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 II miejsce

 Bartosz Pater

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki 
Wojennej RP w Świnoujściu



 III zasada dynamiki i lewitacja
Zmierzyłem masę krążka magnetycznego ferrytowego – 553g.

Ustawiłem podstawkę do krążków magnetycznych na wadze  i wyzerowałem 
wskazania wagi.

Na statyw umieszczony na wadze wsunąłem krążek magnetyczny ferrytowy i 
zmierzyłem masę krążka – 551g.

Na statyw na wadze wsunąłem drugi krążek magnetyczny ferrytowy. Umieściłem go w 
taki sposób biegunami, aby magnesy odpychały się wzajemnie. Wskazanie wagi było 
1103g. Magnes lewituje, czyli unosi się bez kontaktu z podłożem. Mimo to waga 
wskazuje masę tak jakby leżały na niej dwa krążki. Na górny magnes działają siły 
równoważące się- siła odpychania magnetycznego skierowana pionowo do góry oraz 
siła przyciągania grawitacyjnego skierowana pionowo w dół. Na dolny magnes oprócz 
siły przyciągania grawitacyjnego pionowo w dół działa siła odpychania 
magnetycznego też pionowo w dół. Zgodnie z III zasadą dynamiki siły działania 
magnetycznego magnesów na siebie są równe co do wartości, tym samym kierunku, 
przeciwnym zwrocie i przyłożone są do dwóch różnych ciał. Dlatego siła 
magnetycznego odpychania jest równe sile grawitacji.











 Iluzja lewitacji

Wykonałem rysunek na kartce papieru korzystając ze 
wzoru znalezionego w Internecie. Rysunek ten 
pokazuje graficznie obraz pozornej głębi. Rysunek 
dałem do drukarni, aby wydrukowali go w 
powiększeniu na folii. Na wydrukowanym chodniku 
postawiłem brata Michała. Naprawdę widzimy 
mózgiem i mózg nas oszukuje, że na płaskiej 

powierzchni jest głęboki lej.







 II miejsce

 Jakub Nowak

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Tokarni



 Światło lasera
Do eksperymentu potrzebowałem:

- lasera

- pryzmatu

Dla pokazania zamierzonego efektu eksperyment 
przeprowadziłem w ciemnym pomieszczeniu.

Ustawiłem pryzmat będący bryłą – graniastosłupem o podstawie 
trójkąta. Następnie skierowałem światło lasera na pryzmat. Na 
ścianie i podłodze pojawił się jednobarwny promień. Stało się 
tak, ponieważ światło lasera jest światłem jednobarwnym. Po 
przejściu przez pryzmat nie ulega rozszczepieniu tak jak 
światło białe.









 Rozszczepienie światła białego w pryzmacie.
Do wykonania eksperymentu potrzebowałem:

- latarki emitującej światło białe,

- pryzmatu

Dla osiągnięcia zamierzonego efektu eksperyment wykonałem w 
ciemnym pomieszczeniu.

Światło latarki skierowałem na pryzmat. Na ścianie ukazał się barwny 
łuk. Stało się tak ponieważ światło przechodząc przez pryzmat (będący 
bryłą – graniastosłupem o podstawie trójkąta) ulega dwukrotnemu 
załamaniu – przy wejściu do pryzmatu i przy wyjściu z pryzmatu. 
Światło białe wchodząc do pryzmatu ulega rozszczepieniu i tworzy 
widmo światła białego, czyli zestaw barw od fioletu do czerwieni. 
Promienie światła białego załamują się pod różnym kątem i dzięki 
temu powstaje barwna tęcza. Największe odchylenie dotyczy światła 
fioletowego, a najmniejsze czerwonego.





 Soczewka skupiająca. Powstawanie pożarów.
Do eksperymentu potrzebowałem:

- lupy

- kawałka drewna

-kawałka materiału

- kawałka tektury

- kawałka kartki

Aby eksperyment się powiódł, przeprowadziłem go w słoneczny dzień.

Ustawiłem lupę tak, aby skupiała promienie słoneczne w jednym punkcie. Po 
kilku chwilach, użyte materiały zaczynały się palić. Działo się tak ponieważ lupa 
skupiała promienie słoneczne w jednym punkcie, będącym jej ogniskiem. W 
punkcie tym gromadziła się duża ilość energii, więc otrzymywał on wysoką 
temperaturę, co powodowało zapłon materiałów. Lupa jest soczewką 
skupiającą. Podobne działanie do lupy mogą mieć pozostawione w różnych 
miejscach, np. szklane butelki, co przyczynia się do powstawania pożarów.













 III miejsce

 Nikola Ziaja

 Zespół Szkół w Malawie



 Efekt iryzacji bańki mydlanej

Zdjęcie przedstawia zjawisko iryzacji, polegające na 
powstawaniu tęczowych barw w wyniku interferencji 
światła białego odbitego od przezroczystej bańki.

