
BADAMY WŁAŚCIWOŚCI WODY

PRZYRODA 4

ODKRYWAMY TAJEMNICE ŻYCIA W WODZIE I NA LĄDZIE



WŁAŚCIWOŚCI WODY

 BEZ ZAPACHU

 BEZ SMAKU

 BEZBARWNA 

 NIE MA OKREŚLONEGO KSZTAŁTU (SWÓJ KSZTAŁT DOSTOSOWUJE DO NACZYNIA, W 
KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE),

 JEST  MAŁO ŚCIŚLIWA I ROZPRĘŻLIWA (TRUDNO ZMIENIĆ JEJ OBJĘTOŚĆ), 

 LEPKOŚĆ, CZYLI INACZEJ TARCIE WEWNĘTRZNE POWODUJĄCE OPÓR PRZECIWKO PŁYNIĘCIU



Doświadczenie 1

Przyrządy:
• szklanka, woda, monety 
Przebieg doświadczenia:

1. Napełnij szklankę wodą po brzegi.

2. Powoli, ostrożnie wrzucaj monety.
Wnioski:
• Zanim woda się rozlała, w szklance zmieściło

się o wiele więcej monet, niż mogłoby się
wydawać. Cząsteczki wody oddziałują na
siebie, przyciągając się, dlatego woda nie
wylewa się lecz tworzy wybrzuszenie nad
krawędzią szklanki.



Doświadczenie 2

Przyrządy:

• szklanka, woda, monety, spinacz

Przebieg doświadczenia:

1. Napełnij szklankę wodą po brzegi.

2. Powoli, ostrożnie ułóż na powierzchni 
wody przygotowany przedmiot.

Wnioski:

• Napięcie powierzchniowe jest
zjawiskiem, które powoduje, że
powierzchnia cieczy zachowuje się jak
napięta błonka.



Doświadczenie 3

Potrzebne przyrządy:
• miseczka z wodą, pieprz, płyn do mycia 

naczyń

Przebieg doświadczenia:
1. Miseczkę napełnij wodą i na jej

powierzchnię nasyp trochę mielonego
pieprzu.

2. Dotknij palcem powierzchni wody.

3. Na palec wpuść kroplę płynu do mycia 
naczyń i dotknij powierzchni wody.



Obserwacje:
• Pieprz, którym posypano powierzchnię wody

w talerzu, ucieka od palca pobrudzonego

płynem do zmywania.

Wnioski:
• Płyn do zmywania „psuje” napięcie

powierzchniowe i pieprz nie jest odpychany,

lecz odciągany tam, gdzie ono jeszcze działa.



Doświadczenie 4

Przyrządy:
• szklanka, woda, słomka
Przebieg doświadczenia:

1. Zamieszaj słomką powietrze w „pustej” 
szklance.

2. Napełnij szklankę wodą, zamieszaj słomką 
wodę.

Obserwacje:
• Łatwiej poruszać słomką w powietrzu niż w

wodzie.
Wnioski:
• Woda stawia większy opór niż powietrze.



Doświadczenie 5

• O tym, że woda zwiększa swoją objętość 

podczas zamarzania możesz się przekonać 

wkładając szklaną butelkę wypełnioną wodą 

do zamrażalki. Butelka pęknie.



Doświadczenie 6

Przyrządy:
• szklanki, woda, sól, mąka, łyżeczka
Przebieg doświadczenia:

1. Wsyp do szklanki z wodą sól. Zamieszaj.

2. Wsyp do szklanki z wodą makę. Zamieszaj.
Obserwacje:
• Nie widać soli w wodzie. Mąka jest widoczna w

wodzie.
Wnioski:
• Sól rozpuściła się w wodzie. Mąka nie

rozpuściła się w wodzie.







DZIĘKUJĘ.

VU


