
CHEMIA 

Zadanie 1.   

Korzystając z okresowego układu pierwiastków wykonaj polecenia. 

1.Który z poniższych pierwiastków ma symbol Na ? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

a. mangan    b.  sód   c. miedź    d. cynk 

2. Który z poniższych pierwiastków ma symbol Mg ? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

a. żelazo     b.  wodór     c.  magnez    d.  glin 

3. Jakie symbole mają : 

chrom - 

żelazo- 

wodór- 

potas-  

wapń- 

miedź-  

cynk- 

węgiel- 

azot-  

tlen- 

Zadanie 2.  

Wykonaj doświadczenie: Badanie działania octu spożywczego na sodę oczyszczoną. 

Do naczynia o pojemności 250 ml wsyp ok. 2 łyżek sody oczyszczonej i dodaj ok. 50 ml octu 

spożywczego. 

Po przeprowadzonym doświadczeniu podaj obserwacje i sformułuj wniosek. 

Uwaga :  

Powyższe zadania wykonaj do 15 kwietnia bieżącego roku.  

Powodzenia :) 



Fizyka 

Wykonaj eksperyment: Zaczarowana puszka 
 

Namów zwykłą metalową pustą puszkę (najlepiej po jakimś napoju), żeby podążała tam, 

dokąd chcesz. To nietrudne! Potrzebna będzie również magiczna różdżka – plastikowa linijka 

lub plastikowy grzebień. 

 Połóż puszkę na stole lub na podłodze. Potrzyj linijkę (lub grzebień) o wełniane ubranie (np. 

szalik), kawałek sukna lub innego materiału, który łatwo elektryzuje plastik. Możesz pocierać 

ją również o swoje włosy, ale muszą być suche i puszyste. 

 Zbliż plastikową linijkę do puszki na odległość około 0,5 cm (nie dotykajcie jej). Puszka 

zacznie się poruszać w stronę linijki, a gdy przesuniesz linijkę, potoczy się za nią, nawet jeśli 

nie będziesz jej wołać! 

 

Dlaczego? Metalowa puszka jest przyciągana przez naelektryzowaną przez pocieranie linijkę. 

Elektryzowanie ciał przez tarcie to popularne zjawisko występujące w przyrodzie, towarzyszy 

nam na co dzień. Zauważamy je, czesząc włosy, zdejmując swetry czy głaszcząc kota. 

Czasami, gdy zgasimy światło, widać przeskakujące iskierki i słychać trzaski. Podobne efekty 

mają miejsce, gdy chodzimy w butach po niektórych wykładzinach lub dywanach i dotykamy 

klamki u drzwi – wtedy można „poczuć ukłucie”. We wszystkich tych przypadkach w wyniku 

tarcia następuje przemieszczanie się ładunku elektrycznego z jednego materiału do 

drugiego, czyli elektryzowanie się ciał. 

 

Eksperyment: Spinacz wyścigówka 

 

Marzy Ci się szybka jazda po krętych drogach? Zapraszam na przejażdżkę (będzie potrzebny 

magnes). 

 

 Na sztywnej kartce lub tekturce narysuj trasę wyścigową. Koniecznie zaznacz START  

i METĘ. 

 Na linii startu połóż metalowy spinacz. 

 Podsuń pod kartkę magnes i przesuwaj go tak, żeby w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. 

Wyścigówka będzie jechała tak, jak nią pokierujesz! 

 

Dlaczego? Metalowy spinacz jest przyciągany przez magnes, dlatego jeśli przesuniemy 

magnes, spinacz podąży w ślad za nim. Siły te przechodzą przez kartkę papieru. Jednak papier, 

szkło czy aluminiowa puszka nie oddziałują z magnesem, nie są przyciągane. 

 

 

 



Geografia 

Zadanie 1.  

Korzystając z mapy administracyjnej Polski wskaż na mapie konturowej ( pustej) położenie 

województw Polski. 

Zadanie 2.  

Korzystając z mapy wymień państwa sąsiadujące z Polską. 

Zadanie 3.  

Wymień stolice wybranych Państw Europy: 

Polska-  

Niemcy-  

Rosja-  

Białoruś- 

Czechy- 

Francja- 

Hiszpania- 

Litwa- 

Słowacja-  

Włochy- 

 

Uwaga : Powyższe zadania wykonaj do 15 kwietnia bieżącego roku. Powodzenia :) 

 



 
 

 






