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PRZYRODA 
 

ZWIERZĘTA 
 

1. Czy zwierzęta się porozumiewają? 
 

Tak. Zwierzęta się porozumiewają. Zwierzęta wymyśliły wiele sposobów na porozumiewanie się 

między sobą. Nauka, która zajmuje się badaniem zachowań zwierząt to etologia. Zwierzęta żyjące w 

danej przestrzeni muszą się porozumiewać. Dlatego wysyłają sobie różne sygnały mówiące np. o ich 

obecności. Porozumiewanie odbywa się również między gatunkami. W zależności od gatunku 

zwierząt mogą to być dźwięki (szczekanie), zachowania (agresja), gesty (podanie łapy), okrzyki, 

śpiewy, postawa ciała (naprężenie grzbietu), zapachy i kolory. Zwierzęta rozmawiają o takich 

sprawach jak terytorium, rozpoznawanie własnego gatunku i płci. Informują się o zamiarach. Ptaki 

przekazują innym osobnikom informacje śpiewem. Samce informują o zajętym terytorium i 

ostrzegają intruzów, że nie wolno się do niego zbliżać. Wilki znaczą terytorium moczem. Ryby 

koralowe kolorami ostrzegają, że obszar jest zajęty i dojdzie do bitwy, jeżeli przeciwnik nie odpłynie. 

Młode zwierzęta zazwyczaj są w inaczej ubarwione, zachowaniem nie przypominają dorosłych i 

często wydzielają inne zapachy. Dzięki temu nie są mylone z dorosłymi osobnikami. Szczeniak, gdy 

zobaczy dorosłego, przewraca się na grzbiet i zaczyna wydzielać mocz. W ten sposób broni się przed 

atakiem. Zwierzęta żyjące w grupach potrafią dzięki umiejętności porozumiewania się stworzyć 

hierarchię czyli zdecydować kto jest najważniejszy. 

 

Opracowanie: 

Łukasz Chrobak 

 

Źródła: 

• Stephen Hart: Mowa zwierząt, tłum. Jerzy Prószyński. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996.   

• Gunter Tembrock: Głosy zwierząt. Wprowadzenie do bioakustyki. Warszawa: Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, 1971. 

 

2. Czym się różnią gady od płazów? 
 

 GADY PŁAZY 



Budowa głowa, szyja, tułów, ogon, dwie pary 

kończyn 

głowę, tułów i ogon, brak szyi, dwie pary 

kończyn rozstawionych szeroko na boki  

Pokrycie ciała - wielowarstwowy nabłonek 

rogowaciejący 

- zrogowacenia przyjmują postać łusek 

albo tarcz 

- ciało wielu gadów jest jaskrawo 

ubarwione 

- brak gruczołów w powłokach ciała 

- skóra pokryta cienkim naskórkiem o 

niewielkim stopniu zrogowacenia 

- ciało pokryte śluzowatą wydzieliną 

chroniącą przed wysychaniem 

- część gruczołów wydziela jad 

 

Odżywianie większość mięsożerna Mięsożerne, chwytanie pokarmu i 

połykanie w całości 

 

Przystosowanie  nie posiadają termoregulacji zmiennocieplne 

 

Rozmnażanie zapłodnienie wewnętrzne zapłodnienie jest zewnętrzne 

 Podsumowanie: 

Podstawowe różnice między gadami a płazami to: 

- gady mają skórę pokrytą grubym rogowaciejącym naskórkiem, zaś płazy posiadają nagą skórę 

pokrytą cienkim nabłonkiem rogowaciejącym i śluzem 

- gady nie posiadają gruczołów skórnych natomiast u płazów występują gruczoły skórne, z których 

część wydziela jad 

- gady nie posiadają termoregulacji, płazy są zmiennocieplne 

- u gadów występuje zapłodnienie wewnętrzne oraz pojawienie się błon płodowych, natomiast u 

większości płazów zapłodnienie jest zewnętrzne 

 

Opracowanie:  

Nina Chruślak 

 

Źródła: 

• Encyklopedia zwierząt Gady płazy i bezkręgowce - Henryk Garbarczyk PWN 2007 



• Płazy świata - Joanna Mazgajska PWN 2009 

 

Czym się różnią gady od płazów? 

Gady znacznie lepiej niż płazy poradziły sobie z problemem utraty wody przez skórę: ich skóra jest 

sucha, pokryta nieprzepuszczalnymi dla wody łuskami, które zapobiegają odwodnieniu organizmu. 

Jaja gadów mogą być składane na lądzie, ponieważ przed utratą wody chroni je skórzasta, 

wodoodporna osłonka. Około 6000 gatunków żyjących obecnie gadów to potomkowie dominujących 

na Ziemi przed milionami lat dinozaurów. Spośród 16-17 istniejących wówczas grup gadów do dziś 

przetrwały tylko cztery: żółwie, krokodyle, węże i jaszczurki. Jest jeszcze jeden unikatowy, archaiczny 

gatunek, którego nie da się zakwalifikować do żadnej z tych grup nosi on nazwę hatteria. 

 

Opracowanie:  

Anna Górska, PED NST 

 

3. Dlaczego niektóre ssaki przesypiają zimę?  
 

Część ze zwierząt migruje w rejony cieplejsze by tam przetrwać zimę. Inną metodą jest sen zimowy. 

Najczęściej wymienianym gatunkiem przesypiającym zimę jest  niedźwiedź, podobnie zachowują się: 

borsuk, świstak, suseł, jeż, nietoperze. Młode niedźwiadki przychodzą na świat w czasie snu 

zimowego matki i przez pierwsze tygodnie życia ssą mleko wytwarzane z zapasów jej tłuszczu. Sen 

zimowy może wyglądać bardzo różnie. Borsuki zasypiają, lecz w cieplejsze dni budzą się i poszukują 

pokarmu. Natomiast susły spędzają zimę pod ziemią w norze, korzystając jedynie z zapasów tłuszczu. 

Sen ten nazywa się hibernacją. wiąże się ze znacznym obniżeniem temperatury ciała i spowolnieniem 

funkcji życiowych, na przykład zwolnieniem rytmu serca. Czasem zdarza się, że podczas wizyty w 

piwnicy lub porządków w ogrodzie napotkamy śpiącego motyla, nietoperza lub jeża. Bezwzględnie 

należy wówczas pozostawić go w spokoju. Wszelkie próby przenoszenia, szczególnie do cieplejszych 

pomieszczeń mogą zakończyć się obudzeniem. To z kolei doprowadza do zmniejszenia się jego 

zapasów energetycznych pod skórą. Nawet jeśli potem ponownie zaśnie, może okazać się, że nie 

dotrwa do wiosny.  

 

Opracowanie:  

Kamila Kapciak  

 

Źródło:  

• Trząski L. Zwierzęta chronione w Polsce. Videograf II. Warszawa 2008  



• W. Serafiński, E. Wielgus-Serafińska 'Zwierzęta świata: ssaki', PWN Warszawa 1988 

 

4. Jak rozpoznać wiek zwierząt? 
 

Z wiekiem podstawowej zmianie ulegają rozmiary ciała. Najprostszym sposobem na ocenę wieku 

zwierzęcia jest ocena jego wielkości. Najczęściej młode zwierzęta są małe, im starsze tym większe. 

Wiele zwierząt podczas wzrostu podlega drastycznym przemianom. 

Jeżeli mamy do czynienia ze zwierzęciem futerkowym, wiek możemy ocenić po stanie futra. Futerko 

młodych  jest bardzo miękkie i delikatne. Z wiekiem robi się coraz twardsze i grubsze. Z biegiem lat 

mogą pojawiać się również siwe włosy. 

U starszych zwierząt może też występować niekompletne uzębienie.  

Zdrowe, młode zwierzęta powinny mieć oczy przejrzyste i wyraźne, bez żadnego przymglenia. Oczy 

starszych  robią się mętne jak również często łzawią. 

Kolejną wskazówką może okazać się zachowanie. Zazwyczaj młode zwierzęta są bardzo aktywne, 

ruchliwe, chętnie się bawią. Starsze natomiast nie wykazują szczególnego zainteresowania zabawą. 

 

Opracowanie: 

Magdalena Sikora 

 

Źródła: 

• Britannica encyklopedia szkolna tom 4  wyd. Kurpisz Poznań 1999 

 

5. Do czego zwierzętom potrzebna jest sierść? 
 

Sierść to bez wątpienia cecha charakterystyczna większości ssaków. Mówiąc prostym językiem, są to 

ich włosy. U poszczególnych gatunków sierść wykształciła się w różny sposób, w zależności od 

środowiska przyrodniczego w jakim zwierzęta żyły. Pełni funkcję ochronną przed urazami skóry, 

zapobiega też  utracie ciepła lub przegrzaniu (odbija część promieni słonecznych) co pozwala 

zwierzęciu utrzymywać stałą temperaturę ciała. 

Obserwując różne gatunki zwierząt możemy zauważyć, że każde z nich posiada innego rodzaju sierść. 

U większości gatunków sierść składa się z dwóch rodzajów owłosienia. Rozróżniamy sierść długą i 

krótką. Grube i twarde włosy sierści nazywane są szczeciną, występującą przede wszystkim u dzika i 

świni domowej. Dzięki swym właściwościom, szczecina była kiedyś wykorzystywana do produkcji 

szczotek i pędzli. Długą sierść posiadają na przykład niektóre rasy psów i kotów. 



Sierść pełni funkcję "ubrania" ochraniającego przed zimnem ale także przed przegrzaniem i 

poparzeniem słonecznym. Latem, gdy jest ciepło, sierść traci włosy (linieje), by organizmowi było 

chłodniej, a zimą dzieję się na odwrót, sierść staje się grubsza i dzięki temu zwierzętom nie jest 

zimno. 

 

Opracowanie: 

Olga Nawara 

 

Źródła: 

• Encyklopedia Memo Larousse, Tom 1, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992 

 

6. Które węże są najbardziej jadowite? 
 

Do grupy węży jadowitych zalicza się m.in.: grzechotniki, żmije, mamby, węże koralowe, mokasyny, 

kobry. Używają one swojej broni w postaci jadu, który jest mieszanką substancji chemicznych, 

zarówno do obrony jak i ataku. Wśród wszystkich węży, które dysponują jadem można wyróżnić 

gatunki mniej i bardziej groźne. 

Pierwsze miejsce wśród jadowitych węży zajmuje tajpan australijski. Zamieszkuje on Australie i jest 

on najbardziej jadowitym wężem występującym w tym kraju. Ukąszony przez niego człowiek może 

otrzymać aż 80 śmiertelnych dawek jadu. Australia jest jedynym kontynentem, gdzie więcej jest 

gatunków węży jadowitych niż niejadowitych. Kolejnym bardzo jadowitym wężem jest azjatycka 

kobra królewska, która osiąga długość nawet  5,5 metra i jest największym jadowitym wężem świata. 

Do grupy węży jadowitych zalicza się również węża koralowego żyjącego głównie w lasach Kostaryki 

(w Ameryce Południowej). Już trzy i pół mikrogramów (jest to tyle ile waży jedno piórko) jadu 

grzbietopręga jadowitego jest w stanie zabić człowieka. Występuje on w wodach oceanu indyjskiego. 

Kolejnym wężem zasługującym na chwilę uwagi jest czarna mamba, która uznawana jest za 

najbardziej niebezpiecznego węża na świecie. Nie wynika to do końca z siły jadu, a z jej 

„umiejętności”. Jest bardzo szybka. Porusza się z prędkością 20km/h, jest to prędkość porównywalna 

do biegu przeciętnego dorosłego człowieka. Podczas ataku podnosi tułów na wysokość 1,5 metra, 

czyli na wysokość głowy dorosłego człowieka dzięki czemu może spojrzeć ofierze prosto w oczy. Jej 

jad jest bardzo niebezpieczny. Jednorazowe ukąszenie przekracza siedmiokrotnie dawkę śmiertelną 

dla człowieka.  

W Polsce żyje tylko jeden gatunek węży jadowitych, a jest nim żmija zygzakowata. Żyje na terenie 

całego kraju. Żywi się głównie gryzoniami. Podczas ataku zwija się w rulonik. Z reguły ucieka przed 

ludźmi. Atakuje tylko w momencie bezpośredniego zagrożenia.  

Wyżej wymienione węże wprowadzają jad poprzez kanaliki w zębach do organizmu człowieka, które 

są umieszone w ich szczękach. Istnieje jednak grupa węży, która broni się bądź atakuje poprzez 



oplucie swojej ofiary jadem. Do grupy tego rodzaju węży zaliczyć można węża spodniowego, który 

żyje na całym świecie oraz kobrę plującą, która występuje w Afryce. Działa ona zazwyczaj w obronie a 

jej jad ma głównie za zadanie unieruchomić potencjale zagrożenie. 

 

Opracowanie: 

Wioleta Tarnowska 

 

Źródło: 

• Schmid U.: Jak błysnąć wiedzą, czyli 270 ciekawostek o zwierzętach i roślinach, Przeł. M. 

Dutkiewicz. KDC- Bauer-Weltbild Media, Warszawa 2006. 

• J.Herliger, B.Kupis, Kto, kiedy i dlaczego?, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1964. 

 

7. Czy aligator i krokodyl to to samo? 
 

Aligator to jeden z gatunków krokodyli. Aligatory są bardzo podobne do krokodyli. Oba są myśliwymi 

żyjącymi w wodzie i mają długie szczęki wypełnione ostrymi, spiczastymi zębami. Najłatwiej je 

odróżnić po tym, że u aligatora przy zamkniętym pysku nie można zobaczyć dolnych zębów. U 

krokodyla natomiast widać po jednym dużym zębie sterczącym do góry z obu stron pyska. Krokodyle 

mają spiczaste pyski, natomiast aligatory mają płaskie głowy i zaokrąglone nosy. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Gałek 

 

Źródła: 

• Anita Ganeri, Jen Green, Lucinda Hawksley, Malcolm Penny, Joyce Pope, John Stidworthy: 

Zwierzęta. Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Parragon. 2005. 

 

8. Dlaczego ryba wyjęta z wody ginie? 
 

Ryby, podobnie jak wszystkie organizmy żywe, potrzebują  do życia tlenu. Nie mogą jednak czerpać 

go z powietrza, tak jak zwierzęta lądowe, są bowiem zwierzętami wodnymi, przystosowanymi do 

korzystania z tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wyjęte z wody, zostają pozbawione tego życiodajnego 

gazu. Każda ryba nieustannie połyka wodę, która przepływa przez jej różowe skrzela i wydostaje się 



na zewnątrz przez otwory skrzelowe. W skrzelach z nieprzerwanego strumienia wody tlen 

przedostaje się do krwi.  

 

Opracowanie: 

Katarzyna Kucińska   

 

Źródła: 

• Michalak A., Szarf M.: Dlaczego... Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Publicat. Poznań 

2007. 

• Matthews R., Smith N.: Łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Przeł. H. Turczyn-Zalewska. 

KDC. Warszawa 2003. 

 

9. Jak to się dzieje, że kameleon zmienia barwę? 
 

Kameleony należą do rodziny jaszczurek, ponieważ są do nich bardzo podobne .W odróżnieniu od 

tych gadów różnią się zdolnością zmiany ubarwienia skóry, czyli potrafią w ciągu pary sekund zmienić 

się nie do poznania. Charakteryzują się one pokraczną postawą. Mogą przybrać postać zeschłego 

liścia, skały czy też gałęzi drzewa albo nadąć się tak, że staną się dwa razy większe. Większość 

kameleonów żyje w lasach dlatego na ich skórze mieszają się odcienie brązu i zieleni. Gatunki 

półpustynne i sawannowe są bardziej bure i beżowe. Na ich powierzchni skóry możemy zauważyć 

jasne lub ciemne cętki.  Kameleony w warstwie skóry zawierają ziarenka barwników, które są 

kontrolowane przez układ nerwowy. Tak naprawdę skóra kameleona jest przezroczysta.  Pod nią 

ułożone są trzy warstwy komórek zawierających pigmenty: czerwony, żółty, niebieski oraz biały i 

czarny. Na zmianę koloru wpływają czynniki zewnętrzne takie jak światło czy temperatura oraz 

wewnętrzne, czyli strach, wygrana lub przegrana walka. Gdy zwierzę jest zziębnięte, ciemnieje, by 

przyciągać promienie słoneczne. Przegrzane zaś blednie. Tak więc wiadome jest że kameleony 

potrafią zmienić się  w ciągu dwóch minut. Dostosowują swoją barwę do koloru podłoża, na którym 

siedzą. Czasami są  zielone, czasami brązowe lub w ciapki. Kiedy śpią są  prawie białe, kiedy są chore - 

szare, jakby posypane popiołem. Gdy walczą o samiczkę w okresie godowym przybierają jej kolory i 

długo je zachowują. A gdy zostanie przez nią odtrącone, stają się mało intensywne. 

Opracowanie: 

Aleksandra Skorupska 

 



 

ROŚLINY 
 

10. Która roślina żyje najdłużej? 
 

Roślina, która żyje najdłużej na świecie rośnie w Ameryce Północnej w Kalifornii na Pustyni Mojave 

jest to krzew kreozotowy. Tworzy on niekiedy dziwaczne kręgi, które są puste w środku. Znawca 

przedmiotu, dr Frank Vasek, dowiódł, że każdy taki krąg był pierwotnie zwykłym krzewem, który 

rozrastając się z centrum na zewnątrz uformował kształt okręgu. Pierwotny "pniak" rozrastając się 

popękał i podzielił się na fragmenty. Segmenty te kontynuowały wzrost w kierunku zewnętrznym, 

tworząc nowe gałęzie na swej krawędzi. Najstarsze i największe tego typu formacje mają około 15 m 

średnicy. Mijały stulecia i krzewy wciąż rosły - w ciągu swego życia doczekały końca ostatniego 

glacjału w Ameryce Północnej, wybudowania piramid Egipcjan i Majów, pierwszego spaceru 

człowieka na Księżycu. Z przeprowadzonych badań zachowanych korzeni wynika, że liczą sobie 10 

000- 12 000 lat. Ciekawostką jest, iż Indianie herbatą robioną z krzewu kreozotowego leczyli 

zapalenie oskrzeli oraz inne dolegliwości związane z oddychaniem. Krzew kreozotowy był 

powszechnie używany przez Indian Północnego Zachodu. Indianki Papago gotowały jego liście, 

dodawali do tego soli i tak pozyskiwanym wywarem obmywali części ciała uległe kontuzjom. Indianie 

Pima i Maricopa gotowali gałęzie by pozyskać kleik, który pili w postaci gorącego wywaru w 

przypadku zaburzeń pracy żołądka i biegunki. Liście i małe gałązki były ogrzewane i aplikowane, jako 

suche, gorące okłady na bóle w klatce piersiowej i innych częściach tułowia. Niektórzy Indianie 

zwalczali ból zęba władając w dziurę zaostrzony i ogrzany w ogniu młodą gałązkę inni zaś używali 

świeżych, podgrzanych gałązek, do leczenia chorób reumatycznych. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Tarnowska gr G 

 

Źródła: 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Larrea_tridentata  

2. http://www.mojeparfleche.cba.pl/Moje%20Parfleche%20Kre%20-%20Kub.htm 

3. http://iglaki.agrosan.pl/pank18.htm  

 

11. Które rośliny rosną najszybciej, a które najwolniej? 
 

Rośliną, która rośnie najszybciej jest bambus. Bambus to rodzaj roślin wieloletnich o drewniejących 

łodygach należący do rodziny wiechlinowatych. Stanowi jeden z kilkudziesięciu rodzajów zwyczajowo 



określanych mianem "bambusów", wchodzących w skład podrodziny bambusowych. Liczy on ok. 130 

gatunków występujących w tropikalnej i subtropikalnej części Azji, poza tym niektóre gatunki są 

szeroko rozpowszechnione w uprawie. Najszybsze bambusy osiągają wysokość 30 metrów w 3 

miesiące. Najlepsze wyniki osiągnięte według różnych źródeł to 120, 91 albo 57 cm w ciągu jednego 

dnia. Bambusom nieznacznie ustępują niektóre glony. W ciągu jednego dnia może wydłużyć się o 60 

centymetrów.  

Najwolniej rosnąca roślina to drzewo - żywotnik zachodni. Gatunek drzewa z rodziny cyprysowatych. 

Pochodzi ze wschodnich części Ameryki Północnej – południowej Kanady i północnych rejonów USA. 

Ma wiecznie zielone liście. Obecnie popularne drzewo ogrodowe w Europie Środkowej i Południowej. 

Żywotnik zachodni jest stosowany w homeopatii oraz w fitoterapii. Wyciąg wchodzi w skład 

złożonego leku ziołowego do stosowania doustnego w leczeniu przeziębienia, ostrych i przewlekłych 

infekcji górnych dróg oddechowych oraz pomocniczo wraz z antybiotykiem w leczeniu zakażeń 

bakteryjnych. Olejek eteryczny, którego głównym składnikiem jest tujon, wchodzi w skład 

preparatów złożonych do stosowania zewnętrznego w przypadku brodawek na rękach i stopach. 

Żywotnik zachodni rosnący w Kanadzie na klifie w Krainie Wielkich Jezior. Drzewo to po 155 latach 

osiągnęło wysokość 10,2 cm i waży 17 gramów.  

 

Opracowanie: 

Katarzyna Tarnowska gr G 

 

Źródła: 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywotnik_zachodni 

• http://www.lonicera.hg.pl/varia/var_rekordy.html 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Bambus 

• http://cyklamen.blox.pl/2009/03/Rekordy-swiata-roslin-46.html 

 

Które rośliny rosną najszybciej, a które najwolniej? 

Bambusy Wietnamskie to najszybciej rosnące rośliny. Mogą one przerastać do dwóch metrów na 

dobę. Do najszybciej także rosnących roślin zaliczamy eukaliptusa w przeciągu 100 lat dorasta on do 

100 metrów oraz rośliny liściaste. 

Najwolniej rosnące drzewa to świerki. Po 100 latach mają wysokość około 28 cm. Do najwolniej 

rosnących roślin zaliczamy także: rośliny liściaste zimozielone oraz iglaki. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Ziarek, PED NST 



 

Źródła: 

• Wielka Encyklopedia Roślin       Delta. 

 

12. Dlaczego łodyga rośliny rośnie do góry, a korzeń do dołu? 
 

Rośliny reagują na przyciąganie ziemskie. Dlatego korzeń zawsze będzie rósł do dołu, a łodyga 

skieruje się do góry, ku słońcu. 

Możemy wykonać doświadczenie świetnie obrazujące takie oddziaływanie: 

Posadź nasiona fasoli (trzy sztuki) do jednego przeźroczystego pojemnika. Wsadź je przy samym 

brzegu. Jedno zwrócone kiełkiem w dół, drugie kiełkiem w prawą stronę a trzecie w lewą. Obserwuj 

w którą stronę kierują się korzenie. Zauważysz, że w każdym przypadku mimo różnego położenia 

łodyga będzie kierowała się do góry a korzeń do dołu. 

 

Opracowanie: 

Dorota Kawińska, PED NST 

 

Źródła: 

• Zabawa i nauka. „Uprawa roślin” Barbara Taylor 

 

13. Czy wszystkie rośliny mają korzenie i liście? 
 

Nie wszystkie rośliny mają korzenie i nie wszystkie mają liście. Roślin bez korzeni jest bardzo mało i są 

to zazwyczaj proste rośliny żyjące w wodzie, np. glony. Najważniejsze i najczęściej spotykane funkcje 

korzeni to dostarczanie roślinie wody oraz pożywienia i przytwierdzenie rośliny do podłoża. Czasem 

pełnią one dodatkowo funkcję magazynu przechowującego zasoby potrzebne roślinie do życia. Z kolei 

liście służą roślinom zazwyczaj do pobierania pożywienia jakim jest światło. Poza tym dzięki liściom 

rośliny oddychają. Liście pełnią często funkcje magazynowe czy obronne. Ich wielkość jest 

uzależniona od potrzeb, którym muszą sprostać. Ale nie wszystkie rośliny mają liście. Przykładem 

może być sosna. Zamiast liści posiada ona igły i dlatego woda nie paruje z niej tak szybko jak z drzew 

liściastych. Między innymi dzięki temu może żyć w surowszych warunkach klimatycznych. 

 

Opracowanie: 



Łukasz Chrobak 

 

Źródła: 

• Anatol Listowski: O rozwoju roślin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 

1970 

• Z. Podbielkowski, M Podbielkowska: Przystosowania roślin do środowiska. Warszawa: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 

 

14. Dlaczego niektóre rośliny wytwarzają korę? 
 

W życiu niektórych roślin kora spełnia bardzo ważne funkcje. Jest dla nich tym, czym dla człowieka 

jest skóra. Ma również podobne właściwości co skóra ludzka, np. ulega skaleczeniom. Małe ranki po 

jakimś czasie zabliźniają się, natomiast na silniejsze zranienie kory drzewo reaguje zakłóceniami 

wzrostu lub nawet obumarciem. 

Rośliny wytwarzają korę głównie w celach ochronnych. Zadanie kory polega na ochronie znajdujących 

się pod nią żywych części pnia przed utratą wody, szkodliwymi owadami i różnego rodzaju 

pasożytami. Kora pomaga też w utrzymaniu właściwej temperatury drzewa i odpowiedniej 

wilgotności. Służy  roślinom latem i zimą. Latem zabezpiecza przed przegrzaniem, utrzymując 

właściwą  wilgotność, a zimą chroni drzewo przed nadmiernym ochłodzeniem utrzymując 

odpowiednią temperaturę. Tuż pod korą znajdują się specjalne kanaliki, którymi przedostaje się woda 

i składniki odżywcze do poszczególnych części rośliny. 

Widać więc, że kora w życiu rośliny pełni bardzo ważną rolę i wiele roślin bez kory nie  mogłoby 

przetrwać. 

 

Opracowanie: 

Malwina Kalita   rok II gr. D 

 

Źródła: 

• Williams B. – Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Delta W-Z. Warszawa 

• www.moj-ogrodnik.pl/okrywanie-roslin 

• www.sciaga.nauka.pl 

 



15. Dlaczego kwiaty maja różne kolory? 
 

Rośliny, które zrezygnowały z pewnych usług wiatru w przenoszonym pyłku na słupek, musiały 

zainwestować w reklamę zapach i kolor. Kwiaty swój kolor zawdzięczają specjalnym barwnikom. 

Rośliny owadopylne mają przeważnie  kwiaty żółte albo niebieski, natomiast pylone przez ptaki kolor 

czerwony.  Oczy owadów widzą najlepiej właśnie te kolory. Dostrzegają również kolory niewidoczne 

dla człowieka, pozornie nieciekawe, w świetle ultrafioletowym wyglądają zupełnie inaczej. Wiele 

barwników pochodzenia roślinnego wykorzystywano w przemyśle spożywczym do barwienia gum, 

cukierków, ciastek, galaretek, a także tłuszczów i olejów na kolor żółty. 

 

Opracowanie:  

Magdalena Jakubczyk, PED NST  

 

16. Dlaczego trawa jest zielona? 
 

Gdy włożymy zwykły liść trawy pod mikroskop, okazuje się, że składa się on z licznych komórek, które 

tworzą warstwy i grupy. W komórkach tych między innymi elementami znajdują się zielone kropeczki 

– barwnik nazywany ciałkami zieleni – inaczej  nazywane chlorofilem. Jest ich tak dużo, że gdy 

patrzymy na trawę i liście drzew widzimy, że mają one zielony kolor. Chlorofil pomaga produkować 

roślinom pokarm dla całej rośliny – dla korzeni, łodygi listków i kwiatów. 

 

Opracowanie: 

Adam Marciniak 

 

Źródła: 

• Michalak, M. Szarf, Dlaczego… odpowiedzi na pozornie łatwe pytania, Papilon Grupa 

wydawnicza PUBLICAT S.A., Poznań 2008 

• Podgórska, Dlaczego trawa jest zielona, wyd. AKSJOMAT, Kraków 2006  

 

17. Dlaczego liście są zielone? 
 

Rośliny to istoty żywe, podobnie jak ludzie  i wszystkie zwierzęta , muszą się odżywiać. Potrzebny do 

życia pokarm rośliny wytwarzają sobie same. Pomaga im w tym pewien składnik- zielony barwnik 

zwany chlorofilem. To właśnie on nadaje rośliną zielony kolor. Chlorofil potrzebny jest roślinie, aby w 



procesie fotosyntezy mogła pozyskiwać substancje odżywcze. W czasie fotosyntezy  rośliny pobierają 

dwutlenek węgla z powietrza, a produkują tlen- gaz, którego wszyscy potrzebujemy do życia. Roślina 

żyje dzięki energii słonecznej. Przetwarza energie promieni słonecznych na potrzebne sobie rodzaje 

energii. Pochłania światło czerwone i fioletowe. Głównym miejscem fotosyntezy u roślin 

naczyniowych są liście, lecz także zielone łodygi i inne zielone części rośliny. 

Fotosynteza stanowi podstawę życia na Ziemi dostarczając tlenu i ogromnych ilości związków 

organicznych. Fotosynteza odbywa się na lądach i w wodach, a jej intensywność zależy od natężenia 

światła, zawartości dwutlenku węgla i zaopatrzenia w wodę, a także temperatury otoczenia. 

 

Opracowanie: 

Sylwia Gregorczyk 

 

Źródła: 

• Charman; Ciekawe dlaczego, drzewa mają liście i inne pytania na temat roślin, Firma 

Księgarska Olesiejuk- Book House, Warszawa 

• Podgórska; Dlaczego trawa jest zielona?, Wydawnictwo AKSJOMAT, Kraków 2006 

 

18. Dlaczego liście drzew jesienią zmieniają barwy? 
 

Liście drzew mają ograniczony czas życia najczęściej trwający kilka miesięcy.  

Liście zmieniają swoją barwę jesienią kiedy dzień jest krótki a promienia słoneczne już nie docierają 

do Ziemi w takim samym nasileniu co latem. Każdy liść w swojej budowie posiada zielony płyn, który 

jest odpowiedzialny za kolor. Nazywa się on chlorofil. Jesienią już rośliny w bardzo niewielkim stopniu 

produkują chlorofil, a ich zielony kolor z biegiem czasu zmienia się w odcienie żółci, brązu, czerwieni, 

czy zachwycają wszystkich spacerujących.  

 

Opracowanie: 

Justyna Górska gr,D 

 

Źródła: 

• Michalak A., Szarf M., Dlaczego…. Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania, Publicat, Poznań 

2007. 



• Meiani A., Encyklopedia dla dociekliwych, przeł., P. Wrzosek, wyd. E. Jarmotniewicz, Zielona 

Góra 2006 

 

Dlaczego liście drzew jesienią zmieniają barwę? 

Drzewa na zimę gubią liście, aby przetrwać. Roślina wycofuje z liścia wszystkie substancje, które 

mogą być jeszcze przydatne, takie jak cukry i niektóre składniki mineralne. Zielony barwnik ulega 

rozkładowi, dzięki czemu ujawniają się  niewidoczne do tej pory, obecne w ciałkach zieleni, barwniki 

czerwone i żółte. Dotychczas maskowane, teraz nadają kolor jesiennym liścia. 

 

Opracowanie:  

Magdalena Jakubczyk, PED NST  

 

19. Dlaczego drzewa tracą liście na zimę? 
 

Drzewa gubią liście, żeby przetrwać zimę. Gdy temperatura powietrza spada poniżej zera, zmarznięta 

gleba uniemożliwia roślinom pobieranie wody .Panuje susza zimowa. Gdyby liście zostały zachowane, 

traciłyby więcej wody., niż roślina mogła by pobrać. W niskiej temperaturze nie pracuje fabryka 

chemiczna liści. Zimą liście są roślinie zbędne. 

 

Opracowanie: 

Karolina Jachowska, PED NST 

 

Źródła: 

• Michalak A., Szarf M.: Dlaczego... Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Publicat. Poznań 

2007  

• Williams B.: Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Przeł. B. Kocowska i in. Delta W-Z. Warszawa.   

 

20. Dlaczego kwiatki pachną? 
 

Każdy kwiat posiada swój zapach. Nie ma kwiatków które w ogóle nie pachną . Dzieje się to za sprawą 

pachnących olejków zawartych w płatkach kwiatów. Każdy płatek zawiera takie maleńkie „szufladki:, 

w których znajduje się olejek eteryczny odpowiedzialny za zapach. W zależności od temperatury, 

wilgotności powietrza kwiatki pachną mniej lub bardziej intensywnie. Zapach kwiatów potrzebny jest 



pszczołom i motylom, aby mogły zebrać nektar i dokonać  zapylenia roślinki. Roślina wytwarzając 

zapach zwabia do siebie owady.  

 

Opracowanie: 

Justyna Górska gr. D 

 

Źródła: 

• Cox. V. i In. ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach, przeł. M. Fuszara, M. Jaworek, D. 

Maluchnik , D. Panutnik , Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1997. 

• Schmid U. Jak błysnąć wiedz, czyli 270 ciekawostek o zwierzętach i roślinach, przeł. M. 

Dutkiewicz, KDC- Bauer- Weltbild Media, Warszawa 2006. 

 

Dlaczego kwiaty pachną? 

Rośliny, które zrezygnowały z niepewnych usług wiatru w przenoszonym pyłku na słupek, musiały 

zainwestować w reklamę zapach i kolor. Dobra reklama jest skierowana do określonego odbiorcy. 

Ponieważ owady maja rozwinięty węch, kwiaty owadopylne intensywnie pachną. Ale nie zawsze jest 

zapach piękny dla człowieka. Stapeli, roślina pustynna, cuchnie zepsutym mięsem. Zwabia w ten 

sposób muchy, które chcą złożyć jaja w padlinie, zapylają przy okazji kwiaty. Nietoperze są nocnymi 

zwierzętami, a woń roślin ich zwabia. 

 

Opracowanie:  

Magdalena Jakubczyk, PED NST  

 

21. Czy wszystkie kwiaty mają płatki? 
 

Wszystkie kwiaty mają płatki. Każdy kwiat składa się z korony kwiatu (i tutaj właśnie są płatki), 

kielicha osłaniającego płatki, pręcików i słupków (które odpowiadają za żeńskie i męskie komórki 

płciowe. Płatki mają różne kolory, wiąże się to z występowaniem różnych barwników w ich 

komórkach. W tych samych komórkach występują też olejki eteryczne, dzięki czemu kwiaty mają 

zapach. Dzięki płatkom - ich zapachowi i kolorowi - owady lub inne zwierzęta pomagają w zapyleniu. 

Płatki składają się z rozszerzonej blaszki i wąskiego paznokcia, którym są przytwierdzone do dna 

kwiatowego. Na płatkach wielu roślin występują miodniki wytwarzające nektar.  

Jeśli chodzi o kształt płatków, pomaga on rozpoznać wiele gatunków roślin, niektóre gatunki 

posiadają specyficzne płatki korony. 



 

Opracowanie: 

Chowaniec Monika 

 

Źródła: 

• Stanisław Tołpa, Jan Radomski: Botanika. Podręcznik dla Techników Rolniczych. 

 

22. Co to jest owoc? Po co rośliny wytwarzają owoce? 
 

Owoc jest to jadalna część rośliny. Owoc składa się z owocni i nasion. Nasiona powstając z zalążków, 

a owocnie z zalążni i słupka, w swoim wnętrzu zawiera nasiona, podczas tworzenia się owocu są one 

osłaniane, a to powoduje ułatwienie rozsiewania. Zalążnia jest to rozszerzona dolna część słupka 

kwiatowego, czyli początek owocu. Słupek jest to podstawa owoców. Nasiona odgrywają bardzo 

ważną rolę w tworzeniu się owoców, z nich rozmnażają i rozprzestrzeniają się owoce. Owoce 

rozprzestrzeniane są przez wiatr, wodę lub zwierzęta. Owoce w znaczeniu kulinarnym to jadalna 

roślina rosnąca tylko na drzewach lub krzewach. Owoce roślin zielnych uważane są za warzywa (np. 

pomidor, ogórek, dynia).Owoce są bardzo zdrowe zawierają bardzo dużą ilość witamin i innych 

cennych składników odżywczych, które są konieczne w każdej diecie człowieka. Rośliny wytwarzają 

owoce, ponieważ rozmnażanie jest to naturalny proces w życiu każdego gatunku. 

 

Opracowanie: 

Emilia Bonder 

 

Źródła: 

• www.wikipedia.pl 

 

23. Która roślina ma największe owoce? 
 

Pytacie, jaka roślina ma największe owoce. I weno myślicie, że będzie to jakieś drzewo-olbrzym z 

dalekiego nieznanego świata. 

Roślina dająca największe owoce rzeczywiście pochodzi z Ameryki podzwrotnikowej, ale wcale nie 

jest drzewem i wcale nie trzeba jechać do Ameryki, by owoce jej obejrzeć. Jest to bowiem pospolita i 

od wielu lat uprawiana w Polsce dynia. 



Roślina bardzo „ żarłoczna” , wymagająca w czasie swego rozwoju wiele pożywienia, ciepła i wilgoci, 

ale odpłacająca za należytą opiekę i pielęgnację owocami, których waga dochodzi do 50 i więcej 

kilogramów. 

Jeśli dynia wyhodowana u  nas, gdzie jest zimniej i mniej wilgotno niż pod zwrotnikiem, waży 50 

kilogramów,  to jakąż wagę osiągnąć może w swojej ojczyźnie. 

Być może, że Ameryce podzwrotnikowej wyhodowano dynie większe od naszych, nie szukajcie jednak 

pięćdziesięciokilogramowych owoców dzikiej dyni. 

Od tysięcy lat człowiek pracuje nad przekształceniem roślin i dostosowaniem ich do swoich potrzeb. 

Toteż wielkie, soczyste gruszki, wspaniałe jabłka i inne owoce naszych sadów niczym na oko niczym 

nie przypominają swoich „prapradziadów”  ulęgiełek i leśnych jabłek , tak jak i nasza dynia nie jest 

podobna do amerykańskiego dzikusa. 

 

Opracowanie: 

Karolina Świgoń gr. G 

 

Źródła: 

1. Kto, kiedy, dlaczego? Jerzy Herlinger, Bogdan Kupis tom I wyd. Iskry Warszawa 1964 

 

24. Które warzywa mają najwięcej witamin? 
 

Warzywa stanowią niezastąpione źródło witamin, składników mineralnych niezbędnych dla zdrowia 

każdego malucha, dziecka, człowieka dorosłego i w wieku podeszłym. Warzywa są doskonałym 

dopełnieniem posiłków m.in.: w postaci surówek, sałatek, naturalnych soków itp. Ich spożywanie 

pomaga w walce z wieloma chorobami, dodają energii, która potrzebna jest nam każdego dnia, 

poprawiają wygląd i samopoczucie. Po za tym witaminy zawarte w warzywach wpływają na wygląd i 

trwałość naszych włosów, poprawiają wygląd skóry i paznokci. Działają przeciwzapalnie i chronią 

organizm przed infekcjami, które mogą prowadzić do pojawianie się wielu niebezpiecznych chorób. 

Warzywa powinno spożywać się trzy razy dziennie w celu utrzymania poprawnego funkcjonowania 

organizmu.  

Do warzyw o największej zawartości witamin należą m.in.: 

- Marchew zawiera przede wszystkim witaminę A oraz C, E, H, K, PP i witaminy z grupy B. Witamina A 

w postaci karotenu wpływa na koloryt naszej skóry, wpływa również korzystnie na wzrok i odporność 

naszego organizmu. Marchew powinno spożywać się surową, w postaci surówek bądź soku ze 

względu na największą wartość odżywczą dla organizmu.  



- Cebula zawiera przede wszystkim witaminę C oraz E, B1, B2, B6. Cebula ma działanie 

bakteriobójcze. Polecana jest przy infekcjach dróg oddechowych, układu pokarmowego i 

hemoroidów. Ponadto reguluje poziom cukru we krwi.  

- Seler zawiera witaminę C oraz witaminy z grupy B, PP i E. Wspomagają one oczyszczanie naszego 

organizmu, trawienie, mają działanie moczopędne i jednocześnie uspokajające. 

- Pomidor zawiera witaminę C, A oraz witaminy z grupy B. Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka i 

polecany jest osobą, które często chorują. 

Brokuły  zwierają witaminę C, A, B i PP oraz kwas foliowy, który jest szczególnie polecany kobietą w 

ciąży. Zapobiegają powstawaniu wielu chorobą w tym nowotworom i zawałą serca. 

