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Siła wyporu

1. Poszukaj odpowiednich informacji i napisz, dlaczego fokom łatwiej poruszać się 
w wodzie niż na lądzie.

2. Natura wyposażyła większość ryb w pęcherz pławny wypełniony powietrzem. Jaki 
to ma wpływ na ich życie w wodzie?

3. Kamizelka ratunkowa, zwana popularnie kapokiem, jest niezbędnym wyposażeniem 
osób uprawiających sporty wodne, takie jak np. kajakarstwo, żeglarstwo lub windsur-
fing. Odszukaj w internecie informacje o tym, jak jest ona skonstruowana i jaka jest jej 
rola w zapewnieniu bezpieczeństwa sportowcowi. Napisz krótką notatkę w zeszycie.

4. Na wadze powieszono dwie kostki: jedną wykonaną z aluminium, a drugą z żelaza 
(rys. a). Waga pozostaje w równowadze. Następnie obie kostki zanurzono całkowicie 
w tej samej cieczy, np. w wodzie (rys. b). Czy waga nadal pozostanie w równowadze? 
Uzasadnij odpowiedź.

a) b)

5.8
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5. Na wadze powieszono dwie jednakowe kostki wykonane z aluminium (rys. a). Waga 
pozostaje w równowadze. Następnie obie kostki zanurzono całkowicie w różnych 
cieczach: kostkę przymocowaną do lewego ramienia wagi – w denaturacie, a kostkę 
przymocowaną do prawego ramienia – w wodzie (rys. b). Czy waga nadal pozostanie 
w równowadze? Uzasadnij odpowiedź.

a) b)

6. Do trzech jednakowych probówek wsypano śrut, po czym umieszczono je w naczyniu 
z wodą. Probówki pływały w wodzie, jak pokazano na rysunku. 

I

II

III

Odpowiedz na pytania.
a) Która probówka ma największy ciężar?

b) Na którą probówkę działa największa siła wyporu?

c)  Do której probówki trzeba od góry przyłożyć największą siłę, aby zanurzyć ją 
całkowicie w wodzie? 
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7. Wykonaj doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie gęstości ciała zanurzonego 
w cieczy o znanej gęstości (opis na s. 178 w podręczniku).

Kolejne czynności:
1. Na siłomierzu zawieś ciało, którego gęstość chcesz wyznaczyć. Wynik pomiaru 

siły ciężkości  zapisz w tabeli.
2. Ciało zawieszone na siłomierzu zanurz w cieczy o znanej gęstości. Wpisz wska-

zania F siłomierza do tabeli.
3. Oblicz wartość siły wyporu: = − .
4. Wartość siły wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy, czyli:
 = ⋅ ⋅

5. Na tej podstawie oblicz objętość ciała:

 
=

⋅

6. Ciężar ciała jest równy F m gc ciala ciala= ⋅ . Na tej podstawie oblicz masę ciała:

 
=

7. Jeśli znasz już masę ciała i jego objętość, oblicz gęstość ciała:

 
=

Schematyczny rysunek doświadczenia:

Wyniki pomiarów:

Ciało w powietrzu
– wskazania siłomierza

Fc ciała(N)

Ciało zanurzone w cieczy 
– wskazania siłomierza 

F (N)

Gęstość cieczy

dcieczy
g

cm3( )
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Ad 3. = −  =  

Ad 4. = ⋅ ⋅ =  

Ad 5. V F
d gciala

w

cieczy

= =
⋅

  

Ad 6. = =  

Ad 7. = = 

Wniosek: Substancją, z której wykonano ciało, jest   .

8. Wykonaj doświadczenie domowe, którego celem jest obserwacja „tańczącego” 
winogrona.

Potrzebne przedmioty: szklanka z gazowaną wodą mineralną, pojedyncze winogrono 
lub rodzynek.

Kolejne czynności:
Do szklanki z wodą gazowaną wrzuć winogrono lub rodzynek i obserwuj przez dłuż-
szą chwilę jego zachowanie.

Schematyczny rysunek doświadczenia:

Zaobserwowane zjawisko:  

Wyjaśnienie zaobserwowanego zjawiska:  
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9. Władca Syrakuz zlecił Archimedesowi – greckiemu filozofowi przyrody i matema-
tykowi – sprawdzenie uczciwości złotnika, który wykonał dla niego złotą koronę. 
Wprawdzie ciężar korony był równy ciężarowi dostarczonego złotnikowi złota, władca 
jednak podejrzewał, że złotnik go oszukał i wykonał koronę ze stopu złota i innego, 
tańszego metalu. Archimedes długo rozmyślał nad tym problemem, aż znalazł jego 
rozwiązanie, kiedy kąpał się w wannie. Uradowany, wyskoczył z niej i nagi biegł 
po ulicach rodzinnego miasta Syrakuzy, krzycząc: „Eureka!”, co w języku greckim 
oznacza „Znalazłem!”. 

Aby sprawdzić uczciwość złotnika, Archimedes zważył wykonaną przez niego koronę, 
a następnie włożył ją do wypełnionego po brzegi naczynia. Woda przelała się z niego 
do drugiego naczynia. W ten sposób wyznaczył objętość korony. Następnie powtórzył 
doświadczenie z bryłką czystego złota, która ważyła dokładnie tyle samo, ile korona 
przyniesiona władcy przez złotnika. Po porównaniu ilości wypartej wody w pierwszym 
i drugim przypadku Archimedes mógł stwierdzić, czy złotnik oszukał władcę czy nie.

Zapisz dalszy ciąg rozumowania przeprowadzonego przez Archimedesa. 

10. Rozwiąż logogryf, którego hasła i rozwiązanie są związane z Archimedesem i od-
krytym przez niego prawem.

1.

2�

3�

4�

5�

6�

1. Jedna z dziedzin nauki, którą zajmował się Archimedes.
2. Rodzinne miasto Archimedesa.
3. Siła działająca na ciało zanurzone w cieczy.
4. Państwo, którego obywatelem był Archimedes.
5. Atrybut władcy.
6. Miejsce, w którym Archimedes wpadł na pomysł sprawdzenia uczciwości złotnika.


