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III Liceum Ogólnokształcące  
im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 

ul. Brodzińskiego 6 w Tarnowie 

 
  
   Biologia  
 
Warsztaty, pokazy, gry edukacyjne  
Sala 11, I piętro 
Godz. 17.00 – 21.00   
 
Tytuł: GENETYCZNE WARIACJE - od szympansa do detektywa 
1. Zobaczyć DNA 
2. Jak zrobić podwójną helisę? 
3. Tajemnica pracy detektywa. 

4. Kryminalni na tropie.  
5. Mój brat szympans 

 

 

  Chemia  
 
Sala  25, 26, II piętro 
Godz. 17.00 – 21.00  
Pokazy i eksperymenty, zajęcia warsztatowe z udziałem publiczności: 
Ryczący miś, światła drogowe, płonący lód, doświadczenia z KMnO4 (samozapłon, lokomotywa), zielony 
duszek, znikający styropian, kolorowe płomienie, płonąca piana, pięć barw z jednego roztworu i wiele 
innych. 
 
Zajęcia w grupach dla dzieci: Brokatowa ciastolina, Piaskowe obrazki, Chemiczne jojo,  Jak zrobić 
Gniotka, Chemiczny wulkan, Tęczowa kapusta, Magiczna ciecz. 

 

 

     Fizyka 
 
Pokazy i warsztaty - sale 22, 23, II piętro  
Godz. 17.00 - 21.00  
 
Pokazy i zajęcia warsztatowe z udziałem publiczności: 

 
Elektrostatyka i magnetyzm: 
właściwości iskry, młynek Franklina, dzwonki Franklina, maszyna Wimshursta, Generator Van de Graaffa - 
zasada działania piorunochronu, właściwości dipolowe wody, linie sił pola centralnego,linie sił pola 
jednorodnego, dielektryk między okładkami kondensatora płaskiego, (świeczka), elektryzowanie ciał 



Sztuka 

(dodatni, ujemny), prądy wirowe - opcjonalnie, klatka Faradaya, rozkład ładunku na ostrzu, przewodniki           
o różnym kształcie - prawo Gaussa, wirnik elektrostatyczny – opcjonalnie, elektromagnes 

 
Optyka 
prawo załamania, - pryzmat, soczewki, prawo odbicia, całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny - tarcza 
Hartla, soczewki i zwierciadła - bieg promieni, lasery, dyfrakcja światła o różnej długości fali, budowa             
i zasada działania ludzkiego oka, 

 
Fizyka atomowa 
Lampa Thomsona - prostoliniowe rozchodzenie się wiązki elektronowej, - opcjonalnie, młynek Crookesa, 
rurki Pluckera/Geisslera - widma atomowe pierwiastków - opcjonalnie 
 
Mechanika 
Maszyna Atwooda ruch jednostajny i ruch jednostajnie zmienny, ruch pęcherzyka powietrza, rzut ukośny - 
armatka, siła bezwładności - wyciąganie obrusa, zrywanie nici, siła odśrodkowa, zasada zachowania pędu,  
wahadło matematyczne, zasada zachowania energii - wahadła Maxwella, diabelska pętla, ruch ciała po 
równi pochyłej 

 
Hydrostatyka i Aerostatyka 
Prawo Archimedesa. Prawo Pascala, Nurek Kartezjusza, pływanie ciał, Geo i barycentrum, model statku, 
Prawo Bernoulliego, piłeczka w strumieniu powietrza, (wody), przyciąganie kartek, siła aerodynamiczna, 
pomiar, napięcie powierzchniowe wody. 

 
Drgania i fale 
Dyfrakcja i interferencja mikrofal, fala podłużna, fala poprzeczna, struna, impuls falowy 
 
 

    Matematyka  
 
Warsztaty - sale 28, 29, II piętro  
Godz. 17.00 – 21.00 
 
Warsztaty z udziałem publiczności: 

 Złudzenia optyczne.  

 Matematyczne wyszywanki. 

 Obrazy anamorficzne. 

 Gry i zabawy logiczne. 

 Origami matematyczne. 

 Anamorfizmy 
 

    Geografia  
 
Warsztaty, pokazy, gry edukacyjne - sala 20, II piętro 
Godz. 17.00 – 21.00 
 
Pokazy i zajęcia warsztatowe z udziałem publiczności: 

 Chmura w butelce. 

 Erupcja wulkanu. 

 Prezentacja: „Egzotyczne kraje”. 

 Rebusy dla dzieci. 

 Konkurs geograficzny. 

 Jak powstaje siatka geograficzna. 

 Obserwacja gwiazd.  

 
 
 
 
Warsztaty - sala 24, II piętro 
Godziny: 17.00 – 21.00 (co 30 minut)  
Tradycyjna technika fotograficzna - pokazanie tradycyjnej techniki fotograficznej w chwili obecnej 
wypartej przez techniki cyfrowe. 
 
 Wystawa - sala 24, II piętro 

 Wystawa starych fotografii . 
 
 



Warsztaty - sala 12, I piętro,  
Godz. 17.00 – 21.00  

 Warsztaty czerpania papieru połączone z warsztatami plastycznymi - papier biały, kolorowy, 
pachnący itp. 

 
Pokazy, prezentacje - sala 12, I piętro,  
Godz. 17.00 – 21.00  
Papier - wynalazek, który zmienił świat 

 Papier dawniej i dziś - definicja papieru, krótka historia papieru, współczesna produkcja papieru, 
zwyczajowy podział papieru i jego zastosowanie. 

 Papier kwaśny i papier bezkwasowy- przyczyny degradacji papieru, „chora książka” – starzenie się 
papieru. 

 Specjalistyczne wyroby papierowe - papier japoński, papierek lakmusowy, papier milimetrowy, 
papier papierosowy, papier do pieczenia, papier rysunkowy, papier ścierny, papier termiczny, 
papier toaletowy i in. 

 
Wystawa - sala 12, I piętro,  
Godz. 17.00 – 21.00  

 Książka współczesna (e- booki) i starodruki. 
 
  
 

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. 
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JEST URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

 


