-o-dziwnych-wlasciwosciach-kurzego-jajka.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C371420%2Cfizyk-o-dziwnych-wlasciwosciach-kurzego-jajka.html


Czy można zrobić wydmuszkę z jedną dziurką?

• PRZYGOTUJ:

• surowe, sparzone jajko

• igłę

• strzykawkę z igłą

• WYKONANIE:

• W końcu jajka zrób igłą małą dziurkę. 

• Wtłocz powietrze do wnętrza jajka za pomocą strzykawki z igłą.

• Poczekaj, aż sprężone powietrze wyrzuci z niego część 

płynnego jajka. 

• Powtórz tę czynność kilka razy, aż cała zawartość jajka wypłynie.

• Potem nabierz wody do strzykawki i w podobny sposób 

wypłucz jajko.

Jakie prawo fizyczne wykorzystujemy w tym procesie tworzenia wydmuszki?



Inne fascynujące doświadczenia z jajkami…

• Ile wytrzyma jajko?

• Jajko na sztorc

• Pływające jajko

• Jako w occie

• Malowanie jajek w kolorach tęczy

• Srebrne jajko

Opisy tych doświadczeń wraz z wyjaśnieniami znajdziesz na stronie internetowej pisma dla 
uczniów pt. „Neutrino” wydawanego przez Instytut Fizyki UJ.

[http://www.neutrino.if.uj.edu.pl/archiwum/2017/39 ]

Wkładanie jajka do butelki i jego wyciąganie – szereg filmików znajdziesz na YouTube.

http://www.neutrino.if.uj.edu.pl/archiwum/2017/39
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