
 

 

 

 

Wyjaśnienie eksperymentów do lekcji “Dlaczego jabłko 
spada?” 

 
 
 
 
Eksperyment 1 - Przedmioty o tych samych masach i zbliżonym kształcie 
 
 
Obserwacja: Ciała o podobnych masach i podobnych kształtach spadają tak samo szybko. 
 
Eksperyment 2 - : Przedmioty o różnych masach, ale o zbliżonym kształcie 
 
Obserwacja: Ciała o większej masie spadają szybciej. Ale czy będzie tak we wszystkich 
przypadkach? 
 
Eksperyment 3 - Przedmioty o tej samej masie, ale innym kształcie  
 
Obserwacja: kulka spada szybciej. 
 
Kartka rozłożona spada wolniej, gdyż działa na nią większa siła oporu powietrza, niż na kulkę. 
Masy są takie same, więc siła ciężkości jest taka sama. Ale różnica między siłą ciężkości a 
oporu powietrza jest dla kartki mniejsza – dla kartki siła ciężkości jest bardziej 
„skompensowana”, więc ciało spada wolniej. Widać to na rysunku (czarna strzałka – siła 
ciężkości, niebieska – oporu powietrza). 
 
Opór powietrza jest oczywiście związany z obecnością powietrza. Gdy spadające ciało trze o 
atomy powietrza wytraca swoją prędkość. Powietrze składa się cząsteczek różnych gazów, 
wykonujących w przestrzeni chaotyczny ruch – cząsteczki zderzają się ze sobą i ciągle 
zmieniają kierunki. Płaska kartka ma o wiele większą powierzchnię „styku” z powietrzem, niż 
zgnieciona kulka. Z tarciem w powietrzu związane jest np. spalanie meteorów w atmosferze. 
Aby zminimalizować opór powietrza projektuje się samochody, pociągi i samoloty w 
aerodynamicznych kształtach – wtedy siła ciągu silnika może być lepiej wykorzystana na 
rozpędzenie pojazdu, a nie na przezwyciężenie oporu powietrza. 
 
Generalnie, siła oporu (oprócz kształtu ciała) zależy od kwadratu prędkości. Im szybciej ciało 
się porusza, tym bardziej jest hamowane. 
 
 

 



 

 
 
 
Eksperyment 4 - Spadanie ciał w wodzie  
 
Obserwacje: Przy upuszczaniu przedmiotów do pustej miski, czas 
spadania dla obu przedmiotów będzie podobny. Przy upuszczaniu do 
wody – jeden przedmiot zatrzyma się przy jej powierzchni i nie będzie 
chciał spaść. 

 
Siła wyporu ma związek z tym, że jakieś ciało zanurza się w cieczy i wypiera ją do góry (gdy 
wchodzimy do wanny, poziom wody podnosi się). Ciecz reaguje tym samym, próbując wyprzeć 
ciało do góry. Jest to możliwe, jeżeli ciało ma mniejszą gęstość od cieczy, w której się zanurza. 
Jeśli ma większą – utonie.  
 
Eksperyment 5 - Jajko w naczyniu 
 
Obserwacje: W wodzie bez soli jajko tonie. Przy dosypywaniu i rozpuszczaniu pewnej ilości soli 
jajko zaczyna wyplywać na powierzchnię.  
 
Dodając sól do wody powodujemy, że jajko wypływa, czyli musiała zmienić się siła wyporu na 
nie działająca. Jajko jednak nie zmieniło swojej gęstości – dalej jest tym samym jajkiem. Po 
dosypaniu soli zmieniła się za to gęstość wody – wzrosła, w wyniku czego jajko się wynurza. 
 
 
 

 

 

 


