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Oracz, co za pługiem chodzi i patrzy jak błyszcząca stal 
lemiesza raz po raz wilgotne skiby odkłada, kocha tę ziemię 
i synem jej się czuje. A nietylko dlatego, że piękna jest i swo· 
ja, że żywi nas, jak dziadów naszych żywiła, ale że tyle znojnej 
pracy, tyle potu krwawego pokoleń wielu na ziemię tę spłynęło. 

Dziedzictwem naSZem jest nietylko ziemia. Cały my
śli ludzkiej dorobek; to też nasza własność. A dorobek to 
nie łatwo nabyty. W szystko, co teraz wiemy o świecie, co 
dzieciom mówią w szkole, co takie niby proste i jasne, że każ
demu dawno znanem się wydaje, wszystko to jest zwolna 
nagromadzonym owocem pracy wielu umysłów, wielu poko 
leń, spadkiem po nich odziedziczonym i wszystko w znoju 
myśli ludzkiej się zrodziło. Trudem przodków naszych rozo; 
rana i zasiana została ta gleba, na której my dz iś znajdujemy 
gotowe żniwo obfitych o świecie wiadomości. 

Ale jak rolnik co roku na nowo ziemię przeorać i zasiać 
musi, żeby rodziła, - tak każdy człowiek na nowo przemx.śleć 
musi to, co ma się stać własnością jego umysłu. Każdy za 
siebie tę pracę wykonać musi, nikt go w tern zastąpić nie zdo
ła. Książka) nauczyciel, szkoła - wyprowadzą go tylko na go· 
ścińce prawd ustalonych, przestrzegą przed bezdrożami, na 
których myśl łatwo zabłądzić może i dadzą mu do ręki to 
wszystko) czego w swej samodzielnej pracy potrzebować bę· 
dzie. A dalej niech idzie o własnej sile, niech szuka, bada, 
niech stara się, by i on kiedyś dorzucić mógł swój dorobek do 
ogólnej, wspólnej skarbnicy. 
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OCZYWiście, równie dobrze da się pole wymierzyć metra

mi kwadratowymi lub kilometrami kwadratOWYmi, to znaczy 

kwadratami, których każdy bok ma dlugość 1 metra lub l kilo

metra. Warszawa Wraz z przedmieściami zajmuje przestrzeń 

Rys. 2. 

121 kilometrów kwadratoWych. Powierzchnię kSiążki, kajetu, 

marki POcztowej wygodnie nam będzie zmierzyć centymetrami 

kwadratoWYmi lUb milituetrami kwadratowymi. Ale 

weŻmy POd Uwagę to, iż centYmetr jest 10 razy dluż. 

szy od tuilimetra, zaś centYmetr kwadratowy, jak to 

latwo poznać z rysunku (rys. 3), jest 10 X lO czyli .. 
100 razy większy od milimetra kwadratowego. Tak I!y,. 3. 

samo latwo sprawdZić, że kilometr kwadratowy zawiera 

1000 X 1000 czyli miljon metrów kwadratowycb, cbo ć kilometr 
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tylko 1000 razy dłuższy jest od metra. Miary kwadratowe słu
żą do pomiaru wielkości powierzchni bądź kawałka ziemi, 
bądź przedmiotu jakiegokolwiek, nazywają się przeto miarami 
powierzchni. 

Miary objętości. Mleko, naftę, a często kaszę i mąkę 
mierzy się w Polsce na kwarty. Ta miara pokazuje nam, 'ile 
miejsca owo mleko czy kasza zajmuje, czyli jaką ma objętość. 
Kwarta jest więc miarą objętości. W dawnej Polsce kwarta 
nie miała żadnego związku z łokciem czy stopą. Była sobie
ot, kwartą, wielkości ustalonej przez zwyczaj. Inaczej się jed
nak dzieje z owemi mi?-rami, o których teraz mowa. Tu mia
ry objętości wyprowadza się ~ miar długości, dlatego też 
wszystkie owe w związku z sobą ustanowione miary nazywa
my miarami metrycznemi. 

A oto zobaczymy, jaka między niemi istnieje zależność. 
Zbudujmy naczynie w kształcie kostki o 6·ciu kwadratowych 
bokach. Taka kostka zwie się sze:§cianem. Każda jego kra
wędź niechaj ma 10 centymetrów długości. Objętość tego 
naczynia to litr. Litr co do wielkości niczem się nie różni 

od używanej u nas obecnie kwarty, gdyż już ] 00 lat temu 
(w r. 1818) pradziadowie nasi. w Królestwie Polskiem dla po
wszechnej wygody dawną kwartę z litrem zrównali. 

Zważmy znowu, ile litr zawiera maleńkich sześcianów,. 

których każda krawędź ma długość 1 centymetra. Ile więc za
wiera t. zw. centymetrów sześciennych? Aczkolwiek krawędź 
litra jest tylko 10 razy dłuższa od krawędzi centymetra, jednak 
litr zawiera aż 10 X ]0 X ]0 czyli 1000 centymetrów sześcien
nych. Obliczcie teraz, ile litrów zawiera metr sześcienny, 

a więc sześcian, którego każda krawędź ma długość 1 metra. 
Wiemy już, w jaki sposób ustalono wielkość litra, bez

wątpienia więc domyślimy się, że skoro ta objętość jest już 
znana, to nie potrzeba nadawać naszej miarce ksztahu sześcia
nu. Naczynie litrowe może mieć kształt butelki, garnka, bla
szanki lub jakibądź inny, bo wszak nie idzie o to, jak ono 
wygląda, lecz ile w sobie zawiera (rys. 4). 

O mierzeniu ciężaru. Znamy już miary metryczne: dłu
gości, powierzchni i objętości. Trzeba nam jeszcze zapoznać 
się z miarami, które służą do wyznaczania ciężaru ciał. Ciężar 
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1 centymetra sześciennego wody nazwano gramem. 1000 takich 
gramów, czyli ciężar 1 litra wody stanowi kilogram. Gram po
azielono jeszcze na 1000 części, każda z nich jest więc równa 
óężarowi milimetra sześciennego wody i zwie się miligramem, 

Rys. 4. 

ale domyśleć się łatwo, że tylko przy bardzo dokładnych wa
żeniach te miligramy bywają używane. Kilogram, gram, mili
gram odlane z mosiądzu, żelaza czy innego metalu nazywają 
się ciężarkami albo lepiej odważnikami. 

Narówni z metrem wzorcowym, przechowują pod Pary
żem ciężarek wagi litra wody, odlany z platyny. Jest to kilo
gram wzorcowy; któremu wszystkie inne odważniki kilogramo· 
we co do ciężaru muszą być równe. Gdy kilogram porówna
my z będącym u nas w użyciu funtem rosyjskim (przez władze 
rosyjskie do nas w 1848 r. wprowadzonym), to okaże się, że 
kilogram to 2 funty i niespełna 15 łutów. 1) 

Tyle nowych nazw! Ale spamiętać je będzie łatwiej, gdy je 
ustawimy wszereg. Zobaczymy wówczas, że się powtarzają i że 
wystarczy znać kilka, aby wszystkie miary umieć ponazywać . . 

Metr 

Litr 

Uram 

I Kilometr = . 
= 1000 metrów 

Kilogram = 
= 1000 gramów 

1) Dawny funt polski był mniejszy. 

Centymetr = 
= 1/100 metra 

Milimetr = 
= 1/1000 metra 

Miligram = 
= 1/1000 grama 
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Innych miar nie wypisujemy (a domyślamy się, że może 
istnieć kilolitr, centygram i t. d.), bo są mało używane. 

Znacznie uciążliwszą robotę od tej, która nas czeka przy 
nauce tych miar, ma każde dziecko polskie. Spamiętać ono 
musi nie kilka, lecz kilkanaśde nazw, z których każda jest 
inna. Mila, wiorsta, sążeń, łqkieć, stopa, cal, linjaj pręt, morga~ 
włóka; korzec', garniec, kwarta, kwaterka i kamień, funt, łut. 
Zważmy: mila ma 7 wiorst, sążell 3 łokcie, łokieć 2 stopy, 
stopa 12 cali. Nielepiej będzie z korcem i, kamieniem. Trudno 
to spamiętać, i jeżeli tych podziałów nie zapominamy, to tylko 
dlatego, że mamy je w ciągłem użyciu. Przy owych zaś mia
rach, które z metra się wyprowadzają, niema nic do pamięta
nia. Kilometr dzieli się na 1000 metrów, metr na 1000 mili
metrów. Kilogram ma 1000 gramów, gram ma 1000 miligra
mów. Powiedzieliśmy, że wszystkie z metra się wyprowadzają~ 
i to właśnie jest największą zaletą miar metrycznych, że wspól
ny mają początek. Mając podziałkę metrową, możemy sami 
zbudować litr, gram, czy kilogram. Zaś posiadanie łokcia woni
czemby nam nie pomogło do wyznaczenia kwarty czy funta. 
Widzimy więc, że miary metryczne są do użytku bardzo wy
godne i nie trzeba do nich się zrażać. Naturalnie nie chcemy 
dowodzić, aby trzeba było porzucić dawne polskie miary; 
owszem mogą nam one jeszcze lata całe służyć, ale znać trze
ba i miary metryczne, zarówno bowiem w nauce, jak i w ży
ciu codziennem często wypadnie się niemi posługiwać. 