 

Opracowanie: 

Wioleta Tarnowska 

 

Źródło: 

• J.Herliger, B.Kupis, Kto, kiedy i dlaczego?, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1964. 

 

25. Po czym można poznać, czy grzyb jest jadalny, czy trujący? 
 

Nie ma prostych metod wykrywania grzybów trujących. Aby nie ulec zatruciu po prostu należy poznać 

określone gatunki grzybów jadalnych i tylko takie zbierać, a w przypadku wątpliwym zawsze należy 

odrzucić podejrzanego grzyba. Nigdy nie zbieramy grzybów nie w pełni rozwiniętych, które niekiedy 

trudno określić. Nie zbieramy także grzybów starych, przejrzałych, gdyż mogą one być trujące - na 

nich bowiem często rozwijają się niewidoczne dla nas toksyczne pleśnie. Trujące mogą być grzyby 

jadalne zbierane do torebki foliowej i długo tam przetrzymywane - dlatego w trakcie grzybobrania 

używamy koszyków, najlepiej z wikliny.  

Warto też pamiętać o podstawowej zasadzie: wszystkie gatunki śmiertelnie trujące mają blaszki pod 

kapeluszem. Grzyby rurkowe z gąbką pod kapeluszem nie są silnie toksyczne. Jeśli już zjemy ten 

trujący z gąbką, grożą nam najwyżej wymioty i biegunka.  

Niektóre gatunki grzybów (np. pieczarki, gąska siarkowa) cechuje silny i charakterystyczny zapach– 

jest on wtedy bardzo ważną cechą ułatwiającą oznaczenie gatunku. Jeśli zapach jest słaby, to zwykle 

pomocne jest lekkie ogrzanie owocnika przez położenie na dłoni. Można także przełamać, rozetrzeć 

miąższ. Często silniejszy zapach wyczuwalny jest w podstawie trzonu. 

Przy określaniu gatunku bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na rodzaj podłoża z którego wyrastają 

grzyby. Czy jest to ziemia, drewno, czy drobne szczątki roślin tworzące ściółkę w lasach. Niektóre 

gatunki grzybów cechują się znaczną specjalizacją i rosną na drewnie określonych gatunków drzew, 



ściółce z określonych liści, inne są mniej wybredne. Aby dobrze oznaczać grzyby konieczna jest 

praktyka. Skuteczną metodą nauki może być „opatrzenie się” z grzybami dzięki przeglądaniu atlasów i 

zebranych w terenie różnych gatunków grzybów. Z początku należy podejmować takie próby w 

stosunku do grzybów o dużych owocnikach i często występujących – ich oznaczenie na podstawie 

popularnych atlasów jest łatwiejsze. Należy starając się dopasować znalezione grzyby nie tylko do 

ilustracji, ale i do opisu. Ćwiczenie czyni mistrza. Przed wyruszeniem do lasu na grzybobranie należy 

dokładnie poznać gatunki grzybów trujących i nauczyć się odróżniać je od grzybów jadalnych. Można 

zbierać wyłącznie takie gatunki grzybów, o których wiemy, że nie są szkodliwe dla zdrowia. To jest 

jedyny, skuteczny sposób uniknięcia zatruć, często niestety śmiertelnych. 

 

Opracowanie: 

Karolina Towarek 

 

Źródła: 

• http://www.grzyboteka.pl/?grzyby-trujace,17 

• http://grzyby.and.pl/grzyby_trujace_wilga.htm 

• http://www.mmpoznan.pl/318808/2010/8/16/idziemy-na-grzyby-co-warto-wiedziec 

• http://www.grzyby.pl/jak-rozpoznac-grzyby-jadalne.htm 

 

26. Jaka jest najstarsza roślina na świecie? 
 

Ponieważ rośliny nie mają kości ani szkieletów paleobotanicy ie byli w stanie określić  kierunki 

ewolucji roślin. najwcześniejszymi formami roślin były organizmy morskie, żyjące w oceanach 

miliardy lat temu. Opisano ponad 400000 gatunków roślin i wszytkie one są potomkami kilku 

pradawnych grup. Wiemy tylko  niektórych grupach natomiast prawdopodobniej dużo więcej 

istniejących roślin wyginęło bez śladu. Na szczęście wczesne formy roślinne czasami mogą być 

wykryte w podkładach osadów mułu, a niektóre w ten sposób zachowane organizmy są znajdowane 

w skałach sprzed około 3 miliardów 100 milionów lat temu. Prawdopodobnie 1, 5 miliarda lat temu 

pojawiły się pierwsze eukariotyczne jednokomórkowe glony, które przypominały obecne zielenice. 

Rośliny aby przetrwać na lądzie musiały wytworzyć całkowicie inne struktury. Tak więc najstarsze 

ślady roślin lądowych znaleziono w składach pochodzenia sylurskiego. Jedna z tych form roślinnych, 

zosterophyllum, posiadał plechę w której można wyróżnić części pełniące funkcję korzenia, łodygi i 

liści. Rhynia była bezlistnym psylofitem posiadająca zarodnie produkujące zarodniki. Asteroxlon 

posiadał napowietrzone pędy na których były osadzone listki. Wszystkie te formy były 

najprawdopodobniej osadzone na bagniskach. Do wczesnych roślin lądowych zaliczane są takie formy 

jak wątrobowce, mchy, spośród których wiele gatunków już wyginęło. 



 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Sobolewska 

 

Źródła: 

• Prenumerata ,,Świat Wiedzy”, tytuł numeru. Zwierzęta i roślin - ,,ewolucja roślin”  

 

27. Jakie były pierwsze rośliny uprawne ? 
 

Rośliny uprawne – rośliny, które nie są eksploatowane ze stanowisk dzikich, ale z upraw stworzonych 

i pielęgnowanych przez człowieka. Pierwsze ślady uprawy roślin pochodzą od ludów pierwotnych, 

początek kultury rolniczej nastąpił po wcześniejszym okresie zbieractwa. Rośliny uprawne były 

pierwotnie pozyskiwane ze stanowisk naturalnych i udomowione. W wyniku trwającej od setek i 

tysięcy lat uprawy i selekcji powstało wiele odmian i gatunków roślin uprawnych odbiegających w 

różnym stopniu od form wyjściowych. 

 

Grupy roślin uprawnych : 

 rośliny zbożowe: żyto, pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, ryż, kukurydza, proso, gryka  

• rośliny przemysłowe  

o rośliny oleiste: rzepak, soja  

o rośliny włókniste (włóknodajne): len, konopie, bawełna  

o rośliny specjalne: chmiel zwyczajny, machorka, tytoń szlachetny, wiklina, herbata, 

kakaowiec, kawowiec  

• rośliny motylkowe  

o motylkowe grubonasienne (strączkowe): łubin, groch, bobik, wyka, soja, soczewica  

o motylkowe drobnonasienne: lucerna, koniczyna, nostrzyk, seradela, esparceta  

• rośliny okopowe  

o bulwiaste: ziemniak, topinambur  

o korzeniowe: burak cukrowy, marchew, brukiew  

• rośliny pastewne jednoroczne: kapusta pastewna, słonecznik pastewny  



• rośliny warzywne  

• rośliny sadownicze  

o drzewa owocowe  

o rośliny jagodowe  

• rośliny cukrodajne: trzcina cukrowa  

• rośliny garbnikodajne  

• rośliny kauczukodajne  

• rośliny miododajne: facelia  

• rośliny ozdobne  

• rośliny zielarskie  

o rośliny lecznicze  

o rośliny przyprawowe  

o rośliny olejkodajne  

 

Opracowanie: 

Karolina Starnawska  

 

Źródła: 

•  http://portalwiedzy.onet.pl/54794,,,,rosliny_uprawne,haslo.html 

•  http://szkolnictwo.pl/szukaj,Ro%C5%9Bliny_uprawne 

 

PTAKI 
 

28. Czy są ptaki, które nie latają? 
 

Mimo, iż większość ptaków potrafi latać (i ta cecha odróżnia ich od prawie wszystkich zwierząt), to są 

ptaki, które nie latają, chociażby strusie emu, kiwi, dront dodo, pingwiny czy kazuary. Utraciły one 

wtórnie, w wyniku ewolucji zdolność lotu. Ptaki te nie musiały uciekać przed drapieżnikami, a pokarm 

zdobywały w inny sposób. Posiadają one skrzydła, jednak mają mniejsze kości skrzydeł i nie posiadają 



grzebienia na mostku, do którego przyczepione są mięśnie odpowiadające za lot. Wynika to z braku 

potrzeby aktywnego poruszania skrzydłami w trakcie latania. 

Jeśli chodzi o strusie oraz kazuary, są to największe z obecnie żyjących ptaków. Pomimo tego, że nie 

latają, posiadają zdolność do bardzo szybkiego biegu oraz wytrzymałości – mogą osiągać prędkość 

nawet do około 90 km/h, a średnio osiągać 50 km/h. Dlatego też mówi się na nie „szybkobiegacze”. 

Ich pióra podobne są do sierści. 

Pingwiny całkowicie utraciły zdolność do latania, ich skrzydła przekształciły się w płetwy. Doskonale 

pływają, osiągając prędkość do 20 km/h, w wodzie spędzają większość swojego życia. Niektóre 

gatunki pingwinów potrafią wyskoczyć nad wodę. 

Kiwi mają tak drobne i cienkie pióra, że często mylone są one z futrem. Ich skrzydła oraz ogon są 

prawie niewidoczne. Potrafią bardzo szybko biegać, nawet w całkowitej ciemności. 

Kakapo natomiast to jedyny nielotny gatunek papugi na świecie. Prowadzi głównie nocny tryb życia. 

Pieszo potrafi pokonać dystans nawet do kilku kilometrów, umie także wspinać się na wzgórza. Biega 

szybko, ale tylko na krótkich odległościach. Jest to ptak długowieczny, w odpowiednich warunkach 

może przeżyć nawet do sześćdziesięciu lat. 

 

Opracowanie: 

Chowaniec Monika 

 

Źródła: 

• Veselovský Zdenĕk: Ilustrowana Encyklopedia Ptaków (tłum. Kujawska Krystyna), Oficyna 

Wydawnicza „Delta W-Z”, Warszawa 1996. 

• http://ornitologia.potega-umyslu.info.pl/index.php/przystosowania-do-lotu.html 

• Hanzák J., Formánek J. Encyklopedia Ptaków. Oficyna Wydawnicza "Delta W-Z", Warszawa 

1993. 

• http://ulubiency.wp.pl/kat,89794,title,Ptaki-ktore-nie-

lataja,wid,12470971,wiadomosc.html?ticaid=1c18d 

 

Czy są ptaki, które nie latają? 

Nie wszystkie ptaki potrafią latać. Pingwiny używają swych krótkich, krępych skrzydeł do pływania. 

Strusie (w tym emu i nandu), kazuary i kiwi chodzą wszędzie piechotą. Ptaki nielatające są na ogół 

bardzo duże, a ich nieproporcjonalnie małe skrzydła służą jedynie zachowaniu równowagi. 

Najmniejszym nielotem na świecie jest chruścielak karłowaty. Jego pożywieniem są głównie 

dżdżownice, owady, nasiona i drobne owoce. Zalicza się do gatunków zagrożonych wyginięciem. 



Warto wspomnieć o Kakapo, która jest  jedyną nielotną papugą na świecie. Ptak aktywny jest głównie 

nocą.  Biega szybko, choć na krótkich dystansach. Długowieczny. W sprzyjających warunkach dożywa 

nawet 60 lat. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Gałek 

 

Źródła:  

• John Farndon: Szkolna Encyklopedia. Wydawnictwo RTW. Warszawa 1996. 

• http://ulubiency.wp.pl/kat,,title,Ptaki-ktore-nie-

lataja,wid,12470971,wiadomosc.html?ticaid=1c27e 

 

29. Po co ptaki mają pióra? 
 

Pióra ptaka chronią go przed zimnem, ciepłem, wodą, przywabiają partnera, maskują, a 

najważniejsze - są narzędziem do latania. Pióra są bardzo zróżnicowane i każdy rodzaj piórka pełni 

inną funkcję. Najmniejsze i najdelikatniejsze są pióra puchowe. Rosną przy samym ciele ptaka, są 

lekkie i puszyste, stąd nazwa. Stanowią one warstwę izolacyjną i chronią przed utratą ciepła. W 

zasadzie prawie ich nie widzimy.  

Ptasie pióra spełniają ważną rolę w utrzymaniu odpowiedniej ciepłoty ciała. Kiedy jest zimno, ptaki 

stroszą pióra tak, że ich końce się stykają, tworząc izolacyjną warstwę powietrza zapobiegającą 

wychłodzeniu ciała. Kiedy ptakom jest za gorąco, podnoszą pióra tak, aby ich końce się nie stykały, co 

umożliwia swobodną wymianę ciepła z otoczeniem i zapobiega przegrzaniu. 

Są pióra puchowe, konturowe, lotki i sterówki. Dwa pierwsze (puchowe i pokrywowe-tułów i głowa) 

chronią przed utratą ciepła. Dzięki lotkom i sterówkom(skrzydła i ogon(sterówki wyłącznie na 

ogonie)) ptak może latać. Sterówki dodatkowo pełnią funkcję zmieniania kierunku podczas lotu. Poza 

tym skóra i pióra ptaków są tak jakby naoliwione,aby woda spływała po nich, a nie wsiąkała i 

obciążała pióra, co skutkowałoby niemożnością latania,dopóki nie wyschną. Ogólnie rzecz biorąc 

pióra pełnią funkcję wabienia partnera, „wtapiania się” w tło, ochrony przed utratą ciepła, latania. 

U wielu gatunków ptaków występują pióra ozdobne. Przybierają one różne kształty i mają różne 

zabarwienie. Pełnią one ważną rolę w okresie godowym przy doborze partnerów. Na przykład 

brązowo-zielone pióra pokryw nadogonowych samca pawia są mocno wydłużone, a na ich końcach 

znajdują się „pawie oka” utworzone przez koncentryczne kręgi: czarny, niebieski, płowy i żółty.  

Barwa upierzenia ptaków spełnia często rolę ochronną, maskującą je w otoczeniu. U wielu gatunków 

ptaków (np. u bażanta) występuje dymorfizm płciowy w ubarwieniu. Oznacza to, że obie płcie różnią 

się barwą upierzenia. Z reguły samce są barwnie upierzone, natomiast samiice przyjmują barwy 



ochronne. Jednak u płatkonogów (ptaków należących do rzędu siewkowych) samice są większe od 

samców i barwniej upierzone, a w dodatku w okresie godowym tokują (taniec godowy niektórych 

ptaków) i zajmują się przepędzaniem innych samic z własnego terytorium. Również u wielu gatunków 

ptaków, u których obie płcie ubarwione są jednakowo, obserwuje się sezonowe zmiany barwy 

upierzenia.Pióra się „zużywają” i po pewnym czasie pióro jest już zniszczone, nie będą w pełni 

funkcjonalne. Ptak może też złamać, albo wręcz stracić pióro lub pióra w starciu z drapieżnikiem. 

Dlatego ptaki przechodzą pierzenie. Pióra są co jakiś czas wymieniane. Stare pióra wypadają, a na ich 

miejscu wyrastają nowe. Niektóre gatunki ptaków (np. gęsi) pierzą się raz w roku, inne (np. niektóre 

gatunki kaczek) - 2 razy. 

 

Opracowanie: 

Karolina Towarek 

 

Źródła: 

• http://www.dzieci.bci.pl/strony/ptaki2/piora.htm 

• http://zapytaj.com.pl/Category/001,003/2,9912340,Jakie_ptaki_posiadaja_piora_puchowe_j

akie_ptaki_maja_sterowki.html 

• http://naukasos.pl/2031_funkcje-pior-ptasich.html 

 

 

ZJAWISKA PRZYRODNICZE 
 

30. Jak powstają kropelki deszczu??? 
 

Najpierw zadajmy sobie inne pytanie: czym jest chmura? Powszechnie wiadomo, że chmura to 

skupisko kropelek wody i kryształków lodu. Więc może należałoby się skupić na problemie powstania 

deszczu. 

Kropelki deszczu mogą powstać na kilka sposobów. Niektóre kropelki tworzące chmurę powstają, gdy 

ciepłe i wilgotne powietrze wędrując ku górze na tyle ochładza się, że wędrująca w nim para wodna 

ulega skropleniu. Ziarenka kurzu mogą być ziarnami kondensacji tzn. wokół nich zbierają się małe 

kropelki wody. Kropelki te wznoszą się wraz z prądami powietrza, zderzają ze sobą i łączą tworząc 

większe krople. Dzieje się tak do momentu, aż będą wystarczająco duże - po osiągnięciu średnicy 

przekraczającej 0,5 mm, stają się za ciężkie, by unosić się w powietrzu i wypadają z chmur tworząc 

deszcz. 



Inne kropelki deszczu początkowo znajdują się w górnych, zimnych warstwach chmur w postaci 

śniegu lub lodu. Jeżeli znajdą się w niżej położonych, ciepłych warstwach powietrza, topnieją i 

spadają na ziemię jako deszcz. 

 

Opracowanie: 

Paulina Krajewska Gr. ,,D” 

 

31. Dlaczego słońce zmienia kolor w różnych porach dnia? 
 

Odpowiedzialne są za to mianowicie przejawy różnego rodzaju aktywności  w  zewnętrznej warstwie 

Słońca,  wysyłającej ku nam światło.  Jednym z oczywistszych są plamy słoneczne - obserwowane na 

tarczy Słońca obszary chłodniejsze i ciemniejsze w porównaniu z jasną fotosferą.  

 

Bardzo duże plamy można czasami zauważyć przy zachodzie Słońca - w ten właśnie sposób Chińczycy 

obserwowali je 2000 lat temu. Dawni astronomowie sądzili jednak, że plamy są zjawiskami w naszej 

atmosferze. Zaprzeczyły temu obserwacje Galileusza w XVII wieku. W 1610 roku wykorzystał on swój 

teleskop także do obserwacji Słońca i dokonał wielu ważnych odkryć. Zauważył na przykład, że plamy 

pojawiają się i znikają oraz że zmienne są ich rozmiary, śledząc ich ruchy po słonecznej tarczy, 

wykazał też, że Słońce obraca się. Zauważył ponadto, że kształty plam zmieniają się, gdy plama zbliża 

się do widocznej krawędzi dysku słonecznego.  

Środkowa, ciemna część plamy nazywa się cieniem, a część zewnętrzna, trochę janiejsza - półcieniem. 

Ogromne plamy słoneczne są przeniknięte przez silne pola magnetyczne wydostające się z wnętrza 

Słońca. Wielkie plamy są rozmiarów Ziemi i mogą żyć wiele miesięcy. 

 

Opracowanie: 

Paulina Krajewska Gr. ,,D” 

 

32. Dlaczego woda jest płynna? 
 

Dzieci myślą przede wszystkim konkretami , nie mają takiej wyobraźni jak dorośli ludzie. 

Dlatego też w odpowiedziach na moje pytania zawarłam doświadczenia które najlepiej zobrazują 

dzieciom dane zjawiska. 

Dlaczego po co i jak. 

 



Doświadczenia pokazujące dzieciom dlaczego woda jest płynna. 

 

Potrzebne materiały: folia, miska, butelka z wodą, ręcznik. 

 

Rozkładamy na podłodze folię stawiamy miskę. 

Następnie prosimy dzieci o ustawienie się w kolejce. 

Dzieci w parach podchodzą. Jedno dziecko trzyma ręce nad miską drugie leje trochę wody na ręce 

dziecka. 

Wyciekająca palcami woda pokazuje dzieciom, że jest płynna i trudno ją utrzymać w dłoniach. 

Następne doświadczenie z myciem rąk- woda ocieka z mokrych dłoni. 

Opowiedzieć dzieciom o opadach deszczu że woda jest płynna, że jak jest kałuża i w nią wejdziemy to 

chlapiemy wodą. 

Możemy dzieciom także pokazać że woda nie musi być tylko płynna. Do tego używamy kawałka lodu-

postać stała, przykład lodowiska. Tłumacząc, że jak jest zimno woda zamarza jak podgrzejemy to się 

roztapia.  

 

Odwołujemy się także na doświadczeniach dzieci. 

Pytamy o wakacje morze jezioro, rzeki, że dotykają wody mogą wejść zamoczyć sie popływać. 

Przypomnieć również o aspektach bezpieczeństwa dziecka. 

O kąpaniu się w kąpieliskach strzeżonych, nie wchodzenie na głęboką wodę. 

 

Teoretyczna część pytania: 

 

 Wyobraź sobie że świat składa sie z malutkich cząsteczek, tak malutkich że nawet Twoje oczka nie są 

w stanie ich zauważyć. Nawet Ty sam składasz się z takich malutkich okruszków które nie w sposób 

zauważyć gołym okiem! Wszystko wokół Ciebie składa się z takich cząsteczek, nawet powietrze 

którym oddychamy. Woda jest złożona z takich okruszków. Jak popatrzysz na swoją rękę to zobaczysz 

że okruszynki które tworzą Twoją rękę są poukładane na tyle gęsto że tworzą jedną całość i Twoja 

dłoń nie leje się tak jak woda. Jeśli popatrzysz na powietrze, to zobaczysz że powietrza nie da się 

złapać, a to dlatego że okruszki z których złożone jest powietrze są na tyle rzadko poukładane, są tak 

porozrzucane że przechodzą przez palce. A z kolei jak myjesz ręce, to widzisz że woda leje się po nich 

i spływa dalej do zlewu. Możesz ją wprawdzie złapać i utrzymać ale musisz bardzo uważać, bo bardzo 



szybko może Ci uciec, a dzieje się to dlatego że woda ma poukładane swoje cząsteczki tak a nie 

inaczej, że przelewa się nam. 

 

Opracowanie: 

Renata Matejek gr. F 

 

Źródła: 

• Encyklopedia: Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach 

• Twórczość własna, programy takie jak „Domowe przedszkole” 

 

33. Dlaczego woda gasi ogień? 
 

Doświadczenie z zapałką bądź świeczką. 

Potrzebne przedmioty: świeczka zapałki miska z wodą. 

 

Zapalamy świeczkę a następnie wkładamy do miski z wodą to samo robimy z zapałką. 

Należy dzieciom zaznaczyć by nie bawiły się ogniem i go nie dotykały, że jest to przeznaczone dla 

osób dorosłych. 

 

Teoretyczna część pytania: 

Woda tak naprawdę nie gasi ognia. Jak mama rozpali zapałkę, to zauważysz że to zapałka się pali a 

nie ogień. Ogień nigdy nie pali się sam, zawsze jest coś co się pali. Tak jak są na świecie pożary - palą 

się lasy, domy, pola. Jak dobrze wiesz ogień jest bardzo gorący, dlatego  nie można go dotykać. Woda 

z kolei jest zawsze zimniejsza od ognia. Nawet wrząca woda, która paruje z czajnika kiedy mama 

parzy sobie kawę jest chłodniejsza od ognia. A kiedy coś jest chłodniejsze od ognia to znaczy że może 

go ugasić. Lejąc wodę na rozgrzaną zapałkę powodujemy że rozgrzana zapałka chłodzi się i już się nie 

pali - nie ma ognia. 

 

Opracowanie: 

Renata Matejek gr. F 

 



Źródła: 

• Encyklopedia: Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach 

• Własna twórczość, oraz program dla dzieci „Dlaczego jak i po co” 

 

34. Skąd wieje wiatr? 
 

Wiatr to ruch powietrza spowodowany nierównomiernym nagrzewaniem się powietrza przez Słońce. 

Ciepłe powietrze unosi się do góry. Tworzące się słupy (kominy) powietrza wykorzystywane są przez 

szybujące ptaki i szybowników.  

Wiatr to zjawisko atmosferyczne, które towarzyszy nam niemal co dzień. Wiemy, że na ogół wieje z 

zachodu, znad morza, od gór . 

Powietrze "czuje się" na Ziemi jak na gigantycznej karuzeli - kiedy próbuje się po niej przemieścić, 

"zatacza się" pod działaniem siły bezwładności. Na półkuli północnej powietrze znoszone jest w 

prawo, w związku z czym ośrodek niżowy (jest to taki obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego, w 

którym najniższe ciśnienie jest w środku układu, skąd na wszystkie strony wzrasta.) przyjmuje postać 

wiru o kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek (na półkuli południowej sytuacja jest 

odwrotna). Siła Coriolisa jest istotna tylko wtedy, gdy w grę wchodzą długie dystanse - np. gdy 

planujemy lot rakiety transkontynentalnej albo próbujemy przewidzieć, dokąd wiatr zaniesie 

saharyjski piach. Przy krótkich odległościach jej znaczenie jest znikome.  

 

Opracowanie: 

Aneta Wosztyl 

 

Źródła: 

• Meiani A.: Encyklopedia dla dociekliwych. Przeł. P. Wrzosek. Wyd. E. Jarmołkiewicz. Zielona 

Góra 2006. 

• Roth G. D.: Pogoda i klimat. Przeł. Z. Woliński. Świat Książki. Warszawa 2000. 

 

35. Dlaczego śnieg skrzypi pod nogami? 
 

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, warto na wstępie poruszyć istotny fakt powstawania 

śniegu, aby łatwiej można było zrozumieć powyższe pytanie. 

Sposób, w jaki powstaje śnieg jest bardzo skomplikowany. Wysoko  



w chmurach panuje niska temperatura, gdzie unoszą się różnorakie pyłki, takie jak: cząsteczki dymu, 

pyłek kwiatowy, itp. Kryształki lodu powstają wokół tych „zalążków” bezpośrednio przez zamrożenie 

pary wodnej w procesie resublimacji. 

Następnie do tych cząsteczek przyczepiają się kryształki lodu. W zależności jaka panuje temperatura, 

owe cząsteczki,  zaczynają przybierać różne kształty, np.: płatki. Po tym procesie utworzone są 

cząsteczki-śnieżynki. Przy dostatecznie niskiej temperaturze powietrza śnieżynki mogą dotrzeć do 

powierzchni gruntu i wtedy obserwujemy padający śnieg. Spadają od 500 do 5000 m. Gdy stopi się on 

po drodze, wtedy spada na ziemię w postaci deszczu. Czasem zdarza się, że roztopione płatki śniegu 

ponownie napotkają warstwę zimnego powietrza. Wtedy ochładzają się w nim, ale nie zamarzają. 

Dopiero w momencie kontaktu z ziemią, gwałtownie przemieniają się w lód i tym sposobem powstaje 

gołoledź. Może się też zdarzyć tak, że kryształki lodu, opadające w zimnej, przechłodzonej chmurze 

napotkają przechłodzone kropelki wody. Wtedy utworzą się małe ziarna lodowe. W burzowej 

chmurze, w której występują silne wznoszące prądy powietrza, takie ziarna wielokrotnie wędrują w 

górę i w dół, obrastając lodem. Gdy powstałe bryłki lodowe są już tak duże, że prądy wznoszące nie 

mogą ich już utrzymać w chmurze, to opadają one na ziemię w postaci gradu. Gradowe bryłki lodu 

mogą nawet osiągać wielkość pięści. Gdy termometry wskazują mróz poniżej -10°C to śnieg na ziemi 

wygląda jak miękki puch, ciężko jest zrobić z niego śnieżkę. Oczywiście, powyżej 0°C ,gdy przychodzi 

odwilż zaczyna śnieg  topnieć i łatwiej z niego  coś ulepić, bo ugniatając pod wpływem nacisku, śnieg 

topnieje i skleja się.  Bałwana lepi się najlepiej, gdy na dworze panuje od -2°C do -5°C.  

Otóż, śnieg skrzypi pod nogami tylko podczas mrozu, kiedy temperatura spada poniżej  0, pod 

naciskiem naszych stóp w wyniku łamania i rozdzielania drobnych kryształków lodu, na skutek czego 

śnieg skrzypi. W temperaturze do minus 6 stopni Celsjusza przeważają tony niższe, natomiast gdy 

temperatura spada poniżej tej granicy, kryształki śniegu stają się coraz twardsze, a w skrzypieniu 

pojawiają się wyższe tony. Są ludzie, którzy potrafią słuchowo określić, jak silny jest mróz. 

 

Opracowanie: 

Lipiec Marlena 

 

Źródła: 

• Roth G. D.: Pogoda i klimat. Przeł. Z. Woliński. Świat Książki. Warszawa 2000 

• Wydawnictwo: Aksjomat. „Dlaczego trawa jest zielona?- odpowiedzi na kłopotliwe pytania 

zadawane przez dzieci” ISBN: 83-7118-204-X 

 

Dlaczego śnieg skrzypi pod nogami? 

Śnieg skrzypi tylko w czasie mrozu. Zmrożone płatki śniegu pod wpływem nacisku naszych butów 

łamią się  i pękają. Skrzypienie powstaje na skutek łamania się i rozdzielania pod butami drobnych 



kryształków lodu. Są ludzie , którzy na podstawie dźwięku skrzypiącego śniegu, potrafią określić jak 

silny jest mróz. 

 

Opracowanie: 

Adam Marciniak 

 

Źródła: 

• Podgórska, Dlaczego trawa jest zielona, wyd. AKSJOMAT, Kraków 2006  

 

 

PRZYRODA NIEOŻYWIONA 
 

36. Czym jest pierwiastek a czym minerał? 
 

Pierwiastek chemiczny zbiór atomów, których jądra mają taką samą liczbę protonów, czyli atomów o 

takiej samej liczbie atomowej (oznaczanej symbolem Z). Liczba atomowa jest charakterystyczną 

cechą pierwiastka chemicznego. Ten sam pierwiastek może tworzyć odmiany występujące w tym 

samym stanie skupienia, ale różniące się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Pierwiastek 

chemiczny można więc określić jako substancję prostą, której nie udaje się rozłożyć na żadną inną 

substancję działaniem zwykłych czynników chemicznych i fizycznych. Każdy pierwiastek chemiczny 

oznacza się odpowiednim symbolem.  

Skorupa ziemska jest zbudowana w ok. 99% z 8 pierwiastków, najwięcej jest tlenu (ponad 46% 

masowych), krzemu (ok. 27%), trzecie miejsce zajmuje glin (ok. 8%), a kolejne: żelazo, wapń, magnez, 

sód i potas.  

Zwykle pierwiastki występują w postaci związków chemicznych, z których otrzymuje się je za pomocą 

różnych reakcji chemicznych; w stanie wolnym występują gazy szlachetne (helowce) oraz m.in. tlen, 

wodór, azot, siarka, węgiel, rtęć, złoto.  

 

Minerał– pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego 

struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.  

Za minerał nie jest uznawana ropa naftowa i jej niekrystaliczne pochodne. Minerałem nie jest woda 

w stanie ciekłym (natomiast lód jest minerałem). 

 



Opracowanie: 

Nina Chruślak  

 

Źródła: 

• http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3956909 

• Mały słownik chemiczny, wyd. V, red. Jerzy Chodkowski , Wiedza Powszechna , Warszawa 

1976 

 

Pierwiastek to substancja zbudowana tylko z jednego rodzaju atomów. Wszystkie atomy jednego 

pierwiastka mają taką samą liczbę atomową i nie jest możliwe rozbicie go na cząstki o odmiennych w 

właściwościach chemicznych. Najpowszechniej występującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej 

jest tlen (ok. 50 % masy), a następnie krzem (ok. 28% masy). Każdy pierwiastek ma swój symbol 

zastępujący nazwę, np. He (hel)- symbole te pochodzą od nazw łacińskich .  

Złoto, srebro i rtęć to metale szlachetne, trudno wchodzące w reakcje. Większość jednak 

pierwiastków bardzo łatwo reaguje z innymi pierwiastkami i rzadko występuje w skorupie ziemskiej w 

stanie czystym. Minerały to związki chemiczne lub pierwiastki powstałe w przyrodzie w sposób 

naturalny. Mają one krystaliczną strukturę, określony skład i właściwości. Znanych jest ok. 3000 

minerałów. 

 

Opracowanie: 

Anna Górska, PED NST 

 

37. Dlaczego powstają trzęsienia ziemi? 
 

Skorupa ziemska składa się z wielkich płyt, które nieprzerwanie, bardzo wolno się przemieszczają. 

Krawędzie płyt są najsłabszymi miejscami skorupy ziemskiej. Gdy dwie płyty napierają lub ocierają się 

o siebie, powstają ogromne napięcia i naprężenia. Po przekroczeniu wielkości krytycznej płyty 

gwałtownie uderzają o siebie, czemu towarzyszy trzęsienie ziemi. Objawami trzęsienia ziemi jest ruch 

gruntu pod nogami powodujący drżenie budynków. Niewielkie trzęsienie ziemi daje się odczuć jako 

lekki wstrząs, ale silniejsze może spowodować zawalenie się budynków, rozerwanie nawierzchni 

dróg, pękniecie mostów oraz uszkodzenie sieci elektrycznej i gazowej.  

Trzęsieniom ziemi często towarzyszą pożary i powodzie.  

 

Opracowanie: 



Aneta Kierzkowska gr. D 

 

Źródła: 

• ”OXFORD Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży” wyd. Delta  

• John Farndon ” Szkolna encyklopedia” wyd. RTW 

 

38. Jak odróżnić stalaktyty od stalagmitów? 
 

Jaskinie to zagłębienia w skałach, mogą być bardzo głębokie. W niektórych znajdują się nawet 

wodospady i jeziora. Jeżeli zajrzymy do jaskini zobaczymy, że są tam miejsca, w których zwisają z 

sufitu i wyrastają z podłogi jakby sople lodu ale to nie są sople, to nacieki skalne węglanu wapnia. Ten 

zwisający pod stropem sopel węglanu wapnia  to STALAKTYT. Powstający gdy miejsce ujścia kanalika, 

którym sączy się woda nie daje jej spłynąć po skale. Wokół zwisającej kropli, tam gdzie przywiera ona 

do skały, tworzy  się pierścień osadu - węglanu wapnia, który rośnie wraz z dopływem kolejnych 

kropli. Stalaktyty może osiągnąć długość nawet 1 m. Sopel wyrastający z podłogi to STALAGMIT. 

Powstaje, gdy skapująca ze stalaktytów woda nie odpływa i nie wsiąka całkowicie w podłoże lecz 

powoli odparowuje powodując odkładanie się w tym miejscu węglanu wapnia. Stalagmity mogą 

przybrać rożna formę: od cienkich, wysmukłych poprzez masywne, aż do form płaskich, talerzowych, 

z płaskim, szerokim wierzchołkiem.. Gdy stalaktyt (góra) i stalagmit (dół)  połączą się powstaje 

STALAGNAT.  

 

Opracowanie: 

Anna Piskała 

 

Źródła: 

• ,,Moja pierwsza encyklopedia – Natura”, wyd. Egmont, Warszawa 2010 

• http://edu.pgi.gov.pl/muzeum/jaskinie/wystroj.htm 

 

39. Dlaczego zmieniają się pory roku? 
 

W niektórych miejscach klimat może się zmieniać z gorącego na zimny z miesiąca na miesiąc. 

Ziemia krąży wokół słońca w 365 dni. Jest nieco pochylona. Z tego właśnie powodu w zależności od 

punktu w jakim się znajduje względem słońca, jego promienie dochodzą do jej powierzchni pod 



różnymi kątami. Jeśli są bardzo pochyłe muszą przejść przez większą warstwę powietrza i oziębiają się 

zanim dotrą do powierzchni ziemi. Wtedy nastaje zimno i mamy zimę. Jeśli są natomiast mało 

nachylone, stają się cieplejsze, nastaje lato. W połowie drogi mamy jesień i wiosnę. Następujące po 

sobie pory roku mogą powodować olbrzymie zmiany w życiu roślin i zwierząt 

• wiosną, gdy minie zima, jest cieplej. Rośliny zaczynają się rozwijać, a zwierzęta mają młode. 

• lato jest najgorętszą porą roku. Drzewa i kwiaty są w pełnym rozkwicie 

• jesienią temperatura się obniża, liście żółkną i brązowieją, zaczynają opadać z drzew 

• zima to najchłodniejsza pora roku, zwierzętom wyrastają ciepłe futra, może padać śnieg 

 

Opracowanie: 

Marta Mikulska 

 

Źródła: 

Encyklopedia- świat dziecka księga I o ziemi tł. Małgorzata Zawadzka wyd. Res Polona Łódź 1991 

 

Dlaczego zmieniają się pory roku? 

Gdy Ziemia porusza się po orbicie wokół Słońca, płaszczyzna równika zachowuje stałe nachylenie- 

pod kątem 23,5 stopnia do płaszczyzny ekliptyki. Część naszej planety jest zatem bliżej Słońca, a część 

dalej. Temu nachyleniu zawdzięczamy pory roku, w którym różne części Ziemi otrzymują mniej lub 

więcej energii słonecznej. Poszczególne strefy Ziemi są w różnym stopniu oświetlone, w zależności od 

etapu obiegu Ziemi wokół Słońca, ma wpływ na cykliczne zachodzenie zmian klimatycznych. Pory 

roku wyróżniamy w zależności od strefy klimatycznej. W strefie umiarkowanej są to wiosna, lato, 

jesień i zima. Najdłuższy dzień w roku, wyznaczający początek lata, przypada na półkuli północne 21 

lub 22 czerwca. Przesilenie zimowe, które ma miejsce około 21 grudnia, zbiega się z najkrótszym 

dniem w roku i przyjmowane jest za pierwszy dzień zimy. Początkiem wiosny i jesieni są równonoce. 

Równonoc wiosenna przypada około 21 marca, zaś równonoc jesienna 21 lub 22 września. 

 

Opracowanie: 

Monika Molenda, PED NST 

 

Źródła:   



• Dlaczego? Fascynujące dzieła zjawisk, zdarzeń i rzeczy.  Przegląd Reader's Digest Warszawa 

2001 

• Moja wielka księga pytań i odpowiedzi. Diaha Stephans 

• ABC przyrody.  Przegląd Reader's Digest Warszawa 1997 

 

40. Dlaczego woda w morzu jest słona??? 
 

Pewnie wiele razy będąc nad morzem zastanawialiście się skąd woda morska ma swój słony smak. 

Otóż wraz z biegiem rzek, woda zbiera minerały soli ze skał i gleby, a następnie transportuje je wprost 

do morza. 

 Sól morska jest bardzo wartościowa, ponieważ zawiera wiele mikroelementów, ( czyli składników 

potrzebnych nam do prawidłowego rozwoju) oraz niskie stężenie chlorku sodu, którego nadmierne 

spożycie może przyczyniać się do powstawania wielu chorób.  

Zawartość soli w morskiej wodzie powoduje jej zasolenie, które jest różne dla poszczególnych mórz. 

Nasze polskie morze- Morze Bałtyckie jest słabo zasolone- ok. 7%. Niskie zasolenie Bałtyku 

spowodowane jest względnie niskimi temperaturami i związanym z tym mniejszym tempem 

parowania wody. 

 

Zasolenie wody morskiej zależy od:  

• Stopnia wymiany wody z oceanem 

• Wielkości i głębokości zbiornika 

• Wielkości parowania, czyli od temperatury 

 

Opracowanie: 

Izabela Matyjanek gr. F 

 

Źródła: 

• Krzysztof Jędrzejowski, Chcę wiedzieć, jak…,Wyd. Bellona, Warszawa 2009 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasolenie 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_morska 

• Krzysztof Jędrzejowski, Chcę wiedzieć, dlaczego…,Wyd. Bellona, Warszawa 2009 



 

41. Skąd się bierze ciepło w węglu? 
 

Swoją odpowiedź zacznę od wyjaśnienia czym jest ciepło. Najsławniejsi fizycy, tacy jak Nicolas Carnot, 

czy Jean Fourier, do połowy XIX wieku uważali, że ciepło jest rodzajem substancji, która przepływa 

między ciałami. Natomiast dzisiaj, wiemy już, że ciepło to nie żaden fluid. Ciepło to jeden z dwóch 

sposobów, obok pracy, przekazywania energii między układem i otoczeniem. Niekiedy tradycyjnie 

ciepło utożsamia się z energią. A energia jest we wszystkim, co nas otacza. W ciągu dnia świeci 

słońce, które daje nam ciepło, czyli energie cieplną. Nasze ciała przetwarzają pokarm aby dostarczyć 

nam energii potrzebnej do zabawy, czy pracy. Dzięki spalaniu węgla w elektrowniach wytwarzana jest 

energia elektryczna, która porusza wiele maszyn i powoduje świecenie żarówek, a także energia 

cieplna, która gotuje nam wodę.  

