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Co pływa? Co tonie? 

W fizyce charakteryzujemy cztery stany skupienia: ciało stałe, ciecz, gaz i plazmę. Ciało 

stałe charakteryzuje się tym, że jego objętość i kształt właściwie nie zmienia się przy 

zmianie naczynia, w którym jest przechowywane. W ciele stałym oddziaływania 

międzycząsteczkowe są bardzo silne, a atomy lub cząsteczki tworzą charakterystyczną sieć 

krystaliczną i zajmują w niej konkretne położenia, względem których mogą jedynie 

oscylować. Stan ciekły to taki, w którym łatwo dochodzi do zmiany kształtu, ale trudno jest 

zmienić jego objętość. Odległości pomiędzy cząsteczkami cieczy są większe niż 

w  przypadku ciała stałego, a oddziaływania międzycząsteczkowe są dużo słabsze, co 

pozwala na przelanie cieczy z jednego naczynia do drugiego. Ponadto, jeśli ciecz 

przechowujemy w otwartym naczyniu, w polu grawitacyjnym, na powierzchni cieczy tworzy 

się tzw. powierzchnia swobodna. W stanie gazowym substancja przyjmuje objętość i kształt 

naczynia, w którym się  znajduje i zajmuje całą dostępną przestrzeń, więc nie tworzy 

powierzchni swobodnej. Cząsteczki gazu poruszają się swobodnie, dzięki bardzo słabym 

oddziaływaniom międzycząsteczkowym. Słabe oddziaływania wpływają także na bardzo 

duże odległości między atomami lub cząsteczkami substancji. Plazma jest zjonizowanym 

gazem o bardzo specyficznych właściwościach, innych niż te opisane dla pozostałych 

stanów skupienia. 

Rys. 1. Porównanie trzech stanów skupienia: ciała stałego, cieczy i gazu, które różnią się siłą 
oddziaływania międzycząsteczkowego oraz energią kinetyczną cząsteczek (atomów). 
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W przypadku płynów (płynami nazywamy zbiór, który zawiera w sobie i ciecze, i gazy), 

opisując właściwości danej substancji, określamy raczej jej gęstość i ciśnienie niż masę 

i siłę, jak w przypadku ciał stałych, czy raczej brył sztywnych. 

By znaleźć gęstość  substancji, przy założeniu, że jest ona jednorodna, wystarczy 

wyznaczyć  stosunek masy m do objętości V próbki: . Gęstość jest wielkością 

skalarną i podawana jest w różnych jednostkach, natomiast jednostkami pochodnymi 

układu SI są . Trzeba zauważyć, że gęstość gazu zmienia się nieco z ciśnieniem, 

natomiast gęstość cieczy - nie. W tabeli przedstawiono gęstości lub średnie gęstości 

wybranych substancji. 

Tab. 1. Gęstości wybranych substancji lub obiektów. 

Ciśnieniem p nazywamy stosunek stałej siły F działającej prostopadle do powierzchni, do 

pola powierzchni S, na które ta siła działa: . Ciśnienie jest wielkością skalarną, 

niezależną od kierunku, mimo że do jego opisu używamy siły, która jest wielkością 

wektorową. W powyższym wzorze uwzględniamy jednak jedynie wartość siły, a nie jej 

własności wektorowe. Jednostką pochodną układu SI, opisującą wartości ciśnienia jest 

paskal Pa, ale ciśnienie podawane jest często z wykorzystaniem wielu innych jednostek, 

takich jak atmosfera (atm), bar (bar) czy tor (Tr), niegdyś nazywany milimetrem słupa rtęci 

(mm Hg), 

. 

Atmosfera jest, jak jej nazwa wskazuje, przybliżoną wartością ciśnienia atmosferycznego na 

poziomie morza. Przy prognozowaniu pogody i podawaniu ciśnienia atmosferycznego 

wykorzystuje się hektopaskale (hPa). Hektopaskal oznacza 100 Pa i jest dokładnie równy 

milibarowi (1 mbar = 10-3 bar). 

Przykładowe wartości ciśnienia dla różnych substancji przedstawia poniższa tabela. 

