
 „Co pływa, a co tonie? (Prawo Archimedesa i jego zastosowanie)”

1.Instrukcje do doświadczeń (praca w grupach –czas pracy 20 min.):

Doświadczenie 1

Do naczynia z wodą włóżcie na dno piłeczkę pingpongową lub szczelnie zamknięte
plastikowe pudełko po lekach.  Co zaobserwujecie? Opiszcie i przedstawcie na rysunku wyniki
doświadczenia:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Doświadczenie 2

Do naczynia z wodą wrzućcie następujące przedmioty: kamyk, kawałek drewna.
Opiszcie i przedstawcie na rysunku wyniki doświadczenia.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Doświadczenie 3

Zawieście metalowy odważnik na dynamometrze- odczytajcie i zanotujcie ciężar.
Następnie nie zdejmując odważnika z dynamometru zanurzcie go do naczynia z cieczą-
odczytajcie i zanotujcie ciężar.
Opiszcie wyniki doświadczenia.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Doświadczenie 4

Podzielcie kawałek plasteliny na dwie równe części. Z jednej części uformujcie kulkę, a z
drugiej łódeczkę. Następnie połóżcie ostrożnie kulkę i łódeczkę  na powierzchni wody.
Opiszcie wyniki doświadczenia.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Doświadczenie 5

Do dwóch słoików (napełnionych do połowy wodą) włóżcie po jednym jajku.
Jeden z nich odstawcie na bok. Do drugiego wsypujcie po jednej łyżeczce soli i mieszajcie.
Obserwujcie położenie jajka. Opiszcie wyniki doświadczenia.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................



Karta pracy (indywidualna)

2. Uzupełnij:

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa .......................................................
skierowana.......................................................,
równa co do wartości ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało.

3. Wstaw następujące znaki: >, <, =

Ciało tonie, jeżeli: ciężar ciała ............... siła wyporu.
Ciało pływa, jeżeli: ciężar ciała ................ siła wyporu.
Ciało wypływa na powierzchnię, jeżeli: ciężar ciała .............. siła wyporu.

* ARCHIMEDES-  największy matematyk i fizyk starożytnej Grecji, żył w latach 287-212p.n.e.
Do historii nauki przeszedł jako autor odkrycia zwanego dziś PRAWEM ARCHIMEDESA.
Legenda głosi, że odkrycia dokonał, kąpiąc się w wannie. Uradowany swoim odkryciem,
wyskoczył z wanny, wołając „HEUREKA!” ( w języku greckim „ odkryłem”).

4.*Przedstaw krótką scenkę- odkrycie Archimedesa.

5.* Jak praktycznie wykorzystuje się działanie siły wyporu?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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