Jak zatem ciepło znalazło się w węglu? Otóż odpowiedzią na to pytanie jest proces powstawania 

samego paliwa kopalnianego, czyli węgla. Węgiel powstał na bagnistych obszarach, które w tamtych 

czasach porastały wilgotne lasy tropikalne. Szczątki obumarłych roślin opadły na dno bagnistych 

jeziorzysk lub lagun, gdzie z powodu małej ilości tlenu i odpowiednich bakterii rozkładały się bardzo 

powoli. W pierwszej fazie rozkładu gnijące rośliny zmieniły się w torf. Procesowi temu towarzyszyło 

wydzielanie metanu (stąd duże jego ilości znajdują się przy pokładach węgla kamiennego). Torf nie 

jest w stanie samoistnie przekształcić się w węgiel. Jego pokłady muszą najpierw zostać poddane 

odpowiedniemu ciśnieniu. Pierwsze zgniatanie złóż torfu odbywa się pod ciężarem wciąż narastającej 

ilości obumarłych roślin. Z warstwy torfu o grubości od 10 do 15 m może powstać jednometrowa 

warstwa węgla. Po zapełnieniu bagna przez substancję roślinną, na złożach torfu osadzały się 

warstwy piasku i mułu. Następnie teren obniżał się, a wody morskie lub jeziorne ponownie go 

zalewały, dzięki czemu dochodziło do kolejnego etapu akumulacji roślinnej. Cykl ten powtarzał się 

wielokrotnie, dlatego mówimy, że węgiel kamienny powstał w procesie sedymentacji cyklicznej. 

Doprowadziła ona do powstania licznych, oddzielonych od siebie innymi skałami osadowymi, 

pokładów węgla. Ich grubość różni się znacznie i wynosi od kilku mm do kilku metrów. 

Mówiąc prościej, miliony lat temu rośliny wchłonęły energię słoneczną i przerobiły ją, rosnąc, na 

nową tkankę. Kiedy rośliny zapadły się pod ziemię i przez miliony lat leżały ściśnięte między 

warstwami skał, zgromadzona w nich energia została zmagazynowana w postaci węgla. Wydobyty 

węgiel trafia między innymi do elektrowni, gdzie zostaje spalony, a dzięki temu jak już wcześniej 

wspomniałam, wytwarza się energia, mogąca przybrać różne formy. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Trybała  

 

Źródła: 

• Williams Brian, Frandon John, Encyklopedia pytań i odpowiedzi, Przeł. B. Kocowska i in. Delta 

W-Z. Warszawa 



• Bielecki Stanisław, Leksykon naukowo – techniczny, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, 

Warszawa 2001 

• http://wegielopole.pl/opal/jak-powstal-wegiel.html  

 

42. Jak powstały góry, a jak doliny? 
 

Doliny – to długi pas ziemi między górami, wgłębienie terenu szczególnie, w którym płynie rzeka, 

utworzone przez niszczącą działalność wód stale lub okresowo płynących oraz przez działanie 

lodowców. Można wyróżnić m.in. doliny rzeczne, które stale płyną; doliny rzeczne, które płyną 

okresowo i doliny lodowcowe – utworzone przez lodowce. 

Góry – to część terenu wzniesiona ponad otoczenie. Może też określać ilość czegoś. Zależnie od 

wielkości i kształtu wyróżnia się: pagórek, pagór, wzgórze, grzbiet, garb, stożek, itd.  Ciekawostką 

może być, że góra lodowa, czyli potężna bryła lodu oderwana od lodowca i pływająca po morzu 

osiąga olbrzymie rozmiary. Góry mogą powstawać w postaci fałdów. Ze względu na wysokość gór 

rozróżnia się góry: niskie (wys. do 500m), średnie (wys. do 1500m), wysokie ( wys. do 7000m) 

 

Opracowanie: 

Milena Rojewska 

 

Źródła: 

•  Z.Kurzowa „Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym 

wyrazów i ich znaczeń” , Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 

wyd I Kraków 1999, str. 40 (doliny), str. 65 

• „Wielki słownik ucznia”, red. M.Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN a – ó, Warszawa 2008, 

str.286 (doliny); str.464 

• S.Pietkiewicz, S.Żmuda „Słownik pojęć  geograficznych” , Wiedza Powszechna,  Warszawa 

1973, str.82-83 (doliny); str.146-149 

• „Nowa encyklopedia powszechna (D - H)” , Wydawnictwo PWN, Warszawa, str.97-98 

(doliny); str.587 

 

43. Jak powstaje wyspa? 
 

Wyspa to część obszaru lądowego otoczona dookoła wodą ( oceanem, morzem, jeziorem, ramionami 

rzeki). Wyspy można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Niektóre, tak jak Wielka Brytania i 



Japonia, to wyspy kontynentalne. Są to części kontynentów, oddzielone przez długotrwałe, powolne 

procesy, takie jak ruchy skorupy ziemskiej i zmiany poziomu morza. Wyspy oceaniczne wyrastają 

wprost z dna oceanu. Większość, tak jak Islandia i Tahiti, to wynik aktywności wulkanów. Niektóre 

wyspy są pochodzenia organicznego. Koralowce żyją na obrzeżach wielu wysp wulkanicznych, a 

rosnąc na płyciznach tworzą wyspy, takie jak Bahama. Rosnące na mieliznach zarośla namorzynowe 

gromadzą budulec między wystającymi korzeniami i również mogą przyczyniać się do tworzenia 

wysp. Powstanie wyspy to zjawisko, na które wpływa wiele czynników. Wyspy powstające na skutek 

zanurzenia się lądu o urozmaiconej rzeźbie to wyspy kontynentalne. Wyspy powstające na skutek 

budującej działalności fal morskich to wyspy mierzejowe, napływowe. Wyspy powstające wskutek 

działalności organizmów to wyspy koralowe, atole. Natomiast wyspy powstające na skutek erupcji 

wulkanicznej to wyspy wulkaniczne. Wyspy występują pojedynczo lub tworzą grupy tak zwane 

archipelagi.  

 

Opracowanie: 

Marta Pyzara 

 

Źródła: 

• Cox V. i in.: ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach. Przeł. M. Fuszara, M. Jaworek, D. 

Maluchnik, D. Panufnik. Przegląd Reader's Digest. Warszawa 1997 

• http://portalwiedzy.onet.pl/71719,,,,wyspa,haslo.html  

 

44. Jak powstała rafa koralowa? 
 

Rafy są to pojedyncze struktury  wytworzone przez organizmy żywe żyjące w morzach oraz oceanach. 

Struktury te łączą się ze sobą tworząc wielką rafę koralową, w której żyją niezliczone gatunki roślin i 

zwierząt. 

Rafy koralowe powstają na skutek działalności skałotwórczej polipów, czyli z kolonii setek tysięcy 

malutkich zwierzątek, a także wrośniętych w nie cząstek kostnych innych organizmów morskich, oraz 

żwiru, piasku i mułu wapiennego. Polipy te układają się tworząc szkielety wapienne, które pozwala 

mu się przymocować do podłoża. Polipy wypuszczają substancję w morze, które wędrują po nim, oraz 

dają początek nowej kolonii.   Podczas rozmnażania polipów, rafa rozrasta się . Każdy polip połączony 

jest z sąsiadem za pomocą mocnych tkanek, które wzmacniają jego strukturę, zapobiegając 

niszczeniu. Kiedy polip umiera, na ich miejscu powstaje nowy, który buduje swój wapienny szkielet na 

szczycie starego. 

Wodorosty wapienne, które wyglądają jak czerwone kłębki waty, są ważnymi elementami 

tworzącymi rafę. Produkują wapień, który umacnia rafę. Inne wodorosty żyjące właściwie na zboczu 

rafy, wytwarzają pewien rodzaj "zaprawy murarskiej" wiążącej warstwy osadowe. W ten sposób 



wspólnota tworzy potężną strukturę, na której tylko na nielicznych niezamieszkanych częściach 

szkieletów wapiennych żyją koralowce. Każdy gatunek koralowca ma własny wzór, dlatego rafy 

przybierają bardzo różną postać.  

Większa część koralowca jest biała. Jest to substancja, z której zbudowany jest szkielet. Żyjące polipy 

mają często bogatą kolorystykę. Są pięknie ubarwione: od czerwieni, żółci, poprzez kolor 

pomarańczowy, po fiolet, róż i zieleń. 

Rafy koralowe powstają przez tysiące lat, ich wewnętrzne warstwy stanowią szczątki wielu milionów 

pokoleń wymarłych polipów, żywe są wyłącznie polipy w górnej warstwie rafy. Całe swoje życie 

spędzają w jednym miejscu. Pobierają pokarm wyciągając swoje czułki i wchłaniając pożywienie do 

otworu gębowego. 

Rafa koralowa dostarcza pożywienia i schronienia tysiącom organizmów żyjących pod wodą.  

 

Opracowanie: 

Monika Raczyńska gr. E 

 

Źródła: 

• Podręczna Encyklopedia PWN, Warszawa 2002 

• Artykuł  pt: Wielka Rafa Koralowa : Katarzyna Majgier 

• Encyklopedia zwierząt od A do Z. 

 

45. Jak powstają jaskinie? 
 

Jaskinie powstają wskutek długotrwałej działalności wód na wapień. Wapień jest skałą 

nieprzenikliwą, natomiast rozpuszcza się w wodzie, zwłaszcza gdy zawiera ona dwutlenek węgla ( 

wody deszczowe otrzymują go głównie z atmosfery ). Skały wapienne bywają często spękane, toteż 

wody spływające w głąb szczelin rozpuszczają wapień i stopniowo coraz bardziej poszerzają 

pierwotne ciasne szpary.  Wody krążące w spękaniach pod ziemią powodują powstawanie pionowych 

„kominów” i podziemnych korytarzy, które miejscami rozszerzają się w jaskinie.    

 

Opracowanie: 

Paulina Podstawek gr. F 

 

Źródła: 



• Encyklopedia dla dzieci „Polska moja Ojczyzna”, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979 

 

46. Jak wygląda dno oceanu? 
 

Dno oceaniczne, dno morza – to  część skorupy ziemskiej pokryta wodami mórz i oceanów. Dno 

oceaniczne obejmuje szelfy, głębie i rowy oceaniczne, a także grzbiety śródoceaniczne, góry 

podwodne oraz złożone na nich osady. Przy rozważaniach geotektonicznych przyjmuje się, że dno 

oceaniczne składa się z głębi oceanicznych, rowów oceanicznych i grzbietów oceanicznych, natomiast 

szelfy rozpatruje się razem z kontynentami. 

Do głównych form ukształtowania dna oceanicznego zalicza się: 

− szelfy kontynentalne – fragmenty dna, stanowiące części bloków kontynentalnych, 

zbudowane ze skorupy kontynentalnej oraz osadów morskich, zalane przez wody oceanów, 

sięgają zazwyczaj do 200 m głębokości, gdzie kończą się gwałtownym załomem, 

− stoki kontynentalne – strome odcinki dna oceanicznego łączące szelfy z basenami 

oceanicznymi, 

− baseny oceaniczne – rozległe, słabo urozmaicone fragmenty dna położone na głębokości 

4000 do 6000 m p.p.m., zajmują aż 72% powierzchni oceanów, 

− rowy oceaniczne – głębokie formy dna, sięgają od 7000 do ponad 11000 m głębokości, długie 

na 300-5000 km, szerokie na 30-100 km, 

− grzbiety śródoceaniczne – systemy wzniesień dna oceanicznego, tworzące podwodne 

łańcuchy o łącznej długości ok. 60000 km. Powstają w strefach spreadingu dna oceanicznego, 

gdzie płyty oceaniczne rozchodzą się na boki, a lawa wydostaje się na zewnątrz. Grzbiety 

wznoszą się na 2000 do 3000 m ponad dna basenów oceanicznych, w środkowej części 

grzbietów ciągną się głębokie rozpadliny, tzw  .ryfty, 

− góry podmorskie, gujoty, 

− wyspy – części grzbietów śródoceanicznych oraz czynnych lub wygasłych wulkanów wystające 

ponad powierzchnię oceanu, 

− równina abisalna – płaskowyż oceaniczny – wzniesienie oceaniczne – ławica oceaniczna. 



 

Opracowanie: 

Sławińska Monika Joanna 

 

47. Jak powstają krople deszczu? 
 

Najpierw zadajmy sobie inne pytanie: czym jest chmura? Powszechnie wiadomo, że chmura to 

skupisko kropelek wody i kryształków lodu. Więc może należałoby się skupić na problemie powstania 

deszczu. 

Kropelki deszczu mogą powstać na kilka sposobów: 

Niektóre kropelki tworzące chmurę powstają, gdy ciepłe i wilgotne powietrze wędrując ku górze na 

tyle ochładza się, że wędrująca w nim para wodna ulega skropleniu. Kropelki te wznoszą się wraz z 

prądami powietrza, zderzają ze sobą i łączą tworząc większe krople. Dzieje się tak do momentu, aż 

będą wystarczająco duże i ciężkie, by unosić się w powietrzu i wypadają z chmur tworząc deszcz. 

Inne kropelki deszczu początkowo znajdują się w górnych, zimnych warstwach chmur w postaci 

śniegu lub lodu. Jeżeli znajdą się w niżej położonych, ciepłych warstwach powietrza, topnieją i 

spadają na ziemię jako deszcz. 

 

Opracowanie: 



Paulina Podstawek gr. F 

 

Źródła: 

• http://www.fizyka.net.pl/ 

• Encyklopedia dla dzieci „Polska moja Ojczyzna”, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979 

 

48. Skąd się bierze śnieg? 
 

Sposób, w jaki powstaje śnieg jest bardzo skomplikowany. Wysoko w chmurach panuje niska 

temperatura. Fruwają tam różne pyłki, często pochodzące z naszej planety np. cząsteczki dymu, 

unoszącego się z komina. Do takich pyłków zaczynają się przyczepiać kryształki lodu. Jest ich coraz 

więcej i więcej, wirują sobie dookoła. Przybierają rozmaite kształty: płatki, igiełki, kryształki, słupki. 

Zależy to od temperatury. Mówi się, że nie ma dwóch takich samych płatków śniegu i właściwie jest 

to prawda. Choć są tak małe, to różnią się między sobą niewidocznymi dla nas cząsteczkami. Nie 

sposób znaleźć identycznych.  

Kiedy śnieżynki wydostaną się już z chmury, zaczynają swoją wędrówkę w dół. Lecą od 500 do 5000 

m. Jeśli na swojej drodze napotkają wilgoć i cząsteczki wody, to kropelki wody otaczają śnieżynkę 

tworząc z niej kulkę – tak powstaje grad. Kule gradowe mogą osiągać tak wielkie rozmiary, że potrafią 

wybić szybę w samochodzie lub uderzyć w głowę. Widzieliście kiedyś grad wielkości kurzych jajek?  

Śnieg, jeśli nie zamieni się w grad, spada na ziemię w swojej postaci płatków lub igiełek. Na pewno 

zauważyliście, że czasem śnieg lepi się lepiej, a czasem kulki nie chcą wcale powstawać. Gdy nasze 

termometry wskazują mróz poniżej -10°C to śnieg na ziemi wygląda jak mięciutki puch. Wydaje się, że 

jest taki delikatny i sypki, zupełnie nie można zrobić z niego śnieżki. Im cieplej, tym lepiej śnieg klei się 

w naszych rękawiczkach. Oczywiście, powyżej 0°C rozpuszcza się i mamy wtedy okropną chlapę, a 

nasze lodowe zamki znikają. Bałwana lepi się najlepiej, gdy na dworze panuje od -2°C do -5°C.  

W zależności od tego jak mocno sypie nam z chmur inaczej nazywamy to, co dzieje się za oknem. 

Śnieżyca – bardzo duże płatki śniegu padają gęsto i zakrywają szybko wszystko dookoła. Zawieja – 

kiedy śnieg pada na ukos, bo towarzyszy mu silny wiatr. Zamieć śnieżna – to już niebezpieczna 

sprawa, bo wiatr jest tak silny, że podrywa leżący już śnieg do góry i sypie nim w oczy. Nic wtedy nie 

widać, można zgubić drogę i bardzo zmarznąć. 

 

Opracowanie: 

Ewa Wijata 

 

Źródła: 



• Encyklopedia Populara PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

 

49. Dlaczego lód pływa po wodzie? 
 

Pływanie lodu jest to tak naprawdę jedna z niezwykłych cech wody. Większość znanych nam 

substancji, w czasie przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały zwiększa gęstość „upakowania” 

cząsteczek i zastygły kawałek tonie. Lód natomiast sprawia, wrażenie jakby był dziurawy w środku.  

Cząsteczka wody, wbrew pozorom, nie wygląda tak prosto jak jej symbol chemiczny – H2O. W 

rzeczywistości siły wiązań chemicznych łączących atom tlenu z dwoma atomami wodoru wymuszają 

specjalne ich ułożenie. Atomy wodoru starają się ustawić jak najbliżej atomu tlenu, przez który są 

przyciągane, a jednocześnie jak najdalej od innych atomów wodoru, przez które są odpychane. Przy 

zamarzaniu zbliżają się one swoimi „ramionami” tworząc tunele z pustymi przestrzeniami wewnątrz. 

Właśnie te dziury w środku tuneli powodują, że gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody i lód 

pływa po wodzie. 

W ten sposób, gdy w dwóch miskach umieścimy tyle samo wody, po czym jedną z nich zamrozimy, to 

miska z lodem będzie ważyła tyle samo, co miska z wodą, chociaż lodu będzie więcej niż wody 

(objętościowo). Oczywistym wnioskiem jest to, że lód ma mniejszą gęstość niż woda, a co za tym 

idzie, będzie unosił się na wodzie (tak jak balon z helem, który leci w górę w powietrzu). 

 

Opracowanie: 

Joanna Grymuła 

 

Źródła: 

• Rurański J., Dlaczego woda jest mokra, czyli odpowiedzi na głupie pytania. wyd. Jar. 

Warszawa 1994. 

• http://edusektor.blogspot.com/2010/09/dlaczego-lod-pywa-po-wodzie.html 

 

50. Co to jest lawina? 
 

Lawina – gwałtowna utrata stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się 

ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby / gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch 

jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu). 

Lawina jest najgwałtowniejszą postacią ruchów masowych i stanowi olbrzymie zagrożenie dla ludzi i 

ich otoczenia oraz infrastruktury. 

Rodzaje lawin: 



1.  lawina kamienna – przemieszczająca się po stoku górskim masa okruchów skalnych, kamieni, 

żwiru itp. powstająca w wyniku obrywu skalnego lub na skutek zaburzenia równowagi piargu w żlebie 

lub stożku usypiskowym (lawina piargowa); 

2. lawina wulkaniczna (inaczej lawina piroklastyczna, lawina gorąca lub strumień/spływ 

piroklastyczny) – gwałtownie przemieszczająca się (z prędkością znacznie przekraczającą 100 km/h) 

po zboczu wulkanu masa okruchów skalnych, świeżo wyrzuconej lawy, popiołu wulkanicznego i 

gazów wulkanicznych; 

3. lawina błotna – gwałtownie przemieszczający się potok błotny; 

4. lawina lodowa – przemieszczająca się po zboczu masa lodu 

5. lawina śnieżna – oberwanie i przemieszczanie się masy śniegu. 

6. lawina pyłowa powstaje po obfitych opadach, tworząc ze świeżego, puszystego śniegu welon pyłu 

śnieżnego. Porusza się w granicach 200 km/h. 

7. deska śnieżna – lawina powstająca w wyniku osunięcia się warstwy świeżego, nie związanego 

jeszcze z podłożem, śniegu lub w wyniku oderwania się nawisu śnieżnego. 

8. lawina gruntowa – powstaje w czasie nagłych odwilży lub opadów deszczu. Poruszająca się masa 

śniegu eroduje głęboko podłoże, porywając pokrywę zwietrzelinową i niszcząc roślinność. 

 

Opracowanie: 

Justyna Bieńkowska, grupa G 

 

Źródła: 

• Encyklopedia dla dzieci, red. K., Uściński, Wrocław 1993. 

• Walker J., „Moja pierwsza encyklopedia”, Warszawa 2006.  

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

 

51. Co to jest piorun? 
 

Piorun jest to bardzo silne wyładowanie elektryczne, czyli oznacza to, że w chmurach wiatr miesza 

lód i wodę, które mocno ocierają się o siebie tworząc piorun. Piorun powstaje naturalnie, i zwykle 

towarzyszy burzom. Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy, czyli przerażający grzmot, 

uderzenie. Piorunowi towarzyszy również zjawisko świetlne, czyli przypominające świecące paseczki 

o różnych kształtach, które rozciągają się i spadają od samych chmur po ziemie, zwane błyskawicami. 

Podczas burz oraz tworzenia się piorunów należy zachować szczególną ostrożność. Nie można się 



kąpać, chodzić na spacery, stawać pod samotnie rosnącymi drzewami. W domu nie wolno korzystać z 

telefonów, komputerów.  Należy odłączyć od sieci elektrycznej, czyli z gniazdek wszystkie urządzenia 

elektryczne np. lodówkę, telewizor, telefon. 

 

Opracowanie: 

Emilia Bonder 

 

Źródła: 

• www.wikipedia.pl 

 

Co to jest piorun ? 

Piorun – to zjawisko występujące w czasie burzy. W chmurze burzowej prądy pionowe wznoszą się i 

opadają z dużą prędkością. Na kropelki wody i kryształki lodu oddziałuje wewnątrz chmury duża siła 

tarcia, wytwarzają się ładunki elektryczne. Dodatnio naładowane obszary koncentrują  się przy 

wierzchołku chmury, w jej centrum grupują się ładunki ujemne. Poniżej obszaru naładowanego 

ujemnie istnieje często drugi, mniejszy obszar o ładunku dodatnim, jeśli różnica ładunków jest 

wystarczająco duża, następuje wyładowanie elektryczne między chmurą a gruntem, między dwiema 

chmurami albo między warstwami tej samej chmury. Najczęściej piorun szuka najkrótszej drogi i 

omija obszary powietrza o największym oporze. Dlatego też spadając kreśli zygzaki. Piorun ogrzewa 

sąsiadujące powietrze do 30 000 stopnia Celsjusza. Podczas burzy szczególnie narażone na uderzenie 

pioruna są drzewa i wysokie budynki. 

 

Opracowanie: 

Magdalena Fijałkowska 

 

Źródła:  

• Rainer Crummenerl: Pogoda Wyd. Atlas Wrocław 2000 

 

52. Co to jest żywica? 
 

Żywica – substancja zawarta, w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach iglastych. Służy do 

zabezpieczenia miejsc będących ranami drzewa. Wydzielana jest przez dziury w korze, w wyniku 

działania złych czynników zewnętrznych np. obgryzania pąków kwiatowych przez owady. W wyniku 



uszkodzenia drzewa, żywica chroni je przed otoczeniem. Zabezpiecza roślinę przed bakteriami, 

wirusami i owadami.  

 

Opracowanie: 

Bukowska Katarzyna  

 

Źródła: 

• Encyklopedia PWN Warszawa 2000 

• WWW.wikipedia.pl 

 

Co to jest żywica? 

Żywica to lepka masa, częściowo o krystaliczna, przypominająca swym wyglądem miód. Jej 

konsystencja może być stała czyli masa może być dość twarda lub półpłynna czyli ociekająca. Żywice 

są najczęściej bezbarwne lub przezroczyste, nie mają smaku i zapachu. Nie można ich rozpuścić w 

wodzie. Powstają głównie na wielu rodzajach roślin – głównie na drzewach iglastych. Te najtwardsze 

żywice, to kamienie nazywane bursztynem, z którego powstają różnego rodzaju ozdoby. Żywice te 

powstały bardzo dawno temu  wyciekając  z uszkodzonych miejsc drzew lub rozkładu roślin, liczące 

od kilkudziesięciu do kilkuset lat. Żywica jest wykorzystywana do wyrobu farb, emalii, lakierów. Ma 

zastosowanie w przemyśle tekstylnym, papierniczym,  kosmetycznym i farmaceutycznym. Niektóre 

żywice mają właściwości bakteriobójcze i używane są do sporządzania nalewek i maści odkażających. 

Już od dawnych czasów była wykorzystywana przez ludzi jako lekarstwo.  

  

 

Opracowanie: 

Gabriela Frączek 

 

Źródła: 



• Encyklopedia biologiczna  tom XII 

 

53. Co to są surowce naturalne? 
 

Surowce naturalne to zasoby pochodzące z przyrody, z których może korzystać każdy człowiek. Mają 

ogromne znaczenie przy produkcji wielu rzeczy. Grupę zasobów naturalnych tworzy kilka składników, 

wyróżniamy wśród nich przede wszystkim gleby, wody, lasy, surowce mineralne, rośliny oraz 

zwierzęta. Zasoby te dzielimy na surowce odnawialne oraz nieodnawialne. Zasobami 

nieodnawialnymi są składniki skorupy ziemskiej, które powstały miliony lat temu. Do tej grupy 

zaliczamy przede wszystkim  surowce mineralne, paliwa kopalne takie jak węgiel, ropa naftowa czy 

gaz ziemny. Wydobyte z wnętrza ziemi są albo spalane i zamieniane na energię, albo są surowcem do 

produkcji różnych tworzyw, np. plastiku i farb, nie nadających się do powtórnego przetworzenia. Za 

nieodnawialne uważa się również metale oraz surowce skalne. W skutek zbyt wielkiego wydobycia 

zasoby te ulegają wyczerpaniu. 

 Zasoby odnawialne to te, które pomimo ich stałego zużywania powstają na nowo, ponieważ procesy 

ich wytwarzania trwają krótko i nadal istnieją warunki, by zachodziły one w przyrodzie. Surowce te, 

dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii, zapewniają stały dostęp do energii, bez obaw o 

wyczerpanie surowców.  Przykładami zasobów odnawialnych są: energia słoneczna, ziemia uprawna, 

lasy, zasoby ryb, jakość powietrza, wiatr, energia geotermiczna czy drewno. Do odnawialnych 

bogactw przyrody należy także woda, która parując znad mórz transportowana jest atmosferą w 

kierunku lądu, gdzie spada w postaci deszczu lub śniegu, a następnie z powrotem przemieszcza się ku 

morzu. Odnawialnym bogactwem naturalnym może być również dobrze uprawiana gleba, podobnie, 

właściwie zarządzane lasy zabezpieczają stałe dostawy drewna.  

Surowce dzieli się także pod innym względem, na nieorganiczne, np. minerały, woda, atmosfera i 

organiczne, tj. pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ekosystemy. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że za ok. 100 lat wyczerpią się niektóre z nieodnawialnych 

zasobów Ziemi. Kiedy to nastąpi, będzie trzeba korzystać z alternatywnych źródeł pozyskiwania 

energii. Powinniśmy korzystać z nowych technologii, które umożliwiają nam korzystanie 

z naturalnych odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu środowisko nie będzie ulegało tak szybkiemu 

zanieczyszczeniu i zniszczeniu. Polska, ze względu na uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, ma 

szerokie możliwości pozyskiwania energii z naturalnych źródeł, przy zastosowaniu odpowiednich 

narzędzi, np.  : energia wiatrowa pozyskiwana przez wiatraki. 

 

Opracowanie: 

Karolina Chałuj 

 

Źródła: 



• Encyklopedia szkolna, Leksykon dla dzieci Tom III R-Ż, Wydawnictwo Jedność, Axel Springer, 

s.55 

• http://www.zsgarzyn.bt.pl/publikacje.htm 

• http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasoby_odnawialne 

• http://www.biogazownia.org.pl/natura.html 

 

54. Skąd się bierze woda w źródłach? 
 

Źródło - naturalny, skoncentrowany, samoistny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. 

Badaniem źródeł zajmuje się krenologia. 

Jak powstają źródła?  

Miejsce wypływu źródła związane jest głównie z układem nieprzepuszczalnych warstw skalnych w 

powiązaniu z rzeźbą terenu (ukształtowanie powierzchni Ziemi). Wody opadowe (deszczówka) 

przesączają się przez warstwy przepuszczalne zasilając głębsze poziomy wodonośne (Warstwa 

wodonośna jest ośrodkiem skalnym zdolnym do gromadzenia i przewodzenia wody). Napotykając 

warstwy nieprzepuszczalne, spływają po nich pod wpływem siły ciężkości (siły z jaką Ziemia przyciąga 

obiekty), lub pod naporem ciśnienia hydrostatycznego (ciśnienie, wynikające z ciężaru cieczy 

znajdującej się w polu grawitacyjnym). W miejscu, gdzie strop skał nieprzepuszczalnych wychodzi na 

powierzchnię, np. na stoku górskim lub w dolinie, tworzy się właśnie źródło. 

Rodzaje źródeł : 

-źródła spływowe - gdy woda spływa po powierzchni skał nieprzepuszczalnych pod wpływem siły 

ciężkości i swobodnie wypływa na powierzchnię,  

-źródła przelewowe - gdy woda pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego porusza się pod górę po 

nachylonej warstwie nieprzepuszczalnej, aż wreszcie wydostaje się na powierzchnię.  

-źródła warstwowe - najczęściej mało wydajne źródła spływowe lub obfite źródła przelewowe;  

-źródła szczelinowe - mające zmienną wydajność;  

-źródła krasowe - Największe z nich, dające początek rzekom, to wywierzyska.  

W obszarach krasowych (kras - zjawisko geologiczne polegające na rozpuszczaniu skał przez wodę,) 

zdarza się, że ciek wodny (Ciek wodny - ogólne określenie wszelkiego rodzaju wód powierzchniowych 

płynących pod wpływem siły ciężkości)  znika w szczelinach krasowych, a później wypływa na 

powierzchnię. Taki wypływ podziemnych cieków krasowych nazywany jest wywierzyskiem. Niekiedy z 

takich źródeł wypływa od razu prawdziwa rzeka. 

Zazwyczaj źródła mają stałą temperaturę, równą w przybliżeniu średniej w ciągu roku temperaturze 

powietrza w danym obszarze. Niekiedy jednak w miejscach aktywności wulkanicznej (miejsca gdzie w 

każdej chwili może wydobyć się lawa lub gaz wulkaniczny) lub takich, gdzie taka aktywność ustała 



dość niedawno, woda, krążąc głęboko pod powierzchnią, nagrzewa się do wyższych temperatur. 

Źródła, w których temperatura wypływającej wody jest znacznie wyższa od średniej temperatury 

powietrza w tym miejscu, określa się mianem cieplic. Szczególnym ich rodzajem są gejzery, w których 

wrząca woda wytryska regularnie w postaci fontanny. 

 

Opracowanie: 

Ewa Wijata 

 

Źródła: 

• Encyklopedia Populara PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

 

55. Czy można zapobiegać wybuchom wulkanów? 
 

Nie można zapobiec wybuchom wulkanów. Wprawdzie z upływem milionów lat skorupa ziemska 

ochłodziła się, lecz w jej wnętrzu nieustannie wrze. Magma pod wysokim ciśnieniem znajduje się w 

szczelinach i pęknięciach warstwy znajdującej się blisko powierzchni. Wulkany są rodzajem wentyla, 

przez który co jakiś czas uchodzi nadmiar ciśnienia. Niektóre wulkany są już nieczynne, inne dymią od 

czasu do czasu siarką, a jeszcze inne wykazują stale niewielką aktywność, wypluwając z siebie 

regularnie lawę. W końcu zawsze dochodzi gdzieś do groznych wybuchów wulkanicznych. Istnieje 

jednak możliwość przepowiedzenia wybuchu. Jest to czynność niezwykle ważna, gdyż pozwala 

przygotować się do wybuchu wulkanu. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Gałek 

 

Źródła: 

• Lenz N.: Księga 1000 pytań i odpowiedzi. Przeł. T. Chruszczewska. Interart. Warszawa 1994. 

 

56. Jak powstaje tęcza? 
 

Tęcza to jedno z najpiękniejszych zjawisk w przyrodzie. Pojawia się na niebie w postaci 

zachwycającego, kolorowego łuku. Jeśli przyjrzymy się uważnie, możemy dostrzec całą gamę 

kolorów! Pewnie zauważyliście, że tęcza powstaje w szczególnych warunkach. Towarzysza jej deszcz   



i słońce. Te dwa składniki są niezbędne. Światło słoneczne, natrafiając na maleńkie kropelki deszczu, 

rozszczepia się (rozdziela) na szereg barwnych smug. W rzeczywistości bowiem składa się ono z wielu 

barw, mimo, że nazywamy je światłem białym. To trochę przypomina mieszanie farb. Jednak gdy 

zmieszamy ze sobą czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską i fioletową farbkę, wyjdzie 

nam jakiś szarobury kolor. Ze światłem jest inaczej. Po złożeniu tych barw otrzymamy światło białe. 

Gdy pada deszcz i nagle zaświeci słońce, tęczy trzeba szukać po przeciwnej stronie, tak by słońce było 

za naszymi plecami. 

 

Opracowanie: 

Anna Tomczyk, PED NST 

 

57. Jak przewiduje się pogodę? 
 

Mimo iż wzrasta dokładność prognoz, przewidywanie pogody jest i pozostanie dziedziną, w której 

trudno o stuprocentową pewność.  

Od stuleci pogoda, nawet w wymiarze lokalnym, była niezwykle trudna do przewidzenia. Zazwyczaj 

można było się o nią modlić, lub tworzyć przekonujące przysłowia, oparte na obserwacjach, np.: Gdy 

Barbara po lodzie, Boże Narodzenie. Lata sześćdziesiąte naszego wieku otwarły nowe, olbrzymie 

możliwości; zastosowanie komputerów pozwalających na gromadzenie i analizowanie danych 

stworzyło nadzieję, iż wkrótce meteorologia stanie się nauką ścisłą w pełnym tego słowa znaczeniu, 

dzięki której przewidywanie pogody z wyprzedzeniem tygodni, a nawet miesięcy, stanie się realne. 

Trudno sobie wyobrazić ogrom informacji, którymi dziś dysponują meteorolodzy. Obserwatoria na 

całym świecie uzyskują dane z 9000 stacji lokalnych i 7500 statków. Pracownicy lokalnych stacji 

dokonują pomiarów kilka razy w ciągu dnia, nierzadko co godzinę, stosując standardowe procedury 

(np. prędkość wiatru jest mierzona na wysokości 10 metrów ponad powierzchnią Ziemi). Dodatkowo 

balony meteorologiczne nad 950 punktami naszego globu rejestrują wszelkie potrzebne dane aż do 

wysokości 30km. Około 600 samolotów przekazuje codziennie informacje znad oceanów. Dodatkowo 

siedem satelitów meteorologicznych obserwuje Ziemię z przestrzeni kosmicznej, badając sytuację 

atmosferyczną aż do wysokości 80km. Informacje otrzymywane z tych wszystkich źródeł, takie jak 

prędkość wiatru, jego kierunek, temperatura, grubość powłoki chmur, opady, wilgotność powietrza, 

ciśnienie atmosferyczne, są gromadzone w pamięciach komputerów. Dane otrzymywane tylko w 

ciągu jednego dnia zapełniłyby kilka tysięcy ksiąg.  

 

Opracowanie: 

Anna Tomczyk, PED NST 

 



 

KOSMOS 
 

58. Dlaczego Ziemia jest kulista??? 
 

Ziemia początkowo była rozżarzoną kulą masy skalnej. Jej kulisty kształt wynika z oddziaływania siły 

przyciągania ziemskiego. Ponieważ się obraca jest spłaszczona na biegunach i nie jest idealnie 

okrągła.  

Ziemia kręci się wokół własnej osi (ruch obrotowy), a jednocześnie dokonuje obiegu wokół Słońca 

(ruch obiegowy).  

Konsekwencje ruchu obiegowego ziemi: 

• Zmiana oświetlenia Ziemi w ciągu roku 

• Zmiana długości dnia i nocy 

• Pory roku i rytm życia przyrody i ludzi 

• Strefy oświetlenia Ziemi 

• Strefy klimatyczne 

• Następstwa czasu 

Czas jednego pełnego obrotu Ziemi wynosi: 

- 23 godziny 56 minut 4 sekundy – doba gwiazdowa, (gdy punktem odniesienia jest nieskończenie 

odległa gwiazda), 

- 24 godziny – doba słoneczna, (gdy punktem odniesienia jest najbliższa gwiazda, czyli Słońce). 

 

Opracowanie: 

Izabela Matyjanek gr. F 

 

Źródła: 

• Krzysztof Jędrzejowski, Chcę wiedzieć, czy…, Wyd. Bellona, Warszawa 2009 

• http://wiking.edu.pl/article.php?id=291 

• Krzysztof Jędrzejowski, Chcę wiedzieć, dlaczego…, Wyd. Bellona, Warszawa 2009 



 

59. Ile lat ma Ziemia? 
 

Ziemia istnieje już od bardzo wielu lat. Określenie wieku Ziemi nie było zadaniem łatwym i zanim 

stało się możliwe, minęło wiele stuleci. Współcześni naukowcy zgodnie twierdzą, iż Ziemia powstała 

przed 4,54 miliardami lat. Nasza planeta utworzyła się z tzw. mgławicy słonecznej czyli masy gazu i 

pyłu, który podczas powstawania Słońca przekształcił się w dysk. Wiek ten został ustalony w oparciu 

o badania nad skamieniałościami. Ustalony w ten sposób wiek zgodny jest z wiekiem najstarszych 

próbek ziemskich i księżycowych. Wyobraźcie sobie plażę pełną piasku, piasek z kolei składa się z 

ogromnej ilości kamyczków. Jest ich tak wiele, że można je policzyć i wtedy możemy się dowiedzieć, 

jak wiele lat w przybliżeniu liczy sobie Ziemia. 

 

Opracowanie: 

Joanna Neska, grupa F 

 

Źródła: 

• „Chcę wiedzieć… jak?” praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jędrzejewskiego; Wyd. Bellona, 

Warszawa 2009 

• ,,Kto, kiedy, dlaczego?” Jerzy Berlinger i Bogdan Kupis; Wyd.Iskry Warszawa 1964  

• WWW.gotquestions.org 

 

Ile lat ma Ziemia? 

Wiek Ziemi nie został dokładnie ustalony. Ziemia jest bardzo stara na świecie nie było mnie i ciebie 

jak również mojej i twojej babci. Około 4,6milionow lat temu powstała Ziemia. Trzeba było poczekać 

kilkaset milionów lat by ostygła , by zapanowały na niej warunki sprzyjające do życia. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Pękała, PED NST 

 

Źródła: 

• Fascynujące pytania dzieje Ziemi,  praca zbiorowa Wydawnictwo Przegląd Warszawa 2002 

 



60. Z czego jest zbudowana Ziemia? 
 

Budowa Ziemi- w budowie Ziemi można wyróżnić trzy sfery o odmiennych właściwościach, są to: 

skorupa ziemska (litosfera), płaszcz Ziemi (mezosfera) oraz jądro Ziemi.  