W tej książce i w innych często napotykać będziemy ta
kie skrócenia: 

Zamiast metr piszą m. 

" 
kilometr " 

km. 

" 
centymetr " 

cm. 

" 
milimetr " 

mm. 
kwadratowy 

" 
kw. lub rysują O 

" 
sześcienny " 

sześc. 

" 
gram " 

gr. 

" 
kilogram kg. 

" 
tniligram 

" 
mgr. 
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o mierzeniu czasu. ·Czas będziemy mierzyli na doby, 
godziny, minuty i sekundy (w skróceniu sek.). Zegarki, które 
owe godziny, minuty i sekundy odliczają, tak są dziś roz
powszechnione, że nie mamy potrzeby o nich się rozwodzić. 
Pomyślmy raczej, jak niewygodnie było dawniej bez zegarków 
tym ludziom, którzy, jak my, chcieli poznawać dokładnie, co 
się na świecie dzieje. Ktoś np. był ciekaw, ile czasu potrzebu
je kamień, aby upaść z wieży, która ma, powiedzmy, ' 45 me
trów. Teraz poprostu weźmie do ręki zegarek i będzie 
liczył: raz, dwa, trzy. Upłynęło 3 sekundy. A dawniej? Czy
tamy w pamiętnikach, że ludzie radzili sobie nieraz rachowa
niem uderzeń własnego serca. Łatwo jednak zrozumieć, jak 
bardzo było to niedokładne. Zegarek odmierza swoje tik-tak 
zawsze jednakowo, ludzkie zaś serce? Wiemy, iż nieraz bije 
szybko, razporaz, zdaje się rozpędu jakiegoś nabiera - wy
skoczyć chce, to znowu wolniej bije i spokojnie i dobrze trzeba 
uważać, chcąc je ręką wyczuć. Zegary cbprawda istniały i na
wet kunsztowne, ale mało kto je miał i sekund najczęściej nie 
odmierzały. Chcecie wiedzieć, jak były urządzone? A oto bar
dzo dowcipnie. Z naczynia, do którego nalewano wody, wy
ciekała ona przez otwór mały i obracała 
malutkie koło, jak to bywa przy młynach 
wodnych. KoJo to, obracając się, poru
szało wskazówkę. Nie trzeba więc było 
zegara takiego nakręcać, ani wag podcią
gać, dość było nalać doń wody. 

Znane też są zegary piaskowe (dotąd 
jeszcze używane), piasek w nich przesy
puje się np. w ciągu godziny z jednego 
naczyńka do drugiego (rys. 5). Gdy się 
wszystko przesypie, wykręcamy zegar 
i piasek zaczyna swoją wędrówkę nano
wo. Zegary takie nazywają się klep
sydrami. 

Istniały wreszcie dotąd istnieją ze
Rys. 5. 

gary słoneczne. Każde drzewo, samotnie stojące, może słu
żyć jako taki zegar. Istotnie dość spojrzeć na cień - w którą 
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kieruje się stronę i jak jest długi ; aby godzinę poznać. A le 
i te zegary, choć najdawniej znane i używane co kroku - bez 
myśli o nich - wiadomo, że nie są dokładne, gdy zaś niebo 
jest pochmurne, to już nic wogóle pokazać nie mogą· 

Pytania " . CWICZenla. 

Miary długości. 1) Weźcie długą taśmę papierową 

i oznaczcie na niej metr. Podzielcie następnie metr na centy
metry, a kilka centymetrów na milimetry. 

2) Zmierzcie przy pomocy taśmy długość ołówka, linji , 
wysokość stołu. Jeśli taśma nie wystarcza, zmierzcie za po
mocą sznurka wysokość człowieka, izby i porównajcie dłu
gość sznurka z długością metra. Ile więc metrów i centy
metr6w wysokości ma człowiek, izba? 

. 3) Zmierzcie obwód koła. 
A teraz średnicę jego (rys. 6). 
Zmierzcie oDwód donicy, śred
nicę jej. Obliczcie sobie, ile 
razy sznur opasujący obwód 
dłuższy jest od miary średnicy? 
Czy zawsze tyle samo razy 
jest dłuższy? Czy można więc, 
wiedząc, jaka jest średnica 

beczki, obliczyć jej obwód, albo 
znając obwód pnia, powiedzieć, 
jaka z niego da się wyciąć naj
szersza deska? 

4) Metra w całej jego dłu-

, . 
1)RE:ON/CA 

t<ys. 6. 

gości narysować w zeszycie nie możemy, bo się nie zmlescJ. 
Umawiamy się tedy, że metr będziemy przedstawiali za po
mocą kreski 10 razy krótszej. Pamiętając o tej umowie, na
rysujmy laskę, oznaczmy wysokość naszą i naszego towa
rzysza. Co trzeba napisać obok rysunku, aby każdy, spoj
rzawszy, mógł obliczyć sobie rzeczywistą długość laski, wy
sokość naszą i towarzysza? 

fi 
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5) Umawiamy się teraz inaczej: b~dziemy na rysunku 
długość kilometra przedstawiali jako centymetr. Pamiętając 
o tej nowej umowie, narysujcie drogę między dwoma są
siedniemi wsiami. Co napiszecie przy rysunku, ab"y przyglą- ' 
dających się temuż w błąd ui.e wprowadzać? Można to krótko 
zaznaczyć w ten sposób: 1--1. 

. 1 km. 

Miary powierzchni. 1) Narysujcie w zmmejszeniu 
metr O i obliczcie, ile zawiera centymetrów O . 

2) Obliczcie, ile łokci., długości ma kwadratowe pole, 
wielkości morgi. 

3) Zmierzcie, ile centymetrów O ma powierzchnia ze-
szytu, książki, stołu. 

4) Ile metrów O ma powierzchnia podlogi, ogrodu. 

5) Jaką powierzchnię zajmuje wieś. 

6) Narysujcie w zmniejszeniu plac, na którym zbudowa
ny jest dom, założony ogród. Narysujcie, obok kreskę , która 
na waszym rysunku ma przedstawiać długość metra. 

7) Zakreślcie powierzchnię, co do obszaru równą tej, na 
której zbudowana jest Warszawa (wynosi ona, jak to powie
dziano wyżej -121 km. O), biorąc długość centymetra za kilo
metr. Zakreślcie obok powierzchnię, którą zajmuje wasza 
wieś, rysując, oczywiście, w tern samem zmniejszeniu. Za
znaczcie obok rysunku, że 1 centymetr przedstawia 1 kilometr. 

Miaryobjętości. 1) Wyciosajcie z drzewa kostkę wiel
kości 1 cm. sześc. 

2) Sklejcie z papieru naczynie litrowe, wykroiwszy je 
uprzednio według rysunku (rys. 7). Wzór załączony naryso
wany jest w zmniejszeniu - 10 cm. przedstawiliśmy jako 2 cm. 

3) Sklejcie naczynie, któreby miało dno, jak poprzednie 
(10 cm. o), wysokość zaś 2 razy większą. Ile zawiera ono 
litrów? 

4) Sklejcie naczynie, któreby miało prócz wysokości 
2 razy większej jeszcze i szerokość dna .2 razy większą. Ile 
zawiera ono litrów? 
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5) Sklejcie naczynie, któreby miało szerokość, długość 
i wysokość 2 razy większą, niż naczynie litrowe. Ile zawiera 
ono litrów? 

6) Zmierzcie wysokość, szerokość długość pudełka 

Rys. 7 

prostokątnego. Ile zmieściłoby s ę w niem centymetrów sze
ściennych? 

7) Zmierzcie wysokość, szerokość i długość izby. Ile 
zmieści się w niej litrów, ile zaś etrów sześciennych? 

Mierzenie ciężaru. 1) Jeśli szalka wagi dość jest głę
boka, nalejcie do niej litr wody i porównajcie ciężar jego z na
szemi odważnikami. Gdyby litr się w szalce nie zmieścił, 
postawcie na talerzu puste naczynie, zrównoważcie je czem
kolwiek - choćby piaskiem i nalejcie potem do naczynia 
litr wody. Sprawdźcie ciężar wody różnemi odważnikami. 
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2) Ile gramów waży funt? Ile gramów waży 1 łut? 

3) Ile waży metr sześcienny wody na kilogramy? Na 
funty? 

Mierzenie czasu. 1) Zmierzcie, ile sekund towarzysz 
wasz potr~ebować będzie na przejście ogrodu wszerz. Jaka 

Jest długość jego drogi? Ile więc przeszedł na se

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

, , , • Rys. 8. 

kundę? 

2) Przywiążcie do nitki, uczepionej u poprzecz
nego drąga, kulkę ołowianą. Odchylcie cokolwiek 
ciężarek, rak wskazano na rysunku (rys. 8). Oblicz
cie, ile czasu potrzeba, aby kulka wahnęła się 10 ra
zy. Ile więc czasu trwa jedno wahnięcie? 