Dodatkowo obserwujemy dwa obrazy: prosty, 
powstały przy odbiciu światła od wypukłej 
powierzchni bańki oraz odwrócony, powstały na 
skutek odbicia od wewnętrznej, wklęsłej powierzchni 
bańki.







 IV miejsce

 Wiktoria Krakowska

 Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. 
Bolesława Chrobrego w Poznaniu







 V miejsce

 Błażej Godowski

 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Pawłowicach 



 Zjawisko załamania światła

Do eksperymentu użyto szklanki, czystą wodę i 
kolorowe kredki. Patrząc z boku widzimy przesunięty 
obraz kredek w wodzie i mamy wrażenie, że kredki 
są przecięte.





 Zjawisko iryzacji

Warunki: słonecznie, bezwietrznie

Do eksperymentu użyto słomki i płynu do baniek. Na 
zdjęciu widoczne są kolorowe barwy na bańce 
mydlanej. Jest to wynik interferencji światła białego 
na cienkiej błonie bańki mydlanej.





 VI miejsce

 Klaudia Urbańska

 Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego 
Towarnickiego w Rzeszowie



 Szklanka jako soczewka

Szklanka napełniona wodą zachowuje się jako 
soczewka, dlatego też patrząc na obraz znajdujący 
się za szklanką widzimy jego odwróconą formę. 
Obrazem i jego wielkością możemy także 
manipulować regulując odległość soczewki od 
oglądanego ujęcia. Na zdjęciu widoczne jest również 
działanie zwierciadła optycznego, gdyż podłożem 
naczynia z wodą jest lustro.





 VII miejsce

 Karolina Tereszkiewicz

 Zespół Szkół w Malawie



 Obserwacja zjawiska napięcia 
powierzchownego cieczy

Do eksperymentu zostały użyte: szklane naczynie (literatka), woda zabarwiona sokiem, łyżeczka, spinacz 
biurowy, dwie wykałaczki.

Przebieg eksperymentu:

Na kuchennym blacie, do szklanego naczynia, powoli wlewamy ciecz (woda zabarwiona sokiem), tak aby 
było prawie pełne i było wyraźnie widać, że przy ściankach naczynia, ciecz ma wyższy poziom, niż na 
środku, tworząc tzw. menisk wklęsły.

Następnie małą łyżeczką, powoli po kilka kropel dolewany cieczy do naczynia tak aby poziom cieczy był 
powyżej górnych krawędzi naczynia tworząc tzw. menisk wypukły. Należy przy tym uważać, aby nie 
przekroczyć granicy, kiedy ciecz zaczyna się przelewać. Widać wyraźnie, że ciecz wystaje z naczynia, ale 
się nie przelewa.

Teraz można delikatnie dotknąć łyżeczką powierzchni cieczy i powoli unosząc ją można zaobserwować 
zmianę kształtu tej powierzchni aż do powrotu do stanu pierwotnego, tj. menisku wypukłego.

Używając łyżeczki usuwamy z naczynia część cieczy aby jej poziom zrównał się z górną krawędzią 
naczynia. Następnie za pomocą dwóch wykałaczek, delikatnie i powoli umieszczamy poziomo na 
powierzchni cieczy suchy spinacz biurowy. Spinacz, mimo że wykonany z materiału o większej gęstości 
objętościowej niż ciecz, spoczywa na jej powierzchni i nie tonie. Można zaobserwować jak spinacz 
naciskając na powierzchnię cieczy zmienia jej kształt.











 VIII miejsce

 Wiktoria Konefał

 Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty 
„Radom” w Konopnicy 





 IX miejsce

 Zuzanna Prętki

 Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego 
Towarnickiego w Rzeszowie



 Zjawisko przedstawiające odwrócony i 
pomniejszony obraz w kieliszku z wodą

Eksperyment rozpoczęłam od przygotowania 
kieliszka i wlania do niego wody. Kiedy znalazłam 
odpowiednie miejsce, uniosłam kieliszek w górę i 
zauważyłam że obraz zmienił swoją wielkość i został 
odwrócony.





 X miejsce

 Maria Jachimko

 Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. 
Bolesława Chrobrego w Poznaniu



 Kontrolowane zwarcie
Zdjęcie przedstawia działanie prawa Ohma, czyli prawo fizyki głoszące proporcjonalność 
natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia występującego między końcami 
przewodnika

U=I *R

Z odczytu widzimy że napięcie wynosi 2,23 V a natężenie prądu 8,008 A. Przekształcając 
wzór możemy obliczyć rezystencję miedzianego drucika:

R=U/I=0.278Ω

Mając te dane możemy obliczyć moc jaka jest wydzielana na druciku, wzór na moc

P=I²*R=8,008²*0,278=17,828W

Moc blisko 18W jest maksymalną mocą, jaka mogła się wydzielić na miedzianym druciku o 
średnicy kilku ludzkich włosów – chwilę później drucik się przepalił. (18W to moc 
porównywalna z mocą dwóch nowoczesnych lamp LED, dających bardzo intensywne 
światło)

Na takiej zasadzie działają topikowe bezpieczniki elektryczne – w momencie gdy przepływa 
przez nie zbyt duży prąd następuje przepalenie bezpiecznika co może uchronić sprzęt 
elektryczny przez zniszczeniem lub nawet ocalić życie człowieka.