Skorupa ziemska dzielona jest na: 

• skorupę kontynentalną (występuje tylko pod kontynentami); 

• oceaniczną (tworzy dna wszystkich ziemskich oceanów ); 

Płaszcz Ziemi dzielony jest na: 

• zewnętrzny (zwany również górnym; jest to warstwa o cechach plastycznych i zapewnia 

skorupie ziemskiej ruchliwość – wywodzą się z niej procesy tektoniczne); 

• wewnętrzny (zwany również dolnym; jest on relatywnie najbardziej jednorodny termicznie i 

chemicznie; 

Jądro Ziemi – wewnętrzna, centralna część kuli ziemskiej; dzielone jest na: 

• zewnętrzne- posiada stan płynny; 

• wewnętrzne- o właściwościach ciała stałego; 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Zielińska 

 

Źródła: 

1. Encyklopedia internetowa „Wikipedia Wolna Encyklopedia”; pl.wikipedia.org; 

2. Popularna Encyklopedia Powszechna; red. naczelny J. Pieszczachowski; Kraków 1997; 

3. Popularna Encyklopedia Powszechna; red. naczelny J. Pieszczachowski; Kraków 1998; 

4. Strona internetowa: budowaziemi.fm.interia.pl; 

 

61. Jak duża jest Ziemia? 
 

Ziemia jest piątą co do wielkości planetą w Układzie Słonecznym,  który składa się z ośmiu planet i 

Słońca. Gdy spojrzeć na Ziemie z Kosmosu to kształtem przypominałaby gigantyczną piłkę. Ziemia nie 

jest jednak idealnie okrągła. Niczym lekko ścięta piłka jest nieco spłaszczona na dole i na górze i 

wybrzusza się trochę na środku. Ziemia ma 40 075 kilometrów „w pasie” (najszerszym miejscu)- czyli 



tyle mierzy obwód Ziemi, zwany również równikiem. Gdybyś szedł bez ustanku, dzień i noc, 

potrzebowałbyś ponad roku, by przejść taką odległość.  Ziemia składa się z kilku warstw różnych skał i 

metali. Niektóre warstwy są twarde, inne jednak są tak gorące, że stopiły się na gęstą maź 

przypominającą miękkie, kleiste toffi. A więc ziemia składa się z :- Skorupy ziemskiej czyli skalnej 

warstwy znajdującej się bezpośrednio pod naszymi stopami. –Płaszcza Ziemi to znaczy grubej 

warstwy skał, które są tak gorące, że cześć skał się roztopiła. – Jądra Ziemi, które zbudowane jest z 

metalu. W samym środku Ziemi jest tak bardzo gorąco, że temperatura przekracza tam 5000 stopni 

Celsjusza. Jest to 150 razy cieplej niż w bardzo upalny dzień! Ziemia jest tak wielką planetą, że skład a 

się z siedmiu  wielkich kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Antarktydy, 

Europy i Azji. Jako ciekawostkę dodam, że bardzo dawno temu bo około 200 milionów lat temu na 

Ziemi istniał tylko jeden super kontynent, zwany „Pangea”. To dopiera ten super kontynent zaczął się 

rozdzielać i powstało siedem kontynentów. Jeżeli byśmy chcieli połączy te kontynenty z sobą 

zauważylibyśmy, że do siebie pasują. To tak jakbyśmy układali puzzle. Ziemia widziana z kosmosu jest 

niebieska. Dzieje się tak dlatego, że prawie dwie trzecie jej powierzchni pokrywa woda. Bo właśnie 

naszą wielką planetę oblewa cztery oceany: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean 

Arktyczny. Ziemia jest tak wielka, że mieści się na niej ponad sześć miliardów ludzi. Jest  to tak 

olbrzymia liczba, że gdyby jedna osoba miała tyle batonów to mogłaby jeść po 30 batonów dziennie 

do końca życia i jeszcze dzielić się z innymi, i prawdopodobnie  tak by ich jeszcze dużo zostało. O tym 

że nasza planeta jest ogromna świadczyć może również różnorodność zamieszkujących ją ludzi: 

Ziemię zamieszkują ludzie o takich kolorach skóry jak: biały, czarny, żółty. Wymienić można jeszcze 

wiele narodowości np. Europejczycy, Amerykanie, Afrykańczycy, Azjaci, Australijczycy. Jednak grupy 

te można podzielić na jeszcze mniejsze np. Polaków, Hiszpanów, Rosjan, Chińczyków, Egipcjan, 

Kameruńczyków, Kanadyjczyków, Kubańczyków, Brazylijczyków, Peruwian itd. Planeta nasza mieści 

także miliony rodzajów różnorodnych zwierząt. Są takie gatunki zwierząt, które można spotkać 

równie dobrze w Europie co i w Azji np. wilk, sowa, jeleń. Są jednak też takie zwierzęta, które na 

wolności żyją tyko w niektórych regionach np. w Australii mieszkają kangury i misie koala, w Azji 

pandy, w Afryce żyrafy, na Antarktydzie pingwiny. To właśnie te wszystkie wielkie liczby i ta 

różnorodność gatunków zwierząt świadczą o tym, że nasza planeta- Ziemia jest po prosu ogromna. 

 

 

Opracowanie: 

Anna Odzimkowska 

 

Źródła: 

• Flis Jan, Szkolny Słownik Geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

1985. 

• Ganeri Anita, Ciekaw dlaczego wieje wiatr i inne pytania na temat naszej planety, Wyd. Book 

House, Warszawa. 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia 



 

Jak duża jest Ziemia? 

Gdybyś mógł / mogła popatrzeć na ziemie z kosmosu, to zobaczyłbyś / zobaczyłabyś , że jest kulista , 

podobna do piłki. Jednak nie jest idealnie okrągła , ale lekko spłaszczona. Ziemia jest piata co do 

wielkości z Planet, które krążą dookoła Słońca. Obwód na równiku wynosi 40 tysięcy 75  km. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Pękała, PED NST 

 

Źródła: 

• Fascynujące pytania dzieje Ziemi,  praca zbiorowa Wydawnictwo Przegląd Warszawa 2002 

 

62. Dlaczego słońce świeci? 
 

Słońce zbudowane jest głównie z dwu najlżejszych pierwiastków chemicznych: wodoru i helu. 

Głęboko w jego wnętrzu bardzo wysoka temperatura nie pozwala tworzyć się innym pierwiastkom. 

Jądra atomowe i elektrony są wymieszane. Jądrem wodoru jest pojedynczy proton. Jądro helu 

stanowią zgrupowane dwa protony i dwa neutrony.  

W ogromnych temperaturach wnętrza Słońca cząstki tworzące atomy poruszają się z wielkimi 

prędkościami i często zderzają się. Zazwyczaj nic się wtedy nie dzieje. Czasem jednak dwa protony 

zderzą się dostatecznie mocno, by zlepić się i zmienić w parę proton-neutron (l). Produktem 

zderzenia są wtedy dwie inne cząstki: neutrino, które nie ma masy (albo ma zupełnie znikomą) ani 

ładunku elektrycznego, ale unosi energię oraz pozyton - cząstka podobna do elektronu, lecz z 

dodatnim ładunkiem elektrycznym.  

Para proton-neutron może się następnie połączyć z kolejnym protonem i utworzyć jądro lekkiego 

helu, które ma tylko jeden neutron zamiast, jak zazwyczaj, dwu (2).  

W końcu za dwa jądra lekkiego helu mogą się spotkać i utworzyć stabilne jądro helu (3). Dwa 

uwolnione protony uciekają.  

Tak więc. Słońce może "sklejać" cztery protony w jedno jądro helu i w tym procesie wytwarzać 

ogromne ilości energii. Masa czterech protonów jest nieco większa - około 0,5 % - od masy helowego 

jądra. To właśnie ona przemienia się w energię. Takie same albo podobne reakcje jądrowe zachodzą 

w innych gwiazdach.  

Słońce świeci dlatego, że pod wpływem grawitacji jego cząsteczki (wodoru) zostały ściśnięte tak 

mocno, iż rozpoczęły się w nim reakcje termojądrowej syntezy wodoru w hel. Reakcji tej towarzyszy 

naturalnie emisja energii, powodująca między innymi to, że Słońce świeci. (Ale przede wszystkim, 



powodująca to, że Słońce się nie zapada dalej-jego drgające cząstki zderzając się ze sobą 

przeciwdziałają sile grawitacji).Źródłem promieniowania świetlnego (i innego elektromagnetycznego) 

wszystkich gwiazd typu Słońce są reakcje termojądrowe zachodzące we wnętrzu gwiazdy.  

Powstające w rdzeniu gwiazdy promieniowanie gamma musi ulec wielokrotnemu przekształceniu w 

trakcie zderzeń w drodze ku powierzchni gwiazdy. 

Docierając ku powierzchni gwiazdy promieniowanie ma już także zakresy widzialne. 

Niezależnie od tego rozgrzana gwiazda (o temperaturze powierzchni wielokrotnie niższej niż we 

wnętrzu) emituje promieniowanie jak każde rozgrzane ciało. 

 

Opracowanie: 

Paulina Krajewska Gr. ,,D” 

 

63. Ile jest gwiazd? 
 

Gdy jest bezchmurna noc i spojrzymy w niebo, widać nieskończenie wiele gwiazd. Dzieje się tak 

zwłaszcza w ciemne noce, podczas Nowiu Księżyca. Jednak w dzień nie jesteśmy w stanie zobaczyć 

żadnej z gwiazd. Powodem jest zbyt silne światło słoneczne.  

Pierwszymi astronomami byli pasterze szukający na niebie oznak zmieniających się pór roku. Podczas 

pogodnych nocy obserwowali znane konfiguracje i ruchy najjaśniejszych ciał niebieskich. Z biegiem 

czasu, badaniem gwiazd zaczęto zajmować się w każdej kulturze. 

W starożytności poznano niektóre położenia gwiazd i ich grupy, czyli gwiazdozbiory, widoczne na 

nocnym niebie. Nadawano im nazwy według ich położenia w gwiazdozbiorze i według jasności. Jedna 

z nich wyglądała jak wijąca się rzeka, nadano jest więc nazwę Erydan, czyli Wielka Rzeka. Inny 

gwiazdozbiór, Orion, wyglądał jak myśliwy z jasnym pasem i sztyletem. 

Najjaśniejszą gwiazdą, która świeci na niebie jest słynny Syriusz, o którym powstało wiele wierszy, 

gdyż był on opiewany przez poetów. Jest on zwany inaczej Psią Gwiazdą i jest położony w  

gwiazdozbiorze o nazwie Wielki Pies.  

Najważniejszą gwiazdą na półkuli północnej jest Gwiazda Polarna. Jest to, tak zwana, gwiazda 

„orientacyjna”. Znajduje się ona niemal dokładnie nad biegunem północnym i zachowuje stałą, 

niezmienną pozycje na niebie przez całą noc. Inne gwiazdy, wraz  z obrotem Ziemi, obracają się wokół 

niej. Z tego powodu to właśnie gwiazda Polarna była od wieków punktem odniesienia dla żeglarzy i 

do dziś pozostaje jednym z najważniejszych „drogowskazów” dla ludzi obserwujących nocne niebo.  

Widok nocnego nieba jest zawsze piękny, z wyjątkiem wielkich miast, gdzie zanieczyszczenie 

powietrza i światło lamp ulicznych utrudniają obserwowanie gwiazd. Gołym okiem jesteśmy w stanie 

zobaczyć tylko niewielką ilość spośród ponad 200 miliardów gwiazd, które tworzą naszą Galaktykę. 



 

Opracowanie: 

Olga Nawara 

 

Źródła: 

• Encyklopedia Memo Larousse, Tom 1, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992 

• Kristen Lippincott, Astronomia, wyd. Arkady, Warszawa 1997 

 

64. Co to jest gwiazdozbiór? 
 

Kilka tysięcy gwiazd mrugających do nas na nocnym niebie to tylko maleńka cząstka wszystkich 

rozrzuconych we wszechświecie. Astronomowie szacują, że istnieje ponad kilkaset miliardów gwiazd. 

Gwiazdy nie żyją samotnie. Gromadzą się w skupiska zwane galaktykami czasami również zwane są 

konstelacjami. Gwiazdy mogą znajdować się biliony kilometrów od siebie, ale wydaje się, że niektóre 

z nich tworzą na niebie skupiska, noszące nazwę gwiazdozbiorów. Zostały one wyróżnione już w 

starożytności. Ówcześni astronomowie zważywszy, że niektóre gwiazdy tworzą na niebie wzory 

nadali każdemu układowi nazwy pochodzące od zwierząt, postaci z mitologii lub rzeczy, które 

przypominały kształtem tj. Wielka Niedźwiedzica, Orion czy Łowca. Podobieństwo to jest nawet 

czasem bardzo wyraźne – Wielki Wóz na przykład jest rzeczywiście zbliżony kształtem do wozu. 

Trudniej jest natomiast dopatrzyć się w pięciu jasnych gwiazdach gwiazdozbioru Kasjopei 

podobieństwa do legendarnej etiopskiej królowej o tym imieniu.  

Obecnie astronomowie rozpoznają 88 gwiazdozbiorów i nadają jaśniejszym gwiazdom w każdym z 

nich grecką literę, taką jak alfa lub beta. Tak więc najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Centaura 

jest Alfa Centauri. Większość gwiazdozbiorów otrzymywała nazwy ptaków bądź przyrządów 

naukowych. 

Gwiazdozbiory są widoczne dla ludzi w określonych porach roku. Dzielimy je na: gwiazdozbiory 

zimowe, letnie, jesienne, gwiazdozbiory okołobiegunowe południowe i północne.  

Gwiazdozbiory zodiakalne utworzone w starożytności oznaczały ruch Słońca względem gwiazd. Do 

gwiazdozbiorów zodiakalnych należą: Bliźnięta, Byk, Lew, Panna, Skorpion, Waga, Koziorożec, 

Strzelec, Wodnik, Rak, Baran i Ryby.  

Według starożytnych plemion, każdy gwiazdozbiór zodiakalny coś symbolizował. 

 

Opracowanie: 

Aleksandra Bienias 



 

Źródła: 

• Cox V. i in.: ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach. Przeł. M. Fuszara, M. Jaworek, D. 

Maluchnik, D. Panufnik. Przegląd Reader's Digest. Warszawa 1997.  

• Encyklopedia memo larousse -wszechświat i ziemia fauna i flora. Warszawa 1991. 

• WWW.wikipedia.pl 

 

Co to jest gwiazdozbiór? 

 

Gwiazdy tworzą na niebie skupiska, które noszą nazwę gwiazdozbiorów. Z czasem gwiazdy te 

połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwy pochodzące z mitologii. Gwiazdy tworzące 

gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest 

wywołane geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską. Najlepszym 

przykładem gwiazdozbioru jest Wielki Wóz. Jest to ugrupowanie jasnych gwiazd o 

charakterystycznym kształcie przypominającym kształt wozu ze złamanym dyszlem. 

 

Opracowanie: 

Ewelina Czarnota, PED NST 

 

Źródła: 

• www.wikipedia.pl 

• www.astronomia.pl 

 



65. Dlaczego kometa ma ogon? 
 

Zacznijmy od początku – od wyjaśnienia pojęcia „kometa”. Kometa jest to drobne lodowo-pyłowe 

ciało Układu Słonecznego poruszające się wokół Słońca po orbicie. Składa się z jądra i gazowo – 

pyłowej otoczki. Z gazów i pyłów tworzy się głowa komety i jej warkocz.  

Teraz należy wyjaśnić skąd bierze się ogon komety. Mianowicie w momencie gdy kometa znajdzie się 

w bliskiej odległości od Słońca to warstwy lodowe z jej powierzchni przechodzą w fazę gazową. Te 

obłoki powstałego gazu zabierają cząsteczki pyłów. Przez to w otoczeniu jądra powstaje otoczka 

pyłowo - gazowa. Otoczka ta nosi nazwę komy.  

Ogon jest największą ozdobą, może być bardzo długi, sięgać nawet kilkuset milionów kilometrów lecz 

nie stanowi jej stałej części. Mogą się nim chlubić jedynie duże obiekty, i to tylko wtedy, gdy znajdują 

się blisko Słońca. Najczęściej staje się on dostępny obserwacji dopiero wówczas, gdy kometa zbliży 

się do niego na taką odległość, w jakiej krąży nasza planeta. Im jednak ta odległość jest mniejsza, tym 

potężniejszy, jaśniejszy i dłuższy bywa jej warkocz. Warkocz komety zawsze skierowany jest w stronę 

przeciwną niż Słońce. Można zatem powiedzieć, że dopóki się ona do niego zbliża, wlecze swój ogon 

za sobą, gdy zaś się oddala, ogon przypomina smugę latarki i wygląda to tak, jakby kometa oświetlała 

sobie drogę ku mrocznym otchłaniom układu planetarnego. 

 

Opracowanie: 

Karolina Gołębiowska, grupa D 

 

Źródła: 

• Górski W. „Czy wiesz, że…?” Wydawnictwo SBM, Warszawa 2009 

• Brzostkiewicz S. „Komety – ciała tajemnicze”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985  

 

66. Jak długo trwałaby podróż na najbliższą gwiazdę? 
 

Gwiazdy wydają się nieskończenie liczne, zwłaszcza w ciemne noce podczas nowiu Księżyca. Żadnej z 

nich nie widać w dzień, gdyż uniemożliwia to znacznie silniejsze światło Słońca. I to właśnie Słońce 

jest gwiazdą położoną najbliżej Ziemi. Jest to wyjątkowa gwiazda świecąca nie w nocy a w dzień. 

Gwiazdy to ogromne reaktory nuklearne, wytwarzające w swych jądrach ogromne ilości energii. To 

właśnie dzięki energii i światłu ze Słońca jest możliwe życie na Ziemi. Gwiazda ta oddalona jest od 

Ziemi o 149,6 mln km. W rzeczywistości nie jest możliwa podróż na to gwiazdę, gdyż jest to skupisko 

gazów o temperaturze ok. 6000 stopni Celsjusza. Jest to o ponad 150 razy większa temperatura niż w 

bardzo upalny dzień na Ziemi. Tak więc dotarcie na tą gwiazdę jest niemożliwe, gdyż po prosu byśmy 

się spalili na pył. Ale gdyby założyć, że da się zorganizować taką wycieczkę to trwała by ona na pewno 

bardzo długo. Weźmy pod uwagę na przykład najszybszy samochód jakim jest Bugatti Veyron 



SuperSort i osiąga prędkość ok. 431 km/h. Podróż takim autem trwałaby ok. 38 lat a wiec można 

założyć, że połowę naszego życia. A ciekawe ile zajęła by podróż najszybszym pociągiem? A wiec 

najszybszy pociąg może poruszać się z prędkością ok. 574 km/h wiec jechalibyśmy 29 lat czyli tylko 9 

lat krócej niż najszybszym samochodem. A jak miałaby się sprawa z najszybszym samolotem 

odrzutowym? Takim samolotem jest Lockheed SR-71A Blackbird i osiąga on prędkość  ok. 3529 km/h. 

W tym przypadku nasza wycieczka trwałaby tylko 4 lata. Jednak w kosmos nie podróżuje się takimi 

maszynami a statkami kosmicznymi tzw. wahadłowcami. Bez wątpienia takim pojazdem ta podróż 

trwałaby najkrócej.  Mam jednak dla was alternatywny sposób podróżowania jakim jest podróż w 

wyobraźni. Do takiej wycieczki potrzebna jest tylko wyobraźnia i parę minut. Wystarczy zamknąć 

oczy, wyobrazić sobie słońce i spacer po tej niezwykłej gwieździe. Zainteresowanym takim sposobem 

podróży życzę miłej wyprawy. 

 

Opracowanie: 

Anna Odzimkowska 

 

Źródła: 

• Flis Jan, Szkolny Słownik Geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

1985. 

• Lenz N.: Księga 1000 dziecięcych pytań. Przeł. J. Raszkowski. Interart. Warszawa 1996. 

• http://autokult.pl/2010/11/29/recenzja-bugatti-veyron-supersport-wideo 

• http://www.focus.pl/video/kategoria-focus-video/technika/film/najszybszy-pociag-na-

swiecie-5748-kmh/sortowanie-video/1/ 

• http://www.mizantropia.org/speed/lock.php 

 

67. Skąd pochodzą nazwy planet? 
 

Jak wiemy wyróżnić możemy osiem planet, które łącznie ze Słońcem tworzą Układ Słoneczny. A są to 

(w kolejności od Słońca): Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Nazwy planet 

Układu Słonecznego pochodzą od imion bogów znanych nam z mitologii rzymskiej. Wyjątek stanowią 

dwie z wyżej wymienionych planet, a mianowicie Ziemia i Uran. A teraz wyjaśnię kolejno nazwy 

planet. 

Merkury – w mitologii starożytnych Rzymian był posłańcem bogów. Syn Jowisza. Był także bogiem 

podróżnych, kupców i złodziei. Nosił skrzydlaty kapelusz i skrzydlate sandały, co pozwalało mu 

poruszać się naprawdę szybko. Planeta Merkury została nazwana na jego cześć, ponieważ porusza się 

wokół Słońca szybciej niż jakakolwiek inna planeta w Układzie Słonecznym. Przebywa prawie 48 

kilometrów w ciągu każdej sekundy.  



Wenus – początkowo była boginią wiosny i ogrodów, lecz później pod wpływem mitologii greckiej 

zaczęto utożsamiać ją z Afrodytą i została boginią miłości. 

Ziemia – słowo „ziemia” oznacza zarówno glebę, suchy ląd, jak również nazwę planety Ziemi. Naszą 

planetę nazwano także innymi nazwami, np. Gaja, Tellus czy Terra. Gaja jest greckim imieniem bogini 

ziemi. Tellus to imię rzymskie tego samego bóstwa. Terra oznacza „ziemię” lub „ląd” po łacinie. 

Mars – planeta o charakterystycznej czerwonej barwie, wzięła swoją nazwę od rzymskiego boga 

wojny. Jego odpowiednikiem jest grecki bóg wojny, Ares. 

Jowisz – największa i najjaśniejsza planeta. Nadano jej imię Jowisza, zwanego także Jupiterem. 

Według dawnych wierzeń bóg jasnego nieba, światła, pogody, błyskawic i piorunów oraz wszelkich 

zjawisk atmosferycznych. Był królem wszystkich bogów. Jego greckim odpowiednikiem był Zeus, 

władca piorunów. 

Saturn – w mitologii starożytnych Rzymian Saturn był bogiem rolnictwa, który nauczył ludzi uprawiać 

ziemię. Był także ojcem Jowisza. 

Uran – jedyna planeta, której nazwa pochodzi od greckiego imienia boga, a nie jak w przypadku 

innych planet od rzymskiego. I tak w mitologii starożytnych Greków Uranos był bogiem nieba, 

małżonkiem Gai – bogini ziemi. 

Neptun – dla starożytnych Rzymian Neptun był bogiem mórz i bratem Jowisza. Jego greckim 

odpowiednikiem był Posejdon. 

Nazwy planet Układu Słonecznego są uniwersalne w niemal całym świecie zachodnim. Wyjątek 

stanowi między innymi Grecja, gdzie funkcjonują imiona bóstw greckich: Hermes (zastępuje 

Merkurego), Afrodyta (Wenus), Gaja (Ziemia), Ares (Mars), Zeus (Jowisz), Kronos (Saturn), Uranos 

(Uran), Posejdon (Neptun).  

 

Opracowanie: 

Katarzyna Trybała  

 

Źródła: 

• Kreiner Jerzy, Ziemia i wszechświat astronomia nie tylko dla geografów, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009 

• Dworak T. Zbigniew, Rudnicki Konrad, Świat planet, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1983 

 

68. Która planeta Układu Słonecznego jest największa? 
 



Największą planetą naszego Układu słonecznego jest Jowisz. Jowisz to gigantyczna, nietypowa i 

bardzo ciekawa planeta. Wbrew pozorom nie ma powierzchni stałej, a wielka plama nie jest górą czy 

przebarwieniem, lecz monstrualnym huraganem wielkości dwóch Ziemi 

Jowisz jest po prostu potężny. Jego średnica jest ponad dziesięciokrotnie większa od średnicy Ziemi, a 

we wnętrzu tego olbrzyma zmieściłoby się 1300 planet wielkości naszej ojczystej. Ponieważ 

zbudowany jest z gazów, nie znajdziemy na nim powierzchni lądowych.  

Gdy spojrzymy na niego z kosmosu, zobaczymy tylko górną powierzchnię warstwy chmur. Gdybyśmy 

zaś próbowali wejść w głąb atmosfery, stwierdzilibyśmy, że staje się ona coraz bardziej gęsta i gorąca, 

a nasz pojazd kosmiczny zostałby w końcu zniszczony przez ogromne ciśnienie.  

Chociaż ta planeta jest tak ogromna, obraca się bardzo szybko wokół własnej osi. Jeden pełny obrót 

wykonuje w 10 godzin. Tak prędkie wirowanie sprawia, że glob Jowisza jest spłaszczony: odległość 

między jego biegunami jest o 9278 km mniejsza niż odległość między przeciwległymi punktami na 

równiku. Wokół Jowisza znajdują się cienkie, niewidoczne z Ziemi pierścienie. 

 

Opracowanie: 

Karolina Świgoń gr.G 

 

Źródło 

1. Astrologia klasyczna tom 7 Planety Wronski Siergiej A. Tłum. Chrzanowska Alla  

 

69. Co to jest zaćmienie Słońca lub Księżyca i jak powstaje? 
 

Ziemia jest wielką kulą – planetą, na której żyjemy. Wokół ziemi poruszają się inne planety, wskutek 

ciągłego ich ruchu – Słońca i Księżyca – może się zdarzyć tak, że Ziemia, Księżyc i Słońce ustawią się w 

jednej linii i wówczas Księżyc na krótki czas zasłoni Słońce. Wtedy my patrząc z dołu widzimy jak 

czarny okrąg zachodzi na świecące słońce i to zjawisko nazywamy zaćmieniem Słońca. Całkowite 

zaćmienia Słońca należą do najbardziej efektownych zjawisk przyrody. Rozpoczynają się od zaćmień 

częściowych, polega to na tym,  że Księżyc przysłania początkowo tylko część  Słońca.  Moment, w 

którym Księżyc zakryje całkowicie tarczę Słońca spowoduje,  że niebo w ciągu dnia na tyle zrobi się 

ciemne, że widać gwiazdy, a ciemny krąg księżyca otoczony jest wspaniałą słoneczną koroną. 

Całkowite zaćmienie Słońca trwa co najwyżej kilka minut, po czym zza ciemnej tarczy Księżyca 

ponownie ukazuje się Słońce. 



  

 

Oprócz zaćmień Słońca możemy co pewien czas obserwować zaćmienia Księżyca. Następują one 

wtedy, gdy Księżyc krążąc wokół Ziemi  znajdzie się w cieniu rzuconym przez naszą planetę Ziemię. 

Zaćmienia  Księżyca zdarzają się częściej niż zaćmienia Słońca.  

 

Opracowanie: 

Gabriela Frączek, PED NST 

 

Źródła: 

• Jerzy Marek Kreiner  „Wybrane zagadnienia z astronomii” 

• A. Lisicki   „Metodyka nauczania astronomii” 

 

70. Dlaczego Księżyc  zmienia kształt?  
 

Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi. Regularnie w ciągu czterech tygodni Księżyc rośnie od 

wąskiego sierpa do okrągłej tarczy (pełni) i ponownie maleje aż do zaniku zwanego nowiem, nie 

możemy go wtedy dostrzec gdyż promienie słoneczne oświetlają jego niewidoczną z Ziemi półkulę . 

Zmiany te noszą nazwę faz księżyca. W rzeczywistości Księżyc nie zmienia kształtu, lecz w miarę jak 

obiega Ziemię, coraz to inne jego części są oświetlane światłem słonecznym i widoczne z naszej 

planety.  

 



Opracowanie: 

Karolina Jachowska, PED NST 

 

Źródła: 

• Michalak A., Szarf M.: Dlaczego... Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Publicat. Poznań 

2007  

• Williams B.: Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Przeł. B. Kocowska i in. Delta W-Z. Warszawa.   

 

71. Na czym polega grawitacja? 
 

Ziemia przyciąga wszystko, łącznie z nami ku swemu centrum. Siła ta nosi nazwę grawitacji. Ona 

powoduje, że  Ziemia przyciąga też Księżyc, sprawiając, że krąży wokół niej. Np. jabłka spadają z 

drzew, ponieważ grawitacja przyciąga je ku ziemi, waga wskazująca ciężar ciała pokazuje siłę z jaką 

ciało jest przyciągane przez Ziemię. Na pokładach statków kosmicznych siła przyciągania jest tak 

mała, że wszystko się unosi. Astronauci muszą się przywiązywać, inaczej również swobodnie 

poszybują. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Ziarek, PED NST 

 

Źródła: 

• Uniwersalna Encyklopedia Dla Dzieci    Delta. 

• Encyklopedia Dla Dzieci W Pytaniach I Odpowiedziach. 

 

 

CZŁOWIEK 
 

ZDROWIE, MEDYCYNA 
 



72. Co to jest niedowładność (niedowład)? 
 

Niedowład, czyli osłabienie siły i ograniczenie ruchu. Czasami niedowład występuje na skutek 

zaburzeń psychicznych. Niedowład kończyn to bardzo wyraźne osłabienie siły mięśni. Powstaje 

najczęściej na skutek zmian organicznych ośrodkowych, obwodowych lub zmian w samym mięśniu. 

Może wystąpić całkowite porażenie mięśni. Niedowład kończyn wynika z uszkodzenia układu 

nerwowego w obrębie tzw. drogi ruchowej.  

Droga ruchowa przeprowadza impulsy nerwowe z kory mózgu do mięśni. Od miejsca uszkodzenia 

zależy, jakiego rodzaju jest niedowład oraz jaki ma zasięg. Istnieją cztery główne miejsca, w których 

droga ruchowa może być uszkodzona: mózg i rdzeń kręgowy, nerw obwodowy, styk nerwowo-

mięśniowy, mięsień.  

Wyróżniamy niedowład spastyczny, czyli wywołany uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 

oraz niedowład wiotki, czyli wywołany uszkodzeniem obwodowym.  

 

Opracowanie: 

Karolina Bąk, grupa G, 

 

Źródła: 

• Encyklopedia dla dzieci, red. K., Uściński, Wrocław 1993. 

• Walker J., „Moja pierwsza encyklopedia”, Warszawa 2006.  

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

 

73. Co to jest choroba? 
 

Choroba - jedno z podstawowych pojęć medycznych, ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni 

zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie 

stanu pełni zdrowia. 

Naukami zajmującymi się diagnozowaniem, badaniem i leczeniem chorób są medycyna, weterynaria 

oraz fitopatologia. 

Choroba polega na zaburzeniu funkcji lub uszkodzeniu struktury organizmu. O zaistnieniu choroby 

można mówić wtedy, gdy działanie czynnika chorobotwórczego wywołuje niepożądane objawy, 

różniące się od czynników zdrowego organizmu.  

Do niedawna definiowano chorobę jedynie jako odwrotność zdrowia. 



Posługiwano się definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w roku 1974. 

Stwierdza ona, że: Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia ("dobrostanu") fizycznego, 

psychicznego i społecznego, a nie tylko nieobecnością choroby czy niedomagania. 

 

Opracowanie: 

Karolina Bąk, grupa G, 

 

Źródła: 

Encyklopedia dla dzieci, red. K., Uściński, Wrocław 1993. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

 

74. Co to jest kręgosłup? 
 

Kręgosłup stanowi część naszego szkieletu na który składa się ponad 200 kości. Stanowią one miejsce 

przyczepu mięśni, podtrzymuje skórę i inne tkanki miękkie, ochraniają narządy wewnętrzne przed 

uszkodzeniami. Są one bardzo twarde i lekkie, gdyż zbudowane są z mieszanki twardych soli 

mineralnych i elastycznego kolagenu. Bez minerałów kości zginałyby się jak guma, a bez kolagenu 

kruszyłyby się jak herbatniki. Wnętrze kości wygląda jak gąbka. Kręgosłup wypełniony jest szpikiem, 

który produkuje nowe komórki krwi. 

Kręgosłup składa się z 24 niewielkich kości. Każda kość nazywa się kręgiem. Są to elementy 

budulcowe kręgosłupa. Wszystkie kości tworzące kręgosłup są łącznie nazywane kręgami. Każdy z 

nich jest osobną kością. Jeśli wyobrazimy sobie kręgosłup jako rurę, to kręgi możemy sobie wyobrazić 

jako nałożone jeden na drugi pierścienie. Służy on głównie jako narząd podporowy ciała oraz jako 

narząd ruchu. Długość całego kręgosłupa dorosłego człowieka stanowi w przybliżeniu 40-45% 

długości ciała. U człowieka w związku z jego pionową postawą, kręgosłup stanowi oś tułowia i dźwiga 

całą górną część ciała. Jego siła nośna wynosi około 350 kg. Najsłabszymi miejscami są zazwyczaj te 

okolice, w których część odznaczają się większą ruchomością tj. część szyjna zaś całkowicie 

nieruchoma jest część krzyżowa i guziczna.  

Kręgosłup dzieli się na trzy główne odcinki: kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Kręgosłup szyjny 

jest górną częścią kręgosłupa zwaną szyją. Składa się z siedmiu kręgów. Kręgosłup piersiowy stanowi 

środkową część kręgosłupa. Składa się z 12 kręgów. Kręgosłup lędźwiowy stanowi dolną część 

kręgosłupa. Na ogół jest zbudowany z pięciu kręgów, jednak niektórzy ludzie mogą mieć sześć kręgów 

lędźwiowych. Nie wydaje się, aby powodowało to jakiekolwiek problemy. 

 

Opracowanie: 



Aleksandra Bienias 

 

Źródła: 

• D. Glover: Ja – człowiek. Seria OXFORD młodym. Polska Oficyna Wydawnicza BGW; Warszawa 

1997. 

• Encyklopedia memo Benjamin Larousse; Polska Oficyna Wydawnicza BGW; Warszawa 1992. 

• www.wikipedia.pl 

• www.ldn.org.pl 

• www.kregoslup-ortopedia.pl  

 

Co to jest kręgosłup? 

Kręgosłup składa się z 26 kości – kręgów. Każda z nich może trochę się przesunąć dzięki specjalnym 

stawom na górze i na dole. Te niewielkie ruchy poszczególnych kręgów sumują się jednak w taką 

ruchliwość kręgosłupa, że możemy głęboko pochylić się do przodu lub obrócić się do tyłu stojąc lub 

siedząc. Kręgi w dolnej części kręgosłupa mają po każdej stronie krótki wyrostek poprzeczny. Tu są 

przymocowane mięśnie, które zginają i prostują plecy. Kręgosłup w odcinku piersiowym jest dość 

sztywny, w porównaniu z innymi odcinkami. Podtrzymuje on klatkę piersiową, w której leża dobrze 

chronione płuca. Dolna część kręgosłupa – lędźwiowa jest bardzo mocna. Na niej spoczywa cały 

ciężar tułowia, ramion i głowy. Jego siła nośna wynosi około 350 kg. Kręgosłup to nie tylko narząd 

podporowy ciała oraz narząd ruchu ale służy również jako osłona rdzenia kręgowego. Ukryty w 

obszernym kanale kręgowym rdzeń jest dostatecznie chroniony przed wszelkiego rodzaju urazami, 

ponadto duża sprężystość kręgosłupa zabezpiecza, nie tylko rdzeń ale także i mózgowie przed 

szkodliwymi wstrząsami. Głównymi czynnikami amortyzującymi wstrząsy są krzywizny kręgosłupa 

oraz znaczna sprężystość krążków międzykręgowych. 



 

Opracowanie: 

Ewelina Czarnota, PED NST 

 

Źródła: 

• Stefano Cagliano, „Ciało Ludzkie”; Przeł. D. Spólniak; Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 

2000. 
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75. Co jest przyczyną bólu? 
 

Ból, podobnie jak gorączka, jest sygnałem mówiącym o tym, że coś złego dzieje się w organizmie. 

Przyczyna bólu wymaga leczenia. Jeśli znamy przyczynę, możemy próbować ją wyeliminować 

Dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem, najczęściej zapadają na tzw. 

czynnościowe bóle brzucha, wywołane napięciem emocjonalnym towarzyszącym dziecku 

w przedszkolu lub rano przed wyjściem z domu. 

Ból u dzieci nie jest łatwy do rozpoznania. Dzieci pozbawione są często umiejętności poznawczych, 

bądź odpowiedniego zasobu słów, który umożliwiałby przekazanie informacji o bólu ich opiekunom. 

Poza tym, dzieci posługują się różnymi strategiami radzenia sobie z bólem, na przykład: idą spać, albo 

oddają się zabawie, co sprawia, że problem ich bólu może zostać przeoczony. 



U dzieci w wieku przedszkolnym tworzy się pojęcie własnego ciała i w związku z tym pojawia się duży 

lęk przed jego uszkodzeniem czy deformacją (mamy na pewno przypominają sobie nieznośny płacz 

swojego dziecka przy obcinaniu mu włosów, paznokci czy nawet lekkim skaleczeniu). Ból w tym wieku 

jest głównie doznaniem fizycznym. Przedszkolaki nie są w stanie rozróżnić przyczyny i skutku bólu, 

nierzadko mogą postrzegać jego odczuwanie jako karę za złe zachowanie. 

Dzieci w wieku szkolnym potrafią same dokładnie opisać co im dolega, inaczej niż dzieci w wieku 

przedszkolnym, które uskarżając się na ból brzucha wskazują najczęściej na pępek. 

Jeśli przyczyna jest oczywista i niegroźna (skaleczenie, otarcie, guz, zastrzyk), należy wytłumaczyć 

dzieciom, co się stało („oj, zobacz, co za brzydkie skaleczenie”), i utwierdzić je w przekonaniu, że 

sobie z tą sytuacją możemy poradzić(„zaraz nakleję ci tu plasterek”), że to nic groźnego i że ból 

szybko minie („zobaczysz, wieczorem już nie będzie bolało”). Taka postawa może  dodać otuchy 

dziecku. Jeśli przyczyna nie jest oczywista (bolą plecy, oko, ucho), dziecko powinno wiedzieć, że 

szukamy przyczyny, ale nawet jeśli jej nie znajdziemy, umiemy przynieść ulgę („nie martw się, nie 

widzę w twoim oczku żadnego paproszka, ale na wszelki wypadek ci je przemyję, to powinno 

pomóc”). Często popełniany błąd polega na tym, że nie znajdując konkretnej przyczyny bólu, 

lekceważymy go, uznajemy że dziecko „marudzi”. 

"Nóżki bolą" to jedna z częstszych dziecięcych skarg. Niekiedy kryje się za nim przemęczenie. 

 Dziecko budzi się i płacze, że nóżki bolą, ale nie umie powiedzieć, w którym miejscu .Kiedy rośnie 

kość, gwałtownie rozciąga się otaczająca ją okostna, a z nią mięśnie i ścięgna, co powoduje bóle 

wzrostowe. Charakterystyczne jest to, że w przeciwieństwie do innych nasilają się podczas 

odpoczynku.. Pomaga masowanie łydek, przykładanie ciepłych okładów albo termoforu. Jeżeli bóle 

często nawracają i jeśli ból da się umiejscowić albo gdy dziecko utyka, należy iść z nim do lekarza. 

Nawet jeśli wiesz, że ból szybko nie ustąpi (wyrzynanie się zęba, złamanie, infekcja), dziecko 

potrzebuje, byś je pocieszyła i utwierdziła w tym, że to nic groźnego. Długotrwały ból potęguje lęk, a z 

kolei lęk potęguje ból - dziecko coraz bardziej cierpi, boi się, że stało mu się coś naprawdę groźnego. 

Nie mów mu nieprawdy, ale upewniaj je, że zrobisz wszystko, by mu ulżyć. 

 

Opracowanie: 
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szkolnym. Podręcznik dla studentów, Impuls, Kraków 2010.  

2. Eva Zoller, A dlaczego?, Gdańsk 2009 

 

Źródła internetowe: 



 www.abcbadania.pl 

www.abcgrypa.pl/tagi/kaszel-przyczyny 

www.airstar.pl/zdrowie-i-uroda/bol-gardla-angina-domowe-sposoby 

 

76. Co jest przyczyną bólu? 
 

Ból, podobnie jak gorączka, jest sygnałem mówiącym o tym, że coś złego dzieje się w organizmie. 

Przyczyna bólu wymaga leczenia. Jeśli znamy przyczynę, możemy próbować ją wyeliminować 

Dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem, najczęściej zapadają na tzw. 

czynnościowe bóle brzucha, wywołane napięciem emocjonalnym towarzyszącym dziecku 

w przedszkolu lub rano przed wyjściem z domu. 

Ból u dzieci nie jest łatwy do rozpoznania. Dzieci pozbawione są często umiejętności poznawczych, 

bądź odpowiedniego zasobu słów, który umożliwiałby przekazanie informacji o bólu ich opiekunom. 

Poza tym, dzieci posługują się różnymi strategiami radzenia sobie z bólem, na przykład: idą spać, albo 

oddają się zabawie, co sprawia, że problem ich bólu może zostać przeoczony. 

U dzieci w wieku przedszkolnym tworzy się pojęcie własnego ciała i w związku z tym pojawia się duży 

lęk przed jego uszkodzeniem czy deformacją (mamy na pewno przypominają sobie nieznośny płacz 

swojego dziecka przy obcinaniu mu włosów, paznokci czy nawet lekkim skaleczeniu). Ból w tym wieku 

jest głównie doznaniem fizycznym. Przedszkolaki nie są w stanie rozróżnić przyczyny i skutku bólu, 

nierzadko mogą postrzegać jego odczuwanie jako karę za złe zachowanie. Dzieci w wieku szkolnym 

potrafią same dokładnie opisać co im dolega, inaczej niż dzieci w wieku przedszkolnym, które 

uskarżając się na ból brzucha wskazują najczęściej na pępek. 

