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Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2  
w Tarnowie 

ul. Mickiewicza 16  
 
 
  
    Chemia  
 
Pokazy, eksperymenty - sala 15, I piętro  
Godz.  17.00 - 21.00  

 Pokazy chemiczne - otrzymywanie srebra i złota, chemiczny kameleon - odczyn roztworu a barwa 
wskaźnika, chemiczna lokomotywa, sztuczna krew, wybuch wulkanu, ognie Bengalskie, produkcja 
piany. 

 

    Fizyka  
 
Pokazy, eksperymenty -  sala 27, II piętro 
Godz.  17.00 - 21.00 

 Pokazy fizyczne - antygrawitacyjna lewitacja elektromagnetyczna oraz lewitacja diamagnetyczna,  
zabawa laserami (ciekawe doświadczenia z optyki), wytwarzanie prądu elektrycznego. 

 
Warsztaty - sala  27, II piętro 
Godz.  17.00 -21.00   

 Sam zbuduj własny silnik elektryczny. 
 

 

  Biologia 
 
Pokazy, eksperymenty - sala 6, parter 
Godz.  17.00 - 21.00  

 Biologa szkiełka i oka - życie w skali mikro - zobaczyć niewidzialne (o podpatrywaniu procesów 
biochemicznych), czy można zobaczyć jak rośliny się chłodzą?, tajemnicze mechanizmy widzenia. 

 Kryminalne zagadki biologa -  ślady DNA - immobilizacja czyli aresztowanie enzymów czego 
dowodzi chromatografia? - przesłuchanie czyli czy wszystko w porządku z Twoim słuchem? 
 

 

 Nauki humanistyczne i społeczne 
 
Prezentacje multimedialne - sala 12, I piętro  
Godz.  17.00 - 21.00 

 Co dzieje się w naszym mózgu gdy śpimy?  

 Czy można polepszyć pamięć i jak to zrobić? 



 Czy język ciała kształtuje naszą osobowość?  

 Wizerunek mężczyzn w mediach. 
 
Warsztaty psychologiczne  - sala 12, I piętro  
Godz.  17.00 - 21.00 

Testy i zabawy „Poznaj siebie". 
 

 Matematyka 
 
Warsztaty - sale 20, 21, II piętro 
Godz.  17.00 – 21.00 
 
Motto: Człowiek musi trwać w przeświadczeniu, że niepojęte da się pojąć, inaczej zaprzestałby badań.    

 J.W .Goethe 

 Eksperymenty ze wstęgą Mӧbiusa 

 Kwadrat , trójkąt i co dalej? – matematyczne origami 

 Magiczna kostka Rubika 

 Zastosowania kalkulatora graficznego    
 
Gry, zabawy, konkursy - sale 20, 21, II piętro 
Godz.  17.00 – 21.00 

 I ty zostań zwycięzcą – wykorzystanie interaktywnych aplikacji:  Quizizz, plickers. 
 

 

 

 

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  

 