Na drugiej, równie długiej nitce zawieście ku
~eczkę drewnianą. Odchylcie ją i znowu obliczcie, 
Ile czasu zeszło na 10 wahnięć? Ile więc czasu trwa 
jedno wahnięcie? 

Uwaga: Spamiętajcie dobrze, co zegar Wam 
powie o szybkości wahania się owych 
kulek - przyjdzie czas, kiedy te wia
domości się przydadzą. 

o wadze rozlicznych jej zastoso
waniach. 

Znamy wszyscy ten przyrząd i wiemy, do czego służy. 
Oczywiście, do ważenia. Ale nie każdemu może przyjdzie 
odrazu do głowy, jakie to rozliczne korzyści i w nauce i w ży
ciu codziennem osiągnąć możemy, tym przyrządem się po
sługując. 

O jednej z korzyści tych już pisaliśmy . Wiemy, że dzięki 
właśnie wadze oznaczyć mogliśmy nasze ciężarki. Mając już 
ciężarki, umiemy ważyć wszelkie rzeczy. Ale nie na tern ko
mec. Zobaczymy, że za pomocą wagi oznaczać będziemy mo
gli wielkość miejs'ca, które różne przedmioty zajmują, czyli ich 
objętość, wielkość powierzchni poznać zdołamy nie używając 
do tego centymetru, a nawet na upartego -i czas moglibyśmy 
zmierzyć również tylko przy pomocy wagi. 

Nasamprzód sporządźmy sobie miarki, które nam się nie
raz potem przydadzą. Weźmy wysoki, wązki słój i kilka pas
k.ów podgumowanego papieru. Odważmy 10 gramów wody. 
Wiemy już z poprzedniego, że 10 gramów będzie zajmowało 
objętość 10 sześcianów o bokach równych 1 centymetro
wi, czyli, jak mówimy, 10 cm. sześc. Wodę tę nalejmy do 
naszego słoja i w miejscu, do którego sięga powierzch
nia woc...y, naklejmy pasek papieru. NapIszmy na nim: 10 cm. 
s~eśc.. Odważmy znowu 10 gramów, dolejmy je do poprze d
mch I postąpmy, jak wprzódy. Gdy jeszcze szereg razy 
do.damy po 10 gr., nasz słój cały podzielony będzie na czę 
Ś;.I, z których każda mieści w sobie 10 cm. sześc. (rys. 9). 
~I~ potrzebujemy si ę chyba rozwodzić nad tern, że w słoju, 

t?ry na ca~ej swej wysokości jest jednakowo szeroki, odstępy 
~lędzy papIerkami będą równe. Jeżeli nasz słój ma kształt 
Inny, ku szyjce zwężony, odstępy będą różne. Mimo to pewni 
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będziemy, że ten słój dobrze nam będzie odmierzał objętość pły
nów do niego nalanych. Tak samo możemy odmierzyć sobie litr, 
na .i akiejkolwiek sporej butelce, odważywszy kilogram wody. 

40CM.5Z 

30 CM.SZ. 

~CIi'1.Sz. 

1.Q..cMSZ. 

Rys. 9. 

Niebawem zobaczymy, że te miarki, które 
tak łatwo było sporządzić, oddawać nam 
będą wielkie usługi, gdy zechcemy po
znać objętość jakichkolwiek przedmiotów. 
W rócimy do tego później. 

Przystąpmy teraz do wymierzania po
wierzchni za pomocą wagi. Musimy tu 
zwrócić uwagę, że w wielu wypadkach 
powierzchnię tę łatwo jest obliczyć. Wie
my już np., że jeśli mamy jakiekolwiek 
prostokątne pole (rys. 10), to dość wymie
rzyć, jak jest długie i jak szerokie, 
aby oznaczyć jego wielkość. Ale prze
cież nie wszystkie powierzchnie są pro'sto
kątami i nieraz nie łatwo na pierwszy rzut 

oka poznać, która jest większa, która zaś mniejsza: Geometra 
i wogóle każdy człowiek, co zna dobrze rachunki, poradzi so

D 
Rys. 10. 

bie zawsze, ale i my sobie poradzimy, 
choć nic obliczać nie będziemy. 

Spójrzmy na mapę. Chcemy wiedzieć, 
który kraj jest większy, czy dawna Pol
ska, czy Francja? Weźmy tedy grubą 
tekturę i przerysujmy (za pomocą papieru 
kolorowego, zwanego kalką) oba te kraje. 

Wytnijmy to, co narysowaliśmy z tektury, i połóżmy każdy 
kawałek na szalce wagi. Waga przechyli się w stronę szalki 
z papierem większym. Dowiedzieliśmy się w ten sposób, że 
dawna Polska była większa od Francji. Otoż i cała tajemnica. 

Jeśli waga jest czuła, co znaczy, że wykazuje nawet ma
lutkie różnice, w ciężarze przedmiotów ważonych, możemy po
znać dokładnie, jaki obszar zajmuje dany kraj. Musimy tylko 
wiedzieć, jak wielką w rzeczywistości jest powierzchnia, którą 
na mapie oznaczamy, jako centymetr kwadratowy. Przypuść
my, żę 1 cm. kw. to w rzeczywistości 100 km. kw. (czyli, że dłu
gość 1 milimetra ma przedstawiać 1 kilometr). Wykrawamy 
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taki centymetr z tej samej tektury, na której kraj nasz ryso
waliśmy, i ważymy go. Niechaj waży l gram. Kładziemy 
teraz na wadze kawałek tek.ury, wyobrażający dany szmat 
ziemi. iechaj waży 25 gr. Znaczy to, że jest 25 razy więk
szy od l cm. kw. Skoro zaś 1 cm. kw. oznacza 100 km. kw., 
to 25 cm. kw. będzie oznaczało 100 km. kw. X ~5 = 25 000 km. kw. 
Jeśli waga nasza nie bardzo jest czuła, to będziemy musieli 
rysunek nasz wyciąć z grubej tektury, lub zgoła wypiłujemy 
go z cienkiej deseczki. . 

Zapowiedzieliśmy (str. 13), że i czas można odmierzać za 
pomocą wagi. Naturalnie dziś robić tego nie potrzebujemy, 
bo mamy teraz doskonałe zegarki, ale ciekawe jest, że sobie 
ludzie dawniej za pomocą wagi radzić umieli, gdy chcieli czas 
odmierzać. Pisaliśmy (str. 7) o zegarach piaskowych. Po
dobnie były urządzone zegary wodne. Woda wyciekała przez 
małą dziurkę z zawsze pełnego naczynia. Tę wodę waźono. 

Im więcej ważyła, tern więcej czasu upłynęło. Byłoby może 
wygodniej wodę napuszczać do miarki podobnej do tej, któ
rą sobie zrobiliśmy. Istotnie też istniały i takie zegary i by
ły w użyciu na kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa. 
Z ilości wody, która do miarki napłynęła, wnioskowali 
o, długości czasu, co upłynął. Ale nie zapominajmy, że do 
sporządzenia miarki przydała nam się waga, tak czy owak 
WIęC waga do takiego mierzenia czasu byłaby potrzebną. 

o wadze sprężynowej. 

. Wa7v!iśmy dotąd tylko na wadze o dwóch szalkach, na 
ktorych 1- orównywaliśmy c~ężar danego przedmiotu z Cięża
rem funta, czy kilograma. Zeby więc na takiej wadze ważyć, 
trzeba mieć ciężarki. Możemy jednak zbudować sobie inna 
~vagę, na której będziemy mogli ważyć, nie posługuJ' ac się cię~ 
zark . S . am1. posób na to mamy prosty. Znamy wszyscy stalo· 
we sprężyny, wiemy, że im więcej za końce sprężyny ciągnie
:~' :ym~ardziej się ona wydłuża. Idzie tylko o to, aby wie· 

Z
Zlec, o lle się wydłuży, gdy z jakaś określona siła ciacrniemy 
asta' '. . . .. <o • 

. pmy WIęC rękę naszą clęzarklem. Przyczepmy jeden ko-
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niec sprężyny do mocnej belki, na drugim zaś zawlesmy funt 
(rys. 11). Możemy tuż obok sprężyny 
ustawić pionową deszczułkę, oblepioną 
białym papierem. Ołówkiem zaznaczamy 
na nim kreską, dokąd się sprężyna wydłu
żyła i tu stawiamy cyfrę 1. Zawieszamy 
2 funty, 3, 4, 10 i t. d. i wydłużenie sprę
żyny za każdym razem oznaczamy na na
szej deszczułce, pisząc w odpowiednich 
miejscach 2, 3, 4, 10 i t. d. Ani się opa
trzyliśmy, a już waga gotowa. Ciężar
ków już nie potrzebujemy, a ważyć bę
dziemy mogli doskonale. Gdy zkolei za
wiesimy torbę z cukrem, a sprężyna wy
dłuży się do miejsca, gdzie napisaliśmy 

Rys. 11. 3, będziemy pewni, że nasz cukier waży 
3 iunty. 