Jeśli przyczyna jest oczywista i niegroźna (skaleczenie, otarcie, guz, zastrzyk), należy wytłumaczyć 

dzieciom, co się stało („oj, zobacz, co za brzydkie skaleczenie”), i utwierdzić je w przekonaniu, że 

sobie z tą sytuacją możemy poradzić(„zaraz nakleję ci tu plasterek”), że to nic groźnego i że ból 

szybko minie („zobaczysz, wieczorem już nie będzie bolało”). Taka postawa może  dodać otuchy 

dziecku. Jeśli przyczyna nie jest oczywista (bolą plecy, oko, ucho), dziecko powinno wiedzieć, że 

szukamy przyczyny, ale nawet jeśli jej nie znajdziemy, umiemy przynieść ulgę („nie martw się, nie 

widzę w twoim oczku żadnego paproszka, ale na wszelki wypadek ci je przemyję, to powinno 

pomóc”). Często popełniany błąd polega na tym, że nie znajdując konkretnej przyczyny bólu, 

lekceważymy go, uznajemy że dziecko „marudzi”. 

"Nóżki bolą" to jedna z częstszych dziecięcych skarg. Niekiedy kryje się za nim przemęczenie. 

 Dziecko budzi się i płacze, że nóżki bolą, ale nie umie powiedzieć, w którym miejscu .Kiedy rośnie 

kość, gwałtownie rozciąga się otaczająca ją okostna, a z nią mięśnie i ścięgna, co powoduje bóle 

wzrostowe. Charakterystyczne jest to, że w przeciwieństwie do innych nasilają się podczas 

odpoczynku.. Pomaga masowanie łydek, przykładanie ciepłych okładów albo termoforu. Jeżeli bóle 

często nawracają i jeśli ból da się umiejscowić albo gdy dziecko utyka, należy iść z nim do lekarza. 



Nawet jeśli wiesz, że ból szybko nie ustąpi (wyrzynanie się zęba, złamanie, infekcja), dziecko 

potrzebuje, byś je pocieszyła i utwierdziła w tym, że to nic groźnego. Długotrwały ból potęguje lęk, a z 

kolei lęk potęguje ból - dziecko coraz bardziej cierpi, boi się, że stało mu się coś naprawdę groźnego. 

Nie mów mu nieprawdy, ale upewniaj je, że zrobisz wszystko, by mu ulżyć. 
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77. Co robi dziecko w brzuchu mamy? 
 

Kiedy dziecko już nauczy się mówić i swobodnie konstruuje dłuższe wypowiedzi, coraz wyraźniej 

widzimy, jak jest ciekawe świata. Najpierw rodziców, wychowawców  cieszy masa pytań i uwag. Ale 

najczęściej w pewnym momencie mamy ich dość. 

Nie wolno jednak, nawet, jeśli to męczące, ignorować dziecięcych pytań. Często powtarzane są 

wielokrotnie, z niesłabnąca natarczywością. 

Rodziców może to męczyć i drażnić, ale warto odpowiadać. Dbamy w ten sposób o rozwój malucha, 

zapewniamy mu dostęp do wiedzy o świecie i podtrzymujemy z nim kontakt. Co więcej, to, co dziecko 

od nas usłyszy wpłynie na to, jak będzie postrzegało świat. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć nawet 

„głupich” pytań. 

Dziecko: Co robi dziecko w brzuchu mamy? 

Tłumacząc dziecku, nie używajmy trudnych dla niego, medycznych terminów, tj. wody płodowe, 

łożysko. Lepiej jest odwołać się do prostych porównań, a wtedy dziecku łatwiej będzie wyobrazić 

sobie konkretne pojęcia lub sytuacje. 

Nauczyciel/rodzic: Dziecko siedzi sobie w brzuchu niczym w ciepłej, bezpiecznej jaskini. Nie ma tam 

okien, a "ściany"; są zbudowane z mięśni. A jeśli chcesz się przekonać, czy można oglądać świat przez 



pępek - spójrz tylko na swój. I co widzisz? Nic. No właśnie - nie ma tam żadnego otworu - tak mają 

wszyscy ludzie.  

Maluszek dostaje posiłki przez specjalną rurkę, nazywaną pępowina, która znajduje się w brzuchu 

mamy. Przez nią przechodzi wszystko to, co mamusia zje i wypije. Dzidziuś nigdy nie jest głodny ani 

spragniony, bo kiedy tylko zechce, je i pije przez rurkę. 

Dziecko: W  brzuszku jest ciemno czy widno? 

Nauczyciel/rodzic: Kiedy świeci słońce, a mama nie ma na sobie zbyt wielu ubrań, do dzidziusia 

dociera światło. Ale w środku brzucha nie jest tak jasno jak na zewnątrz. Jak tam jest? Wyobraź sobie, 

że siedzisz w pokoju z opuszczonymi czerwonymi roletami, a za oknem świeci słońce. Natomiast w 

nocy, kiedy jest ciemno, również w  brzuszku jest ciemno. 

Dziecko: A czy dzidziuś mnie słyszy? 

Nauczyciel/rodzic: Tak. Twój głos zna już dobrze, podobnie jak mamy i taty. Maluszek lubi wsłuchiwać 

się w różne odgłosy. Niektóre potrafi nawet odróżniać, choć dźwięki, które do niego docierają, są 

trochę przytłumione!. Lepiej nie włączać głośno pracujących urządzeń np. wiertarki, bo dzidziusiowi, 

tak jak tobie i mnie, to przeszkadza. 

Spróbujcie: Jeżeli dziecko nie boi się wody i ma ochotę na małe doświadczenie, niech położy się na 

plecach w wannie tak, by jego uszy były pod wodą, a ty w tym czasie coś do niego mów. Łatwiej 

będzie mu wtedy sobie wyobrazić, jak docierają dźwięki do malca w brzuchu. 

DZIECKO: Czy dzidziuś przez cały czas śpi? 

Nauczyciel/rodzic: Nie. Tak samo jak my, jest czasem aktywny i wtedy się bawi, a czasem po prostu 

odpoczywa. Kiedy nie śpi, czuję jak porusza rączkami i nóżkami. Jednakże często w ciągu dnia bywa 

znużony i ucina sobie drzemkę. 

Spróbujcie: Kiedy nienarodzony malec nie śpi, połóż rączkę dziecka na swoim brzuchu. Poczuje wtedy 

ruchy malca. Ostrożnie z 2-, 3-latkami - bywają o wiele mniej delikatne niż starsze dzieci! Niestety, 

bywają zazdrosne o to dziecko w brzuchu mamy i wtedy - odreagowując emocje - mogą cię uderzyć! 

Dziecko: A jak dziecko wychodzi na świat? 

Ogólna wskazówka: Małym dzieciom nie opowiadaj o fizjologii porodu, o bólach, parciu itd. Mogą 

wtedy pomyśleć: "To nowe dziecko krzywdzi moją mamę!". Najlepsze są krótkie, mało szczegółowe 

odpowiedzi. 

Nauczyciel/rodzic: Gdy dzidziuś jest już odpowiednio duży i przestaje mu być wygodnie w brzuchu, 

chce wydostać się na zewnątrz. Mama wtedy szykuje dla niego wyjście - znajduje się ono między jej 

nogami. Dla dziecka takie wyjście jest jednak zbyt ciasne, aby mogło samo się przez nie przecisnąć. 

Dlatego potrzebuje pomocy lekarza i położnej. 

Dzieci są mistrzami w zadawaniu pytań. Mogą być one ciekawe i zabawne, ale także trudne i bolesne. 

Taka lawina znaków zapytania, to nie lada wyzwanie dla rodziców. Warto poznać ich przyczyny i 

zrozumieć, co znaczą w rozwoju kilkulatka. Wtedy łatwiej będzie cierpliwie na nie odpowiadać. 
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78. Co się dzieje z pożywieniem, które zjadamy? 
 

Zęby rozdrabniają pokarm, który miesza się ze śliną w jamie ustnej, kiedy połykasz jedzenie lub 

napoje, wędrują one przełykiem do twojego brzucha. W brzuchu znajduję się żołądek który to 

wszystko ugniata i powstaje z tego pewien rodzaj zupy to znaczy, że soki trawienne rozpuszczają 

pokarm- ten proces nazywamy trawieniem. 

Ta zupa przepychana jest potem przez bardzo długą rurkę, która nazywa się jelitem cienkim. Jedzenie 

jest teraz rozbite na tak małe kawałki, że dostają się do krwiobiegu, a tym samym krew przenosi je do 

różnych części twojego ciała, w ten sposób jedzenie dostarcza ci niezbędnej energii do życia i 

rośnięcia. Dlatego ważne jest abyśmy jedli rzeczy, w których jest wiele wartościowych składników.  

Jednak pewnych części pożywienia, które zjadasz twój organizm nie potrzebuje więc musi jakoś się z 

nich opróżnić. Są one wypychane do końca jelita grubego. Kiedy się załatwiasz, wypychasz je czyli 

wydalasz przez otwór w pupie, czyli odbyt. 

 

Co się dzieje z pożywieniem, które zjadamy? 

W ustach pokarm zostaje pogryziony i przeżuty. Następnie przechodzi do żołądka, gdzie przekształca 

się w papkę. Ta paka przedostaje się do jelit, skąd to co jest potrzebne dla zdrowia, przenika do krwi i 

naczyniami krwionośnymi dociera do wszystkich części ciała. Niepotrzebne odpady wędrują do jelita 

grubego, skąd wydostają się przez odbyt, kiedy robi się kupkę. 
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79. Jak długo można żyć bez jedzenia i picia?  
 

W przypadku pożywienia – może to być kilka tygodni (od 40 do około 72 dni),  bez picia płynów 

można przeżyć około 3-4 dni.  

Trudno jest dokładnie powiedzieć jak długo można żyć bez jedzenia i picia. Zależy to od wielu rzeczy 

(czynników, warunków), m. in. od tego, czy organizm nie otrzymuje zarówno wody jak i jedzenia, czy 

tylko jedzenia lub tylko wody. Zależy to jednak przede wszystkim od stanu organizmu człowieka. 

Po pierwsze, decyduje o tym wiek człowieka. Dzieci i osoby starsze mają słabszy organizm od 

dorosłych (mama czy tata). Ty jesteś jeszcze w wieku kiedy rośniesz i rozwijasz się, dlatego 

potrzebujesz jedzenia i picia bardziej niż ludzie którzy już nie rosną. Jedzenie i płyny zawierają 

potrzebne organizmowi składniki, które odpowiadają za to, że żyjemy-sprawnie funkcjonujemy, rosną 

nam włosy, paznokcie, i w ogóle rośniemy. 

Po drugie, zależy to od aktywności fizycznej, czyli od tego, ile ktoś się rusza: czy uprawia sport, albo 

wręcz przeciwnie – siedzi w fotelu oglądając programy telewizyjne. Człowiek który rusza się dużo, 

potrzebuje więcej energii, która daje mu siłę. Dlatego nie przeżyje on długo bez jedzenia, tym 

bardziej bez picia. 

Po trzecie, zależy to od tego, jaką ilość tłuszczu człowiek ma pod skórą. Organizm gromadzi tkankę 

tłuszczową, aby - w razie braku jedzenia - mógł przeżyć. Jeżeli człowiek jest grubszy, to zapas tłuszczu 

jest większy. Jeżeli człowiek głoduje długo, organizm zaczyna zużywać tkankę mniej ważnych 

narządów. Narządy nie funkcjonują wtedy prawidłowo, nawet zamierają, co prowadzi do śmierci. 

Spadek wagi ciała głodującego jest początkowo stopniowy, później staje się gwałtowny.  

Pozbawienie organizmu wody jest groźniejsze od pozbawienia go pożywienia. Pragnienie zabija 

szybciej niż głód. Śmierć z pragnienia następuje w zależności od warunków otoczenia, czyli od stopnia 

wilgotności powietrza- czyli po kilkudziesięciu, a nawet (na suchych pustyniach) - kilku godzinach. 

Ciekawostka: Na świecie istnieją ludzie, którzy twierdzą, że w ogóle nie potrzebują jedzenia i picia. 

Np. pewien Hindus, twierdzi, że nie je i nie pije od 70 lat. Naukowcy obecnie nie potrafią tego 

wytłumaczyć.  
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Źródła: 
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• Biologia, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych t. 2, Jerzy Duszyński i inni,  Wydawnictwo 

Szkolne PWN, Warszawa 2005 
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Jak długo można żyć bez jedzenia i picia? 

Woda jest niezbędna do życia musimy pić ją regularnie , ponieważ jeśli nie będziemy uzupełniać 

wody w organizmie przestaną nam funkcjonować nasze narządy spadnie nasza koncentracja i energia 

oraz odporność organizmu .Człowiek może przetrwać bez jedzenia miesiąc czasu bez picia tylko kilka 

dni około 5. 
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80. Do czego człowiekowi są potrzebne włosy? 
 

Włosy są wytworem skóry. Najwięcej rośnie ich na głowie- około 120 tysięcy. Co dzień tracimy około 

60 włosów, a na ich miejsce wyrastają nowe. Włos na głowie żyje od 3 do 5 lat. Włosy występują w 

całej skórze. Najbardziej owłosioną częścią ciała jest skóra głowy,  a najmniej włosów można spotkać 

na grzbiecie ręki. Włosy nie zachowały się na dłoni, podeszwie stóp, wargach i powiekach. 



Owłosienie całości skóry ma duże znaczenie fizjologiczne, włosy bowiem spełniają funkcję czułych 

narządów dotykowych, zdolnych do przekazywania subtelnych wrażeń dotyku. Jedną z funkcji, jakie 

przypisuje się włosom, jest właśnie poszerzanie pola naszych doznań dotykowych.  

Włosy ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem uderzenia się o coś. Włosy w przewodzie 

słuchowym i w przedsionku nosa, chronią w ograniczonym stopniu przed wnikaniem ciał obcych.  

Jeśli chodzi o znaczenie owłosienia ciała jako czynnika chroniącego organizm przed utratą ciepła, to u 

człowieka współczesnego rola ta z uwagi na mały stan owłosienia jest niewielka. Wyjątkiem jest 

owłosienie skóry głowy, które odgrywa pewną rolę w regulacji ciepła. Owłosienie to stanowi ochronę 

dla mózgowia przed przegrzaniem i promieniowaniem z zewnątrz. 

 Jeśli opuścisz swój ciepły dom o mroźnym poranku, pierwszą zmianą, jaką zaobserwujesz będzie 

poblednięcie skóry i pojawienie się małych chropowatych wypustek, tak zwanej, „gęsiej skórki”. W 

efekcie nagłego ochłodzenia zaciskają się naczynka, zapobiegając utracie ciepła. Jednocześnie kurczą 

się mięśnie kontrolujące włosy powodując wyprostowanie się trzonu włosa, co właśnie stanowi 

wspomnianą wcześniej „gęsią skórkę”.  

Głównym zadaniem włosów jest nie tylko ochrona obrośniętej nimi skóry, ale jak już wcześniej 

wspomniałam  także regulacja i utrzymanie ciepłoty ciała która jest bardzo czułym mechanizmem.  

Podczas ewolucji, owłosienie człowieka stopniowo stawało się coraz bardziej skąpe. Nasi jaskiniowi 

przodkowie żyjący w jaskiniach, praktycznie przypominali małpy.  

Nieco później zaczęli używać futer zwierząt w celu ochrony przed zimnem. Aż po dzień dzisiejszy 

człowiek ubiera się w skóry i futra zwierząt, a nawet roślinne  włókna, które sam stworzył. Noszenie 

tych tkanin, skór i futer powodowało wycieranie się włosów.  

 W ten oto sposób człowiek z biegiem lat utracił nadmiar owłosienia. W odróżnieniu od włosów w 

innych miejscach, włosy pod pachami i w pachwinach zapobiegały ocieraniu się powierzchni skóry, 

tarciu i uszkadzaniu się skóry, jak również poprawiały przepływ powietrza. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Milczarska 

 

Źródła: 

• Gallavotti B.: Ciało ludzkie w akcji. Przeł. D. Spólniak. Bellona. Warszawa 2001 

• B. Avison: Ciekawe, dlaczego burczy mi w brzuchu i inne pytania na temat ciałaFirma 

Księgarska Olesiejuk - Book House   

• www.medycynaestetyczna.pl 

 



Do czego człowiekowi są potrzebne włosy? 

Ciało człowieka  jest pokryte włosami, które pomagają utrzymać ciepło w organizmie. Kiedy jest 

bardzo zimno, włosy podnoszą się na skórze, a to zatrzymuje warstwę ciepłego powietrza przy 

powierzchni ciała i izoluje organizm. 

 

Opracowanie: 

Monika Molenda 

 

Źródła:   

• Dlaczego? Fascynujące dzieła zjawisk, zdarzeń i rzeczy.  Przegląd Reader's Digest Warszawa 

2001 

• Moja wielka księga pytań i odpowiedzi. Diaha Stephans 

 

81. Jak szybko rosną włosy? 
 

Włosy to nieodłączna część wyglądu każdego człowieka. Jedni mają ich więcej, drudzy mniej. Każdy 

człowiek jest inny i u każdego wygląda to trochę inaczej. Jednak u każdego włosy pokrywają prawie 

całą skórę. Jedynymi miejscami gdzie nie występują to dłonie, stopy i wargi. Już małe dzieci rodzą się 

z pokryciem z delikatnego puszku, które z czasem zostaje zastąpione przez normalne włosy.  

To, jak szybko rosną zależy od włosów. Nie wszystkim włosy rosną w tym samym tempie. Właściciel 

nie ma żadnego wpływu na to w jakim tempie będą rosnąć. Jest to uwarunkowane tylko i wyłącznie 

czynnikami genetycznymi. Tak samo jak to, że są proste lub kręcone czy też jaki mają kolor. 

Jednak można w przybliżeniu podać, że włosy rosną około 1cm na miesiąc, co daje nam około 12cm w 

ciągu jednego roku. Jednakże rzadko kiedy wyrastają więcej niż na 50cm, ponieważ każdy włos żyje 

nie dłużej niż trzy albo cztery lata a później wypada. Na jego miejsce zaczyna wyrastać nowy włos. 

Zwykle jednak nie zauważamy przebiegu wzrostu włosów. Aby włosy były zadbane i piękne chodzimy 

do fryzjera, który obcina nam już zniszczone końce, albo jeśli tego chcemy zmienia nam całkowicie 

fryzurę. Należy dbać o nie codzienne czesząc, jak również  myjąc, aby nie były brudne.  

Jak widzisz włosy nie rosną zbyt szybko i jeśli ktoś marzy o bardzo długich włosach na swojej głowie 

będzie musiał wykazać się cierpliwością w dążeniu do tego celu. 

 

Opracowanie: 

Martyna Skałbania 



 

Źródła: 

1. Ciało człowieka. Encyklopedia młodego odkrywcy Discovery Channel.   Przeł. M. Stafiej. Media 

Service Zawada. Warszawa 2004. 

 

82. Dlaczego niektórzy mają proste, a inni kręcone włosy?  
 

Za to jakie mamy włosy odpowiadają geny. Już w brzuszku mamy wiadomo jakie będziemy mieli 

włosy, Jeżeli mama przekaże nam dominujące geny czyli silniejsze to najprawdopodobniej dziecko 

będzie miało kręcone włosy, ale nie na pewno. Jeśli geny będą słabsze to włosy będą proste. Każdy z 

was posiada cechy wyglądu podobne do swoich rodziców, należą do nich również włosy. Przykładem 

jest : jeśli mama ma burzę loków to któreś z dzieci prawdopodobnie odziedziczy je po niej. Jeśli 

jednak mamy proste włosy a pragniemy mieć loki, to możemy zakręcić je na wałki. Natomiast 

kręcone włosy można wyprostować za pomocą prostownicy. Zaobserwowaliście pewnie w domu 

mamę, która ma proste włosy ale kręci je. Niezależnie od tego jakie mamy włosy należy o nie dbać 

przez całe życie.  

 

Opracowanie:  

Kamila Kapciak  

 

Źródło:  

• http://www.ebrzuszek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=101  

 

Dlaczego niektórzy mają proste, a inni kręcone włosy? 

Włosy są wytworem skóry. Najwięcej rośnie ich na głowie – około 120 tysięcy. Co dzień tracimy około 

60 włosów, a na ich miejsce wyrastają nowe. Włos na głowie ,,żyje” od 3 do 5 lat. To, czy nasze włosy 

są proste, czy kręcone zależy od pracy ich cebulek. Jeśli mieszki włosowe, czyli kanaliki, z których 

wyrastają włosy, mają różne kształty. Z okrągłych mieszków wyrastają włosy proste, z owalnych – 

falowane, a z tych o najbardziej spłaszczonym kształcie – rosną kręcone.  

 

Opracowanie: 

Katarzyna Kucińska, PED NST 

 



Źródła: 

• Michalak A., Szarf M.: Dlaczego... Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Publicat. Poznań 

2007. 

• Matthews R., Smith N.: Łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Przeł. H. Turczyn-Zalewska. 

KDC. Warszawa 2003. 

 

83. Dlaczego włosy siwieją? 
 

Według encyklopedii włosy to rogowe wytwory skóry u zwierząt ssących i u człowieka. Włosy mają 

różne kolory, niektórzy są blondynami inni szatynami. Niektórzy mają rude włosy a jeszcze inni 

zupełnie czarne. Kolor jaki mają nasze włosy zależy od melaniny, która jest barwnikiem zawartym w 

cebulce włosa. 

Gdy z biegiem czasu człowiek się starzeje wtedy również obniża się poziom barwnika w cebulkach 

włosów, zmieniają się wiec one z pierwotnych kolorów i siwe włosy. Dlatego starsi ludzie jak babcie i 

dziadkowie mają już inny kolor włosów.  

 

Opracowanie : 

Magdalena Marczewska 

 

Źródła : 

1. Encyklopedia dla dzieci, ułożyli F. B. i S K. , Nakład Prawdy, Warszawa 1891. 

 

Dlaczego włosy siwieją? 

Kolorem podstawowym włosa jest biały. Jaki kolor będzie włos ostatecznie miał zależy ile barwnika 

wyprodukują jego komórki. Z czasem jednak, kiedy człowiek się starzeje komórki pigmentowe 

(produkujące kolor) zwane melanocytami obumierają i nie barwią już włosów. Siwienie może być 

spowodowane przez  poważny stres, ciężkie choroby takie jak: cukrzyca, tyfus, malaria, anemia, 

nadczynność tarczycy lub przez niedożywienie. W rezultacie włosy przybierają swój naturalny kolor – 

stają się siwe. Co ciekawe, nim komórki barwnika umrą, komórki mają także okres przyspieszenia 

produkcji barwnika, dlatego wiele osób, nim całkowicie osiwieje, ma przez chwilę włosy ciemniejsze 

niż kiedykolwiek. Osoby cierpiące na anemię po przyjęciu pewnej dawki witaminy B12  mogą 

odzyskać swój naturalny kolor włosów. 

 

Opracowanie: 



Małgorzata Marek, PED NST 

 

Źródła: 

• Dlaczego? Fascynujące dzieje zjawisk i rzeczy, pod. red. Denis Waliss, wyd. polskojęzyczne 

Jacek Fronczak, wydawnictwo Przegląd  Reader’s Digest, Warszawa 2001  

• Victor Junior, dwutygodnik edukacyjny dla uczniów klas IV,V,VI nr 12 (157) z 2-06-2010  

 

84. Do czego człowiekowi jest potrzebny mózg? 
 

Wszystkie nasze myśli, pomysły, emocje, a także poczucie tego kim jesteśmy istnieją w naszym 

mózgu. Mózg składa się z trzech głównych części: 

- kresomózgowia; 

- móżdżka; 

- pnia mózgu. 

W kresomózgowiu pojawiają się myśli człowieka, móżdżek kontroluje mięśnie, a pień mózgu 

odpowiada za oddychanie oraz tętno serca. 

Mózg człowieka razem z rdzeniem kręgowym tworzy ośrodkowy układ nerwowy, którego zadaniem 

jest kontrolowanie ciała człowieka jest również potrzebny do kontrolowania naszych zachowań. 

 

Opracowanie: 

Aleksandra Mioduszewska 

 

Źródła: 

„Odkrywca” , Sean Callery, Clive Gifford, dr Mike Goldsmith, wyd. Olesiejuk 

 

85. Jak działają mięśnie? 
 

W ciele każdego człowieka znajdują się dwa rodzaje mięśni: te których pracę kontrolujemy nazywamy 

dobrowolnymi, a te, które pracują bez naszej kontroli nazywamy mimowolnymi. Potrafimy 

kontrolować większość mięśni szkieletowych czyli tych które poruszają poszczególnymi częściami 



ciała. Mięśnie,  z których zbudowane jest serce, ściany naczyń krwionośnych i przewodu 

pokarmowego pracują automatycznie, bez naszej kontroli 

Do szkieletu czyli kośćca człowieka, przyczepione są mięśnie. Składają się z włókien mających 

zdolność kurczenia się.  Mięśnie to takie silniki wykonujące pracę, dzięki której możemy poruszać 

różnymi częściami ciała. Mięśnie wykonują każdy ruch – od unoszenia brwi do podskakiwania w górę. 

Robią to w bardzo prosty sposób, praca mięsni polega na kurczeniu się – zbliżają do siebie dwa 

punkty, jak na przykład dwie kości.  Mogą one kurczyć się natomiast nie mogą wydłużać się. Tak więc 

za każdym razem, kiedy mięsień kurczy się, aby wykonać jakiś ruch , musi później być rozciągnięty do 

swej wyjściowej długości przez inny kurczący się mięsień. Mięśnie nie potrafią pchać umieją tylko 

ciągnąć. Dlatego wiele mięśni dobranych jest w pary oraz pracują w parach – mięsnie zginacze z 

mięśniami prostownikami. Kiedy jeden pracuje, czyli kurczy się (skraca) , drugi odpoczywa. Gdy na 

przykład zginamy rękę  w łokciu, mózg wysyła sygnały nerwowe do mięśnia dwugłowego nakazując 

mu skurcz. Następnie mięsień zginacz, nazywany bicepsem, kurczy się, ciągnie dolną część ręki do 

góry. Wówczas triceps, ten drugi mięsień – prostownik, odpoczywa .    Ale kiedy chcemy opuścić rękę, 

triceps napina się i ciągnie je w dół, a biceps nie ma nic do roboty. Podobne pary są odpowiedzialne 

za zginanie i prostowanie nóg czy palców. Praca tych mięśni jest zależna od naszej woli – to my 

„każemy” mięśniom poruszać naszym ciałem. Człowiek posiada także mięśnie działające niezależnie 

od jego woli. Znajdują się one w narządach, w przewodzie pokarmowym. Nie musimy myśleć o tym, 

by jedzenie po połknięciu wędrowało w stronę żołądka. Nie możemy również tego ruchu zatrzymać. 

Mięśnie przewodu pokarmowego powoli przesuwają pokarm w dół. Mięśniem – pracującym 

niezależnie od woli – jest też serce. To działająca automatycznie pompa, która przetacza krew w 

organizmie człowieka. 

Możemy wzmocnić nasze mięśnie dzięki ćwiczeniom. To całkiem proste – jeśli często się ruszamy, 

nasze mięśnie są w coraz lepszej kondycji. Wystarczy spojrzeć na kulturystów – ich mięśnie w wyniku 

długiego treningu rozrastają się i robią się bardzo grube. A im grubszy mięsień, tym więcej ma siły. 

Ciekawostka może być to że największymi mięśniami człowieka są te na których siadamy. 

 

Opracowanie:  

Anna Owczarek 

 

Źródła: 

• Ciekawe dlaczego? Burczy mi w brzuchu i inne pytania na temat ciała. Avision B. Wyd.: Book 

House Sp. z o. o. 2004 

• Ciało ludzkie w akcji. Strategia doskonałej maszyny. Przeł. D. Spólniak. Bellona. Warszawa 

2001. 

• Dlaczego…Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Michalak A., Szarf M., Publicat. Poznań 

2007 

 



86. Jak nerwy przekazują sygnały do mózgu? 
 

Układ nerwowy człowieka zbudowany jest z ogromnej ilości komórek nerwowych, które nazywane są 

neuronami. Komórki te, odpowiedzialne są za transport informacji po naszym ciele do mózgu i z 

mózgu do narządów. Neurony tworzą zwartą masę, przybierają rozmaite kształty i rozmiary. Łączą się 

ze sobą, a miejsce tego połączenia nazywane jest synapsą. Neurony pełnią różne funkcje: jedne 

odbierają sygnały ze środowiska, które nas otacza -  neurony te będziemy nazywać czuciowymi; inne 

przekazują ten sygnał do kolejnego neuronu - te będą nazywać się pośredniczącymi; jeszcze inne 

będą przesyłać informacje z mózgu do narządu wykonawczego – neurony ruchowe. Abyście 

zrozumieli ten proces, omówimy go na przykładzie. Gdy ukłujemy się igłą w palec, komórki nerwowe, 

które znajdują się w naszej skórze, odbiorą ten sygnał i przekażą do kolejnej komórki, ta z kolei do 

następnej itd. aż sygnał dojdzie do mózgu. Mózg przetworzy ten sygnał i zamieni go w informacje o 

tym co należy zrobić i poda tą informacje do neuronu ruchowego, ten z kolei do mięśni ręki, wówczas 

szybko zabierzemy palec. Aby taka informacja - że ukłuliśmy się w palec – dotarła do naszego mózgu 

wystarczy tylko część sekundy. Cały ten proces ma charakter elektrochemiczny. 

 

Opracowanie: 

Anna Piskała 

 

Źródła: 

• Seria : Chcę wiedzieć „Jak…”, Redakcja Wydawnictw Dziecięcych Bellona, Warszawa 2009 

• http://www.zdrowie.med.pl/uk_nerwowy/anat_i_fizjo/a_un.html  

 

87. Dlaczego ziewamy, kichamy, kaszlemy? 
 

Ziewanie 

Ziewamy, gdy ktoś jest bardzo śpiący lub znudzony, powietrze nie dociera w wystarczającej ilości do 

wszystkich komórek ciała. Mózg wysyła polecenie, że należy wziąć długi oddech, aby wprowadzić do 

płuc więcej powierza. Ten długi głęboki oddech to ziewnięcie. 

Kichanie 

Jeżeli do nosa dostaną się zarazki lub kurz, ciało karze kichnąć, aby się ich pozbyć. Z płuc 

wystrzeliwuje powietrze które oczyszcza nos. Kiedy kichamy, powietrze wylatuje z nosa niesamowicie 

szybko ( z prędkością 160 km/h) 

Kaszel 



Gdy odrobina kurzu lub jedzenia podrażni gardło lub dostanie się w nieodpowiednie miejsce,  

organizm usiłuje usunąć przeszkodę. Następuje dość silny skurcz, a następnie gwałtowne wyrzucenie 

powietrza z gardła. Kaszlemy też przy przeziębieniu, gdyż mamy podrażnione gardło. 

 

Opracowanie: 

Marta Mikulska 

 

Źródła: 

• Brigid Avison Ciekawe dlaczego burczy mi w brzuchu i inne pytania na temat ciała wyd.Firma 

księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk „Inwestycje” 

• Księga pytań i odpowiedzi (dla dzieci od 3 lat) wyd. Arkady 

 

Dlaczego kichamy? 

Kichanie to odruch, coś co robimy automatycznie, gdy łaskocze coś nas w nosie. Kichamy ponieważ 

pozbawiamy się drobnych drażniących ciał z wrażliwych części nosa. Powietrze jest wypychane z płuc 

przez nos. Dzięki temu do płuc nie dostają się kurz oraz pyłki  kwiatowe.  

 

Opracowanie: 

Karolina Jachowska, PED NST 

 

Źródła: 

• Michalak A., Szarf M.: Dlaczego... Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Publicat. Poznań 

2007  

• Williams B.: Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Przeł. B. Kocowska i in. Delta W-Z. Warszawa.   

 

Dlaczego ziewamy, kichamy, kaszlemy? 

Ziewanie jest nieświadomym odruchem wywołanym przez zmęczenie lub znudzenie. Usta otwierają 

się szeroko i następuje powolny, głęboki wdech, a po nim równie długi wydech dwutlenku węgla. 

Puls lekko przyśpiesza, a oczy czasami łzawią. Biorąc głęboki wdech i wydech wzbogacamy krew w 

tlen, a w ten sposób ożywiamy się nieco. Jeśli jesteśmy stłoczeni w dusznym pomieszczeniu, 

najprawdopodobniej cierpimy na niedostatek tlenu. Jeśli jest to późnym wieczorem, każdy z nas jest 

zmęczony i najchętniej poszedłby spać.  



Kichanie jest sposobem w jaki organizm się broni. Kurz, brud i dym może podrażniać twój nos i wtedy 

kichasz.  Kiedy to robisz, nabierasz głęboko powietrze, a w tedy mięśnie brzucha kurczą się 

gwałtownie, wypychając je z płuc przez nos i wyrzucając przez to z organizmu trochę śluzu oraz to, co 

drażniło nos. Wydychane przez kichanie powietrze może osiągnąć prędkość 160 kilometrów na 

godzinę. 

Kaszel jest odruchem obronnym organizmu. Oddychając, mówiąc, wdychamy miliony drobinek, 

kurzu, dymu, który sprawia, że kaszlemy, jest to odruch natychmiastowy. Nie tylko czynniki 

zewnętrzne wywołują kaszel, może to być również nadmiar wydzieliny nagromadzonej w drogach 

oddechowych, w szczególności, gdy jest ona bardzo gęsta. Kaszląc powodujemy nagły wyrzut 

zanieczyszczeń, najpierw do tchawicy, później na zewnątrz naszego organizmu.  

 

Opracowanie: 

Monika Molenda, PED NST 

 

Źródła:   

• Dlaczego? Fascynujące dzieła zjawisk, zdarzeń i rzeczy.  Przegląd Reader's Digest Warszawa 

2001 

• Moja wielka księga pytań i odpowiedzi. Diaha Stephans 

• ABC przyrody.  Przegląd Reader's Digest Warszawa 1997 

• http://nakaszel.com/2010/08/13/kaszel-obrona-przed-chorobami/ 

 

88. Ile jest mięśni w ludzkim ciele? 
 

Każdy człowiek może mieć inną liczbę mięśni. Gdy się poruszasz, gdy oddychasz, gdy śpiewasz, to 

mięśnie powodują każdy ruch twojego ciała, od mrugania po skoki wysoko w powietrze. Ruchy mięśni 

kontrolowane są przez wiadomości otrzymywane od mózgu za pośrednictwem nerwów zwanych 

nerwami ruchowymi. Mięśnie tworzą najpotężniejszy ze wszystkich układów w ludzkim ciele- układ 

współpracujących ze sobą elementów, które wspólnie wykonują bardzo ważne zadania. 

Nasze ciało składa się z ok. 600 różnorodnych mięśni i prawie żaden z nich nie pracuje samodzielnie. 

Mięśnie stanowią prawie połowę wagi człowieka(40 %). Poprzez ćwiczenia można je rozbudowywać i 

wzmacniać. Mięśnie mogą się kurczyć i pociągać za sobą ruch, natomiast nigdy nie są w stanie 

wykonywać ruchu pchającego. Dlatego tez mięśnie występują w parach, gdzie każdy z mięśni 

odpowiedzialny jest za ruch przyciągający w swoją stronę, jedne powodują zginanie, natomiast 

drugie ich prostowanie. Wyróżniamy trzy rodzaje mięśni: gładkie, poprzecznie prążkowane i mięsień 

sercowy(jedyny niepowtarzalny mięsień). Dzięki mięśniom możemy się poruszać, uśmiechać i robić 



miny, a niektóre z nich odpowiadają za funkcje życiowe: takie jak trawienie posiłków, oddychanie, 

bicie serca. Są one bardzo ważnym elementem w naszym ciele. 

 

Opracowanie: 

Joanna Neska, grupa F 

 

Źródła: 

• ,,Mała Encyklopedia PWN A-Z” Dariusz Kalisiewicz; Wyd.PWN, Warszawa 2000, 

• „Ludzkie ciało” Steve Parker; SBM, Warszawa 2006 

• „Chcę wiedzieć… jak?” praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jędrzejewskiego; Wyd. Bellona, 

Warszawa 2009 

• ,,Biologia Vademecum” Joanna Fuerst; Wyd.Greg, Kraków 2001, 

• ,,Biologia” tom 1, Jerzy Duszyński, Artur Jarmołowski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Gabriela Wojciechowska, Wyd. PWN, Warszawa 2006. 

• www.poradnia.pl 

 

89. Ile zapachów możemy rozróżnić? 
 

Człowiek jest w stanie rozpoznać astronomiczną liczbę zapachów wahającą się pomiędzy 4000 a 

10000. Gdy jesteśmy młodsi węch jest najczulszy. Z wiekiem wrażliwość na zapachy troszkę słabnie. 

Wąchając, wciągamy powietrze, które krąży wewnątrz nosa. Wewnątrz naszych nosów znajdują się 

mikroskopijne (bardzo malutkie, niewidoczne dla oka) komórki czuciowe węchu, które nazywamy 

komórkami włosowymi. Są one pokryte mnóstwem wystających włosków zwanymi kosmkami. Te 

włoski są najprawdopodobniej okryte tysiącem receptorów (czyli maleńkimi punktami które 

rozpoznają zapachy) o różnych kształtach. Każdy rodzaj cząsteczki zapachowej posiada swój własny 

kształt. Cząsteczki te starają się dopasować do wszystkich receptorów na rzęskach, ale pasują tylko 

do tych z określonym kształtem, tak jak klucz pasujący do określonego zamka. Kiedy cząsteczka 

dopasowuje się do receptora, komórka włosowa rozpoznaje ją i wysyła sygnały do mózgu (czyli 

wiadomość – tak jak robi to listonosz, który przynosi list odpowiedniemu adresatowi). To właśnie w 

mózgu powstaje informacja o tym, co jest źródłem zapachu.  

Poza tym, nasz mózg odróżnia jedne zapachy od drugich. Kiedy bardziej staramy się wąchać daną 

rzecz (kwiatki, jedzenie, ubrania), więcej cząstek zapachowych trafia w rejony receptorów. To 

sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej odróżnić zapachy.  

 



Nasza reakcja na zapach jest błyskawiczna - niektóre są przyjemne, inne odrażające.  

Zapachy informują nas o tym, czy coś jest dobre czy złe. Ostrzegają nas przed zagrożeniem, takim jak 

trujące gazy w powietrzu, dzięki czemu możemy oddalić się od źródła danego zapachu, zanim on nam 

zaszkodzi. Zapachy wpływają też na nasze uczucia. Przyjemny zapach, np. świeżych wypieków czy 

ulubionych owoców, kwiatów, może nas cieszyć, zaś przykry - rozzłościć. Niektóre zapachy 

przywołują wspomnienia. Np. zapach popcornu może przypomnieć ulubiony film.  

 

Ciekawostki: 

Nos służy nie tylko do wąchania. Pomaga też językowi poczuć smak. Kiedy jesz, małe  kawałki 

pokarmu wędrują z powietrzem również do twojego nosa. Te cząstki są tak małe, że ich nie widać, ale 

nerwy w twoim nosie odnajdują je i wysyłają odpowiednią informacje do mózgu. Na przykład gdy 

masz zatkany nos od kataru, powietrze nie dostaje się do nerwów w nosie i nie czujesz dokładnie 

tego, co jesz. Zapach ludzi, wabi np. komary, które lubią woń ciepłego potu. 

Zwierzęta wykorzystują zapach do oznaczenia swojego terytorium - albo żeby zwabić partnerów, albo 

po to, by odstraszyć drapieżników. Np. zaatakowany skunks pryska nieprzyjemną w zapachu, lepką 

cieczą w kierunku drapieżnika. Jej odór jest tak odrażający, że napastnik często po niej choruje, a 

skunks może spokojnie uciec nieprzyjacielowi.  

 

Opracowanie: 

Renata Neska, gr. F 

 

Źródła: 

• Chcę wiedzieć…czy?,  praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jędrzejewskiego;  

Wyd. Bellona, Warszawa 2009 

• Chcę wiedzieć …dlaczego?, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jędrzejewskiego; Wyd. 