 Wyróżnienie

 Nina Cielica

 III Liceum Ogólnokształcące im. 
A. Mickiewicza w Katowicach



 „Fosforescencja”
Przedstawiony na zdjęciach przedmiot świeci, dzięki zawartości 
luminoforu. Ten związek chemiczny może emitować światło, po 
tym jak pozyska energię ze źródła światła, np. Słońca. Zjawisko 
to nazywa się fosforescencją i jest jedną z odmian 
fotoluminescencji. Mechanizm odpowiadający za efekt 
świecenia jest związany z powrotem wzbudzonych przez 
pochłonięcie energii elektronów na niższe orbity.

Fotografię wykonałam w zaciemnionym pomieszczeniu, po 
uprzednim naświetleniu przedmiotu światłem słonecznym.





 Wyróżnienie

 Antoni Gaik

 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Wieluniu



 Parowanie wody na mrozie

Wylewanie wrzątku na mrozie doprowadza do 
parowania rozbitych kropelek wody, a w 
efekcie końcowym możemy podziwiać 
zjawiskową chmurę pary co widać na zdjęciu

Zdjęcie wykonane w mroźny, bezchmurny 
dzień, ok. -17C





 Wyróżnienie

 Lena Jarzębowska

 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego 
Towarnickiego w Rzeszowie







 Wyróżnienie

 Mateusz Kaczak

 Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zbylitowskiej Górze



 „Elektrostatyka – Fruwające Papierki”
Potrzebne materiały:

- papierowy ręcznik, 

- szklany pręt,

- sztuczne futerko. 

Przebieg doświadczenia:

Papierowy ręcznik tniemy na małe kwadratowe kawałki.

Szklany pręt pocieramy energicznie o sztuczne futerko.

Ostrożnie przykładamy pręt do kawałków pociętego ręcznika papierowego. 

Obserwacje:

Po przyłożeniu szklanego pręta do kawałków pociętego ręcznika papierowego, skrawki 
papieru zostają przyciągnięte do pręta.

Wniosek:

W wyniku pocierania szklanego pręta futerkiem, pręt został naelektryzowany (ładunkiem 
dodatnim). Naelektryzowany pręt przyciąga skrawki papieru, które nie są naelektryzowane. 









 Wyróżnienie

 Kinga Miczek

 Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego 
Mościckiego w Tarnowie - Mościcach



 Kula plazmowa
Eksperyment z kula plazmową – po podłączeniu urządzenia do 
sieci elektrycznej, ze środka kuli wyłania się wiele „świecących 
włókienek”. Poprzez dotyk kuli palcem zaobserwowano że 
„włókienka” zagęszczają się w jego kierunku i przemieszczają 
się w ślad za jego poruszeniami. „Włókienka” zdążają ku górze, 
ponieważ ich temperatura jest dość wysoka, a ich gęstość 
mniejsza niż pozostałego gazu wewnątrz kuli. Włókienka 
zagęszczają się w kierunku palca, ponieważ posiada on 
potencjał ziemi równy 0 V. W eksperymencie nr 3 gdy 
przybliżono do kuli plazmowej żarówkę – zaobserwowano jej 
świecenie.









 Wyróżnienie

 Alicja Rejment

 XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu



 Kondensacja pary wodnej znajdującej się w 
spalinach samolotu powoduje to zjawisko. Ciepłe 
spaliny mieszają się z chłodniejszym powietrzem 
i wtedy dochodzi do przekroczenia poziomu 
nasycenia i powstają krople wody – smugi.

 Siły spójności utrzymują bańkę jako sferę kulistą. 
Barwy bańki mydlanej wynikają z interferencji 
światła słonecznego na cienkiej błonie, dodatkowo 
widzimy odbicie (odwrócony obraz budynku).







 Wyróżnienie

 Urszula Stokowska

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki 
Wojennej RP w Świnoujściu



 „Lewitacja kropli oleju”

Przedstawiony na zdjęciach eksperyment ukazuje 
lewitację kropli oleju w roztworze denaturatu i wody. 
Kropla oleju unosi się na środku roztworu 
(niejednorodnego), ponieważ jest mniej gęsta od 
wody a gęstsza od denaturatu. Zdjęcia pokazują 
różne warianty tego doświadczenia, dzięki 
wykorzystaniu światła lub nieco odmiennego jego 
wykonania, a także różnych kolorów denaturatu. 