, ~ 

Cwiczenia Z w'agą. 
1. Sporządźcie słój miareczkowany. 
2. Zmierzcie za pomocą słoja tego pojemność szklanki, 

kieliszka. 
3. Przerysujcie na grubej tekturze granice kilku części 

świata-pamiętając, naturalnie, o tern, żeby wszystkie rysowa
ne były w jednakowem zmniejszeniu. Wytnijcie to, co na
rysowaliście i zważcie: która tektura najlżejsza, która najcięż
sza? Która więc część świata będzie najmniejszą, która naj
większą? 

4. Sporządźcie wagę sprężynową· 

5. Sprawdźcie, czy waga sprężynowa dobrze waży, wa
. żąc różne przedmioty na obu wagach. 

Jak poznać, ile miejsca przedmiot jakiś zajmuje? 

Pamiętamy, że zobaczywszy dwie nieforemne powierzch
nie, trudno nam było ocenić na oko, która z nich większa. Nie
raz podobnież będziemy w kłopocie, gdy powiedzieć nam wy-
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padnie, które z pokazanych nam dwóch ciał l), np. dwóch ka
mieni, większą ma objętość, czyli więcej miejsca zajmuje. Jeśli 

ciało ma kształt np. zwykłej shzynki, to sprawdzimy jaka jest jej 
wysokość, jaka szerokość i długość, paczeni objętość tatwo 
już obliczyć. Jeśli jednak ciało jest nieforemne, radzić sobie 
musimy inaczej. 

Wiemy, że wjednem Hem samem miejscumoże znajdować 
się tylko jedno ciało. Jeśli np. mam kubek pełen mleka i włożę 
do niego łyżkę, to się mleko przeleje, bo miejsce mleka zajęła łyż
ka. Wiedząc o tern, postępujemy tak: bierzemy nasz słój, który 
ma nam jako miara służyć i nalewamy doń np. 30 cm. sześć. wo
dy (rys. 12). Kamień, objętość którego oznaczyć chcemy, 
wkładamy ostrożnie do 
naczynia. Najłatwiej zro
bić to. można, uwiązując 
kamień na nitce. Wie
my, że woda wypchnięta 
przez kamień pójdzie w 
górę. Wystarczyodczy
tać dokąd doszła, że by 
poznać objętość kamie
nia. Przypuśćmy, że wo
da dosięga teraz paska, 
na którym napisano 40 cm. 
sześć.-jasnem zatem bę
dzie, że kamień zajmuje 
10 cm. sześć. miejsca. 

Zdarzyć się jednak 
może, ż słój ma otwór 
mały, i przedmiot, obję

~eM.5Z 

..!.Q.CM.5Z 

Rys. 12. 

tość którego poznać chcemy, doń nie wejdzie. Poradzimy sobie 
i w tym wypadku. We żmiemy jakiekolwiek naczynie, napeł
.nimy je po brzegi wodą i postawimy na misce. Wkładamy do 
naczynia nasz przedmiot. Gdy to zrobimy ostrożnie, to wody 

') Ciałem nazywamy w nauce wszystko, co zajmuje miejsce i ma jakąś 
wagę . Zobaczymy, że i powietrze coś waży i miejsce zajmuje, więc i powietrze 
tak samo jak wodę, żelazo, piasek będziemy nazywali ciałem'. 

Miary. 2 
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nie wyleje się ani mme], ani więcej, tylko tyle, ile jej bylo na 
miejscu włożonego - przedmiotu. VVodę, która się wylała, mie

rzymy naszym słojem i sprawa 
skończona. Oczywiście jednak 
nie będzie to pomiar bardzo do
kladny. Może się bowiem zda
rzyć, że przy przelewaniu z peł
nego naczynia uroni się parę 

kropel wody, lub że nie wszyst
ką tę wodę uda nam się do słoj a 
nalać. Trzebaby wię c postarać 
się o naczynie wygodniejsze. 
o takim np. wyglądzie jak poka
zano nanaszym rysunku (rys. 13). 
Nadmiar wody, po włożeniu 

przedmiotu, wylewa się 'dziob
Idem wprost do słoja i co do 

Kys. 13. kropli zmierzonym być może. 
Dodawać nie potrzeba, że slój musi być -sumiennie odrobiony 
i na malutkie podzielony części. 

Pytania i ćwiczenia. 
1. Zmierzcie j aką ma obję tość 5 dużych jaj kurzych, 

5 małych jaj. Jaka więc jest różnica w obję tości dużego i ma
łego jaja? 

2. Dobierzcie takie ilości małych jaj i dużych, żeby obję 
tości. ich były jednakowe. Zanotl:ljcie: tyle to jaj małych zaj
muje tyle miejsca, ile tyle to dużych. 

3. Czy sprzedawanie jaj na sztuki jest sprawiedliwe? 

Uwaga: Zagranicą jaja sprzedają na wagę· 
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o ciałach stałych, o cieczach 
gazach. 

. Gdybyśmy poprosili kogoś, żeby wszystko, co jest na 
' świecie, podzielił na jakieś gromady rzeczy, czy istot do siebie 
podobnych, jakżeby wybrnął z tego kłopotu? 

Możebypod,zielił wszystko na żywe i nieżyw!:;, czyli po 
jednej stronie umieściłby ludzi. zwierzęta, rośliny, po drugiej 
zaś-wszystko inne. Taki podział byłby dobry. Ale nam idzie 
o inny. Myślał wię~ dalej ten ktoś i tak podzielił wszystko: 

Gromada L Zelazo, drzewo, szkło, piasek, ziarno i t. p" 
rośliny, zwierzęta, ludzie. 

" 
" 

II. Woda, mleko, nafta, spirytus i t. p. 
III. Powietrze, para wodna, to, co wydobywa si ę 

z ciasta, podczas gdy ono rośnie l), czad, gaz, 
zwany oświetlającym, który po miastach 
w latarniach się pali i t. d. 

Czemże się różnią te działy? Jaką wspólną nazwę damy 
rzeczom z każdej gromady? 

Ciała stałe . 

A oto jak je nazwiemy: rzeczy w pierwszej zawarte gro
madzie nazwiemy ciałami stałemi. Tak zwać je będziemy dla
teg o, że mają stałą postać, czyli stały, własny swój kształt. 
Wystrugam np. kijek. Będzie on ciągle jednako wyglądał, 
dopókąd go nie złamię, lub nie zegnę. Żeby zmienić kształt 
ciala stałego, muszę zatem użyć jakiejś siły. 

') ten, co się uczył che'mji, wie, że to się nazywa dwutlenkiem węgla. 
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C i·e c z e. 

Rzeczy umieszczone w drugiej gromadzie są to ciecze. 
Jakież to są ciała? 

Może nie jednego zdziwi to pytanie. O czem tumówić, powie. 
Wiadomo, że są one mokre i po tej własności można je odra
zu odróżnić. Lecz tak na pytanie nasze odpowiadając, odpowie 
źle, możemy mu bowiem pokazać ciecz, która nie jest mokra. 
Znacie żywe srebro, albo słyszeliście o niem? Jest to niewąt
pliwie ciecz, gdyż przelewa się z jednego miejsca na drugie, 
gdy tylko pozwolimy jej wylać się z naczyńka, w którem się 
zawiera. A przecież, gdy palec do owego srebra żywego wło
żymy i wyjmiemy go, okaże się, że jest suchy. 

W ięc ciecze, od innych ciał, różni,\ się wcale nie tem, iż 
moczą naszą rękę lub ubranie, lecz czemś innem. Czemże? 
O ciałach stałych mówiliśmy, że mają stałą postać. Czy mo
żna powiedzieć to samo o cieczach? 

Naftę kupujemy w sklepie na kwarty. Kupiec odmierza 
kwartę i nalewa ją nan~ do przygotowanej butelki, my zaś w do
mu przelewamy naftę do lampy. Ileż to razy zmieniła ona swą 
postać? Była w kwarcie i miała kształt owej kw~rty, ~otem na~a: 
na została do butelki, miała więc kształt butelki dopoty, dopokI 
nie przybrała postaci tego zbiornika naszej l~mpy, ~o którego' 
ją naleliśmy. Ciecz nie posiada więc wła~sneJ postacz, ma tylko· 
stalą objętość. Gdybyśmy przynieśli do sklepu butelkę za ma
ła żadną miarą nie dałaby się do niej wcisnąć kwarta nafty,. 
gdyby zaś była za duża,' nie mogłaby znowu n~pełnić się k.w~r~~. 

Zdawaćby się mogło, żeśmy dostateczme rzecz wypsmlJ, 
i że już ni.e spotkamy żadnych trudności przy odróżni~niu ciał 
stałych od płynów. Ale, - jak o tern lPrzekonamy. Slę.W dal
szym , ciągu, - im głębiej o czem myślimy, tern wIęcej nas u -
wa się nam rzeczy do wyjaśnienia. . 

Więc tutaj np. może nam przyjść do głowy, że są Ciała 
stałe, jak piasek lub drobniutka kasza, które też nie mają swe
go kształtu, bo dadzą się przesyp~ć np .. z kw~rty do ?utel~l, 
o piasku zaś przysłowie na ":,,et mo w:.' ze z mego" bl.cza m~ 
ukręci u _ tak dalece pi9-sek mezdolny Jest do zachowama swej 
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postaci. Z drugiej strony ktoś zauwazyc może, że . są pły'ny 
takie jak smoła, które swój kształt zmieniają z trudnością. 