Bellona, Warszawa 2009 

• Chcę wiedzieć… jak?, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jędrzejewskiego;  

Wyd. Bellona, Warszawa 2009 

• Ciekawe dlaczego widzimy, słyszymy, czujemy i inne pytania na temat ciała i zmysłów, Brigid 

Avison, Deborah Chancellor; Wydawnictwo Olesiejuk Sp. o. o., Ożarów Mazowiecki 2009 

• Ludzkie ciało, Steve Parker; SBM, Warszawa 2006 

 

90. Jak to się dzieje, że oko widzi? 
 



Oczy pomagają odnaleźć się w otaczającym świcie. Dzięki nim rozpoznajesz ludzi, przedmioty, 

poruszasz się bez wysiłku, pracujesz, bawisz się. Bez nich nawet najłatwiejsze czynności, takie jak 

spacerowanie czy chodzenie po schodach byłyby problemem. Wyobraź sobie, że znalazłeś się w 

zamkniętej szafie. Kompletna ciemność. Podobnie czułbyś się gdybyś nie miał oczu, ponieważ bez 

nich nie mógłbyś widzieć. 

Wszystko na to co patrzymy odbija światło, a widzimy tylko wtedy kiedy światło wpada do naszych 

oczu. Na przykład się patrzysz na fotografie odbite od niego promienie świetlne wpadają przez 

źrenice do twojego oka. Przezroczysty dysk w twoim oku nazywamy soczewką, wiernie odtwarza 

widziany przez ciebie obraz, który pada na wyścielającą tylną część oka siatkówkę, gdzie znajdują się 

specjalne, wrażliwe na światło komórki. Komórki te wysyłają bodźce do mózgu, który przetwarza je 

na obraz w twojej głowie, odtwarzając zarysy i kształty oraz kolory i odcienie. I chociaż może ci się 

wydawać, że widzenie jest proste to jednak kiedy patrzysz na fotografie. w ciągu sekundy ułamka 

zachodzi wiele skomplikowanych procesów. 

 

Opracowanie: 

Aleksandra Skorupska 

 

91. Co to są łzy i dlaczego ludzie i zwierzęta płaczą? 
 

Łzy – słonawe, przezroczyste krople, wydobywające się z oka, zwykle w czasie płaczu. Łzy płyną z oczu 

nie tylko u ludzi, ale również u zwierząt. Pojawiają się na skutek podrażnienia oczu np. gdy wpadnie 

coś do oka, oraz jako przejaw cierpienia bądź radości. Zazwyczaj płaczemy gdy odczuwamy silny ból, 

żal, złość, gniew, smutek. Płacz związany może być również z ogromnym szczęściem. 

 

Opracowanie: 

Bukowska Katarzyna  

 

Źródła: 

• Encyklopedia PWN Warszawa 2000 

• WWW.wikipedia.pl 

 

Co to są łzy i dlaczego ludzie i zwierzęta płaczą? 

Łzy to wydzielina zwilżająca oczy. Łzy są wodnym roztworem soli. Zawierają też substancję 

bakteriobójczą. Łzy nawilżają, obmywają i odkażają oczy.  



Ludzie płaczą, ponieważ łzy są reakcją na stan emocjonalny np. ból, strach, smutek, żal a nawet złość.  

Zwierzęta płaczą, gdy chcą zwilżyć oczy lub usunąć nadmiar soli z organizmu. 

 

Opracowanie: 

Urszula Frączek, PED NST 

 

92. Co to znaczy oddychanie? 
 

Aby nasz organizm dobrze funkcjonował potrzebuje nieustannie energii. Oddychanie dostarcza do 

organizmu gazów(malutkich pęcherzyków wypełnionych powietrzem), które uwolnią tę energię. 

Kiedy pobieramy tlen i wydychamy dwutlenek węgla - mówimy o oddychaniu zewnętrznym. 

Oddychanie wewnętrzne to oddanie tlenu z krwi do komórek, które również oddychają. Za ruch klatki 

piersiowej, a więc pośrednio i oddychanie zewnętrzne, odpowiada przepona, mięsień znajdujący się 

tuż nad brzuchem.  W trakcie oddychania płuca rozciągają się, by wchłonąć powietrze, a następnie 

kurczą się, by powietrze wydalić. Płuca są organem, który nie mógłby działać bez współpracy mięśni. 

Te mięśnie to przepona i mięśnie międzyżebrowe. Przy wdechu przepona kurczy się, natomiast przy 

wydechu rozluźnia się.  

Wszystko co żyje, oddycha. Oddychają ludzie, rośliny, zwierzęta. Oddychanie jest niezbędne do życia i  

odbywa się bez udziału naszej woli, po prostu musimy oddychać. Wszyscy oddychamy tlenem, który 

znajduje się w powietrzu. Powietrza nie widać, ale możemy je poczuć, np. jako wiatr albo ruch 

powietrza wywołany jazdą na platformie samochodowej. Przyspieszony proces oddychania można 

zaobserwować podczas wysiłku fizycznego, gdy zapotrzebowanie na tlen wzrasta wielokrotnie. 

Oddychając wciągamy powietrze do płuc, gąbczastych organów, które znajdują się w klatce 

piersiowej. Tam na powierzchni malutkich baloników- pęcherzyków płucnych, tlen z powietrza 

przechwytują czerwone krwinki. To one są odpowiedzialne za dostarczenie tlenu do komórek. 

Wewnątrz płuc, w malutkich pęcherzykach zachodzi nieustanna wymiana gazowa. Możemy wdychać 

powietrze ustami, nosem lub jednocześnie. Jednak oddychanie nosem jest bezpieczniejsze, gdyż 

bakteriom ciężej przedostać się do naszego organizmu niż ustami.  

Pod wodą ludzie nie potrafią oddychać , nie ma tam powietrza, dlatego musimy się co jakiś czas 

wynurzać, żeby złapać oddech. Jeśli zanurzymy się pod wodę i wciągniemy ją do płuc, możemy łatwo 

utonąć. Płuca nie są przystosowane do oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie. Ryby i inne 

wodne stworzenia nie mają płuc tylko skrzela, specjalne narządy, dzięki którym oddychają tlenem z 

wody. Dlatego nie muszą się wynurzać. 

Cząsteczki tlenu zawarte w powietrzu są niezwykle małe. Nie można ich zobaczyć przez lupę ani przez 

zwykły mikroskop. Żeby zobaczyć cząsteczki tlenu, trzeba bardzo skomplikowanych urządzeń. Droga 

cząsteczki tlenu do pęcherzyka płucnego nie jest wcale taka prosta. Najlepiej jeśli powietrze 

wciągamy przez nos, potem gardło, tchawica, oskrzela i w końcu płuca, a w nich miliony 

pęcherzyków. Tam czerwone krwinki zabiorą cząsteczki w dalszą drogę do wszystkich komórek 

naszego ciała. Razem z powietrzem wpadają do jamy nosowej  niepożądani goście: kurz, obce 



bakterie, wirusy , szkodliwe substancje chemiczne. Wszyscy oni uczestniczą w szalonym wyścigu jaki 

odbywa się w naszym układzie oddechowym.  

 

Ćwiczenie  : W jaki sposób oddychamy?  

 

Przybory: 

• plastikowa butelka 

• plastelina 

• 2 słomki 

• 3 gumowe baloniki 

• nitka lub taśma klejąca 

• nożyczki 

 

Instrukcja wykonania : 

Każde dziecko otrzymuje plastikową butelkę z wyciętym dnem. Umówmy się, że stanowi ona klatkę 

piersiową. Na wycięte dno naciągnij przecięty w połowie balon i przymocuj go dodatkowo taśmą 

klejącą. To będzie przepona. Końcówkę balonu zwiąż w supełek. Przez szyjkę od butelki  przeciągnij 

dwie rurki. Na końcu każdej z rurek zamocuj wcześniej po jednym baloniku, użyj w tym celu nitki albo 

taśmy klejącej. One będą pełnić funkcję płuc. Następnie uszczelnij wlot butelki plasteliną. A potem 

zobacz, co się stanie, gdy pociągniesz w dół przeponę. Klatka piersiowa rozszerzy się, a powietrze 

wypełni baloniki- płuca. 

 

 



 

Kiedy ciągniesz balonik w dół, wówczas baloniki  wewnątrz butelki zwiększają objętość. To samo 

dzieje się z naszymi płucami w czasie wdechu. Kiedy puszczasz balonik, powietrze z baloników  które 

znajdują się  wewnątrz butelki uchodzi. To samo dzieje się w naszych płucach w czasie wydechu. 

 

Opracowanie: 

Karolina Chałuj 

 

Źródła: 

• Encyklopedia szkolna, Leksykon dla dzieci, tom II Ka- P, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008, s. 

90-91 

• Było sobie życie [film DVD]. Reż. Barille A. , Francja 1987, odc. 8 - układ oddechowy  

• Seria Odkryj Świat. Wszystkie odpowiedzi na pytania jakie stawiają sobie dzieci,  Mały 

sztukmistrz-pięćdziesiąt eksperymentów, Wydawnictwo Time Life Poland, Warszawa 1999, 

s.12-13 

 

Co to znaczy oddychanie? 

Oddychanie  to proces pobierania tlenu przez organizm. Dzięki ruchom klatki piersiowej i gardła, 

płuca wypełniają się powietrzem, które po chwili jest wydychane. Z płuc tlen przechodzi do krwi, 

która rozprowadza go po całym ciele. To proces wymiany gazów ( tleni i dwutlenku węgla) między 

organizmem żywym a otoczeniem 

 

Opracowanie: 

Urszula Frączek, PED NST 

 

93. Dlaczego czasem odczuwamy swędzenie? 
 

Kanał jonowy o nazwie TRPA1 obecny w błonie komórkowej neuronów jest odpowiedzialny za to, że 

odczuwamy swędzenie skóry. Swędzenie skóry jest zależne od pobudzenia neuronów poprzez ten 

kanał. Swędzenie może być objawem wielu chorób. To wynik podrażnienia nerwów, znajdujących się 

w skórze. Nerwy te przekazują sygnały do mózgu, co wywołuje nieraz mimowolny odruch drapania. 

Drapanie przynosi ulgę na krótko, lecz występujące po nim swędzenie jest jeszcze silniejsze. 

 



Opracowanie: 

Adamczyk Sylwia, gr. G 

 

Źródła: 

• Tłumaczenie Anna Pawłowska, Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpowiedzi, 

Przedsiębiorstwo wydawniczo-handlowo-usługowe ,,Arti Centrum’’, Warszawa 2009. 

 

94. Dlaczego człowiek jest prawo" lub leworęczny? 
 

Tajemnica lateralizacji tkwi w organizacji anatomicznej i funkcjonalnej półkul mózgowych, 

połączonych między sobą krzyżowo-kontralateralnie. Oznacza to, że bodźce odbierane przez jedną 

połowę ciała są w większej części przetwarzane w przeciwległej półkuli i stamtąd wysyłane są impulsy 

nerwowe do mięśni danej połowy ciała. Jednym słowem, lewą półkula mózgu kontroluje aktywność 

prawej polowy ciała, prawa półkula - lewej polowy ciała. W obu półkulach zachodzą różne procesy 

fizjologiczne i rozwiązywane są różne zadania z różnych dziedzin: emocji, przetwarzania informacji, 

percepcji, zdolności manualnych, reakcji behawioralnych, pamięci. Najczęściej ustala się wzorzec 

dominacji jednej z półkul; gdy dominująca jest prawa półkula, jest duże prawdopodobieństwo, że 

będziemy leworęczni; kiedy dominuje lewa półkula, jesteśmy skazani na praworęczność. 

Należy pamiętać, że ręczność jest związana z ogólnie lepszym posługiwaniem się określoną połową 

ciała i preferowaniem poszczególnych jego części: uszu, nóg, stóp, oczu, strun głosowych, języka, 

smaku, żył, skrętności i dotyku. 

 

Opracowanie: 

Adamczyk Sylwia. gr. G 

 

Źródła: 

• Tłumaczenie Anna Pawłowska, Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpowiedzi, 

Przedsiębiorstwo wydawniczo-handlowo-usługowe ,,Arti Centrum’’, Warszawa 2009. 

 

Dlaczego człowiek jest prawo- lub leworęczny ? 

Predyspozycja do bycia osobą leworęczną albo praworęczną jest w rzeczywistości związana z 

dominacją jednego oka nad drugim. Nie wiadomo dokładnie, co powoduje leworęczność, choć z 

pewnością jest ona częściowo cechą dziedziczną. Leworęczności nie można jednak wyjaśnić samą 



dziedzicznością. Lewo- i praworęczność to nie tylko przewaga sprawności jednej lub drugiej ręki, 

większość z nas jest osobami oburęcznymi. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Grzędowicz, PED NST 

 

Źródła: 

1. Przegląd Reader's Digest „Dlaczego?” Fascynujące dzieje zjawisk, zdarzeń i rzeczy. 

 

95. Skąd się bierze pot i do czego służy? 
 

Gruczoły potowe leżą w skórze właściwej(gruczoł - narząd, którego podstawową funkcją jest 

wytwarzanie i wydzielanie substancji poza swój obszar). Są pojedynczymi, cewkowatymi(mającymi 

kształt rurki, kanalika) gruczołami, rozmieszczonymi nierównomiernie. Są charakterystycznie zwinięte 

na końcu w kształcie kłębka.  Każdy z nich jest połączony z otworem potowym(tworzącym na 

powierzchni niewielkie wgłębienie) przez przewód potowy. W skórze właściwej człowieka znajduje 

się około 2,5 miliona gruczołów potowych. 

Kiedy organizm się przegrzewa(gdy jest nam gorąco) gruczoły produkują słoną ciecz, zwaną potem. 

Składa się on głównie z wody z pewną ilością chlorku sodu i mocznika. 

Pot sączy się na powierzchnię i paruje. Parując odbiera ciepło od przepływającej pod powierzchnią 

skóry krwi i chłodzi ciało.  

Jeśli przy wytężonej pracy fizycznej wytwarza się nadmiar ciepła, wzmaga się wytwarzanie potu, który 

parując z powierzchni ciała oziębia organizm. Jest to reakcja obronna organizmu przed przegrzaniem.  

Na niewielki wzrost temperatury nasz organizm zareaguje rozszerzeniem naczyń krwionośnych, 

pogłębieniem oddechów i nieznacznym wzrostem tempa pracy serca. Następnie nastąpi wzmożone 

wydzielanie potu. W suchym i gorącym powietrzu, na przykład latem, przez skórę i z płuc można 

stracić nawet 0,5 litra wody w ciągu godziny. Może to doprowadzić do nadmiernego odwodnienia 

organizmu. 

 

Opracowanie: 

Dorota Wdowska 

 

Źródła: 



• Burnie D., Nauka o człowieku, wyd. MUZA SA, Warszawa 2001, 

• Gołda W., Biologia, wyd. Nowa Era, Warszawa 2005, 

• Lewiński W., Biologia, wyd. Operon, Gdynia 2006. 

 

96. Skąd się bierze ślina i do czego jest potrzebna? 
 

Co to jest ślina ?  

Ślina to w ponad 99% woda. Pozostałe składniki stanowią zaledwie 0,64% jej składu - są to składniki 

organiczne i nieorganiczne, śluz, białe ciałka krwi i bakterie. Istotnymi czynnikami organicznymi śliny 

są enzymy, pozwalające na wstępne trawienie pokarmów już w jamie ustnej, oraz czynniki 

antybakteryjne. Składniki nieorganiczne to jony, głównie wapnia i potasu.  

Skąd się bierze ślina w jamie ustnej ?  

Za produkcję śliny odpowiedzialne są gruczoły ślinowe(gruczoł - narząd, którego podstawową funkcją 

jest wytwarzanie i wydzielanie substancji poza swój obszar). Występują one w postaci dużych 

gruczołów, zwanych śliniankami, oraz jako drobniutkie gruczoły, rozmieszczone w wargach, 

policzkach, na podniebieniu i na języku. Wszystkie one mają przewody wyprowadzające, których 

ujście znajduje się w jamie ustnej. Ujście jednej ze ślinianek, tzw. ślinianki przyusznej, łatwo 

zaobserwować samemu – tworzy ono wyniosłość błony śluzowej policzka na wysokości drugiego zęba 

trzonowego górnego („siódemki”); dość często występująca choroba zakaźna – świnka – jest 

wirusowym zapaleniem ślinianek przyusznych.  

Ile śliny powstaje w ciągu doby?  

Ilość wydzielanej śliny zależy od ilości i jakości przyjmowanych pokarmów. Już niejednokrotnie każdy 

z nas przekonał się, że pokarmy kwaśne, a nawet samo ich wspomnienie (np. sok z cytryny), 

wywołuje wzmożone wydzielanie śliny. Także czynnikiem pobudzającym wydzielanie śliny jest zapach 

np. pokarmu. Wszystkie ślinianki wydzielają ogółem ok. 1 – 1,5 litra tego płynu na dobę.  

Do czego potrzebna jest nam ślina?  

Ślina stanowi płynne środowisko jamy ustnej, odgrywając ważną rolę we wszystkich zachodzących w 

niej procesach. Działanie śliny polega na utrzymaniu jamy ustnej w stanie wilgotnym, co ułatwia 

ruchy języka przy żuciu i mowie. Rozróżniamy dwa rodzaje śliny: ślinę rzadką, płynną, której zadaniem 

jest przepajanie i rozcieńczanie pokarmu, oraz ślinę gęstą, kleistą, która pokrywając kęsy pokarmowe 

ułatwia ich przełykanie. Działanie chemiczne śliny związane jest z zawartymi w niej enzymami, które 

już w jamie ustnej zapoczątkowują proces trawienia pokarmu. Ślina wywiera również działanie 

antybakteryjne, dzięki czemu rany błony śluzowej jamy ustnej goją się stosunkowo dobrze. Zarówno 

ilość, jak i właściwości śliny nie pozostają też bez wpływu na przebieg próchnicy. Ślina neutralizuje 

kwaśny odczyn płytki nazębnej, zmniejszając tym samym podatność zębów na próchnicę. Dzięki 

wspomnianym wcześniej właściwościom antybakteryjnym atakowane są także bakterie, tworzące 



płytkę nazębną. W ślinie rozpuszczają się niektóre substancje chemiczne, które dają wrażenia 

smakowe. Ślina zawiera substancje odpornościowe, chroniące przed infekcjami jamy ustnej. 

 

Opracowanie: 

Dorota Wdowska 

 

Źródła: 

• Burnie D., Nauka o człowieku, wyd. MUZA SA, Warszawa 2001, 

• Gołda w., Biologia, wyd. Nowa Era, Warszawa 2005, 

• Lewiński W., Biologia, wyd. Operon, Gdynia 2006. 

 

97. Dlaczego człowiek musi mrugać ? 
 

Oczy wymagają ciągłego nawilżania. Ich przednia część, wystawiona na działanie światła, musi być 

idealnie czysta, abyśmy mogli wyraźnie widzieć. Powieki zamykając się i otwierając pokrywają oczy 

warstwą płynu łzowego, usuwając drobne zanieczyszczenia i nawilżając powierzchnię gałek. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Grzędowicz, PED NST 

 

Źródła: 

1. Przegląd Reader's Digest „Dlaczego?” Fascynujące dzieje zjawisk, zdarzeń i rzeczy. 

 

98. Dlaczego człowiek musi spać ? 
 

Tego, mimo bardzo wielu badań, naukowcy nie są w stanie ustalić jednoznacznie. Wiadomo, że jest 

to absolutnie niezbędna do życia potrzeba biologiczna (tak samo niezbędna jak picie czy jedzenie), 

podczas której obniża się aktywność materii oraz zwalnia bicie serca. W czasie snu ustępuje także  

zmęczenie i napięcie “nagromadzone” w ciągu dnia. 

 

Opracowanie: 



Agnieszka Grzędowicz, PED NST 

 

Źródła: 

1. Przegląd Reader's Digest „Dlaczego?” Fascynujące dzieje zjawisk, zdarzeń i rzeczy. 

 

99. Dlaczego słońce opala skórę? 
 

Podczas wakacji  każdy człowiek duży czy mały wystawia ciało na słońce, bo czekoladowa opalenizna 

nadal uznawana jest za symbol udanych wakacji i wypoczynku. 

Ale jak to się dzieje , że skora opala się? Opalanie skóry ma związek z zawartym w niej barwnikiem – 

melaniną , która odkłada się na naskórku, którego  zadaniem jest chronienie  komórek skóry  przed 

uszkodzeniem i pochłanianie promieni UV wysyłanych przez słońce. Promienie UV emitowane przez 

słońce i docierające do powierzchni ziemi powodują na skórze oparzenia ( zwane opalenizną) niszczą 

odporność naskórka i są bardzo szkodliwe dla skóry. 

 

Opracowanie: 

Magdalena Kwaśniewska, PED NST 

 

Źródła: 

• http:/WWW na maksie pl. /life style/6-uroda/1-bezpieczne-opalanie-filtry-uv 

 

100. Dlaczego temperatura ciała człowieka jest zwykle stała, a podnosi się w 
czasie choroby? 

 

Człowiek należy do ssaków, które są stałocieplne. Temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi 36,6 

stopni Celsjusza. Dla organizmu bardzo ważne jest utrzymanie takiej temperatury, ponieważ 

zachodzą w nim bardzo różne reakcje chemiczne kontrolowane przez białka nazywane enzymami. 

Reakcje te najefektywniej przebiegają w stałej temperaturze jaką ma ludzkie ciało. Gdy temperatura 

ciała wzrasta np. w czasie wysiłku człowiek zaczyna się pocić w celu obniżenia temperatury.  

W czasie choroby do walki z wirusami stają białe krwinki (strażnicy naszego zdrowia). Najskuteczniej 

działają w podwyższonej temperaturze, mogą się wtedy szybciej dzielić i skutecznie walczyć z 

wirusami. Gdy mamy podwyższoną temperaturę ciała wirusy i bakterie nie mogą się tak szybko 

mnożyć i są słabsze. Wzrastają szanse na pokonanie wirusów i szybszy powrót do zdrowia. W walce 



organizmu z wirusami i bakteriami pomagają dobrze dobrane i podawane zgodnie z zaleceniami 

lekarza leki. 

 

Opracowanie: 

Adam Marciniak 

 

Źródła: 

• Praca zbiorowa pod redakcją Z. Klimaszewska, Rodzinna encyklopedia zdrowia, Przegląd 

Reader’s Digest, Warszawa 1999 

• Świat wiedzy , ciało człowieka, wydanie segregatorowe 

 

101. Po co człowiekowi krew? 
 

Krew pobiera tlen z płuc i transportuje go do najodleglejszych okolic ciała. Krew krąży w ciele za 

pośrednictwem cienkich przewodów zwanych żyłami i tętnicami. Transportuje tlen, który wdychamy 

oraz składniki odżywcze zawarte w tym, co zjedliśmy. Pomaga także w zwalczaniu zarazków. Serce 

jest pustym w środku mięśniem, pompującym z każdym uderzeniem krew. Musi być wystarczająco 

silne, by przetoczyć je do każdej komórki ciała. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Ziarek, PED NST 

 

Źródła: 

• Uniwersalna Encyklopedia Dla Dzieci    Delta. 

• Encyklopedia Dla Dzieci W Pytaniach I Odpowiedziach. 

 

 

 

SPOŁECZEŃSTWO 
 



102. Jak powstały różne języki? 

 

Języki - powstały z zachodniego wariantu języka prasłowiańskiego.  

1) języki prawosławne należą do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych 

Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie. Za koniec istnienia języka 

prasłowiańskiego uznaje się przełom V i VI wieku n.e. 

2) Służy do wyrażania informacji Za pomocą języka ludzie można porozumiewać się np. wyrażają 

swoje myśli.  Wyróżniamy języki: gestów, liter, mówione, międzynarodowe, pisane, poetyckie, 

wyrazowe, informacyjne 

3) Znany jest język państwowy, którym posługują się obywatele każdego państwa, np. Polacy 

posługują się językiem polskim. Na świecie istnieje ponad 3000 języków, nie znana jest ich dokładna 

liczba, gdyż nie wszystkie zostały zbadane 

 

Opracowanie: 

Milena Rojewska 

 

Źródła: 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_pras%C5%82owia%C5%84ski 

• Red (w:) S.Urbańczyka „Encyklopedia wiedzy o języku polskim”, Wydawnictwo Zakład 

Narodowy im.Ossolińskich; Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978, str.136-143  

• Z.Kurzowa „Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym 

wyrazów i ich znaczeń” , Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 

wyd I Kraków 1999, str. 79  

• Red (w:) K.Połańskiego „Encyklopedia językoznactwa ogólnego -  wydanie II poprawione i 

uzupełnione” , Wydawnictwo Zakład Narodowy im.Ossolińskich; Wrocław, Warszawa, 

Kraków, str.269 

 

103. Dlaczego ludzie muszą pracować?  
 

Praca – to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma 

czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu 

osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji 

zamierzonego celu. 



Poprzez działalność pracy człowiek generuje wartość ekonomiczną w postaci towarów lub usług. 

Praca dotyczy również tego, gdzie dochodzi do zastosowania czynności lub właściwości zwierząt, 

maszyn, narzędzi i materiałów. 

Praca wiąże się z przetrwaniem, dlatego że bez niej nie byłoby pieniędzy, które pozwalają nam godnie 

przeżyć z miesiąca na miesiąc i w ten sposób zaspakajamy swoje potrzeby. Wokół niej ludzie skupiają 

cały swój byt i planują czas wolny. Praca z całą pewnością daje nam możliwość godnego życia. Dzięki 

niej pogłębiamy swoją wiedzę, odkrywamy swoje ukryte talenty. Pracując utrzymujemy kontakty z 

ludźmi, wiemy co się dzieje na świecie.  Dzięki pracy nie popadamy w depresje, nie mamy poczucia 

niskiej wartości.  

 

Już dzieci przedszkolne są angażowane w wykonywaniu prostych prac np. porządkowych z 

wykorzystaniem domowych przyrządów (ścierka, zmiotka itp.). Dzięki tego typu pracy dzieci uczą  się 

zasad użytkowania urządzeń i sprzętu, poszanowania przedmiotów, itp. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Grzebuła 

 

Źródła: 

•  Wikipedia, wolna encyklopedia 

• Alina Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 

szkolnym, wyd. Impuls, Kraków 2009, 

 

104. Co to jest teatr? 
 

Tak naprawdę wyjaśnienie słowa teatr może być bardzo trudne i skomplikowane. Teatr to budynek, 

aktorzy, scena, na której rozgrywane są różnego rodzaju przedstawienia teatralne, dzięki którym 

możemy przeżywać określone zdarzenia. Zdarzenia te mogą być wymyślone przez wiele osób i 

aktorów, którzy przebierają się za różne postacie, często nieprawdziwe. Aktorzy wkładają wiele 

wysiłku w przedstawienie, wkładają w to swoje emocje i przeżycia. Grają różne role, naśladują lub 

udają kogoś innego. Teatr to również widownia, która przyszła obejrzeć przedstawienie, ponieważ 

teatr nie mógłby istnieć bez widowni, która przecież jest odbiorcą tego co chcą nam przekazać 

aktorzy na scenie i nie byłoby sensu tworzenie żadnej sztuki teatralnej,  gdyby nie widownia, czyli my, 

ludzie, którzy, przychodzimy do teatru, aby być bliżej kultury. 



  

 

Opracowanie: 

Gabriela Frączek, PED NST 

 

105. Co to jest balet? 
 

Termin balet posiada kilka powiązanych z sobą znaczeń 

a) rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany 

przez tancerzy według choreografii z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji, 

b) zespół baletowy (na przykład balet Teatru Wielkiego, obecnie Polski Balet Narodowy), 

c) utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego, 

d) całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju (na przykład: balet romantyczny, balet 

polski). 

Proste formy baletu pojawiły się 200 lat temu na włoskim i francuskim dworze królewskim. Balet 

klasyczny jest tańcem wymagającym wiele lat nauki, wykonywanym a palcach nóg. Rosjanie uczynili 

balet ciekawszym, zaczęli tym tańcem przedstawiać różne historie. Do baletu wymagany jest także 

odpowiedni strój: sukienka, legginsy i specjalne buty balerinki, które odgrywają bardzo dużą rolę w 

tym tańcu. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Barszcz 

 

Źródła: 



• Ciekawe dlaczego burczy mi w brzuchu i inne pytania na temat ciała, Brigid Avison- 

Warszawa, 

• Księga pytań i odpowiedzi, wyd. Arkady-Warszawa 1991, 

• Ilustrowana encyklopedia dla dzieci, Jane Elliot i Colin King, przekład Józef Kołodziej. 

 

106. Do czego jest potrzebny słownik? 
 

Słownik jest to zbiór wyrazów  włożony według pewnej zasady, zwykle alfabetycznie. 

Wyróżniamy: 

- słownik językowy; 

- słownik rzeczowy. 

Słownik językowy zawiera wyrazy występujące w danym języku lub podaje ich tłumaczenie na inny 

język na przykład słownik języka angielskiego, włoskiego, niemieckiego, francuskiego i tym podobne. 

Słownik rzeczowy podaje informacje  o terminach z określonej dziedziny lub kilku dziedzin. 

Przykładem takiego słownika jest encyklopedia oraz leksykon.  

Można powiedzieć, że słownik dostarcza podstawowych informacji, do których dzięki alfabetycznemu 

ułożeniu można szybko dotrzeć. Słownik jest dla człowieka źródłem wiedzy. 

 

Opracowanie: 

Aleksandra Mioduszewska 

 

Źródła: 

„Encyklopedia  dla dzieci – Polska moja Ojczyzna”, wyd. Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1979 

 

107. Dlaczego ludzie świętują swoje urodziny? 
 

Urodziny to święto, zwyczaj świątecznego obchodzenia rocznicy dnia, w którym ktoś się urodził. 

Zwykle wiąże się ze składaniem życzeń i wręczaniem prezentów jubilatowi. 



Obchodzenie urodzin wywodzi się z religii starożytnego Rzymu, jest to święto ku czci Geniusza. Z tego 

powodu było pierwotnie tępione przez chrześcijan, którzy zamiast tego woleli obchodzić imieniny i 

rocznicę śmierci.  

Tradycyjnym elementem obchodów urodzin jest tort urodzinowy, który ozdobiony jest specjalnymi 

świeczkami w liczbie odpowiadającej wiekowi jubilata. Jubilat ma za zadanie zdmuchnąć świeczki, 

najlepiej wszystkie za jednym razem. Innym zwyczajem jest śpiewanie jubilatowi specjalnej piosenki - 

w Polsce jest to "Sto lat". 

Urodziny są szczególne ważne z jednego podstawowego względu. Jako, że w tym dniu najważniejsza 

jest jedna osoba i jej relacje z otoczeniem: jej uczucia i szczęście. Czasami więc, łatwiej jest wyrazić 

nasze myśli i uczucia wobec jubilata w ten dzień, niż w jakikolwiek inny. A oprócz tego w ten jeden 

dzień mamy prawo do nieograniczonej radości. W wielu rodzinach istnieje tradycja świętowania 

urodzin. Zazwyczaj każde takie święto upamiętniamy poprzez zdjęcia, nagrania video itp. 

 

Opracowanie: 

Marlena Lipiec 

 

Źródła: 

• Roth G. D.: Pogoda i klimat. Przeł. Z. Woliński. Świat Książki. Warszawa 2000 

• Wydawnictwo: Aksjomat. „Dlaczego trawa jest zielona?- odpowiedzi na kłopotliwe pytania 

zadawane przez dzieci” ISBN: 83-7118-204-X 

 

108. Kiedy ludzie zaczęli używać noża i widelca? 
 

Nie do dziś wiadomo, że historia sztućców sięga czasów pierwotnych. Nawet w epoce kamiennej 

ludzie zaczęli posługiwać się przedmiotami przypominającymi swym wyglądem nóż, który został 

wykonany z krzemienia. Taki model używany był wówczas jak narzędzie pracy. Także w kulturach 

starożytnych nóż był doskonale znany. Wówczas ostrze używane było jako narzędzie dzięki, któremu 

można było do ust podać kawałek pożywienia. Dopiero na przełomie wieku XVI i XVII zmianie zaczął 

ulegać wygląd noża. Powstał bowiem nóż stołowy posiadający zaokrąglone ostrze, towarzyszące nam 

do dziś, bez którego nie wyobrażamy sobie zrobienia kanapki. Widelec pojawił się nagle w IV wieku w 

Bizancjum, późniejszym Konstantynopolu, zwanym dzisiaj Stambułem. Zagadką pozostaje jak doszło 

do jego powstania, wiemy jednak, że Bizantyjczycy używali widelców we wczesnym średniowieczu. W 

XI wieku, gdy bizantyjska księżniczka wyszła za mąż za dożę Wenecji, zabrała małe, dwuzębne, złote 

widelce ze sobą. Wenecjanie byli zachwyceni widokiem żony doży, nadziewającej jedzenie tymi 

urzekającymi narzędziami. Niektórzy członkowie włoskiej arystokracji zaczęli używać widelców w 

czasie posiłku, choć ogólnie rzecz ujmując narzędzie to nie robiło wielkiej furory w Europie. Pierwszy 

widelec został przywieziony do Anglii przez pisarza Thomasa Coryate, który dostał go w prezencie w 



czasie podróży na kontynent. A mimo to aż do XVIII wieku mieszkańcy Wysp Brytyjskich nadal gardzili 

widelcem. Irlandzki duchowny i poeta Jonathan Swift uważał, że :,,palce zostały stworzone przed 

widelcami, a ręce przed nożami”. Żaden z pierwszych kolonizatorów nie przywiózł ze sobą widelca do 

Ameryki. Pierwsza wzmianka o widelcu pochodzi z 1630 roku, kiedy to gubernator John Winthrop ze 

stanu Massachusetts zaczął go używać w czasie posiłków. Amerykanie odczuwali taka samą niechęć 

wobec nowomodnego narzędzia, jak ich kuzyni zza oceanu. Pierwsze widelce miały dwa zęby, które 

dzieliła dość duża odległość. W rezultacie kawałki jedzenia często spadały przez tę szczelinę. Pod 

koniec XVII wieku francuzi dołożyli więcej zębów i nadali im nieco wklęsły kształt, dzięki czemu 

narzędzie to mogło służyć do nabierania jedzenia, a nie tylko do nadziewania go. 

 

Opracowanie: 

Natalia Strózik 

 

Źródła: 

• Thomas J.Craughwell, Wielka księga wynalazków, Bellona, str.118. 

• http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/gazetki028.php 

 

109. Co robić, gdy ktoś krzywdzi mojego przyjaciela? 
 

Przyjaciel to bardzo ważna osoba. Nie wolno ignorować jego problemów i próśb o pomoc. Nie 

możemy być obojętni widząc, że nasz przyjaciel cierpi.  

Przemoc występuje wtedy gdy ktoś silniejszy, bardziej pewny siebie krzywdzi słabszego. Jest zawsze 

wtedy, gdy ktoś robi to specjalnie, z intencją, kiedy dokuczanie się powtarza. 

Jeśli widzisz, że ktoś zaczepia Twojego przyjaciela i on nie umie sobie z tym poradzić, nie potrafi się 

obronić możesz zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze gdy ktoś go zaczepia stań w jego obronie. Powiedz 

wprost „Dajcie mu spokój”, „Zostawcie go”. Jeśli boisz się reakcji ze strony tych, którzy dokuczają 

możesz spróbować pocieszyć przyjaciela po całym zajściu. Twój przyjaciel powinien wiedzieć, że może 

zawsze na Ciebie liczyć i nigdy go nie odrzucisz. On z pewnością na to liczy. Możesz porozmawiać z 

nim o czymś innym, żeby zapomniał o całym niemiłym zajściu. Powiedz mu, że dla Ciebie on jest kimś 

ważnym.  

Możesz  także namówić pozostałych kolegów by pomogli Ci go bronić w razie potrzeby. Gdy słyszysz, 

że ktoś przezywa lub wyśmiewa się z Twojego przyjaciela powiedz otwarcie, że tak się nie powinno 

zachowywać, to może sprawić przykrość drugiej osobie. Możesz powiedzieć kim jest dla Ciebie Twój 

przyjaciel i , że nie życzysz sobie wysłuchiwać takich wyzwisk na jego temat. Twój przyjaciel powinien 

wiedzieć, że może liczyć na twoje wsparcie. 



Jeżeli sytuacja ciągle się powtarza możesz powiedzieć o tym jakiemuś zaufanemu dorosłemu. 

Sprawcy liczą na to, że żaden z dorosłych nie dowie się o niczym. Winni są Ci, którzy atakują. Nie bój 

się, że będziesz miał problemy jeśli o tym powiesz. Nie dajcie się zastraszyć. Nikt nie ma prawa 

krzywdzić drugiej osoby. Możesz poprosić o pomoc wychowawcę, zaufanego nauczyciela lub inną 

osobę ze szkoły. Możesz iść razem z przyjacielem aby do dorosłych udać się we dwójkę. W ten sposób 

dodasz mu otuchy . Można także o tej sytuacji powiedzieć rodzicom. Dorosły do którego się zwrócisz 

z pewnością pomoże rozwiązać problem. 

Twój przyjaciel musi wiedzieć, że lubisz go za to jaki jest i nie zmieniłbyś go na innego.  

 

Opracowanie: 

Katarzyna Badzińska, Grupa G 

 

Źródła: 

• http://www.szkolabezprzemocy.pl/895,jak-pomagac-uczniom-ktorzy-doswiadczaja-

przemocy-w-szkole 

 

Co robić, gdy ktoś krzywdzi mojego przyjaciela?: 

-  zaproponuj własną pomoc, albo chociażby to że jesteś przy nim, 

-  powiedz, żeby poinformował osobę przez którą jest krzywdzony, że nie odpowiada mu to co robi, 

-  jeśli możesz poproś kogoś o pomoc lub wsparcie, 

-  powiedz, że nie jesteś winien, że to spotyka; nikt nie zasługuje na takie traktowanie. I nikt nie ma 

prawa cię tak traktować. 

Sposoby na przemoc:  

� spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy 

� staraj się wyglądać na pewnego siebie 

� ćwicz swój głos - odpowiadaj pewnym i mocnym głosem 

� jeśli ci dokuczają - najlepiej odejdź. 

� spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jest często najlepszą "bronią" na agresję. Jeśli potrafisz 

śmiać się w takiej sytuacji, sprawcy widzą, że się niczym nie przejmujesz. 

� spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że nie dosłyszysz ("Co 

mówicie? Głośniej. Ale, że co ja robię? Nic nie słyszę. itd.) 



� powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł się o wiele 

lepiej, gdy podzielisz się swoim zmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. 

� poradź się rodziców lub kogoś bliskiego.  

 

Opracowanie: 

Danuta Banach, PED NST 

 

Źródła: 

• Ewa, Hubert Czemierowski  „Psychologia w szkole” – 2005r. nr 3 s. 21-25; 

http://www.zss5dg.com/strona_zss5dg/pomoce/znalezione/przemoc_w_szkole.htm 

 

110. Co zrobić, gdy ktoś obcy proponuje mi podwiezienie? 
 

Każdy z nas, nawet Ty, zna wielu dorosłych. Większość z nich to dobrzy i mili ludzie. Lecz zdarza się 

też tak, że niektórzy, zwłaszcza ci, których nie znamy, w pewnych okolicznościach nie są dobrymi 

ludźmi. Nigdy nie wiemy jaka jest osoba, którą spotykamy w szkole, na ulicy czy w sklepie, dlatego 

należy być ostrożnym. Pewnych rzeczy jednak nigdy nie wolno nam robić. Jest możliwe, że pewne 

obce osoby chcą nam pomóc lub sami potrzebują pomocy (np. we wskazaniu drogi) lecz nigdy nie 

wiemy kim dana osoba jest, dlatego też należy unikać kontaktów z osobami nieznajomymi. Gdyby: 

- padał deszcz a jakiś nieznajomy zaproponował Ci podwiezienie do domu 

- ktoś podszedł do Ciebie na placu zabaw i powiedział np. „Mój piesek zaginął. Pomożesz mi go 

szukać?”  