ρ

ρ =
m
V

kg
m3

Substancja lub 
obiekt

Gęstość (kg/m3) Substancja lub 
obiekt

Gęstość (kg/m3)

Przestrzeń 
międzyplanetarna

10-20 Krew 1,060x103

Powietrze w temp. 
20° i ciśnieniu 1 atm

1,21 Żelazo 7,9x103

Lód 0,917x103 Ziemia (średnio) 5,5x103

Woda w temp. 20° i 
ciśnieniu 1 atm

0,998x103 Słońce (średnio) 1,4x103

p =
F
S

1 atm = 1,01325 ⋅ 105 Pa = 760 Tr = 1,01325 bar
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Tab. 2.  Ciśnienia dla wybranych substancji lub obiektów. 

Rozważając zmiany ciśnienia w płynie będącym w spoczynku należy pamiętać, że ciśnienie 

wzrasta ze wzrostem głębokości pod powierzchnią wody, natomiast ciśnienie maleje ze 

wzrastającą wysokością nad poziomem morza. Ciśnienie, którego będzie doznawać nurek 

i  to, którego będzie doznawać alpinista nazywane jest ciśnieniem hydrostatycznym (lub 

aerostatycznym), ze względu na fakt, że dotyczy płynu będącego w spoczynku. 

Rys. 2. Ciecz zawarta w naczyniu, dla której z rosnącą odległością wgłąb naczynia 
(wysokością słupa cieczy) rośnie ciśnienie całkowite, składające się z ciśnienia zewnętrznego 

p0 i ciśnienia hydrostatycznego . 

Kiedy obierzemy powierzchnię wody jako nasz poziom odniesienia, a na tę powierzchnię 

działa ciśnienie atmosferyczne p0, to ciśnienie całkowite p na pewnej głębokości h od tego 

poziomu wyznaczymy z  zależności , gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim. 

Ciśnienie to zależy od wysokości słupa cieczy nad rozpatrywanym położeniem i nie zależy 

w ogóle od kształtu zbiornika czy jego szerokości. 

Na nurka zanurzonego w wodzie, dowolną inną osobę lub przedmiot, działają dwie siły, 

których wypadkowa decyduje o tym czy nurek będzie pływał czy tonął. Jedną z tych sił jest 

ciężar, czyli działająca pionowo w dół siła oddziaływania grawitacyjnego. Drugą, jest siła 

wyporu, która działa pionowo do góry i jej źródłem jest właśnie obecność wody. Wypór 

istnieje gdyż ciśnienie rośnie w wodzie z głębokością. Zatem ciśnienie wody u dołu nurka 

Substancja lub 
obiekt

Ciśnienie (Pa) Substancja lub 
obiekt

Ciśnienie (Pa)

Centrum Słońca 2x1016 Obcasy butów na 
parkiecie 

106

Centrum Ziemi 4x1011 Opona samochodowa 2x105

Dno najgłębszego 
oceanu

1,1x108 Normalne ciśnienie 
krwi

1,6x104

ρgh

p = p0 + ρgh
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jest wyższe niż ciśnienie wody u góry postaci nurka, a zatem siły działające na nurka są 

większe u dołu niż u góry. 

Prawo Archimedesa mówi, że na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu równa 

ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy. Prawo to wiąże zatem siłę związaną z ciałem 

(ciężar) z siłą związaną z cieczą (wypór). Ciężar ciała definiujemy jako , 

z gęstością  substancji, z której zbudowane jest ciało i objętością V tego ciała. Siła wyporu 

jest natomiast charakteryzowana za pomocą gęstości cieczy  i objętości wypartej cieczy, 

która na podstawie prawa Archimedesa, jest równa objętości zanurzonego ciała (lub 

objętości zanurzonej części ciała), przez . Im większa gęstość cieczy, tym 

większa siła wyporu. Im większa objętość zanurzonego obiektu, tym większy wypór. Jeśli 

gęstość obiektu jest większa niż gęstość cieczy, to działająca na ciało siła ciężkości będzie 

dominować nad siłą wyporu. Oznacza to, że wypadkowa siła działająca na ciało będzie 