Istotnie sprawa nie jest taką łatwą i trzeba sobie w tym 
wypadku, jak i w wielu innych powiedzieć, że to ludzie tylko 
podziały różne ustanawiają, lecz rzeczy na świecie nie zawsze 
się do podziałów tych stosują. 

Dla przykładu weźmy kolory. Znamy kolor biały, szary 
i ' czarny i śmielibyśmy się z każdego, ktoby twierdził, że nie 
umiemy barw tych rozpoznać. A jednak przekonamy się za
raz, że to nie takie proste i łatwe, jakby się wydawało. Gdy
byśmy zwiedzali farbiarnię, gdzie farbują tkaniny, zobaczyli
byśmy tam mnóstwo odci.eni barw. Białą, jasno-szarą, szarą , 
ciemno-szarą-aż do czarnej. 

Podadzą nam tam tabliczkę (rys. 14), na której próbki 
tkanin we wszystkich tych odcieniach-jedna za drugą, od naj
jaśniejszej do naj ciemniejszej - są uszeregowane. Niechże te-

• 
I" ~ 1"1' I,· 

Hys. 14. 

raz zapyta nas kto, które próbki są barwy białej, które zaś 
czarnej. Co do pierwszej z kolei napewno wszyscy powiemy: 
to jest barwa biała, co do drugiej może też, lecz już o trzeciej, 
<:zwartej trudniej powiedzieć i kto je tam wie? Może są białe, 

może szare. Tak samo trudno nam będzie odróżnić barwę 

ciemno-szarą od czarnej. I oto okazuje się, :l;e nie umiemy do
kładnie barw odróżniać! Czy więcej nam trzeba przykładów? 
Może sami przypomnimy sobie jaki? Wiemy np. co jest dziec
ko , a co dorosły człowiek, a przecież nie zawsze, spojrzawszy 
na kilkunastoletniego chłopca, będziemy umieli powiedzieć 

-czy to dziecko, czy dorosły. 
Wracamy więc do sprawy rozpoznawania ciał stałych 

i płynów. I choć zgóry zastrzegamy, że odróżnienie nie jest 

• 



• 
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łatwe i q;asem nawet jest niemożliwe, to jednak postaramy się 
tak dobrze przykładom wybranym przyjrzeć, żeby rozpoznanie 
to do pewnego stopnia ułatwić. 

Więc najpierw zbadajmy piasek. Zobaczymy przede
wszystkiem, ze piasek to nie jedno ciało stałe, lecz zbiorowisko 
takich ciał stałych drobnych bardzo rozmiarów. A te raz przy
patrzmy się, czy piasek rzeczywiście zachowuje się jak płyn, 
przybierając postać naczynia, do którego jest wsypany. Z lat 
młodych pam'iętamy, że im drobniejszy jest piasek, im suchszy,
tern bardziej do cieczy podobny, tern trudniej coś z niego zbu
dować. Piasek taki nieledwie tak samo trudno w garści utrzymać 
jak wodę , ale właśnie taki porównajmy l wodąi zobaczmy, czem 
się od niej różni. Gdy nasypiemy piasek do otwartego szero
kiego naczynia, np. do beczki, powierzchnia jego nie będzie 
gładka. Zrówna się dopiero wtedy, gdy beczką lekko potrzą
śniemy. Bez naszej pomocy powierzc hnia pozostałaby pa

górkowatą· 
Gdy zaś nalejemy wody, powierzchnia natychmiast wy

równa się i będzie jak tafla lustrzana. A smoła jak się zacho
wa? Zrazu powierzchnia jej będzie nieró\yna, ale wygładzi się 
sama po pewnym czasie, dłuższym lub krótszym, zależnie od 
tego, czy gatunek smoły jest więcej lub mniej lepki. 

A teraz nachylmy ostrożnie beczułkę z piaskiem (rys, 15,1 6)
Piasek się nie wysypie, pozostanie w beczce i jego powierzch

nia będzie też nieco na
chylona. Gdy postaramy 
się ° to, aby piasku nic nie 
wstrząsało, pochylenie to 
będzie trwałe. Spróbuj
my zrobić to samo z becz
ką wody. Beczkę j esteś

my w stanie nachylić, ale 
powie rzchni wody nigdy-

R 15 R 16 raczeJ- się woda wylej' e , ys . . ys. -
Jest to proste i ciekawe 

doświadczenie. Czy tak, czy owa k ustawimy szklankę , woda 
nig dy nie da si ę poc hyli ć razem ze szklanką, ale zawsze utwo-

J 

~ .. -

- G:J 

rzy gładką i pozio1'ną powierzchnię (rys. 17). Co do smoły to 
ta zrazu wprawdzie pochyli , się, po pewnym jednak czdsie 
znowu ułoży się poziomo. Widzimy więc, że smoła zachowuje 

Rys. 17. 

się podobnie do wody, tylko dużo czasu zużywa na to naśla 
dowanie"., Nie odrazu powierzchnia była gładka, gdy"smolę 
do naczyma naleliśmy, nie odrazu też stawała się poziomą, gd}' 
beczkę nachylaliśmy. Poznaliśmy więc jeszcze jedną właści· 
,~osc cIeczy. Skoro tyl1co ciecze są w spoczynku (to znaczy, że 
mk~lch 1~le wstrząsa, nie mjesza),przybierająpowierzchnię glad-
1c~ 1, po~wmą, z tą tylko różnicą, iż jedne --jak woda-natych
miast, 1l1ne .zaś - jak smoła, miód - powoli, 

W życiu codziennem nieraz wypada coś ustawić poziomo 
Nasze st,oły, ławy muszą być poziome, bo gdyby stały krzywo, 
gdyby SIę pochylały, niewygodnieby nam było siedzieć na ła
wach, nie moglibyśmy na stół kłaść przedmiotów bez obawy 
że się stoczą. Nim kierat na dobre w ziemi umocujemy trzeb~ 
~'o odpowiednio ustawić, ńajpilniej bacząc na to, aby p;łożenie 
Jego było ?oz.io,me. Jeśli przedmiot jakiś który ma być pozio
m!, ustawIOny Jest bardzo krzywo - odrazu to. spostrzeżemy. 
Nle , z,auważymy jednak napewno, że położenie j ego jest nie
w~asclwe, gdy tylko cokolwiek jest nachylony. Znamy nato
mla~t ~a~-dzo prosty przyrząd, który nie da się nigdy zwieść 
I n~Jm~leJsze ,pochylenie w tej chwili wykryje. Taki przyrząd 
ZWle Slę pozwmnicą albo libellą i przez ~rzemieślników często 

2* 
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jest używany (rys. 18). Nasz przyrząd -to rurka szklana, cokol
wieczek wygięta, napełniona wodą i zalutowana, jednak napełnio
na nie szczelnie-prócz wody znajduje się w niej odrobina powie-

Rys 18. 

trza. Aby uchronić szkło od stłu-
czenia, umieszczają zazwyczaj rur
kę w oprawce blaszanej, która je
dnak od góry szkła nie zasłania. 
Wiemy, że woda pozostawiona 
w spokoju ma powierzchnię pozio
mą. Gdy nawet naczynie pochyli

my, powierzchnia wody pochylić się nie da. Latwo zrozumieć , 

że gdy libella stoi na płaszczyznie poziomej, woda w rurce 
będzie miała położenie takie, jakie wskazuje nasz rysunek 
(rys. 19), zaś odrobina powietrza pomieści się nad wodą w środ-

Rys. 19. 

kowej wypukłej części rurki. Ale 
spróbujmy choć troszkę przyrząd 
nachyljć lewym lub prawym koń
cem ku górze. Banieczka powie
trza ucieknie teraz ku prawej 
lub lewej stronie, bo i woda, choć 

powierzchnię ' będzie miała zawsze poziomą, względem rurki 
pochylonej przyjmie inne położenie. Rysunki najlepiej to ob
jaśnią (rys. 20). 

Tak więc, chcąc np. kierat usta
wić poziomo, kładziemy na nim 
libellę i póty poprawiamy jego 
podstawę, póki nie osiągniemy te
go, aby banieczka powietrza w na
szym przyrządzie była w samym 
jego środku.. Wtedy jesteśmy już 
pewni, że kierat ustawiony jest 
poziomo. 