 Wyróżnienie

 Weronika Ślusarek

 Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku



 Eksperyment, który wykonałam dotyczy zjawisk optycznych, czyli zjawisk 
dotyczących oddziaływania światła z materią. Wokół nas występuje wiele 
takich zjawisk. Są nimi na przykład: tęcze, miraże, zorze polarne, odbicia 
światła od powierzchni wody. 

Ja postanowiłam zaobserwować zjawisko optyczne w warunkach domowych. Do eksperymentu, który 
umieściłam na zdjęciu wykorzystałam szklankę z wodą, kolorowe słomki, gumkę recepturkę, kwiatek w 
doniczce, stół, ścianę oraz latarkę. Do szklanki wlałam wodę i włożyłam spięte gumką recepturką kolorowe 
słomki. Obok postawiłam doniczkę z kwiatkiem. Moją kompozycje ustawiłam na stole, który dosunęłam do 
ściany. Następnie skierowałam w jej stronę źródło światła czyli włączoną latarkę. Zaobserwowałam ciekawe 
zjawiska optyczne: cień, półcień oraz załamanie światła, zwane również refrakcją światła. Cień to obszar 
do którego nie dociera światło bezpośrednio ze źródeł światła na skutek obecności nieprzezroczystej 
przeszkody ustawionej na drodze promieni świetlnych, nieprzepuszczającej światła. Na ścianie pojawił się 
cień mojej kompozycji. Jego kształt zależał od kształtu i położenia przeszkody względem źródła światła. 
Uzyskałem też efekt półcienia. Półcień to obszar do którego światło dochodzi tylko częściowo. Kolejnym 
ciekawym zjawiskiem optycznym widocznym na mojej fotografii jest załamanie światła (inaczej refrakcja 
światła). Z załamaniem światła mamy do czynienia gdy przechodzi ono z pewnego ośrodka do innego – w 
moim przypadku na granicy powietrza i wody. Wraz ze zmianą ośrodka dochodzi do zmiany kierunku 
rozchodzenia się promieni świetlnych. Spowodowane jest to różnicą prędkości światła w różnych 
ośrodkach. Załamanie światła powoduje szereg ciekawych efektów – na zdjęciu utrwalone zostało 
złudzenie „przemieszczania się: części kolorowych słomek. Dzieje się tak zgodnie z prawem załamania, 
prawem Snella (Willebrord Snell, znany także jako Snellius lub Snel van Royen – holenderski astronom i 
matematyk)





 Wyróżnienie

 Oliwia Tarasek

 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Ośnie Lubuskim



 Zjawisko odbicia i rozszczepienia światła 
białego na płycie CD. 

Moja fotografia przedstawia zjawisko odbicia i rozszczepienia światła 
białego na płycie CD. Do zdjęcia wykorzystałam ogień z zapalniczki 
oraz płytę CD. Po dokładnym ustawieniu zapalniczki powstała piękna 
„tęcza” na mojej płycie CD.

Dlaczego tak się dzieje?

Światło słoneczne jest światłem białym. Na płycie CD nacięta jest duża 
liczba rowków o bardzo małej szerokości, tak  że zobaczenie ich 
gołym okiem jest niemożliwe. Światło na rowkach ugina się, jednak 
fale świetlne o różnych barwach uginają się nieco inaczej. Dlatego 
światło białe ulega rozszczepieniu.





 Wyróżnienie

 Paulina Trzajna

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Nowej Wsi Wielkiej



 Odbicie wielokrotne diod w przeciwstawnych 
lustrach.

Aby uzyskać efekt uzyskany na zdjęciu należy 
ustawić obok siebie dwa lustra: jedno zwykłe

jednostronne a drugie półprzepuszczalne 
(dwustronne tzw. weneckie). Pomiędzy lustrami

umieszczamy taśmę z diodami led. Światło z diod 
odbija się wielokrotnie pomiędzy lustrami i część

jego za każdym odbiciem przechodzi przez lustro 
półprzepuszczalne tworząc efekt tunelu dla naszego

wzroku.





 Wyróżnienie

 Oliwia Wcisło

 Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty 
„Radom” w Konopnicy 



 Zjawisko zostało zaobserwowane podczas 
słonecznego dnia wówczas kiedy promienie 
słoneczne przez okno oświetlały stojącą na 
stole szklankę z herbatą.





 Wyróżnienie

 Julia Wojtkowiak

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Śremie 



 Zdjęcie wykonałam w słoneczny dzień, gdy 
kwitły różnokolorowe krokusy. Posłużyłam się 
szklaną kulą, która pomaga twórczo 
wykorzystać zjawisko załamania światła.