ujemna, czyli skierowana w dół, a zatem ciało będzie tonąć. Jeśli gęstość ciała i gęstość 

cieczy są sobie równe, to siła ciężkości i siła wyporu równoważą się, dając zerową siłę 

wypadkową. W tej sytuacji, ciało będzie pływało, zanurzone całkowicie, na dowolnej 

głębokości. W przypadku, gdy gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy, to działająca na 

ciało siła wyporu będzie dominować nad siłą ciężkości. Wypadkowa siła działająca na ciało 

w tych warunkach będzie dodatnia, czyli skierowana ku górze, a ciało będzie pływało 

częściowo zanurzone w cieczy. 

Rys. 3. Warunki pływania ciał. Współzawodnictwo między siłą ciężkości Q ciała i siłą wyporu 

W cieczy decyduje o tym czy ciało będzie pływać czy tonąć. Od lewej:  (ciało tonie), 

 (ciało pływa zanurzone),  (ciało pływa na powierzchni). 

Płyn będący w spoczynku nazywamy stacjonarnym. W praktyce mamy jednak często do 

czynienia z tzw. przepływem, czyli ruchem płynu. Zjawiska związane z dynamiką płynów są 

ogromnie skomplikowane, jednak mają bardzo duże znaczenie w rozumieniu wielu zjawisk 

Q = mg = ρVg

ρ

ρc

W = mcg = ρcVg

Q > W

Q = W Q < W
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otaczającego nas świata. Opisują m.in. zjawiska pogodowe, turbulencje, czy pracę układu 

krwionośnego. Ze względu na złożoność tych zagadnień nie będą one opisywane 

w  niniejszym opracowaniu w szczegółach, gdyż wiedza ta wykracza daleko poza zakres 

podstawy programowej szkoły podstawowej. Mimo to, przedstawionych zostanie tu kilka 

zagadnień bardzo podstawowych. 

Wyróżniamy trzy rodzaje przepływów płynu. Przepływ stacjonarny (inaczej ustalony), to 

ruch płynu, w którym prędkość nie zmienia się w czasie, czyli w danym punkcie przestrzeni 

prędkość przepływu jest stała niezależnie od czasu. Jest to przepływ charakteryzowany na 

ogół niewielką prędkością. Przepływ laminarny (inaczej warstwowy) występuje, gdy 

wszystkie cząstki płynu poruszają się po torach równoległych do siebie, w równoległych 

warstwach, bez zakłóceń, przy odpowiednio małej prędkości. W przepływie laminarnym 

warstwy płynu mające kontakt ze ściankami naczynia, w którym przepływ ma miejsce, 

poruszają się z najmniejszą prędkością. Prędkość  ta rośnie w kierunku środka naczynia, 

osiągając tam maksymalną wartość. Przepływ turbulentny (inaczej burzliwy) to przepływ 

nielaminarny, o skomplikowanej, nieuporządkowanej strukturze. W przepływie 

turbulentnym występują wiry, a poszczególne warstwy mieszają się. 

Rys. 4. Rozkład prędkości w rurze, w przepływie laminarnym. Prędkość warstwy sąsiadującej 
ze ścianką naczynia jest najmniejsza i rośnie w każdej następnej warstwie w kierunku środka 

naczynia, gdzie osiąga największą wartość.  

Jednym z podstawowych praw rządzących przepływem płynów jest prawo Torricellego. Od 

nazwiska tego uczonego pochodzi nazwa jednostki ciśnienia, o której wspomniano wyżej, 

czyli tor (Tr). Prawo Torricellego opisuje prędkość poziomą, z którą ciecz wypływa 

z wysokiego, szerokiego naczynia. Prędkość wypływu cieczy przez otwór na głębokości h 

(wysokość słupa cieczy), jest równa prędkości swobodnego spadku ciała z wysokości h, 

. Prawo to jest spełnione dla cieczy nielepkiej i nieściśliwej, ograniczonej 

powierzchnią swobodną od góry. Ponadto średnice otworów (2r) powinny być dużo 

mniejsze od średnicy naczynia (2R). 

v = 2gh
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Rys. 5. Prawo Torricellego określające poziomą prędkość wypływu cieczy z naczynia przez 
małe otwory. 