G a z y. 
Rys. 20. Trzecia wreszcie gromada, to 

gazy i nią się teraz zajmiemy. No
wą zawrzemy znajomość z powietrzem, z parą wodną i innymi 
gazami. Ale jakże tu się z nimi zapoznawać, kiedy ich zoba-

czyć wcale nie można? Białe kłęby, które unoszą się nad wrzą
cą wodą, białe obłoczki, co z chrap końskich w mroźny dzień 
buchają, to już nie para. To mgła, co z pary w chłodzie się 
tworzy. Pary prawdziwej nie widać. Ale choć ani pary, ani 
powietrza, ani czadu nie widać-przecież znaleźć musimy spo
soby, żeby poznać te gazy. Przedewszystkiem sprawdzimy, 
że zajmują miejsce. Tam gdzie jest jakiś gaz-żadne inne cia
lo znajdować się nie może. Zanurzamy szklankę dnem do góry 
w wodę (rys. 21). Wo· 
da wszakże do szklan
ki nie wejdzie-nie mo
głaby się tam zmieścić, 
skoro w szklance jest 
powietrze. Aby lepiej 
to zobaczyć, puścimy 

na wodę korek z chorą
giewką. Korek, który 
unosi się na powierzch
ni wody, wyraźnie nam 
wskaże, że woda do 
szklanki nie weszła . Ga
ozy więc zajmuj ą miejsce 
jak) wszystkie inne cia
ła. Cóżjezatemróżniod 

innych ciał? Gazy nie 
mają własnego kształtu. 

Czad, gdy z pieca wyj 
dzie' napełni pokój i 
przyjmie kształt pokoj u. 
Ale wszak i ciecze nie R 21 ys. . 

miały własnej postaci, 
tylko przybierały kształt naczynia, do którego zostały nalane. 
Nie tu więc różnica, której szukamy. Rozważamy tedy dalej. 

Wiemy, że szklanką mleka garnka sporego napełnić nie
podobna; mleko z szklanki zajmie tylko część garnka. Zobacz
my teraz, czy tak samo rzecz się będzie miała z powietrzem. 

Weźmy słój wysoki, zamknięty korkiem, osadzonym na 
drążku. Taki korek - nazywany tłokiem - możemy po~uwać 



w górę i w dóJ. Niechaj więc tłok tkwi w słoiu blizko dna -
jak wskazuje rysunek (rys. 22). Podnieśliśmy go w górę Gdy 
pod tłokiem będzie woda - pozostanie na swojem miejscu -

nie rozszerzy się. Gdy zaś zamiast wody będzie po· 
wietrze, zajmie ono tyle miejsca, ile mu go przybę
dzie skutkiem podniesienia tłoka. Im wyżej tłok 
podniesiemy, tern większą powietrze mieć będzie 
objętość . 

Gazów najczęściej nie widać, bo przeważnie są 
bezbarwne. Nie oko więc nam powie, że gaz usiłuje 
się rozkurczyć, czyli że jest, jak mówimy, rozprężli

wy. Ale inny zmysł nasz - powonienie - wyjawi 
nam w wielu wypadkach, dokąd to gaz zawędrować 
jest zdolen, gdy nie jest zamknięty. Postawmy w ką
cie pokoju spodek, na który naleliśmy roztwór amo-
niaku. Z płynu tego, jak dobrze wiemy, wydobywa 
się gaz o przenikliwym zapachu. Ponieważ nic mu 
drogi nie tamuje - rychło rozejdzie się po calym 
pokoju, wyjdzie drzwiami i oknami. Gdy po kilku 
dniach do spodka się zbliżymy, płyn znajdziemy, ale 

Rys. 22. . k l d L d amoma u ani ś a u. u zie mówią: wywietrzał. Roz-
kurczał się, rozpierał, prężył się póty, póki nie osiągnął swego 

. celu - nie rozproszył się, nie rozwiał na wszystkie stony świa
ta. Gdyby gazy własności tej nie miały, czad nie byłby tak 
niebezpiecznym. Byłby tylko szkodliwym dla tego, kto by go, 
przy piecu stojąc, do płuc wciągał. Ale wiemy, niestety, aż nad 
to dobrze, że czad wcale nie pozostaje w sąsiedztwie najbliż
szem pieca, lecz rozchodzi się po pokoju i zatruwa wszystkich, 
którzy w izbie się znajdują. Pamiętajmy więc, że ta rozprężli
wość gazów odróżnia je od innych ciał. Podczas gdy ciała stale 
i ciecze miały swoją stalą objętość - gazy jej nie mają. Powta
rzamy, iż gaz zajmie zawsze tyle miejsca, ile go znaleźć może. 

Gdybyśmy sobie wyobrazili, że każdy gaz składa się 

z malutkich jakichś cząsteczek, musieliby~;my o nich pomyśleć 
to chyba, że się siebie nie trzymają, że każda cząsteczka w nie
ustannym jest ruchu i dlatego gaz tak szybko się rozchodzi, 
~ nawet z każdej zamkniętej przestrzeni wydostać się usiłuje . 

Zeby więc gaz jakiś w naczyniu utrzymać, nie wystarczy na-

- "" 

czynie to spokojnie pozostawić- Ciecz -- o ile zbyt szybko nie 
paruje _ można przechowywać czas jakiś w butelce otwa~tej, 
gaz zaś uciekłby w tej chwili. Chcąc go utrzymać, musimy 
naczynie zamknać szczelnie. Niebawem podamy sposób, w ja-- . 
ki to uczynić należy. .' . . . " e-

Sprobujmy teraz gaz tłoczyć, sClskac. Nie ro.blhsmy t 
, . . d . . a wieleby Się to zdało. 

go z cieczami, z gory WIe ząc, ze me n .' . 
Istotnie - uczeni wypróbowali, że. olb:zy~I~J trzeba.:~Y'r~~y 
zmusić ciecz do zmniejszenia swej obJętoscl. Czym. p .. ę 
taka z gazem weźmy rurkę z obu stron otwartą ~ zamkmJ~y 
.' .' I k - k tłok moze-

J
. eden jej koniec korkiem, drugI tłokIem. or e ~ 

. , fI b'" J' erro mlasz otwarte 
my sobie sporządzlc z karto a, w .1JaJąc ~ . b • Tłok 
końce rurki (rys. 23). Bierzmy SIę uwazme d~ roboty. . 
posuwamy w głąb rurki - powietrze us.tępuJe, kurczy SIę, 
a więc jest ściśliwe. Jeśli korek z dr~gleJ strony 
mocno rurkę zamyka, możemy - przy uzyClU nawet 

. " 'Ale oto nad-
niewielkiej siły--gaz znaczme sClsnąc. ." 
chodżi chwila, kiedy korek nie wytrzymuje JUz na-
poru ściśniętego powietrza i z hukiem wypa~a~ Po
wietrze stłoczone wypchnęło korek na po~oblenst,:"o 
sprężyny. Mówimy więc o pow.ietrzu, że Jest spręzy
ste. Doświadczenie z każdym ll1nym gazem nauczy
łoby nas tego samego. Wszystkie zatem gazy są 

sprę~yste. . 
Gdy chcemy z gazem robić doświadcze~la, a t:n 

gaz nie w porę nam "ucieknie", pewme będZl~my, me
zadowoleni, że tak go pilnować trzeba. W olel1by.sm~, 
aby jego cząstki mniej były samodzielne, życzyl1bys
my, aby ich szybkim ruchom coś stawało na prz,eszko
dzie. Pomyślmy na chwilę, że temu lekkomyslnemu 
żadaniu naszemu stało się zadosyć. Lotne pO~letr~e Rys. 23. 

z;mieniło się w coś gęstego, lepkiego. Budz,lm,Y Się 
rano, chcemy wyprostować członki, otrząsnąc.SI.ę z resztek snu. 
Lecz cóż to się dzieje? Ręka wydaje się nam clęzką, b.ezwładną. 
Ledwie nią poruszyliśmy, a już się czujemy zmę.czem. Skąd to 
pochodzi? Ano, wszak wiemy. Na ~asze .ż~czeme otocz'yło n~s 
.. co każdemu ruchowi, nawet naJwolmeJszemu, stawia opo.r. 
lOS, d '1 k - . łaska dłoma 
Opór taki znamy: stawiała nam go wo a, I e 10C p , . 
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rozgarnialiśmy fale, stawiałaby go w znaczniejszym stopniu 
smoła.' ~·dyby.śmy usiłowali ręką w niej poruszać. Im ciało jest 
bardzIe] lepkIe, bardziej gęste, tern opór ten jest większy. 

Wiemy teraz, że życzenie nasze było nierozsadne i cie-
szymy się, że to był zły tylko sen.' , 

Pow~etr.ze ruchom naszym nie przeszkadza, a przynajmniej 
zaz~yczaJ l1le przeszkadza w tym stopniu, aby nam to zawa
dz~c mogł?_ Dopiero, gdy powietrze samo w ruchu się znaj~ 
dUJe, czylI gdy wiatr wieje - opór jego daje się nam silnie we 
znaki. Wiemy jak trudno iść pod wiatr. Że jednak powietrze 
stawia opór nawet w dni ciche, gdy wiatru niema i żaden listek 
~a drze,:a~h się n~e rusza, o tern przekonać nas może następu
J,ąc: doswlad.czellle. Z wysokości jakiej~; rzucamy na ziemię 
cWlartkę papIeru. Kartka spada, ale jakże powoli, tańczy jak
by, wykręca się to tak, to owak. Nareszcie ziemi dosięgła. 
Składamy ją na pół i znowu spuszczamy na dół. Teraz idzie 
jej zgrabniej. Podnosimy jeszcze raz, składamy na 4 części, 
potem znowu to powtarzamy z kartką złożoną na 16 częśCi. 
Kartka spa.da coraz to prędzej. Im jest mniejsza, tern łatwiej 
przesuwa SIę przez powietrze. 

