
I – 63 OF



II – 58 OF

III – 32 OF

IV – 24 OF D2

Równię pochyłą zrób z ławki. Kąt ustaw tak, żeby było wygodnie, a potem już go nie zmieniaj.



V – 51 OF

VI – 37 OF



VII – 38 OF

Wobec małej liczby dostępnych oprawek, można jako „statywu do soczewek” użyć plasteliny. 
Uważaj przy tym, żeby dało się potem całkowicie oczyścić soczewki z plasteliny.

VIII – 27 OF

Zamiast kul użyj walcowych ciężarków o masie 50 g (tych z haczykami po dwóch stronach).



IX – 43 OF

ryc. 7

X – 24 OF D1

XI – 30 OF

W przypadku braku destylowanej, można użyć wody z kranu.

XII – 28 OF



Ogólna instrukcja obsługi kółka doświadczalnego

1. Na początku kółka przynosicie sprzęt z zaplecza do sali.

2. Domyślnie siedzicie nad doświadczeniami w parach lub małych grupach,
aż  wymyślicie  plan  działania  i  sprawdzicie,  że  wychodzi  coś
sensownego. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne – możecie nawet
wykonać całą serię pomiarów i napisać sprawozdanie.

3. Jak skończycie zadanie, to zamieńcie się z kimś, kto też skończył. Jeśli
nie ma nikogo chętnego do zamiany, to sprzątacie: odnosicie sprzęt tam,
skąd został  przyniesiony (zaplecze),  uprzednio rozmontowawszy układ
i wyczyściwszy elementy z ewentualnych zabrudzeń (w tym z plasteliny).

4. W  razie  wątpliwości  (np.  coś  nie  działa  tak,  jak  powinno),  chęci
otrzymania  podpowiedzi,  lub  sprawdzenia,  czy  macie  dobry  pomysł,
wołajcie nauczyciela.

5. Jeśli treść zadania mówi, żeby wołać asystenta,  zawołajcie nauczyciela.
W przypadku zadań z  prądem lub ogniem wołajcie  nauczyciela  przed
włączeniem prądu/ognia – nawet, jak treść nic o tym nie mówi.

6. Zasilacz prądu stałego ustawcie tak, żeby  mógł się dobrze wentylować.
Przy napięciach przekraczających 10 V może zrobić się głośny (tym się
nie przejmujcie). Przejmujcie się, jeśli zacznie śmierdzieć – to znaczy, że
się  przegrzewa  i  trzeba  poprawić  wentylację  lub  zmniejszyć  moc,
a najlepiej zawołać nauczyciela.

7. Jeśli zadanie dotyczy optyki, dobrze jest je wykonywać w przynajmniej
częściowym  zaciemnieniu.  Polecam  użyć  rolet  i  zebrać  wszystkich
optyków w jednej części sali.

8. Jeśli używacie cieczy:

1. trzymajcie się z dala od doświadczeń z prądem;

2. cały układ trzymajcie w jakimś pojemniku, żeby ciecz nie rozlewała
się na stół i podłogę.

9. W razie niedomagań statywu, możecie wspomóc go plasteliną, taśmą itp.

10. Uważajcie  na  namagnesowane  statywy.  Mamy  ich  sporo  i  potrafią
przeszkadzać nawet z dość dużej odległości.