Na podstawie tego prawa można wyznaczyć prędkości, które zebrano w poniższej tabeli. 

Tab. 3. Prędkości poziome wyznaczone teoretycznie na podstawie prawa Torricellego. 

Jeśli w cieczy porusza się zanurzone w niej ciało, to na ciało to działa siła hydrodynamiczna 

(lub aerodynamiczna - w przypadku gazu). Wartość siły hydrodynamicznej 

(aerodynamicznej) jest w przybliżeniu proporcjonalna do kwadratu prędkości ciała, przy 

czym nie ma tak naprawdę znaczenia, czy porusza się ciało w stacjonarnej cieczy, czy 

odwrotnie - ciecz płynie względem nieruchomego ciała. Siła ta zależy od stanu powierzchni 

obiektu, tzn. jego wielkości, kształtu, czy ustawienia względem kierunku ruchu. Jest 

6

2r

2R

2R≫2r

h (m) v (m/s)

0,1 1,4

0,2 2,0

0,3 2,4

0,4 2,8

0,5 3,1

0,6 3,4

0,7 3,7

0,8 4,0

0,9 4,2

1,0 4,4



również proporcjonalna do gęstości płynu, a zatem zależy od rodzaju płynu, jego 

temperatury i ciśnienia. Siła hydro- i aerodynamiczna, podobnie jak wypór, wynika 

z nierównomiernego rozkładu ciśnienia na powierzchni ciała. Na wektor siły hydro- lub 

aerodynamicznej (F) składają się  dwa komponenty: siła oporu (O), zawsze równoległa 

i przeciwna do kierunku ruchu, oraz siła nośna (N), prostopadła do kierunku ruchu. Siła 

nośna działa m.in. na skrzydła samolotów, łopaty śmigłowca, żagiel statku, czy łopaty 

turbin lub spoilery samochodów wyścigowych. Jej występowanie jest zatem 

wykorzystywane w technice i  inżynierii. Istnieją jednak sytuacje, w których siła ta może 

mieć szkodliwy wpływ na różne obiekty i należy przeciwdziałać jej występowaniu. 

Rys. 6. Składowe siły hydrodynamicznej F (lub aerodynamicznej): siła oporu O i siła nośna N. 
Obiekt porusza się zgodnie z oznaczeniem wektora prędkości v. 

Przykład 1.: Salon Twojego domu ma podłogę o wymiarach 3,5 m na 4,2 m i wysokość 2,4 

m. Jaki jest ciężar powietrza przy ciśnieniu równym 1 atm? Siła o jakiej wartości działa na 

Twoją głowę w tych warunkach? Przyjmij, że głowa ma powierzchnię 0,04 m2. 

Rozwiązanie 1.: Ciężar powietrza to Q=mg. Masę wyznaczamy z gęstości powietrza, 

którą odczytujemy z tabeli umieszczonej powyżej. Skoro , to . Zatem 

. Podstawiając dane do wzoru, otrzymujemy w przybliżeniu 420 N. 

Wykorzystując zależność definiującą ciśnienie, i przekształcając ją względem siły, 

otrzymujemy . Zamieniając atmosferę na paskale i podstawiając dane do wzoru, 

otrzymujemy 

. 

ρ =
m
V

m = ρV

Q = mg = ρVg

F = pS

F = 1,01 ⋅ 105 N
m2

⋅ 0,04 m2 = 4 ⋅ 103 N
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Rys. 7. Ilustracja do przykładu 2. U—rurka manometru wypełniona wodą i olejem. 

Przykład 2.: U—rurka manometru, pokazana na rysunku 7., zawiera dwie ciecze 

w  równowadze statycznej: wodę o gęstości 998 kg/m3 w prawym ramieniu oraz olej 

o  nieznanej gęstości w lewym ramieniu. Wyniki pomiarów wysokości słupów cieczy 

wykazały, że l=135 mm a d=12,3 mm. Jaka jest gęstość oleju? 