Poznaliśmy zatem najważniejsze właściwości gazów. Ale 
zda~e nam się, że lepszą jeszcze z ciałami temi zawarlibyśmy 
znajomość, gdybyśmy umieli przelewać je z jednych naczyli 
do innych tak, jak to robiliśmy z wodą, mlekiem i innemi cie
c~ami. Czy to jednak możliwe do wykonania? Wiemy prze
cJeż, że gazy są bardzo lotne i korzystają z każdej sposobności, 

. żeby się nam wymknąć. Posiadamy jednak sposób i na nie i za
raz. go opiszemy. Ale do zrozumienia jego lepiej od opisu po
moze nam rysunek (rys. 24). Będzie to bowiem "przelewanie" 
dosyć osobliwe. Zanurzamy oto w wodę butelkę dnem do Q'Ó

ry. Woda nie wchodzi do środka, bo wewnątrz jest powietl~ze. 
C~ będzie ~dy teraz pod wodą wykręcimy butelkę szyjką do 
gory? . P~wletrze zacznie uciekać ku górze, na miejsce zaś je
g? we~~Zle ~oda. J,~kże tu te~az pochwycić te uciekające ba
llle~zkl. Wezmy sloJ z szerokIm otworem, napełnijmy go wo
dą I, zakrywszy na chwilę otwór dłonią lub dopasowaną płytką 
szklaną , wstawmy go szyjką na dół pod wodę. Potrzymajmy 

ten słój otworem nad ostrożnie ku górze podnoszoną szyjką 
butelki. Banieczki trafią teraz do przygotowanego na nie słoja. 
Szybko przedzierać się zaczną przez wodę i dojdą do dna, je· 

dna banieczka po drugiej; 
będzie ich coraz więcej. 
Woda się usunie dołem
wszak wiemy bowiem, że 
w jednem i tern samem 
miejscu dwa ciała jedno
cześnie zmieścić się nie mo
gą. W ten sposó b cały słój 
napełni się powietrzem. 
Dla przykładu wybraliśmy 
powietrze. Rozumiemy je
dnak dobrze, że każdy gaz, 
czy to będzie czad, czy 
gaz, zwany oświetlającym, 
da się pod wodą przelać 
z iednego naczynia do dru- Rys. 2-1. 

giego. Teraz zaś idzie nam 
o to, aby ten gaz w .słoju zatrzymać i po wyjęciu z wody. 

. W tym celu postępujemy tak: pod otwór - gdy słój jeszcze 
jest w wodzie - podsu~amy talerzyk i wszystko Tazem z wo
dy wyciąg~my. Na talerzyku będzie oczywiście woda, która 
gaz w słoju lepiej przytrzyma, niż najszczelniejszy korek 

(tys. 25). 

Pytania i ćwiczenia. 
1. Sprobujcie zgiąć kawał wosku, 

zet~zeć na proch ziarnko piasku lub kaszy. 
Co zauważyliście? Czem więc jest wosk, 
c hoć miękki, czem są kasza i piasek, choć 
sypkie? 

2. Nalejcie wody do szklanki, na - RYS . J.5. 

znaczcie, oblepiając szklankę paskiem pa
pieru, dokąd woda sięga. Przechylcie teraz szklankę· Sprawdź
cie, że woda nie dała się nachylić. Wylawszy wodę i wy su-
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szywszy szklankę, nasypcie do niej piasku. Pasek papieru bę
dzie Ilam teraz pokazywał granicę, do której sięga piasek (aby 
się poziomo ułożył, trzeba szklanką leciutko wstrząsnąć). Prze· 
c'hylcie ostrożnie szklankę. Sprawdźcie,jak się piasek zachował. 

3. Sprawdźcie przy pomocy libelli, czy stoły są poziome, 
ławy, podłoga . . Aby sprawdzić, czy w żadną stronę nie są po
chylone, trzeba libellę ustawić dwa razy: wzdłuż i wpoprzek. 

4. Ustawcie trójkątną deseczkę poziomo. A by to zrobić, 
trzeba w 3 rogi wkręcić . śrubki, na których się deseczka bę
dzie opierała. Gdy jeden z rogów leży za nizko, można go 
podnieść, wkręcając śrubkę głębiej. 

5. Jaki prócz opisanego znajdziecie sposób przekonania 
niedowiarka o tern, że powietrze zajmuje miejsce? 

6. Gdy się coś podczas gotowania przypali - poczuj emy 
swąd w izbie sąsiedniej. O czem to świadczy? 

7. Przeróbcie doświadczenie opisane na str. 27. 

8. Poruszajcie szybko zeszytem w powietrzu, trzymając 
go to płasko, to grzbietem do góry. Kiedy łatwiej nim poru
szać? Dlaczego? 

9. Przeróbcie owo przelewanie gazów, opisane na str. 28. 

Wszystkie ciała są ciężkie. 
Ej, czy to nie żarty czasem? Czy to korek jest ciężki, 

albo te gazy, o których przecież dowiedzieliśmy się, że są cia
łami? Trzeba więc porozumieć się co mamy na myśli mówiąc: 
"wszystkie ci.ała są ciężkie". Nie oznacza to bynajmniej, żeby 
je trudno było udźwignąć, chcemy przez to jedynie powiedzieć, 
że każda rzecz ma swoją wagę. Korek od butelki da się zwa
żyć na wadze aptekarskiej i okaże się, że waży ćwierć łuta, 
albo mniej, ale zawsze coś waży. A gazy? Przekonamy 'się 
zaraz, że i gazy coś ważą, i że zważyć je możemy nawet bez 
wielkich trudności . Sprobujmy dokonać tego z powietrzem . 
Każdy rozumie, że byłoby rzeczą najprostszą, gdybyśmy mogli 
zważyć naprzód naczynie z powietrzem, potem to samo naczy
nie bez powietrza, czyli puste zupełnie, i porównali następnie 
ciężarki za jednym i za drugim razem do zrównoważenia po
trzebne. Ale skądże wziąć takie puste naczynie? W tern sęk. 

- J~ 

Bywają butle szklane z tak umiejętnie urządzonym kra
nem, że można, usta do szyjki przyłożywszy, powietrze z na
czynia wyssać i kurek zamknąć. Bywają maszyny, które .lepi~.i 
znacznie od ust naszych umieją powietrze z naczyń wycIągac. 
I właśnie przy pomocy takich maszyn udało się uc~onym po
znać ciężar powietrza. Z doświadczeń ich okazało SIę, że 1 lItr 
powietrza waży około 1,3 grama. 

Ale my nie mamy ani tYC!1 maszyn, ani naczyń sztucznie 
kurkiem za~ykanych, ani wreszcie tych umiejętności, któreby 
nam były potrzebne, gdybyśmy chcieli dokładność pracy uczo
nych naśladować. Tem więcej nas cieszyć winno, że .tyl~{Q 
przy pomocy naczynia szklanego znanej objęt~ości, .wa~I, CIę
żarków i odrobiny wody ciężar powietrza w przyblIżemu po-

znać zdołamy. 

, Weźmy więc naczynie litrowe i nalejmy doń trochę wody. 
Jeżeli naczynie jest z dobrego szkła l), to możemy)e. podgrzać 
lampką spirytusową. V..joda się wkrótce zag~tule l par~ wy
pełni całe naczynie. Dążąc w górę, wygna powIetrze tak, ze, go 
po chwili W butelce wcale już nie będzie, ?dstawmy wo,:
czas lampkę spirytusową, zakorkujmy naczyme I postawm? J~ 
na wadze. Zrównoważmy dokładnie. Możemy do tego uzyc 
Śrutu_ Gdy butelka ostygnie i para się skropli, odkorku~my 
naczynie i połóżmy korek na szalce. Zobaczymy, że w tej sa
mej chwili szalka z naczyniem opadnie ku dołowi. Dlaczego? 
Do butelki naszło powietrze i uczyniło ją cięższą· Zobaczmy, 
jaki teraz trzeba położyć ciężarek, żeby znowu zrównoważyć 
naszą butelkę. Okazuje się, że około 1 grama-wszak butelka 
była litrową, więc zmieściła w sobie litr powietrza 2). 

. . ,. . 
Pytania I CWICZenla. 

1. Ile waży wasza książka? Ile ma kartek? Ile więc waży 

1 kartka? 
2. Weźcie buteleczkę, z której łatwo wam będzie sączyć 

l) Naczynie takie nazywamy kolbą· 
2) Możemy nie brać pod uwagę małej przestrzeni zajętej przez wodę· 
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wudę po kropli. Policzcie, ile kropel potrzeba odmierzyć, 
gdy chcemy nalać 10 cm. sześc. wody do naszego słoja? 

3. Czy teraz potraficie bez pom ocy wagi określić, ile 
waży jedna kropla wody? 

4. Zważcie powietrze sposobem przez nas opisanym. 
5. Ile waży 1 metr sześcienny powietrza? Ile w~ży po

wietrze, które mieści się w izbie, p ilogramy, na funty? 

