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    Chemia  
 
Pokazy, doświadczenia - sale 2, 4, parter 
Godz. 17.00 – 21.00 

 Pokazy chemiczne - lokomotywa, samozapłon, sztuczna krew, kameleon, jak otrzymać srebro, gejzer 
chemiczny, burza w probówce, chemiczne świetliki, wystrzałowa piana, fajerwerki, barwne, ognie 
bengalskie 

 

    Fizyka  
 
Pokazy, doświadczenia - sale 3, 4, 5, I piętro,   
Godz. 17.00 – 21.00 

 Mechanika - poczucie równowagi, rezonans mechaniczny, efekt żyroskopowy, stożek toczący się 
pod górę, siła Coriolisa  w akcji, wahadło Foucaulta (mała klatka schodowa), 

 Zabawki fizyczne - wstający bączek, kamień celtycki, schodząca sprężyna, fontanna cieplna, 
termometr Galileusza, kaczka-pijaczka, konwerter termoelektryczny, sprytna plastelina, 

 Aerostatyka i hydrodynamika - doświadczenia z maszyną próżniową, tornado w butelce, gejzer, 
fontanna Herona, nurek Kartezjusza, łódeczka put-put, bańki mydlane, czyli napięcie 
powierzchniowe w akcji, paradoksy hydrodynamiczne, lewitacja kuli oleju, 

 Elektromagnetyzm - śpiewające ogórki, proste modele silnika na prąd stały, prądy wirowe, 
lewitacja magnetyczna, 

 Optyka, czyli dwa oblicza światła  - camera obscura, wielokrotne odbicia światła - magiczne 
zwierciadła, lustro fenickie (weneckie), model światłowodu, polaryzacja światła, żarówka żarówce 
nierówna, fluorescencja, 

 Akustyka - zobaczyć i usłyszeć dźwięk - rura Rubensa oraz rura Rijkiego, figury Chladniego 

 Własności ciał w niskich temperaturach - zmiana własności sprężystych ciał stałych, fontanna 
ciekłego azotu, zjawisko odrzutu – rakieta, 

 Astronomia 
 

  Biologia 
 
Pokazy, doświadczenia - sala 11, I piętro  
Godz. 17.00 – 21.00 

 Małe laboratorium biologiczne - własnoręczne wykonywanie preparatów mikroskopowych, 
doświadczenia wykazujące właściwości błon biologicznych 

 Po co organizmy żywe stosują kamuflaż?  

 Z patyczakami „oko w oko” 



 Kącik zdrowia – obliczanie BMI, mierzenie ciśnienia, wskazówki na temat zdrowego trybu życia 

 Obserwacja żywych okazów: gekon lamparci, ptasznik 

 Niespodzianki 
 

 

 Geografia 
 
Pokazy - sala 5, parter 
Godz. 17.00 – 21.00  
 
Pokazy 

 Oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku 

 Powstawanie podstawowych siatek kartograficznych 

 Tornado, tornado ogniste 

 Skraplanie pary wodnej - powstawanie opadów 
 
Wystawa 

 Prezentacja młodego geologa - wystawa skał i minerałów Polski 
 
Prezentacje multimedialne 

 Japonia i Australia oczami młodego geografa 

 nietypowe zjawiska meteorologiczne 

 polskie obiekty wpisane na listę UNESCO 

 najbardziej atrakcyjne regiony turystyczne świata 
 

 

 Matematyka 
 
Gry, zabawy, konkursy - sala 1-1, I piętro  
Godz. 17.00 – 21.00 
 
Gry, zabawy, konkursy 

 zabawy interaktywne z matematycznymi programami komputerowymi 

 gry logiczno-matematyczne z wykorzystaniem technik komputerowych  

 łamigłówki ,gry i zagadki logiczno-matematyczne 

 zabawy i gry zręcznościowe 

 złudzenia optyczne 

 stereogramy 3D - nauka widzenia ukrytych obrazów trójwymiarowych 

 obserwacja obrazów anamorficznych 

 składanie origami, gięcioboków i gięciościanów 

 budowanie figur przestrzennych za pomocą klocków REKO 

 nauka widzenia  niemożliwych kształtów : trójkąta Penrose'a, schody Zöllnera, ławka nieszczęśliwie 
zakochanych i inne  

 
 

SPONSOREM 

MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 2017 W TARNOWIE  JEST  

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO  

 
 
PARTNEREM 
MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 2017 W TARNOWIE JEST 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  S.A. 
 

 

KOORDYNATOREM  PROJEKTU  

JEST URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  


