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Fragment instrukcji 
Doświadczenia szkolne z mechaniki

[ BAP_1162019.doc ] 

Tematy 

1. Siły i skutki ich działania 
2. Odkształcenie sprężyste: prawo Hooke‘a 
3. Waga sprężynowa 
4. Równoległobok sił 
5. Suma sił równoległych 
6. Równowaga 
7. Środek ciężkości 
8. Dlaczego Krzywa Wieża w Pizie się nie przewraca? 
9. Zasady dźwigni 
10. Przykłady dźwigni 
11. Krążki 
12. Równia pochyła 
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13. Ciężar właściwy 
14. Gęstość 
15. Ciśnienie 
16. Prawo Pascala 
17. Paradoks Stevina 
18. Naczynia połączone 
19. Ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie powietrza) 
20. Manometr: jak mierzy się ciśnienie? 
21. Prawo Archimedesa 
22. Siła wyporu 

 
Zawartość 
1 sznur do doświadczeń 
1 korek 
1 śruba z gałką 
1 pręt z gałką 
2 podwójne nakrętki 
1 klocek stalowy 
1 klocek aluminiowy 
3 odważniki szczelinowe 50 g 
1 tarcza ze skalą stopniową z prętem (śr. = 100 mm) 
1 płytka do wyznaczania punktu ciężkości  
1 szalka 
1 cylinder Archimedesa 
1 butelka spirytusu 
1 wielostopniowa tarcza z prętem 
2 krążki z haczykami 
1 zestaw odważników z haczykami (10 x 50 g) 
1 calówka 
1 ramię dźwigni 
1 równia pochyła z rolką prowadzącą 
1 wózek do toru jezdnego 
1 waga sprężynowa 
1 pipeta 
1 butelka wody destylowanej 
1 butelka barwnika 
1 sprężyna stalowa 
1 karta 
1 przyrząd do demonstrowania prawa Pascala 
1 cylinder miarowy z otworami (naczynie z odpływem) 
1 model „Krzywej Wieży w Pizie“ 
1 rozkładany pręt statywu 
2 krążki na pręcie 
1 manometr u-rurkowy 
1 wąż gumowy 
1 rynienka z tworzywa sztucznego  
1 gumowy korek 
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1 lejek 
1 cylinder miarowy 250 ml 
1 trójnóg 
1 klocek drewniany 
1 zlewka 100 ml 
1 zlewka 400 ml 
1 probówka 
 
Dodatkowe niezbędne materiały, które nie są elementem zestawu: 1 termometr 
 
 
Przegląd materiałów 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

sznur do doświadczeń 

korek 

pręt z haczykiem 

pręt z gałką 

podwójna nakrętka 

klocek 
stalowy 

klocek 
aluminiowy 

odważnik 
szczelinowy 50 g 

tarcza ze skalą stopniową 
z prętem 

szalka 

płytka do wyznaczania punktu 
ciężkości 

cylinder 
Archimedesa 

spirytus wielostopniowa tarcza z prętem odważnik z 
haczykami 

calówka 

równia pochyła z rolką prowadzącą krążek z haczykiem 

pipeta 



 

Instrukcja do produktu 
BLPL_1162019.doc  

 

CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Sp. z o.o. - ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa 
Dział Obsługi Klienta: tel.: 22 228 88 51, faks: 22 228 88 52 

Internet: www.conatex.pl – e-mail: biuro@conatex.pl 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i rozpowszechnianie części lub całości tej publikacji bez 

wyraźnej pisemnej zgody Conatex-Didactic Pomoce Naukowe Sp. z o.o. jest zabronione. 
 

Strona 4 z 5 

 
Przegląd materiałów (cd) 

 
 

 
 
 

model Krzywej Wieży w Pizie 

rozkładany pręt statywu 

krążek na pręcie 

wąż gumowy 

lejek 

zlewka 100 ml klocek 
drewniany 

zlewka 400 ml 

trójnóg 

cylinder miarowy 250 
ml 

probówka 

ramię dźwigni 

woda 
destylowana barwnik gumowy korek 

wózek do toru jezdnego 

stalowa 
sprężyna 

manometr u-rurkowy 
cylinder miarowy 

przyrząd do demonstrowania 
prawa Pascala 

waga 
sprężynowa 

karta 

rynienka z tworzywa 
sztucznego 
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Wprowadzenie 
 
Do wielu doświadczeń będzie potrzebny trójnóg z prętem statywu. Należy najpierw 
połączyć obie połówki pręta statywu, używając pręta z haczykiem jako narzędzia w 
celu dokręcenia połączenia śrubowego. Połączyć pręt statywu z trójnogiem, używając 
dołączonej śruby radełkowanej. Zamocować pręt z haczykiem, również używając 
śruby radełkowanej (por. poniższe ilustracje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