Rozwiązanie 2.: Ciśnienie pgr na granicy wody i oleju w lewym ramieniu zależy od 

gęstości oleju i  wysokości słupa oleju ponad tą granicą. Ze względu na równowagę 

statyczną, woda w prawym ramieniu, na tej samej wysokości, na której występuje granica 

ośrodków, musi być pod tym samym ciśnieniem. Zatem po lewej stronie: . 

Natomiast po prawej stronie: . Porównując prawe strony obu równań 

i wyznaczając szukaną gęstość, otrzymujemy: . 

Doświadczenie 1.: Woda przyjmuje kształt naczynia. Potrzebne będą: 2 takie same 

szklanki, niska i wysoka szklanka, 2 kieliszki do wina, przezroczyste butelki o różnych 

kształtach, barwnik spożywczy, woda, tacka, lejek. Wlać do dwóch takich samych szklanek 

tyle samo płynu. W jednej szklance zostawić wodę na cały czas eksperymentu. Z drugiej 

szklanki przelać wodę do innej szklanki, o innym kształcie. Zaobserwować różnicę 

poziomów i kształtów, które przyjmuje woda. Przelać do jeszcze innej szklanki lub 

kieliszka. Po wykorzystaniu kilku naczyń przelać wodę znów do tej samej szklanki, w której 

była na początku, by pokazać, że ciągle jest w niej tyle samo wody, co w tej drugiej, do 

której porównywano. 

Doświadczenie 2.: Wyporność wody. Potrzebne będą: ugotowane jajko, szklanka lub 

przezroczysty kubek, woda, mazak piszący po szkle. Do szklanki nalewamy wody (do około 

pgr = p0 + ρwgl

pgr = p0 + ρxg(l + d )

ρx = ρw
l

l + d
= 915

kg
m3
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2/3 objętości). Zaznaczamy ten poziom mazakiem na szklance. Wkładamy do szklanki 

jajko i obserwujemy zmieniony poziom wody. Ponownie zaznaczamy poziom wody 

mazakiem. 

Doświadczenie 3.: Co pływa, co tonie? Potrzebne będą: miska z wodą (ewentualnie 

wanna dla noworodka lub mały basen wypełnione wodą), plastelina, kamyki, piórka, 

styropian, orzechy, guziki, liście, patyczki, gąbka, plastikowy pojemnik, balony wypełnione 

wodą, kartki papieru, monety, zakrętki od butelek, butelka i inne. Rozdać dzieciom różne 

przedmioty. Niech dzieci, przed sprawdzeniem w praktyce, spróbują określić czy przedmiot 

trzymany przez nie w dłoni będzie pływał czy zatonie. Mogą podzielić przedmioty na dwie 

grupy i zapisać swoje przypuszczenia w dwóch kolumnach na tablicy. Z plasteliny można 

ulepić kulkę, która zatonie albo miseczkę, która będzie pływać. Kartka papieru położona 

delikatnie na wodzie, też powinna się  unosić, ale w postaci kulki, prędzej czy później, 

zatonie. Butelkę można włożyć do wody zakręconą lub odkręconą, z wodą lub z powietrzem 

wewnątrz. Zachowanie każdego przedmiotu w wodzie należy sprawdzić i  skonfrontować 

rzeczywistość z tym, co dzieci założyły na początku. 

Doświadczenie 4.: Prawo Torricellego. Potrzebne będą: butelka z wodą i kilkoma   

(3–4) otworami na różnej wysokości, ale w jednym rzędzie, plastelina, barwnik spożywczy. 

Otwory muszą być stosunkowo nieduże. Przed rozpoczęciem doświadczenia można otwory 

zakleić kulkami z plasteliny, następnie nalać wody, którą można zabarwić dla lepszego 

efektu. Odblokowujemy wszystkie otwory i obserwujemy w jaki sposób woda z nich 

wypływa. Zauważamy, że najsilniejszy strumień „do boku” jest z najniżej położonego 

otworu. To dlatego, że napiera na nią najwięcej wody, powodując jej najsilniejsze 

wypychanie. 
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