- osoba, której nie znasz zawołała Cię po imieniu i powiedziała, że Twoja matka prosiła ją, aby Cię 

odebrać ze szkoły 

- ktoś długo za Tobą szedł 

Nigdy nie zgadzaj się na to, aby iść gdziekolwiek z taką osobą. Staraj się z nią nie rozmawiać, a jeśli to 

możliwe powiedz znajomemu dorosłemu, że dana osoba Cię zaczepia. Gdy wokół nie ma nikogo kogo 

znasz i mógłbyś poprosić o pomoc a ta obca osoba bardzo by nalegała abyś z nią poszedł lub nawet 

złapie Cię z całej siły- jeśli to możliwe ucieknij jak najdalej, jeśli nie masz gdzie- krzycz. Natychmiast 

wołaj: „Nie znam tej osoby!”. A jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto by widział co się dzieje, krzycz „Pali 

się!”, dopóki dana obca osoba nie odejdzie lub ktoś się Tobą nie zainteresuje. Należy pamiętać aby 

nigdy i nigdzie nie iść z obcą osobą, cokolwiek by nam mówiła. Nie ważne czy pada deszcz czy mamy 

daleką drogę do domu, bezwzględnie nie wolno rozmawiać nam z obcymi ani wsiadać z nimi do 

samochodu. Najlepiej jednak jest starać się zawsze unikać takich sytuacji. Dlatego: 



- „Nigdy nie zgadzaj się na podwiezienie, nawet jeśli osoba ta mówi Ci, że Twoja rodzina prosiła ich, 

aby Cię odebrali” 

- „Nigdy nie baw się w zaułkach, miejscach opustoszałych i bardzo oddalonych od domu” 

- „Nigdy nie idź z nieznajomym, który proponuje Ci jakąś grę, zabawki, jedzenie, słodycze czy dobrą 

zabawę” 

- „Nigdy nie chodź sam do toalety na stacjach benzynowych, w kinie, w restauracjach czy w innych 

miejscach publicznych” 

 

Opracowanie: 

Ewelina Charzewska gr. G 

 

Źródła: 

• C. E. Schaefer, T. Foy Digeronomo (przeł.B. Horosiewicz) „ Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo 

ważnych sprawach” wyd. Media Rodzina, Poznań 2002 

 

Co zrobić, gdy ktoś obcy proponuje ci podwiezienie? 

Nigdy nie wsiadaj do samochodu osoby, której nie znasz. 

Odmów,  powiedz, że widzisz już kogoś bliskiego, kto po Ciebie idzie. Możesz tez powiedzieć, że do 

domu masz już blisko, a tata patrzy przez okno. 

Gdy ktoś próbuje cię zatrzymać, uciekaj tam, gdzie są ludzie 

 

Opracowanie: 

Urszula Frączek, PED NST 

 

111. Dlaczego nie powinienem brać prezentu od obcego? 
 

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci powinniśmy ich uczulić, aby nie 

przyjmowały żadnych prezentów od obcych: słodyczy, soczków, owoców, zabawek. Owe prezenty 

mogą  być niewiadomego pochodzenia oraz nie wiemy co osoba obca, która chce dać nam prezent 

ma w zamiarze. Nie powinniśmy się też sugerować oraz słuchać obietnic „chodź, ze mną dostaniesz 

to lub tamto, pokaże Ci coś ciekawego” ponieważ w efekcie może to przynieść tragedię. Jeśli dziecko 

poczuje zagrożenie ze strony obcego powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc. 



 

Opracowanie: 

Dorota Kawińska 

 

Źródła: 

1.Encyklopedia „Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpowiedzi.” 

2.Encyklopedia „Pytań i odpowiedzi” Brian Williams 

 

112. Dlaczego alkohol szkodzi? 
 

Alkohol pity regularnie i w dużych ilościach, wyniszcza cały organizm. Na jego szkodliwe działanie, 

szczególnie narażony jest mózg, centralny układ nerwowy, wątroba i układ krążenia. Większe ilości 

oznaczają przemianę picia okazjonalnego w okazjonalne upijanie się, a także picie i upijanie się bez 

okazji, w celu poradzenia sobie z problemami życia codziennego. To ostatnie jest uzależnieniem od 

alkoholu, ale u osób, które mają wrodzoną lub społecznie odziedziczoną tendencję do uzależnienia, 

zaczyna się ono zupełnie niewinnie, postępując niepostrzeżenie i niezauważalnie. 

 

Opracowanie: 

Anna Górska, PED NST 

 

Źródła: 

• Brian Williams -,,Encyklopedia pytań i odpowiedzi ‘’ wyd. DELTA 

 

113. Dlaczego palenie papierosów szkodzi? 
 

Palenie stanowi największe, śmiertelne zagrożenie dla zdrowia na świecie.  

W dymie tytoniowym występuje pod postacią gazu lub cząsteczek ponad 4000 związków 

chemicznych. Badania udowodniły, że ponad 40 czynników ma działanie rakotwórcze. Dym 

papierosowy inhalowany przez palacza wywiera szkodliwy wpływ na prawie wszystkie organy: 

podrażnia błonę śluzową jamy ustnej, przełyku i żołądka; ma właściwości alergizujące, zatruwa układ 

oddechowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy, trzustkę, pęcherz moczowy, oraz rakotwórczych zmian 

komórkowych. Każdy wypalony papieros powoduje w organizmie niekorzystne zmiany. Niszczenie 



zdrowia jest więc stałym, codziennym procesem, a stan chorego pogarsza się z każdym kolejnym 

papierosem. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Kucińska   

 

Źródła: 

• Michalak A., Szarf M.: Dlaczego... Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Publicat. Poznań 

2007. 

• Matthews R., Smith N.: Łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Przeł. H. Turczyn-Zalewska. 

KDC. Warszawa 2003. 

 

 

TECHNIKA 
 

114. Jak powstał metr i kilogram? 
 

Mierzyć - to dokonywać  pomiarów  jakąś ustaloną wielkością zwaną jednostką miary.  

Ważyć -to znaczy sprawdzać ciężar jakiegoś przedmiotu. 

Potrzeba mierzenia pojawiła się wraz z powstaniem społeczności ludzkich. Zaistniała zatem i potrzeba 

przyjęcia jakichś jednostek, do pomiarów długości, oraz masy. Trzeba więc było jakieś jednostki miar 

wynaleźć i upowszechnić. Ówcześni, ludzie, do mierzenia długości przedmiotów, używali części 

swojego ciała: palca, dłoni, ramienia, rozciągniętych ramion, stopy, kroku. Stosowanie takich miar 

było jednak powodem wielu sporów i oszustw. Przecież ludzie różnili się między sobą a więc i 

długości ich ramion, stóp czy kroków, były rozmaite. Wraz z rozwojem społeczeństw, jednostki miar 

stawały się coraz bardziej nowoczesne.  Około 50 lat temu powstał układ, który opracował jednostki 

miar. Znalazł się w nim metr, który do dzisiaj jest stosowany wśród wszystkich ludzi,  jako 

podstawowa jednostka miar. 

Podobna sytuacja zaistniała, jeśli chodzi o jednostki masy.   Pierwotnie kilogram był określany jako 

masa 1 litra wody. Ale woda to dosyć skomplikowana substancja, która w różnych stanach może mieć 

inną masę, więc trudno byłoby utrzymać stabilność takiej jednostki. Następnie próbowano ważyć za 

pomocą porównania masy danego przedmiotu z ilością sypkiego grysiku, lub podobnej substancji, 



lecz taka metoda nie powiodła się.  Ustalono, że jednostką masy będzie kilogram, który podobnie jak 

metr został wprowadzony do układu i jest powszechnie stosowany. 

 

Opracowanie: 

Monika Raczyńska GR.E 

 

Źródła: 

• Podręczna Encyklopedia PWN, Warszawa 2002 

• Encyklopedia Techniki 

 

115. Jakie były pierwsze narzędzia ? Kto je wynalazł? 
 

Nie od dziś wiadomo, że jednym z najstarszych i najprostszych narzędzi był właśnie sierp. Mimo 

upływu lat jego konstrukcja wcale się nie zmieniła, ale modyfikacji ulegały materiały z jakiego był 

zrobiony. Wszystko to dla zwiększenia jego wytrzymałości i wydajności.  

Dopiero później wynaleziono kosę, która w dosyć znacznym stopniu ułatwiała pracę ludziom, gdyż nie 

trzeba było się schylać. Później do kosy doczepiono także grabie ułatwiające układanie plonu zaraz po 

skoszeniu. Niemniej jednak pierwszym urządzeniem do zbierania kłosów był dwukołowy wóz, którego 

przednia część posiadała przymocowane grzebienie. Urządzenie to było najczęściej pchane przez 

zwierzę pociągowe ,  znane też są prymitywne pługi jak i sochy, których zadaniem było ułatwienie 

pracy na roli. 

 

Opracowanie: 

Karolina Starnawska  

 

Źródła: 

• http://artelis.pl/artykuly/27488/pierwsze-narzedzia-i-maszyny-rolnicze-przeznaczone-do-

zniw 

 

116. Dlaczego niektóre ołówki są miękkie, a inne twarde? 
 



Ołówek to podstawowe, znane każdemu narzędzie do rysowania. To, że jedne są twarde, a inne 

miękkie ma bardzo duże znaczenie. Dzieli się je tak, ze względu na zastosowanie. Do innych celów 

używa się ołówków miękkich a do innych twardych. 

Do rysowania bardziej przydatne są ołówki miękkie. Ich ostrza szybciej się tępią, ale za to umożliwiają 

tworzenie linii o różnych grubościach i odcieniach. Najczęściej stosuje się je do rysowania grubych 

linii. Ołówki miękkie pozostawiają ciemny ślad, niekiedy nawet smoliście czarny, a intensywność tego 

śladu zależy od siły nacisku. Ślady miękkich ołówków można łatwo rozcierać tworząc różne odcienie, 

a w razie pomyłki  usunąć je gumką. 

Ołówki twarde i bardzo twarde znajdują zastosowanie w rysunku technicznym przy sporządzaniu 

różnego rodzaju planów i projektów np. domów, mostów, urządzeń technicznych. Można nimi kreślić 

bardzo cienkie i precyzyjne linie. Nie rozmazują się, są odporne na łamanie, wolniej się tępią, długo 

zachowują ostrość, dlatego można nimi rysować linie o jednakowej grubości. Mocniej kreślone linie 

trudno wymazać i pozostają po nich czasem wgłębienia, mogą nawet uszkadzać delikatniejsze gatunki 

papieru. 

Aby łatwo poznać, który ołówek jest miękki, a który twardy, wprowadzono odpowiednie ich 

oznakowanie. 

Ołówki miękkie oznakowane są literą „B”, ołówki twarde literą „H”. Oprócz liter są jeszcze cyfry 

informujące o stopniu miękkości lub twardości. 

Od 9B (najbardziej miękki, a kreska najciemniejsza) do B (najtwardszy z miękkich ołówków). 

H – twardy do 10H – najbardziej twardy. 

Między ołówkami znajdują się ołówki o średniej twardości: HB i F – najczęściej stosowane, dobre do 

pisania. 

Oprócz tych oznakowań można się jeszcze spotkać  z oznakowaniem tzw. ołówków zwykłych od 1 do 

4. 

ołówek nr 1  odpowiada miękkiemu 2B 

ołówek nr 2  - ołówkowi HB 

ołówek nr 3 – twardemu H 

ołówek nr 4 – 3H 

 

Opracowanie: 

Malwina Kalita    rok II, gr. D 

 

Źródła: 



• Orłowski B. – Zwykłe i niezwykłe losy wynalazków. LSW. Warszawa 1989 

• www.yadis-art.blogspot.com 

• www.cafeart.pl/Rysunek/Kursy 

• www.cartoon.com.pl 

 

117. Dlaczego lodówka ziębi? 
 

Najbardziej popularnym urządzeniem chłodniczym jest chłodziarka szafowa, czyli lodówka. Lodówka 

służy do przechowywania żywności w gospodarstwach domowych i sklepach. 

Od czasów starożytnych chłodzono napoje i żywność śniegiem i lodem. Pierwszą chłodziarkę 

zbudował w 1810 roku uczony John Leslie. Początki praktycznego stosowania chłodziarek miały 

miejsce w latach 50. XIX wieku. Podstawy chłodnictwa przemysłowego stworzył Carl von Linde, który 

skonstruował udoskonaloną amoniakową chłodziarkę sprężarkową. Dalsze usprawnienia 

konstrukcyjne spowodowały obniżenie kosztów produkcji i umożliwiły rozpowszechnienie się 

chłodziarek domowych. Pierwsze lodówki elektryczne pojawiły się w sprzedaży w Stanach 

Zjednoczonych ponad 90 lat temu.  

Chłodziarka zużywa ciepło zawarte w żywności  do zamiany w parę specjalnej cieczy, zwanej 

czynnikiem chłodzącym. Kiedy ciecz paruje, to zawartość chłodziarki się oziębia. Para pompowana 

jest następnie do długiej rury z tyłu chłodziarki, gdzie  następuje jej skraplanie i para ponownie staje 

się cieczą. Oddaje przy tym ciepło zabrane z żywności. W chłodziarkach stosuje się do chłodzenia 

specjalne ciecze zwane freonami. Zamieniają się one w bardzo niskiej temperaturze w parę i 

odprowadzają ciepło od przechowywanej tam żywności. Niepożądanemu podnoszeniu się 

temperatury w lodówce zapobiega zainstalowany w niej termostat, który włącza agregat, gdy 

temperatura podnosi się i wyłącza go, gdy za bardzo spada. Tym samym powoduje, że lodówka nie 

pracuje na okrągło, przez co zmniejsza się zużycie energii elektrycznej. Lodówka musi być 

wyizolowana termicznie. Ciepło z zewnątrz nie może się dostać do wnętrza lodówki. Ciepło dostające 

się do środka lodówki powodowałoby włączenie przez termostat agregatu chłodniczego i pobieranie 

dużych ilości energii, aby agregat mógł pracować bez przerwy utrzymując odpowiednią temperaturę 

wewnątrz lodówki. Dlatego chłodziarka ma specjalną obudowę z materiału izolującego. Zewnętrzna 

obudowa zrobiona jest z cienkiej metalowej blachy, a wnętrze- z wytrzymałego plastyku. Pomiędzy 

nimi znajduje się gruba warstwa izolatora, np. styropianu. Działa on jako zapora dla ciepła z zewnątrz. 

W chłodziarce przetrzymuje się żywność w temperaturze od 1° do 4°C.  Zamrażarka natomiast 

chłodzi o wiele skuteczniej: -18° do -35° C. Dlatego niektóre rodzaje żywności można przechowywać 

w zamrażarkach przez wiele miesięcy. 

 

Opracowanie: 

Sylwia Gregorczyk 



 

Źródła: 

• B. Orłowski, Zwykłe i niezwykłe losy wynalazków; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 

Warszawa 1989 

• D. Burnie, Jak pracują maszyny. Od wynalazku koła do ery robotów; Przeł.: W.J. Bober; BGW, 

Warszawa 

 

118. Dlaczego klej klei? 
 

Klejów na świecie jest całe mnóstwo, ale wszystkie muszą mieć dwie właściwości: przyczepność i 

spójność. Przyczepność oznacza skłonność do przylegania do innych substancji. To dzięki niej klej 

trudno oderwać od materiału. Jednak bez tej drugiej cechy, czyli spójności sklejone rzeczy nie 

trzymały by się razem. Ta właściwość polega bowiem na skłonności cząsteczek kleju do trzymania się 

razem. Dlatego właśnie trudno je od siebie oderwać. 

By te dwie siły miały pełne możliwości działania, klej na początku musi mieć płynną konsystencję. 

Rozpływa się po powierzchni materiału, zapełniając wszystkie pory. Dzięki temu przyczepia się 

mocniej. Na przeszkodzie mogą powstać rożne brudy, przez które klej nie przyczepia się do materiału, 

lecz do cząstek pyłu czy kurzu. A potem wszystko się rozpada. Dlatego właśnie przed sklejaniem 

trzeba porządnie wyczyścić powierzchnię.  

Następnie klej musi stwardnieć, bo to zwiększa siłę spójności. Twardnienie kleju szkolnego, którego 

dzieci najczęściej używają, polega po prostu na wyparowaniu wody. Dlatego szkolny klej dobrze skleja 

papier, przez który łatwo ucieka para wodna, a gorzej radzi sobie z metalami czy ze szkłem. Gdy 

chcemy skleić materiały nieprzepuszczalne dla wody, należy wykorzystać kleje, które twardnieją w 

inny sposób. Po ich zetknięciu w powietrzem, zaczynają zachodzić bardziej skomplikowane reakcje 

chemiczne, takie jak np. łączenie się cząsteczek w dłuższe łańcuchy. Dopiero dzięki temu wszystko 

trzyma się mocno. 

 

Opracowanie: 

Karolina Gołębiowska, grupa D 

 

Źródła: 
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119. W jaki sposób ogromny samolot utrzymuje się w powietrzu? 
 

Wyjaśnienie tego problemu jest następujące, przekrój skrzydła samolotu przypomina swoim 

kształtem „położoną na boku” łzę o spłaszczonej podstawie. Szeroki, zaokrąglony koniec skrzydła 

zwrócony jest do przodu samolotu, natomiast spłaszczony, cienki do tyłu. Ten kształt skrzydła 

określany jest mianem profilu lotniczego lub aerodynamicznego. Względem lecącego samolotu 

powietrze porusza się do tyłu. Powietrze to dzieli się na dwa strumienie, z których jeden przepływa 

nad skrzydłem samolotu, a drugi pod nim.  

 

 

Powietrze poruszające się nad górną powierzchnią skrzydła przebywa dłuższą drogę. Porusza się więc 

szybciej, a to powoduje, że ciśnienie powietrza panujące nad skrzydłem jest mniejsze od ciśnienia 

panującego pod skrzydłem. Na skutek różnicy ciśnień powstaje tzw. siła nośna zwrócona ku górze, 

powodująca unoszenie samolotu. 

 

Opracowanie: 

Aneta Wosztyl 

 

Źródła: 
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120. Dlaczego prąd elektryczny jest niewidoczny? 
 

Stacjonarne ładunki elektryczne nazywamy elektrycznością statyczną.  

Ładunek elektryczny może przepływać przez pewne materiały.  

To nazywamy prądem elektrycznym, używa się go do napędzania wszelkiego rodzaju urządzeń, od 

żarówki aż po komputery. Żeby prąd mógł płynąć, musi istnieć obwód elektryczny, nieprzerwana 

pętla,  

po której rozmieszcza się ładunek. Siłą elektromotoryczną może być bateria albo generator. Materiał 

musi być dobrym przewodnikiem  

np. miedź to znaczy musi przenosić łatwo ładunek. W każdym dobrym przewodniku niektóre 

elektrony są wolne. Kiedy zamknie się obwód, wolne elektrony pokonują w ten sposób małą 

odległość, obijając się  

o siebie i przekazując ładunek. Żeby popłynął prąd na jednej końcówce obwodu musi być większa 

liczba elektronów niż na drugiej.  

Tę różnicą zwaną różnicą potencjałów tworzy bateria generatora, mierzy się ja w woltach. Natężenie 

przepływu prądu zależy nie tylko od napięcia ale i od oporu obwodu czyli od tego jak dalece 

powstrzymuje on przepływ elektryczności. Opór mierzy się w omach. Prąd elektryczny jest 

niewidoczny ponieważ jest niebezpieczny i zagrażałby naszemu zdrowiu, dlatego my go nie widzimy, 

nie dotykamy a  mimo wszystko prąd przepływa przez nasze urządzenia elektryczne.  

 

Opracowanie: 
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Źródła: 

• ”OXFORD Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży” wyd. Delta  
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121. Jak się robi i z czego kolorowe kredki? 
 

Wszyscy uwielbiamy malować kredkami. Nie każdy jednak wie jak wygląda ich produkcja i z czego są 

zrobione. Kredki można podzielić na ołówkowe, pastelowe i świecowe. 



Wyprodukowanie tradycyjnej, drewnianej kredki ołówkowej trwa od czterech do pięciu dni. Różne 

składniki wykorzystywane do produkcji wkładów są ważone, mieszane i podgrzewane. Masę, czyli 

specjalną glinkę kaolinową – miesza się z woskiem i pigmentami (czyli barwami). 

 Po wytworzeniu wkładu musi on zostać osadzony w drewnianym korpusie. Drewno dociera z fabryki 

w formie niewielkich desek. Na początek maszyna wycina w deseczkach rowki na grafity. Rowki 

pokrywane są warstwą kleju. Następnie umieszcza się w nich grafity. Druga deska z wyciętymi 

rowkami przyklejana jest do pierwszej i przytrzymywana prasą. W tej formie sklejone deski 

przepuszczane są przez maszynę zwaną strugarką wzdłużną, która wycina z drewna gotowe kredki.                

Kredki muszą jeszcze zostać ozdobione. Nakłada się na nie warstwy farby, aby było wiadomo jakiego 

koloru jest kredka. Następnie są temperowane w specjalnej maszynie.  

Teraz wystarczy tylko zapakować ołówki w pudełko lub foliowe opakowanie i są one już gotowe do 

tworzenia najpiękniejszych rysunków! 

 

Opracowanie: 
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Źródła: 
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122. Dlaczego widzimy swoje odbicie w lustrze? 
 

Lustra inaczej zwane zwierciadłami to płaszczyzny wygładzone, które padające na nie światło odbijają 

w ten sposób, że odtwarzają dla wzroku znajdujące się przed nimi przedmioty. Tafle szklane do 

wyrobu luster powleka się z jednej strony, tylnej, przetworem nieprzezroczystym np. żywym 

srebrem, aby tylko jedna strona, przednia, odtwarzała obraz.  

Wszyscy z pewnością widzieliśmy swoje odbicie w lustrze. By oko zobaczyło jakiś przedmiot, 

promienie świetlne wysyłane przez ten przedmiot muszą wpaść do oka. Skoro w lustrze widzimy 

siebie, do oka wpadają promienie wysyłane przez nas samych. By to jednak było możliwe muszą one 

zawrócić – odbić się od lustra. Światło od takich wypolerowanych przedmiotów jakim jest lustro nie 

odbija się byle jak, lecz w sposób uporządkowany. Spełnione jest wówczas pewne prawo, które 

zwane jest prawem odbicia.  

 

Opracowanie: 
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123. Jak rozchodzi się ciepło 
 

Energia cieplna rozprzestrzenia się. Ciepło przemieszcza się ze środowiska, gdzie jest go więcej, do 

środowiska, gdzie jest go mniej tak długo, aż jego poziom ulegnie wyrównaniu. 

Energia cieplna przemieszcza się na trzy sposoby: 

przewodzenie 

Mówiąc, że jakaś substancja jest dobrym przewodnikiem ciepła mamy na myśli to, że przekazywanie 

energii z cząsteczki na cząsteczkę odbywa się szybko. 

unoszenie się (konwekcja) 

Jest podstawowym sposobem przekazywania energii w cieczach i gazach. Ciecz, której temperatura 

wzrasta, rozrzedza się, zwiększa się jej objętość i zmniejsza się gęstość, co powoduje, że ciecz o 

wyższej temperaturze przemieszcza się ku górze, a ciecz zimniejsza zostaje na dole. 

promieniowanie (radiacja) 

Pozwala na przekazywanie energii między ciałami, które rozdziela próżnia- taka sytuacja ma miejsce 

w przypadku Słońca i Ziemi. 

 

Opracowanie: 
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124. Dlaczego żyletka jest taka ostra? 
 



Żyletka to ostrze maszynki do golenia, która umożliwia usuwanie zarostu na twarzy      i owłosienia z 

innych części ciała w bezpieczny sposób, znacznie redukując możliwość zranienia, nawet jeśli jest 

używana przez osobę niedoświadczoną. 

Już tysiące lat temu mężczyźni zaczęli golić zarost ostrymi kawałkami krzemienia (kamieni), a potem 

brązu, w końcu zaś metalowymi ostrzami. Do produkcji żyletek używa się stalowej taśmy o grubości 

przeciętnego włosa. By nadać jej twardość i zabezpieczyć przed rdzą (psuciem się, niszczeniem) 

rozgrzewa się ją, a następnie wkłada się ją do zimnej wody.  

Powierzchnia tnąca powstaje w wyniku ostrzenia. Taśma przechodzi przez trzy zestawy kół 

ostrzących, każdy następny jest dokładniejszy od poprzedniego. Koła ustawione są pod różnym 

kątem, by uzyskać w przekroju łuk. Taki kształt zapewnia ostrzu większą ostrość. Ostrość żyletki 

wyraża długość promienia łuku na końcu ostrza. Po zaostrzeniu żyletki jej brzegi poleruje się 

wirującymi tarczami, które są pokryte skórą. Oglądając ostrze pod mikroskopem jednak widzimy, że 

nadal jest ono chropowate i tarcie może spowodować zahaczanie się włosków. 

Żeby ochronić powierzchnię tnącą, ostrze pokrywa się kolejno: chromem, materiałem ceramicznym i 

teflonem- jest to tworzywo śliskie jak lód, którym pokrywa się też patelnie. Chrom chroni przed 

korozją (zniszczeniem), warstwa materiału ceramicznego opóźnia zużycie, a teflon daje poślizg. Każda 

z tych warstw ma mniej niż jedną stutysięczną milimetra grubości,  a więc jest ona bardzo, bardzo 

cienka. 

Polska nazwa żyletki  wywodzi się od nazwiska amerykańskiego wynalazcy Kinga Campa Gillette’a,  

który w 1904  roku wynalazł maszynkę do golenia z wymiennym ostrzem dwustronnym (żyletka). 

Do naszych czasów maszynki na takie żyletki dotrwały bez większych zmian. Ostrza jednostronne są 

produkowane również do dziś. Przez lata dodano jedynie nowe kształty otworów wewnętrznych. 

 

Opracowanie: 
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125. Jak powstaje zdjęcie? 
 



Kiedy robimy zdjęcie, migawka aparatu fotograficznego otwiera się i po chwili zamyka pozwalając, 

aby światło padało na kliszę przez określony czas. Obiektyw służy do ustawiania ostrości (można to 

robić automatycznie lub ręcznie). Ilość światła wpadającego do aparatu zależy od wielkości apertury 

(jasności obiektywu). Kiedy światło pada na kliszę, wywołuje ono reakcję substancji chemicznych, 

które ją pokrywają. Inne chemikalia służą do wywoływania negatywu, na którym barwy są odwrotne 

w stosunku do rzeczywistych. Następnie wykonuje się odbitki na specjalnym papierze, przepuszczając 

światło przez negatyw (negatyw jest przeciwieństwem jasności tonów z uwzględnieniem pełnej skali 

dynamiki nośnika np. dla jasnego obrazu negatyw będzie ciemny). Ostateczny obraz to pozytyw 

(kolory odpowiadają barwom rzeczywistym). Obiektyw aparatu skupia światło z fotograficznego 

obiektu i rzuca jego odwrócony obraz na błonę filmową przy tylnej ściance aparatu. Przesłona 

aparatu ma nakładające się na siebie segmenty, które tworzą mniejszy lub większy otwór. Przy 

większej przesłonie aparatu wchodzi więcej światła. Wszystkie aparaty fotograficzne niezależnie od 

tego czy są niezwykle skomplikowane, czy prost, działają na tej samej zasadzie. Kiedy, chcąc zrobić 

zdjęcie, naciskamy przycisk, otwieramy migawkę i na krótką chwilę wpuszczamy do ciemnego 

wnętrza przepuszczone przez obiektyw światło. W tym momencie promienie tworzą na 

światłoczułym filmie w naszym aparacie odwrócony obraz fotografowanej sceny.  

 

Opracowanie: 
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126. Jak duży jest atom? 
 

Słowo ,, atom ” było używane już w starożytnej Grecji na określenie najmniejszej niepodzielnej 

cząstki. Jest to podstawowy składnik materii. Trudno jest sobie wyobrazić jego rzeczywiste rozmiary. 

Można go jedynie zobaczyć przy użyciu specjalistycznych urządzeń na przykład przy pomocy 

skaningowego mikroskopu tunelowego. Zbudowany jest z jądra atomowego wokół którego krążą  

dodatnio naładowane protony i elektrycznie obojętne neutrony. Sir Joseph John Thomson po 

odkryciu elektronu zaproponował tzw. model puddingu śliwkowego budowy atomu. Zgodnie z tym 

modelem elektrony to ,, śliwki ” naładowane ujemnie, równomiernie zanurzone w dodatnio 

naładowanym ,, puddingu”. Są w ciągłym ruchu. 

Wiedząc co to jest atom zastanówmy się nad tym jaką ma wielkość. Jest tak mały, że można by 

zmieścić dwa miliardy atomów w kropce na końcu tego zdania. 



Średnica atomu to około dziesięć milionowych milimetra, a  waga 100 bilionowych bilionowej części 

grama. Najmniejszy jest atom wodoru, największy-meitner. Można sobie to wyobrazić na 

następujących przykładach: 

- ludzki włos ma średnicę ok. miliona atomów węgla; 

- kropla wody zawiera ok. 2 tryliardów atomów tlenu i dwa razy więcej atomów węgla; 

- albo kiedy powiększymy jabłko do rozmiarów Ziemi, to atomy jabłka miałyby rozmiary mniej więcej 

wielkości obecnego jabłka; 

- gdyby cząsteczka wody była wielkości ziarenka grochu to szklanka takiej wody musiałaby mieć 

wysokość ok. 15 000 km, a promień jej dna ok. 300 km. Szklanka byłaby 1695 razy wyższa niż 

najwyższy szczyt świata, Mount Everest (8848m). 

Tak więc pomimo tego, że każdy pierwiastek chemiczny ma inną wielkość atomu, to i tak żadnego z 

tych atomów nie można zobaczyć ludzkim okiem. 

 

Opracowanie: 
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Jak duży jest atom? 

Atomy są zbyt małe by dostrzec je gołym okiem, zastosowanie mikroskopu elementarnego 

umożliwiło jednak uczonym ich sfotografowanie. Wyglądają one jak rozmazane białe punkty. Jądro 

atomu jest 10 000 razy mniejsze niż sam atom, elektrony zaś jeszcze mniejsze. Zatem atomy są 

bardzo małe.  
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127. Jak działa huśtawka? 
 

Huśtawka jest to urządzenie przeznaczone do zabawy z ruchomym elementem na którym znajduje 

się miejsce dla jednej lub kilku osób.  

Jednak zastanawiające jest to jak ona działa. Można wyróżnić kilka rodzajów huśtawek. Jedne z nich 

działają na zasadzie równoważni. Zbudowane są z deski podpartej w środku. Równowagę można 

uzyskać wówczas, kiedy po jej obydwu stronach działają takie same siły. Im ktoś jest cięższy, tym z 

większą siłą działa na huśtawkę. Jeżeli po przeciwnych stronach huśtawki siedzą osoby znacznie 

różniące się ciężarem ciała, wtedy ciężko jest uzyskać równowagę. Ale istnieje na to sposób. Jeżeli 

ktoś z waszych znajomych jest cięższy od was niech przysiądzie się bliżej środka. Jeżeli lekka osoba 

będzie siedziała bardzo daleko od miejsca podparcia huśtawki, a ciężka bardzo blisko to nawet 

dziecko jest w stanie zrównoważyć dorosłą osobę.  

Tak więc istnieją dwa sposoby, aby zrównoważyć huśtawkę: 

- albo na obu końcach siedzą osoby o tym samym ciężarze, 

- albo osoba cięższa siada bliżej środka huśtawki. 

Oczywiście huśtając się chcemy być raz na górze raz na dole, dlatego podczas huśtania odbijamy się 

nogami od ziemi. Wtedy huśtawka chwilowo traci równowagę i raz unosi się do góry, a raz opada na 

dół. 

Drugi rodzaj to huśtawki wahadłowe z wiszącym elementem ruchomym zawieszonym w pionie, który 

wykonuje drgania pod wpływem siły grawitacji. Przeznaczone są dla jednej lub kilku osób w 

zależności od zamocowanego siedziska. Zbudowane są z deski, opony itp. które zawieszone są na 

jednej lub dwóch nierozciągliwych linach, łańcuchach. Urządzenie jest wprawiane w ruch przez 

użytkownika, który w odpowiednim rytmie zmienia swoje położenie ciała lub odpycha się nogami od 

ziemi czy nieruchomych elementów.     

 

Opracowanie: 
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128. Jak moneta lub żeton uruchamia automat? 
 

Posłuchaj Jasiu, automat to urządzenie, maszyna lub ich zestaw, wykonujący samoczynnie cykl 

czynności lub operacji określony konstrukcją lub programem, niewymagające bezpośredniego 

udziału   człowieka.  Dzisiaj dostępne są automaty różnego rodzaju. Jedne działają na monety a drugie 

na specjalne żetony. Te na monety to zazwyczaj automaty spożywcze, np. z napojami lub słodyczami. 

Natomiast automaty na żetony to te tylko dla ludzi, którzy są już dorośli- np. tacy jak ja. Może  to być 

np. gra ‘jednoręki bandyta’ , ale nie przejmuj się, bo to tylko tak brzydko brzmi. W rzeczywistości jest 

zupełnie inaczej. Pytałeś mnie jak moneta lub żeton uruchamia automat… a zatem wrzutniki do 

monet to bardzo proste mechaniczne konstrukcje, ale bardzo starannie wykonane. Na samym 

początku jest sprawdzana grubość i średnica monety. Jest to rozwiązane za pomocą śrub 

regulacyjnych. (tak dokręcamy śruby że większa moneta nie wpadnie). Jeżeli dobra jest średnica i 

grubość moneta wpada na coś w rodzaju miniaturowej wagi. Jest to rodzaj łyżki z odpowiednio 

dobranym ciężarkiem. Wpadająca moneta o ile ma dobrą wagę jest przerzucana przez tą łyżkę do 

pojemnika z kasą i uruchamia się automat. Jeżeli ma mniejszą lub większą masę wrzucana jest do 

otworu zwroty.  Najfajniejsze jest to że nie ma tam żadnej elektroniki tylko sama mechanika 

precyzyjna. Chyba że już się pojawiły nowocześniejsze od tych co ja widziałam. 
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129. Kiedy powstały pierwsze mapy? Jak wykonuje się mapy? 
 

Pierwsze kartograficzne sposoby przedstawiania terenu były znane już w społeczeństwach 

pierwotnych, przed pojawieniem się pisma. Najdawniejsze zabytki — rysunki powierzchni terenu 

wykonane na kłach mamuta, znaleziono na obszarze obecnych południowych Moraw 



(prawdopodobnie powstały ok. 24 tysięcy lat p.n.e.) i środkowej Ukrainy (ok. 11 tys. lat p.n.e.). Z map 

korzystano w VI w. p.n.e. w Babilonii, są też znane chińskie mapy wojskowe z czasów dynastii Han (II 

w. p.n.e.). W starożytności największy rozwój kartografii nastąpił w kręgu kultury greckiej i rzymskiej. 

Geographica hypegezis Klaudiusza Ptolemeusza (II w.) zawierała opis konstrukcji mapy w 

odwzorowaniu stożkowym. W średniowieczu nastąpił upadek kartografii, a mapy stały się 

schematycznymi, idealistycznymi wyobrażeniami świata. Ponowny rozwój nastąpił w XIV–XV w. 

(mapy żeglarskie, portolany), a zwłaszcza w okresie odrodzenia, w związku z rozwojem handlu i 

wielkimi odkryciami geograficznymi. Pierwsze mapy tematyczne (mapy prądów morskich i deklinacji 

magnetycznych) powstały w XVI w. Rozwój w XVII w. szczegółowych pomiarów geodezyjnych 

spowodował pojawienie się nowoczesnych map topograficznych. Wieloarkuszowe mapy 

topograficzne, wykonywane na podstawie szczegółowych zdjęć terenowych, rozpowszechniły się w 

XIX w. i służyły głównie celom wojskowym. Wraz z rozwojem statystyki i nauk społecznych zaczęły się 

ukazywać mapy społeczno-gospodarcze, np. na początku XIX w. mapy rozmieszczenia ludności, 

przestępczości itp., później nastąpił dynamiczny rozwój map tematycznych spowodowany rozwojem 

nauk o Ziemi. Obecnie większość państw rozwiniętych dysponuje mapami topograficznymi w skalach 

od 1:10 000 do 1:500 000, a dla wybranych obszarów także w skalach większych, opracowane zwykle 

w wersjach wojskowej i ogólnodostępnej. W Polsce są dostępne nowoczesne, aktualne mapy w 

skalach 1:10 000 (dla ok. 24% powierzchni kraju), 1:50 000 (dla ok. 58% powierzchni) i 1:500 000, 

wydawane przez Głównego Geodetę Kraju, oraz mapy w skalach 1:100 000 i 1:200 000, wydane przez 

Służbę Topograficzną Wojska Polskiego. 
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130. Jak produkuje sie mapy 
 

Kartografia, nauka o metodach sporządzania, powielania i o zastosowaniu map. Definicja Brytyjskiego 

Towarzystwa Kartograficznego z 1964 podaje, że jest to nie tylko nauka i technologia, ale też sztuka 

sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów naukowych, a także dzieł sztuki. 

Dla celów kartograficznych przyjmuje się, że ziemia jest kulą – pomija się lekkie spłaszczenie 

występujące przy biegunach. W związku z tym najbardziej wierny model kuli ziemskiej to globus. 

Przedstawiony na nim obraz powierzchni Ziemi nie posiada zniekształceń – zachowane są proporcje 

powierzchni, odległości i kątów. Globus daje zatem jak najbardziej realistyczny pogląd na 

rozmieszczenie lądów i oceanów na naszej planecie. Jednak ze względów praktycznych Ziemię na 

globusie przedstawia się tylko w bardzo dużym pomniejszeniu. Aby móc uzyskać dokładniejszy obraz 

Ziemi trójwymiarową powierzchnię kuli rzutuje się na dwuwymiarową płaszczyznę – można wówczas 



tworzyć mapy w dowolnych skalach i w odniesieniu do dowolnych obszarów. Sposób owego 

rzutowania to odwzorowanie kartograficzne. 

Mapę można zdefiniować jako określony matematycznie, pomniejszony obraz powierzchni Ziemi na 

płaszczyźnie, pokazujący rozmieszczenie oraz powiązania różnorodnych obiektów i zjawisk. 

ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE 

Istotą odwzorowania kartograficznego jest sposób przeniesienia obrazu z trójwymiarowej 

powierzchni kuli na dwuwymiarową płaszczyznę. Można tego dokonać rzutując powierzchnię kuli 

bezpośrednio na płaszczyznę lub na pobocznicę bryły obrotowej (stożka lub walca), którą później 

rozwija się na płaszczyźnie. Stąd podział odwzorowań kartograficznych na: 

− azymutalne (płaszczyznowe), 

− stożkowe, 

− walcowe, 

− umowne (modyfikacje trzech w/w).  

SKALA MAPY 

Mapa przedstawia powierzchnię Ziemi w pomniejszeniu. Stopień tego pomniejszenia określa skala 

mapy, którą można wyrazić jako stosunek długości odcinka na mapie do długości tego samego 

odcinka w terenie.  

- skala liczbowa – przedstawiona w postaci ułamka, w którym mianownik określa wielokrotność 

zmniejszenia wymiarów liniowych; skala mapy jest tym mniejsza, im większy jest mianownik ułamka, 

np.   

1 : 100 000 000 – mała skala 

1 : 10 000 – duża skala  

- skala mianowana – wyraża długość odcinka na mapie w odniesieniu do długości tego samego 

odcinka w terenie, np. 

1 cm – 1000 km 

- skala liniowa (podziałka) – to graficzne przedstawienie skali mapy, np. 

GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA 

Generalizacja kartograficzna jest cechą charakterystyczną każdej mapy. Główne czynniki, które ją 

determinują to skala mapy oraz jej tematyka i przeznaczenie. 

Skala decyduje o tym, ile treści może zmieścić się na danej mapie. Wraz ze zmniejszaniem skali 

zachodzi potrzeba eliminacji mniej znaczących obiektów (np. mniejsze miejscowości, rzeki, jeziora i 

in.) – jest to generalizacja ilościowa. Jednocześnie dokonuje się uproszczenia przebiegu linii (np. rzek, 



dróg, poziomic, i in.) – jest to generalizacja jakościowa. Tematyka i przeznaczenie mapy mają wpływ 

na to, które obiekty i w jakiej ilości zostaną na mapie umieszczone.  

ZNAKI UMOWNE – LEGENDA 

Do przedstawiania treści na mapie służą kartograficzne znaki umowne. Dzięki nim możliwe jest 

pokazanie rozmaitych obiektów, procesów i zjawisk, które występują w rzeczywistości. 

Znaki kartograficzne można podzielić na: 

- znaki powierzchniowe, np. 

- znaki liniowe, np. 

- znaki punktowe, np. 

W związku z różnorodnością znaków kartograficznych, konieczne jest ich objaśnienie. Dlatego przy 

każdej mapie powinna znajdować się legenda. Wszystkie użyte znaki są w niej uporządkowane i 

opisane – patrz legendy do przykładowych map w następnym rozdziale (Rodzaje map).   

RODZAJE MAP 

Mapy można sklasyfikować według wielu kryteriów. Na przykład ze względu na skalę: 

- mapy wielkoskalowe (topograficzne, plany miast), 

- mapy średnioskalowe (przeglądowe, samochodowe), 

- mapy małoskalowe (mapy świata). 

Inny podział uwzględnia formę, w jakiej dana mapa występuje: 

- ścienna, 

- składana, 

- atlasowa  

Jeszcze inna klasyfikacja bierze pod uwagę przeznaczenie mapy, np. 

- szkolna, 

- turystyczna, 

- samochodowa, 

Jest też podział w zależności od przedstawianych treści na mapy tematyczne, np. 

- historyczne, 

- geologiczne, 
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131. Jak przewiduje się pogodę?  
 

Od wielu stuleci ludzie starali się przewidzieć pogodę. Obserwowali kolor nieba, zachowanie zwierząt, 

reakcje roślin na zmianę aury. Istnieje wiele przysłów i powiedzeń, wiążących lokalne zjawiska ze 

zmianami pogody. Mówi się na przykład, że nisko przelatujące jaskółki to oznaka zbliżającego się 

deszczu, czerwone niebo o zachodzie słońca zwiastuje silny wiatr następnego dnia. Wiele roślin i 

zwierząt w charakterystyczny sposób reaguje na zmiany pogody, np. szyszki sosnowe otwierają się w 

suche dni, natomiast gdy ma przyjść deszcz - zamykają się. Dziś znamy o wiele pewniejsze metody 

przewidywania pogody, ale mimo to wciąż polegamy na prognozach ludowych, np. góralskich, które, 

choć nie powstają na podstawie rzetelnych badań atmosfery, to jednak stoją za nimi doświadczenia 

wielu pokoleń "obserwatorów" pogody. 

PRZEWIDYWANIE POGODY NA PODSTAWIE OBSERWACJI 

Najdokładniejsza i najbardziej szczegółowa prognoza pogody jest zbyt ogólna, aby przewidzieć stan 

aury w danej chwili i miejscu, w którym się znajdujemy. Istnieje wiele oznak przepowiadających takie 

a nie inne zachowanie się aury: 

• ciśnienie powietrza  

• Słońce i Księżyc  

• tęcza  

• wiatr  

• chmury 

NUMERYCZNE PROGNOZY POGODY 

Badania nad numerycznymi prognozami pogody zainicjował Lewis Fry Richardson (1881-1953). 

Polega ona, na sporządzeniu matematycznego modelu danego zjawiska pogodowego, a następnie 

korzystając z narzędzi analizy matematycznej , odpowiedniemu rozwiązaniu otrzymanych równań. 

Aby wprowadzić swoje pomysły w życie Richardson potrzebował danych z około 2000 stacji 

meteorologicznych.  



Prognozując pogodę trzeba zmierzyć się na bieżąco z olbrzymią liczbą zdarzeń, które w każdej 

sekundzie zachodzą w atmosferze ziemskiej.  W 1947 roku John von Neumann , amerykański 

matematyk, wpadł na pomysł, aby włączyć do służby prognozowania pogody komputery. Szybko 

liczące komputery, z coraz większą pamięcią, sporządzały teraz w ciągu niewielu sekund szczegółowe 

mapy z prognozą pogody. Obecnie z dużą dozą pewności można przewidzieć pogodę na 6 dni 

naprzód, planuje się wydłużenie tego okresu do 10 dni, ale to wymaga zastosowania jeszcze 

doskonalszych maszyn liczących. Modele matematyczne obrazujące zjawiska zachodzące w 

atmosferze były z biegiem lat udoskonalane, w miarę rozwoju techniki komputerowej jak i samej 

wiedzy o tych zjawiskach. 

Matematyczny model zjawisk atmosferycznych zachodzących nad danym obszarem kuli ziemskiej 

stanowi siatkę punktów, w których są określane wszystkie składniki pogody takie jak ciśnienie czy 

temperatura. Punkty takie leżące na jednakowej wysokości nad poziomem morza tworzą tzw. 

powierzchnie liczące. W ten sposób uzyskujemy model trójwymiarowy, jednak do trzech wymiarów 

przestrzennych dochodzi jeszcze wymiar czasowy, wszak pogoda nie pozostaje w bezruchu:) 

Dokładność prognozy pogody zależna jest od gęstości punktów w siatce. W czasach "pionierskich" 

pozioma odległość między punktami powierzchni liczącej wynosiła 381km, obecnie to zaledwie 14km. 

Podobnie wzrosła liczba samych powierzchni liczących - z 5 do 20. Przy zastosowaniu metody 

cyfrowej skróceniu mogły ulec także odcinki czasowe w modelu. Do początkowych równań 

modelowych włączono również procesy, które kiedyś uznano za pomijalne, takie jak : turbulencja, 

konwekcja, promieniowanie, zachmurzenie, wpływ powierzchni ziemi na atmosferę i wiele in.  

Dla opracowywania średnioterminowych prognoz pogody używa się GM, czyli modelu globalnego. W 

modelu tym punkty siatki obejmują całą kulę ziemską, odległości poziome między punktami w siatce 

wynoszą 198km, pionowo występuje 19 powierzchni liczących, przy czym im wyżej, tym są one od 

siebie bardziej oddalone. W każdym punkcie siatki obliczany jest przewidywany rozwój 

poszczególnych elementów meteorologicznych w odstępach 15-minutowych na najbliższe 7 dni. Jako 

wynik uzyskuje się dla każdego elementu wartość średnią przypadającą na kwadrat siatki, tzn. cztery 

sąsiadujące punkty. 

SATELITY METEOROLOGICZNE 

Używanie satelitów rozpoczęło się w latach sześćdziesiątych. W kwietniu 1960 roku Amerykanie 

wysłali na orbitę pierwszego satelitę meteorologicznego Tiros I. Meteorolodzy szybko poznali się na 

olbrzymim znaczeniu tej nowej pomocy technicznej do przewidywania pogody. Dzięki satelitom 

wypełniono luki w globalnej sieci obserwacyjnej, zwłaszcza nad obszarami równikowymi i 

biegunowymi - ważnymi miejscami kształtowania się pogody. Większość satelitów od 1960 roku 

wysłały USA i ZSRR. Duża ich część ma orbity biegunowe, tzn. takie, których płaszczyzna nachylona 

jest do płaszczyzny równika pod kątem 80 i 100 stopni. Satelity poruszają się na wysokościach od 800 

do 1500km, a czas ich obiegu dookoła Ziemi wynosi od 90 do 120 minut. Satelita przelatuje nad 

danym obszarem powierzchni Ziemi dwukrotnie w ciągu doby - raz w dzień, raz w nocy, o tej samej 

godzinie. Od 1966 roku zaczęto umieszczać satelity meteorologiczne na orbitach geostacjonarnych. 

Umieszczony na takiej orbicie satelita znajduje się na wysokości 36000 km, płaszczyzna jego orbity 

pokrywa się z płaszczyzną równika, a okres jego obiegu wokół Ziemi równy jest jednej dobie. 

Skutkiem tego jest przebywanie satelity ciągle nad jednym i tym samym obszarem kuli ziemskiej. 



Satelity obracają się również same wokół siebie, przy czym oś tego obrotu musi być prostopadła do 

linii orbity, dzięki czemu przyrządy miernicze mogą być na stałe zwrócone w stronę Ziemi. 
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132. Jak gotują mikrofale, nie podgrzewając talerza? 
 

Hmm… to dość skomplikowane pytanie, ale myślę, że poradzimy sobie z nim. Mikrofalówka to 

urządzenie do rozmrażania, podgrzewania i gotowania żywności. Mikrofale wprawiają cząsteczki 

wody znajdujące się w nagrzewanym ciele w drgania rotacyjne. Energia drgających cząsteczek wody, 

w wyniku silnego tłumienia drgań rozprasza się i jest przekazywana cząsteczkom podgrzewanego 

ciała – tym samym rośnie jego energia termiczna a zatem i temperatura. W mechanizmie zamka 

drzwiczek znajduje się wyłącznik mający za zadanie odciąć zasilanie magnetronu w przypadku ich 

otwarcia, zanim mogłoby dojść do przypadkowych oparzeń wywołanych nieszczelnością ekranowania 

podczas otwierania i zamykania drzwiczek. Do kuchenek nie mogą być wkładane przedmioty 

metalowe (z wyjątkiem jednolitych talerzy i tacek) – mikrofale nie przenikają przez metal, ale 

wywołują w nim prądy wirowe, przez co dochodzi do silnego nagrzewania, a nawet iskrzenia. A 

ponieważ talerze nie są metalowe to nie powinny się nagrzewać. Mam nadzieję, że pomogłam Ci 

rozwiązać problem dotyczący mikrofali i nagrzewania w nich talerzy. 
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133. Dlaczego ludzie oraz przedmioty znajdujące się na powierzchni Ziemi nie 
spadają w przestrzeń kosmiczną? 

 



Kiedy podskakujemy, szybko z powrotem opadamy. Dzieje się tak, ponieważ ziemska grawitacja 

przyciąga nas w kierunku planety. Grawitacja to siła występująca między dwoma dowolnymi 

obiektami, przyciągająca je do siebie nawzajem. Na Ziemi siła grawitacji ciągnie nas w dół i nadaje 

nam ciężar. Gdyby nie było grawitacji, poszybowalibyśmy z Ziemi w kosmos. Im mniejsza jest 

grawitacja, tym mniejszy jest nasz ciężar.  

Będąc w otwartej przestrzeni kosmicznej, z dala od wszelkich innych obiektów, nie odczuwalibyśmy 

żadnej grawitacji. Znaczy to, że nie mielibyśmy żadnego ciężaru, choć nasza masa nie zmieniłaby się. 

Na Ziemi ciężar jakiegoś przedmiotu zależy od jego masy. Dla przykładu słoń ma większą masę od 

myszy, dlatego silniej odczuwa siłę grawitacji. Dlatego też słoń ma większy ciężar od myszy.  

Newton, który jest powszechnie uważany za twórcę nowoczesnej fizyki dokonał kilku bardzo ważnych 

odkryć, między innymi dotyczącego właśnie grawitacji. Legenda głosi, że uczony zobaczył jabłko 

spadające z drzewa i stwierdził, że Ziemia je przyciąga. To zdarzenie doprowadziło go do 

sformułowania prawa powszechnego ciążenia. 
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Dlaczego ludzie oraz przedmioty znajdujące się na powierzchni Ziemi nie spadają w przestrzeń 

kosmiczną? 

Zjawisko to związane jest to z przyciąganiem ziemskim, czyli grawitacją. Siła grawitacji jest wprost 

proporcjonalna do masy przedmiotów.  

 Grawitacją nazywamy powszechne ciążenie, wzajemne przyciąganie się wszystkich ciał. Wielkość siły 

wzajemnego oddziaływania określa prawo ciążenia Newtona. Nowoczesne ujęcie grawitacji daje 

ogólna teoria względności A. Einsteina. 

Pole grawitacyjne to przestrzeń, w której na umieszczone ciała obdarzone masą działają siły. Każde 

ciało wytwarza w otaczającej przestrzeni pole grawitacyjne, np. w polu grawitacyjnym Ziemi na 

znajdujące się ciała działa siła przyciągania Ziemi. 

Tak więc pole grawitacyjne wytwarza wokół siebie każde ciało mające masę. Na przykład Ziemia 

nadaje otaczającej ją przestrzeni specjalną właściwość fizyczną, a mianowicie taką, że jeśli w 

przestrzeni tej znajdzie się dowolne ciało o pewnej masie, to na to ciało będzie działać siła 



proporcjonalna do masy tego ciała. Mówimy, że Ziemia jest źródłem pola grawitacyjnego. Każde ciało 

z tej racji, że mam masę jest źródłem pola grawitacyjnego, które działa na wszystkie ciała - mające 

masą -  znajdujące się w otoczeniu. 
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134. Co się dzieje z ludźmi w kosmosie? 
 

Przestrzeń kosmiczna nie jest środowiskiem przyjaznym człowiekowi. Bez odpowiedniego 

wyposażenia astronauta zginąłby natychmiast z powodu braku tlenu, niskiej temperatury, 

promieniowania i próżni. 

W podróże kosmiczne wyruszają astronauci promem kosmicznym. Cały czas muszą znajdować się na 

pokładzie promu. Gdy chcą wyjść na zewnątrz muszą zakładać specjalne kombinezony, w których 

znajduje się aparatura z tlenem.  Założenie takiego kombinezonu zajmuje astronaucie około 20 

minut. Skafander składa się z kilku gotowych elementów przygotowywanych w różnych rozmiarach. 

Astronauci oddychają przez maski tlenowe, ponieważ w kosmosie nie ma tlenu i człowiek mógłby się 

udusić.  Astronauci muszą być zaopatrywani w tlen, jedzenie, napoje, trzeba zapewnić im toaletę, 

łazienkę, miejsce do ćwiczeń siłowych, miejsca do spania. 

Astronauci odczuwają stan nieważkości. Powoduje to, że człowiek będący w stanie nieważkości 

odnosi wrażenie, iż jego ciało traci ciężar, choć jego masa nie ulega żadnym zmianom. Podczas tego 

stanu astronauci  mogą swobodnie unosić się w kabinie samolotu, doświadczając uczucia nieważkości 

i próbując wykonywać różne zadania.. Reakcje organizmu na takie zjawisko są różne, bardzo często 

dochodzi do tzw. choroby kosmicznej – mdłości wywołanych przez zaburzenia pracy błędnika w 

warunkach braku ciążenia..Są to podobne mdłości jak podczas jazdy samochodem- choroba 

lokomocyjna. Astronauci mogą sypiać w każdej pozycji i nigdy nie narzekają na bóle kręgosłupa czy 

szyi. Ciekawe jest to, że wydłuża im się kręgosłup nawet o 5 cm. Możemy powiedzieć, że astronauci 

rosną w kosmosie. 

 Podczas długich misji kosmicznych astronauci muszą regularnie ćwiczyć, aby zapobiec stopniowemu 

zanikowi mięśni i kości. Ich dieta musi być starannie skomponowana. 



Zadaniem astronauty jest przeprowadzanie badań. Sprawdzają oni z czego zbudowana jest określona 

planeta, czy występuje woda lub życie na jakiejś planecie, zbierają informację dotyczące wyglądu 

planet i warunków panujących w kosmosie.  

 

Opracowanie: 

Katarzyna Badzińska, Grupa G 

 

Źródła: 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewa%C5%BCko%C5%9B%C4%87 

• http://czywiesz.pl/zdrowie/260257,Czy-wiesz-co-sie-dzieje-z-ludzkim-cialem-w-kosmosie-

.html 

• http://www.kosmos.xqw.pl/tag/astronauci 

 

Co się dzieje z ludźmi w kosmosie? 

- tętno ulega spowolnieniu. Reakcje ciała są wolniejsze. Nie wiemy czy jesteśmy na górze czy na dole, 

- często występują problemy ze wzrokiem - jest to sprawka szkodliwego promieniowania 

kosmicznego, 

- występują zaburzenia w czynnościach fizjologicznych i psychicznych spowodowanych brakiem 

grawitacji. 

 

Opracowanie: 

Danuta Banach, PED NST 

 

Źródła: 

• Kosmos. 200 pytań i odpowiedzi – 2008 r. wyd. Martel 

 

135. Co to jest bezwładność? 
 

Bezwładność – właściwość wszystkich ciał materialnych, polegająca na tym, że jeśli na ciało nie działa 

siła lub działające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w 

spoczynku. Zmiana prędkości ciała wymaga działania siły. Bezwładność ciał postulowana jest przez 



zasady dynamiki Newtona. Miarą bezwładności ciała jest jego masa, natomiast jej odpowiednikiem w 

ruchu obrotowym - moment bezwładności. 

Przykłady bezwładności: 

• pasażer znajdujący się w ruszjącym autobusie jest odrzucony do tyłu, ponieważ nadal chce 

pozostać w spoczynku; 

• pasażer w hamującym autobusie "leci do przodu" bo nadal chce poruszać się ruchem 

jednostajnym prostoliniowym; 

• na zakręcie przedmioty przemieszczaja sie na zewnątrz zakrętu, bo nadal chcą poruszać się 

po linii prostej.  

• zsuwanie się śniegu z ruszającego auta 

 

Opracowała: 

Karolina Bąk, grupa G 

 

136. Co to jest laser i do czego służy? 
 

Laser to generator promieniowania, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa pochodzi od 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — wzmocnienie światła poprzez wymuszoną 

emisję promieniowania. Promieniowanie lasera ma charakterystyczne właściwości, trudne lub wręcz 

niemożliwe do osiągnięcia w innych typach źródeł promieniowania. Jest spójne w czasie i przestrzeni, 

zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. Więc laser, to 

promieniowanie które ma bardzo dużą moc i jest wykorzystywane aby ułatwić życie człowiekowi. Za 

pomocą wiązek lasera można wykonać czynności, które wymagają wielkiej precyzji i dokładności. 

Laser znalazł swoje zastosowanie w wielu dziedzinach wiedzy. Laserem można precyzyjnie pociąć 

metal, ale także go połączyć ze sobą. Za pomocą lasera można drążyć bardzo małe otwory w bardzo 

twardych materiałach np. w diamencie, a także w bardzo kruchych np. w ceramice. Otwory są 

wykonywane z dużą prędkością i mają powtarzalny kształt. Jednak, największe zastosowanie znalazł 

laser w medycynie. Stał on się niezastąpiony w okulistyce oraz w dermatologii. Lasery w okulistyce 

wykorzystywane są m.in. do przyklejenia siatkówki do dna oka, która może się odkleić na skutek 

uderzenia w tył głowy. W dermatologii laserów używa się do usuwania niektórych nowotworów i 

naczyniaków powstałych np. po odmrożeniach. W leczeniu nowotworów wykorzystuje się lasery o 

dużej gęstości mocy i małych rozmiarach wiązki laserowej.  

 

Opracowanie: 

Justyna Bieńkowska, grupa G 



 

Źródła: 

• Encyklopedia pytań i odpowiedzi, pod red. B., Williams, Warszawa 2001. 

• Świat dziecka: moja pierwsza encyklopedia, pod red. M., Fonteneau, S., Theurean, Warszawa 

1960. 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna  

 

Co to jest laser i do czego służy? 

Lasery znajdują zastosowanie w wielu urządzeniach i systemach, jak również w medycynie, przemyśle 

czy rozrywce. Laser emituje silną wiązkę spójnego światła o identycznej długości fal. Światło laserowe 

jest wykorzystywane w czytnikach kodów używanych w sklepach. Laser służy też do bezbolesnego 

borowania zębów. Sam laser jest najczęściej ukryty wewnątrz urządzenia i nie możemy zobaczyć jak 

on wygląda. Obserwujemy jedynie zadziwiające efekty jakie można stwarzać przy użyciu światła 

laserowego, na przykład w czasie występów na scenie. Pracującego lasera nie można zobaczyć, 

ponieważ wiązka laserowa ma dużą moc i jest niebezpieczna. Promień lasera może spowodować 

uszkodzenie wzroku lub całkowitą ślepotę. Wiązkę laserową można traktować jako idealnie prostą, 

bardzo długą linijkę. Z tego względu jest ona bardzo przydatna przy budowie mostów dróg 

wieżowców. Lasery znalazły wiele różnych zastosowań w wojsku. Wiązka laserowa oświetlając cel 

wskazuje pociskom i rakietom , które trafiają potem obiekty nieprzyjaciela z niewiarygodną precyzją. 

 

Opracowanie: 

Ewelina Czarnota, PED NST 

 

Źródła: 

• Steve Parker, „Technika przyszłości. Lasery dziś i jutro”; Przeł. M. Jaworski; Polskie 

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, 1998. 

• Encyklopedia szkolna „Nauka i Technika”; Przeł. L. Plenkiewicz; Wydawnictwo DEBIT, 

Warszawa 2001. 

 

137. Co to jest płomień? 
 

Płomień-  jest to świecenie gazów, połączone z wydzielaniem dużej ilości energii cieplnej, pojawiające 

się podczas spalania ciał stałych, gazów lub cieczy. Płomień powstaje w wyniku ciepłego powietrza. 

Jest to spalający się w powietrzu gaz. Jest bezbarwny, świeci się tylko jego część środkowa. Płomień 



możemy zaobserwować gdy pali się w domowym kominku, widzimy go tez gdy zapalona jest świeca 

bądź zapalniczka. 

 

Opracowanie: 

Natalia Brzeska 

 

 

Źródła: 

1.Encyklopedia internetowa, „Wikipedia Wolna Encyklopedia”, pl.wikipedia.org; 

2.” Dlaczego woda jest mokra”, Jan Rurański, Warszawa 1986, Wyd. „Alfa”; 

3.”Chemia całkiem prosta”, Herman Raaf, Warszawa 1986, Wyd. Naukowo- techniczne. 

 

Co to jest płomień? 

Płomień jest wynikiem reakcji chemicznej, podczas której jedna substancja robi się tak gorąca, że 

zaczyna gwałtownie łączyć się z tlenem – spala się. Spalaniu w tlenie towarzyszy gorący i świecący 

płomień. To obszar, w którym zachodzi spalanie. Płomień zapałki ogrzewa stos ogniskowy. Czasami 

rozpalając ognisko dmucha od dołu w lewo tlące się drewno wtedy zwykle płomyczki „rosną’’. W 

wydychanym powietrzu jest przecież około szesnaście procent tlenu. „Dotleniony” płomień 

powiększa się, bo tlen to niezbędny składnik reakcji spalania, jaka jest warunkiem naszego ogniska. 

 

Opracowanie: 

Magdalena Fijałkowska 

 

Źródła:  

• Anna Michalak, Maria Sarf, Dlaczego – odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Wyd. Papilon 

 

138. Co to jest rdza? 
 

Rdza- jest koloru brunatnego czyli lekko brązowego, jest bardzo krucha. Pojawia się pod wpływem 

wilgotnego powietrza, gdy woda połączy się z metalowym przedmiotem, wtedy możemy 

zaobserwować pojawianie się rdzy. Rdza pojawia się na przedmiotach metalowych, może niszczyć 



wiele przedmiotów codziennego użytku takich jak: rowery, samochody, grabie itp. Rdza nigdy nie 

powstaje w suchym powietrzu. 

 

Opracowanie: 

Natalia Brzeska 

 

Źródła: 

1.Encyklopedia internetowa, „Wikipedia Wolna Encyklopedia”, pl.wikipedia.org; 

2.” Dlaczego woda jest mokra”, Jan Rurański, Warszawa 1986, Wyd. „Alfa”; 

3.”Chemia całkiem prosta”, Herman Raaf, Warszawa 1986, Wyd. Naukowo- techniczne. 

 

Co to jest rdza? 

Rdza – żelazne rzeczy rdzewieją pod wpływem wody i powietrza zawierających tlen. Tlen bardzo 

skutecznie wychwytuje elektrony z atomów żelaza i tworzy z nimi związek zwanym tlenkiem żelaza, 

mający postać czerwonawego osadu – rdzy. Kawałek nie pomalowanego żelaza lub stali, wystawiony 

na działanie wilgoci, szybko rdzewieje. Rdza wżera się w powierzchnie metalowe, np.: karoserie 

samochodów. 

 

Opracowanie: 

Magdalena Fijałkowska 

 

Źródła: 

• Williams Wrian Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Wyd: Dalton 

 

139. Co to znaczy, że ciało zmienia stan skupienia? 
 

Każde ciało może występować w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Stan skupienia 

w jakim znajduje się ciało uzależniony jest od waruków zewnętrznych, najważniejszym z nich jest 

temperatura. Najlatwiej wytłumaczyć to na przykładzie wody. 

Gdy temperatura jest niższa niż 0°C- woda występuje w stanie stałym, zwanym lodem. Jest wtedy 

ciałem bezbarwnym, twardym i kruchym. Między 0 a 100°C występuje w stanie ciekłym, jest wtedy 



bezbarwnym i bezwonnym płynem. Powyżej 100°C w stanie gazowym- nazywamy ją wtedy parą 

wodną. Para wodna jest bezbarwna i bezwonna, czyli nie ma koloru i zapachu. 

Gdy do kubeczka wlejemy wodę, a następnie włożymy kubeczek do zamrażalnika, gdzie jest bardzo 

zimno a temperatura wynosi mniej niż 0° C, to po jakimś czasie nasza woda zmieni stan skupienia z 

ciekłego na stały, czyli zamieni się w lód. Następnie, gdy wyjmiemy kubeczek z zamarzniętą wodą 

(lodem) i postawimy w zlewie w kuchni, w pokoju na stole lub jakimkolwiek innym miejscu, gdzie 

temperatura jest wyższa niż 0°C ale niższa niż 100°C nasz lód zmieni stan skupienia ze stałego na 

ciekły, czyli roztopi się i zmieni w wodę. A jeśli podgrzejemy kubeczek tak, aby temperatura w nim 

wynosiła 100°C lub więcej, nasza woda zmieni się w parę wodną, czyli zmieni stan skupienia z 

ciekłego na gazowy. 

 

Aby lepiej wyjaśnić i utrwalić dane zagadnienia można przeprowadzić zabawę dla całej grupy: 

Każde dziecko jest cząsteczką wody. Nauczycielka głośno mówi, jaka jest temperatura, np.:Jest 

bardzo zimno, temperatura poniżej 0°C, wszystkie dzieci skupiają się blisko siebie. Są twardym lodem, 

przez który ciężko się przecisnąć. 

Robi się ciepło, lód zmienia stan skupienia ze stałego w ciekły, dzieci rozluźniają zwartą grupę, 

zaczynają tańczyć swobodnie. Nauczycielka komentuje: Teraz jest woda, szumi, płynie, tańczy woda 

w strumyku, w rzeczce itp. 

Następnie nauczycielka mówi, że jest bardzo gorąco, 100°C- dzieci uciekają jak najdalej od siebie. Cała 

woda wyparowała, zamieniła się w parę wodną, czyli ze stanu ciekłego przeszła w stan gazowy. Para 

wodna poleciała daleko. Dzieci chowają się (pary wodnej nie widać). 

Zabawę można kontynuować dalej, połączyć ją ze śpiewem. Tempo poruszania i śpiewu dzieci 

dostosowane jest do temperatury. W tej części zabawy, kiedy temperatura jest wysoka, dzieci 

poruszają się szybko, szybkie jest również tempo śpiewu. Kiedy temperatura jet niska, dzieci 

poruszają się wolno, tempo śpiewu jest również powolne. 

 

Opracowanie: 

Ewelina Charzewska gr. G 

 

Źródła: 

• S. Elbanowska „ Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym” wyd. WSiP, Warszawa 

1983 

 

140. Kto wynalazł papier? 
 



Papier obecny jest w naszym życiu od XIX stuleci. Historia papieru sięga 105 roku naszej ery. Za 

twórcę papieru uważany jest Tsai Lun pochodzący z prowincji Hunan w południowych Chinach. 

Próbując zastąpić niewygodne i nietrwałe deszczułki ( małe deseczki) w cesarskiej bibliotece innym, 

bardziej poręcznym materiałem pisarskim Tsai Lun postanowił wykorzystać surowce roślinne 

(tworzywa, które można przetworzyć). Wynalazca papieru stworzył papier składający się z łyka 

drzewnego  (tkanka roślinna drzew i krzewów przewodząca wodę i inne substancje potrzebne im do 

życia), odpadów konopnych oraz sieci rybackich. Ponieważ jego pomysł spotkał się z akceptacją 

cesarza, a nowy materiał pisarski był nie tylko lekki, zajmował mało miejsca, ale także można było na 

nim łatwo pisać zaczęto go powszechnie stosować. 

 

W kolejnych wiekach technologia produkcji papieru, jak i sam papier były wielokrotnie 

modyfikowane i ulepszane. Sama idea produkcji papieru stworzona przez Tsai Luna pozostała 

niezmienna do dziś. Opracowana przez niego metoda zanurzania sita w masie papierowej stosowana 

była przez następne pokolenia mistrzów białej sztuki ( tworzenie papieru) 

 

W miarę upowszechniania się papieru na ogromnym obszarze imperium chińskiego umiejętność 

produkcji papieru zaczęła przenikać poza jego granice. Pierwszym krajem, do którego już w 384 r. n.e. 

dotarła umiejętność wyrobu papieru, była Korea. Papier stał się tu szeroko stosowanym materiałem 

zarówno do wyposażenia wnętrz, jak i do pisania oraz w grafice i drukarstwie. Właśnie z Korei 

pochodzi najstarszy dokument drukowany - inkunabuły z początku XV w.( pierwsze druki) 

Koreańczycy mają swój ogromny wkład w rozwój papiernictwa. Jako pierwsi zastosowali barwienie 

papieru w masie, użyli papierowych kopert, dokonali też istotnego wkładu w rozwój technologii 

rękodzieła papierniczego. 

Do produkcji papieru Tsai Lun wykorzystał łyko, odpady konopne i zużyte sieci rybackie. Utworzoną z 

nich zawiesinę włókien czerpał przy pomocy wykonanego z tkaniny sita. W tamtym okresie stosowne 

były dwie formy papiernicze: pływająca oraz zanurzeniowa z ruchomym sitem. Na początku 

umieszczane one były na powierzchni stawu, spokojnej zatoki strumienia, czy zagłębieniu w gruncie 

wypełnionym wodą, z czasem zaczęto stosować specjalne zbiorniki, które stanowiły prototyp 

późniejszych kadzi papierniczych. 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Szydło 

 

Źródła: 

• http://www.vatman.pl/papiernictwo.html 

 



141. Kto wynalazł szkło? 
 

Nikt nie wie kiedy i gdzie wynaleziono szkło. Kilka tysięcy lat temu zauważono, że podgrzewając 

piasek z popiołem, można uzyskać twardy, półprzezroczysty materiał. W Syrii wytwarzano szkło już 

5000 lat temu. Stamtąd zawędrowało ono do Egiptu i Europy. Szkło to jednak zasadniczo różniło się 

od znanego nam dziś było matowe, nieprzejrzyste i nie miało wyraźnego koloru. 

Najstarszymi wyrobami szklanymi odnalezionymi przez współczesnego człowieka są drobne kulki i 

wisiorki, których starożytni Egipcjanie używali do ozdabiania swoich strojów. Najstarsze odnalezione 

przez archeologów naczynie szklane pochodzi z 1500 r p.n.e. a pierwsze szklane kielichy i flakony 

zaczęto wykonywać dopiero ponad 1000 lat później (około 400 r p.n.e.). 

Prawdopodobnie jako pierwsi naczynia z dmuchanego, roztopionego szkła zaczęli wykonywać 

Egipcjanie. To oni również, jako pierwsi opanowali umiejętność tworzenia szkła kolorowego. Dzięki 

wzbogacaniu topionych surowców o niewielkie ilości miedzi uzyskiwali czerwony odcień.  

Około roku 200 p.n.e. umiejętność formowania kształtu butelek i karafek dotarła w rejony Morza 

Śródziemnego. Polegała ona na dmuchaniu w długą cienką rurę, na wylocie, której znajdowała się 

kropla roztopionego szkła. Tego typu rur (tzw. piszczeli) używa się do dzisiaj.  

Szkło podobne do tego jakie znamy współcześnie wyprodukowali dopiero Rzymianie dodając do masy 

szklanej rud manganu. Pozwoliło im to uzyskać większą przezroczystość i nadać szkłu bardziej 

luksusowy charakter.  

 

Opracowanie: 

Katarzyna Szydło 

 

Źródła: 

• http://www.shk.yoyo.pl/historia.htm 

 

142. Z czego produkuje się tworzywa sztuczne? 
 

Tworzywa sztuczne (masy plastyczne)– materiały, w skład którego wchodzą polimery 

(wielocząsteczkowe substancje organiczne, wytworzone sztucznie przez człowieka i nie występujące 

w naturze), oraz różnego rodzaju dodatki ( takie jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, 

stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki 

spieniające, barwniki i pigmenty itp.), które nadają masom plastycznym odpowiednie właściwości 

fizyczne. 

 



Opracowanie: 

Katarzyna Zielińska 

 

Źródła: 

1. Encyklopedia internetowa „Wikipedia Wolna Encyklopedia”; pl.wikipedia.org; 

2. Popularna Encyklopedia Powszechna; red. naczelny J. Pieszczachowski; Kraków 1997; 

3. Popularna Encyklopedia Powszechna; red. naczelny J. Pieszczachowski; Kraków 1998; 

 

143. Dlaczego statki unoszą się na wodzie? 
 

Wszystkie ciała  zbudowane są z cząsteczek. Ale w każdej substancji cząsteczki są inaczej 

„upakowane”. To „upakowanie” cząsteczek  nazywamy gęstością. Jeśli wrzucimy do wody kamień, 

którego cząsteczki są upakowane ciaśniej niż cząsteczki wody pójdzie na dno. Jeśli ciało będzie miało 

mniejszą gęstość niż woda , będzie unosić się na jej powierzchni . Dlaczego w takim razie statek 

pływa? Kula  z plasteliny wrzucona do wody zatonie , ale jeśli z tego kawałka plasteliny uformujemy 

miseczkę, będzie unosić się na wodzie. Objętość plastelinowej łódeczki jest o wiele większa niż 

objętość kulki. W skład zanurzonej części łódeczki wchodzi też powietrze o bardzo małej gęstości. 

Podobnie jak ze statkiem. Ma olbrzymią objętość , a stalowy kadłub jest przecież w pewnej części 

wypełniony powietrzem. Statek jako całość (kadłub+ inne elementy  konstrukcji i+ pasażerowie+ 

powietrze)ma mniejszą gęstość niż woda. Siła wyporu „pcha” go od dołu ku powierzchni wody i dzięki 

temu statek nie tonie. 

 

Opracowanie: 

Magdalena Kwaśniewska, PED NST 

 

Źródła: 

A . Michalak M. Sarf  „Dlaczego- odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Wydawnictwo Papolon 

 

144. Dlaczego szyby okien podczas mrozu pokrywają się lodem od wewnątrz a 
nie odwrotnie? 

 



Gdy na dworze panuje mróz, szyba ma temperaturę poniżej 0 stopni Celsjusza. Stykające się z nią od 

strony pokoju ciepłe powietrze ulega ochłodzeniu i powstała w ten sposób para wodna osadza się na 

szybie w postaci igiełek lodu. 

 

Opracowanie:  

Magdalena Kwaśniewska  

 

Źródła: 

• http://amtrak.webpark.pl/fizyka.html 

 

145. Dlaczego w morskiej wodzie lżej się pływa? 
 

Sól stanowi średnio od 3 – 5 % zawartości otaczających nas mórz. W związku z tym ma większą 

gęstość niż woda w rzekach i jeziorach. Powoduje to, że woda w morzu jest cięższa i wypiera ciało 

człowieka ułatwiając pływanie. W Morzu Martwym – najbardziej zasolonym morzu na świecie – woda 

jest tak gęsta i ciężka, że można w niej siedzieć jak w fotelu i czytać książkę, a nurkowie muszą 

zakładać specjalne ciężarki, które uniemożliwią wypychanie ich na powierzchnię. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Marek, PED NST 

 

Źródła: 

• Podgórska, Dlaczego trawa jest zielona, Aksjomat, Kraków 2006 

• pod. red. Denis Waliss, wyd. polskojęzyczne Jacek Fronczak, Dlaczego? Fascynujące dzieje 

zjawisk i rzeczy, wydawnictwo Przegląd  Reader’s Digest, Warszawa 2001  

• wyd. polskojęzyczne Jacek Fronczak, Dlaczego tak jest?, wydawnictwo Przegląd Reader’s 

Digest, Warszawa 2008 

 

146. Dlaczego w zimie jest zimno, a latem gorąco? 
 

O różnicy temperatur między latem a zimą decyduje kąt pod jakim promienie Słońca padają na 

ziemię. 21 czerwca- w najdłuższym dniu na półkuli północnej- Słońce jest nad nami na zwrotniku Raka 



i promieniuje ciepłem na ten obszar. Ciepło jest pochłaniane przez ziemię i oddawane do 

chłodniejszego powietrza („dymiące” fale nad ziemią) . Słońce ogrzewa bezpośrednio tylko niewielką 

ilość powietrza. Oprócz tego z powodu położenia słońca dni są dłuższe, a w związku z tym Słońce 

dostarcza swojego ciepła przez więcej godzin dziennie.    

. Gdy Słońce przesuwa się na południe nad zwrotnik Koziorożca, dając półkuli, południowej najdłuższy 

dzień 21 grudnia i lato, na półkuli północnej panuje zima. Słońce kieruje swe promienie ku północy 

pod znacznym kątem, tak że jego ciepło rozkłada się na znacznie większą powierzchnię. Ziemia 

przykryta śniegiem nie pochłania i nie oddaje ciepła oraz nie ogrzewa powietrza. Są krótsze dni i 

Słońce krócej dostarcza swoje ciepło przez co zimą jest niższa temperatura powietrza niż latem. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Marek, PED NST 

 

Źródła: 

• Encyklopedia geograficzna świata t.9- Ziemia, OPRES, Kraków 1997 

• Dlaczego? Fascynujące dzieje zjawisk i rzeczy, pod. red. Denis Waliss, wyd. polskojęzyczne 

Jacek Fronczak, wydawnictwo Przegląd  Reader’s Digest, Warszawa 2001  

 

Jak działa termometr? 

Termometr składa się z cienkiej szklanej rurki zakończonej zbiorniczkiem , w którym znajduje się 

ciecz. Rurka jest przymocowana do skali. W termometrze wykorzystuje się zjawisko rozszerzalności 

cieplnej- gdy temperatura wzrasta, ciecz zwiększa swa objętość, rozszerza się, a jej poziom w rurce 

się podnosi .Dzięki skali widzimy dokąd doszła ciecz. Rurka jest szczelnie zamknięta aby ciecz nie 

mogła się wylać ani wyparować. Gdy oddalimy od ciała termometr (lekarski)poziom rtęci się nie 

zmienia, mimo że temperatura powietrza jest inna niż całego ciała. Dzieje się to dlatego , że 

zastosowano tu sztuczkę: dolna część rurki , tuż nad zbiorniczkiem , jest bardzo wąska. Rtęć nie cofnie 

się sama do pojemniczka. Musimy jej pomóc, strzepując termometr. 

 

Opracowanie: 

Renata Smolińska, PED NST 

 

Źródła: 

• Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Brian Williams 



• Dlaczego…odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Anna Michalak, Maria Szarf 

 

Jak goi się rana? 

Rozcięta lub uszkodzona skóra goi się sama. Jeżeli ktoś się zatnie i krwawi, krew najpierw wytwarza 

skrzep zatrzymując krwawienie. Potem skrzep wysycha i powstaje skrup, uniemożliwiający 

drobnoustrojom przenikanie w głąb organizmu przez uszkodzone miejsce. Pod strupem ranę 

wypełniają komórki tkanki łącznej. Po zagojeniu się skóry skrup odpada. 

 

Opracowanie: 

Renata Smolińska, PED NST 

 

Źródła: 

• Encyklopedia pytań i odpowiedzi. Brian Williams 

• Dlaczego…odpowiedzi na pozornie łatwe pytania. Anna Michalak, Maria Szarf 

 

147. Jak powstaje szkło? 
 

Surowcem, z którego wytwarza się szkło, jest krzemionka, najbardziej rozpowszechniony minerał w 

przyrodzie. Ma on mlecznobiałą barwę i występuje w wielu rodzajach skał, łącznie z granitem.  

Piasek zawiera różne materiały, lecz jego głównym składnikiem jest krzemionka. Jest ona twarda, 

nierozpuszczalna i nie ulega rozkładowi, jest więc bardziej wytrzymała niż pozostałe materiały.  



 

Czysta krzemionka ma tak wysoką temperaturę topnienia, że zwykły ogień nie zdołałby stopić jej w 

szkło. Po ostygnięciu struktura szkła traci krystaliczną budowę matowej krzemionki. W procesie 

chłodzenia powstaje nieuporządkowana struktura przypominająca zamarzniętą, przezroczystą ciecz.  

Dodanie pewnych substancji powoduje zmianę koloru lub podnosi jakość gotowego szkła. Obecnie 

tafle szkła produkuje się ogrzewając składniki w długich wannach szklarskich.   

 

Opracowanie: 
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