Dlaczego c~ są ciężkie? 
Pytanie to rozważmy łącznie z innem: dlaczego ciało nie

podparte lub niezawieszone, spada na z\emię~ Gdybyśmy dzie
cku postawili to pytanie, odpowiedziałoby niewątpliwie, że 

jabłko spada z drzewa, bo jest ciężkie. Ale dziecko wyobraża 
sobie, jak niegdyś wyohrażali sobie wszyscy ludzie, że ziemia 
jest płaska i nie zastanawia się nad tem wca.1e, że sprawa nie 
jest tak prosta, jak mu się zdaje. My wiemy, że ziemia jest ku
listą. Na jednej półkuli jest Europa, na drugiej zaś Ameryka 
południowa. Lecz czy kto tu, u nas, rzuci piłkę w górę, czy 
uczyni to ktokolwiek w Ameryce-zawsze piłka spadnie z po
wrotem na ziemię, nie zaś gdzieś w przestworza. Dlaczegóż 

tak się dzieje? Opowiadają, że nad tem właśnie myślał, siedząc 
pod drzewem i patrząc, jak jabłka dojrzałe spadały, uCzony 
angielski Newton (czytaj: Niuton). I oto co wymyślił: ziemia 
przyciąga do siebie wszystko, co jest na niej, a nawet i poza 
nią (słońce, gwiazdy, księżyc). Jabłko i wszystkie ciała, dlate
go nam się wydają ciężkie, że je przyciąga ziemia. Wyobraź
my sobie, że jakiś przedmiot, dajmy na to podkowa, jest nie
widocznie przytwierdzona do ziemi, dziecko zaś chce ją pod
nieść. Nie wiedząc, że jest przybita, mocuje się napróżno i po
wie zapewne, stękając ze zmęczenia: "Och, jakaż ta podkowa 
ciężka". Podkowa zaś, Jak wiemy, dlatego wydaje się ciętką, 
że związana jest z podłogą gwoździem, czy klejem. Gwóźdź 
możemy wyrwać, warstwę kleju przełupać. Związek z podło
gą będzie przerwany i podkowa przestaje być nadmiernie 
ciężką. Nie przestaje jednak w naszej ręce ciążyć, bo jej zwią
zek z ziemią nigdy nie da się zniszczyć. Nic nie jest w stanie 
zmienić siły, z jaką ziemia wszystkie ciała do siebie przyciąga. 

- JJ 

Możemy natomiast wyobrazić sobie na chwilę, choć to nieła
two, coby to było, gdyby ziemia tę moc swoją straciła. Czło
wiek np. nie miałby żadnego ciężaru, nie możemy nawet napi
sać, że byłby lekki jak piórko, bo z poprzedniego już wiemy, że 
i piórko po swojemu jest ciężkie. ~owtarzamy więc-nie wa
żyłby nic zgoła. Taki człowiek nie mógłby wcale chodzić po ' 
ziemi, odpadłby i poleciał gdzieś w przestworza niebieskie. P?
dobnież poleciałyby zwierzęta, odpadłyby kamienie i wszelkIe 
przedmioty swobodnie na ziemi leżące. Z mórz wylałaby się 
woda i uciekłaby w przestworza. Pozostałoby jedynie to, co 
jest z ziemią trwale związane, a więc np. rośliny, które korze
niami tkwią w ziemi, domy, które mają głęboko założo fun-

damenty. ~ ~ .. 
Wyobraźmy sobie jednak~ z emia nie odrazu tę moc 

swoją straciła, ale że siła jej słabnie. Wszystko więc zacznie 
stawać się lżejszem. Niewątpliwie sprawdzićbyśmy chcieli to 
przy pomocy naszej wagi. Bierzemy się do dzieła. Ale tu spo
tyka nas zawód: funt cukru, który niewątpliwie musiał stać się 
lżejszym-na wadze znowu waży funt. ' Cóż to-czyżby się wa
ga popsuła? Nie, to nie waga popsuta, tylko nieroztropność na
sza zgotowała nam tę niespodziankę· Funt cukru waży po da
wnemu funt na nasiej wadze, bo wszak zarówno' cukier stał się 
lżejszym, ja~ i funt. Taka waga więc nic nam nie powie, nic nie 
wyjawi. Funt byłby na niej zawsze funtem, bez względu na to, 

co ważyłby w istocie. 
Tu przypominamy sobie, żeśmy przecie zaopatrzyli się 

już w inną, sprężynową wagę, sięgamy więc po nią· Ta waga 
powie nam prawdę. Jeżeli ziemia paczki cukru do sprężyny 
przyczepionej nie przyciąga, to się sprężyna nie wydłuży. Na 
takiej więc wadze jedynie moglibyśmy sprawdzić, czy wielkość 
siły przyciągania ziemi istotnie się zmieniła. 

Kierunek pionowy. 

Spójrzmy na nasz rysunek (rys. 26). Co tu możemy zauwa
żyć? Oto wszystkie, spadające na ziemię przedmioty dążą jak
gdyby do jej środka. Spadają one po linjach, które umówiliś
my się nazywać pionowemi. Wiedząc to, nie będziemy już są-

3 
Miary. 
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d.zili, że dwa jabłka spadające z dwóch jabłoni, z których 
każda w innej rośnie wsi, spadają po linjach równoległych. 
Przeciwnie odrazu jasnem dla nas będzie, że kierunki tego spa
dania będą względem siebie cokolwiek ukośne. Spójrzmy na 
globus, czyli kulę, która ma nam ziemię wyobrażać (rys 27); 
jeśli wybierzemy dwie blisko siebie leżące miejscowości, to 
linje pionowe, które przez nie przechodzą, będą prawie równo
ległe, ale jeśli weźmiemy pod uwagę np. Warszawę i Jerozoli
mę, to zobaczymy, jak bardzo są od siebie odchylone. Przy
pominamy w tem miejscu, żeśmy powierzchnię wody, której 
nic nie porusza, nazwali poziomą. Kierunek pionowy jest do 
kierunku poziomego prostopadły. 

P i O n. 
Wszelka rzecz na ziemi, która stoi prosto, musi mieć kie

runek pionowy, dlatego dbać musimy, budując np. dom, aby 

Rys. 28. Rys. 29. 

jego ściany od tego kierunku nie zbaczały. Ma więc murarz 
przy sobie przyrząd niezbędny, a jakże prosty! Kawałek żela

za umocowany na nitce. 
Wiemy, źe ziemia to żelazo przyciąga, i że ono, dążąc do 

.ziemi, wypręża nitkę, nadając jej kierunek pionowy. Przyrząd 
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ten zowie się pionem i przy budowaniu domu w ciągłem jest 
użyciu (rys. 28 i 29). 

Pytania i ćwiczenia. 
1. Weźcie jakąkolwiek kulę, choć~y jabłko. Niechaj 

nam ono wyobraża kulę ziemską. Za.tknijmy szpilkę w miej
scu, gdzie mieszkamy i drugą tam, gdzie leży Brazylja. Czy 
słowami: "z góry na dół" oznaczamy u nas i w Brazylji ten 
sam kierunek? 

2. Zatknijcie szpilki w miejscach, gdzie leżą: Warsza
wa, Paryż, jerozolima. Wreszcie wbijcie jedną w biegun pół
nocny, drugą w jakiekolwiek miejsce na równiku leżące. 

Sprawdźcie, które są do siebie nachylone, które prostopadłe? 
3. Zróbcie pion. Sprawdźcie, czy ściana domu jest pio-· 

nowa. 

4. Sporządźcie sobie przy pomocy libelli i pionu przy-o 
rząd zwany pionnicą lub z nie
miecka grundwagą (rys. 30),. 
który przydać się może, ilekroć 
zechcemy sprawazić, czy jakiś 
przedmiot prosto stoi. jest to· 
trójkątna deseczka. jeżeli pod
stawa jest pozioma, to pion 

Rys. 30. zwisa wzdłuż rowku wyżłobio-
nego w deseczce. Gdyby pod

stawa była skośnie umieszczona, pion nie wisiałby już wzdłuż 
rowku. /' 

Jeszcze 
. . 

o przyciąganiu. 
Mówiliśmy. że ziemia przyciąga wszystko, co jest na niej, 

a nawet i poza nią. Ale czyż można przypuścić, że to tylko 
ziemia posiada tę własność wyjątkową, księżyc zaś, słońce jej 
nie posiadają? Byłaby to myśl nieprawdopodobna i dlatego 
dawno już ludzie powzięli przekonanie, że wszystko, co jest na 
świecie, wywiera moc przyciągającą. Obecnie siła ta jest zna
na co 'do swojej wielkości i potysiąckroć mozolnymi rachunka
mi sprawdzona. I oto do czego ludzie doszli. 
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W szystkie ciała na sWlecie wzajemnie się przyciągają· 
Dwa ciała z jednakiego materjału przyciągają się tern silniej, 
im są większe i im bliżej siebie się znajdują. A zatem ziemia 
przyciąga kamień, kamień zaś ziemię, z tą jeno różnicą, iż zie
mia nieskończenie jest większa od kamienia, a więc i siła jej 
przyciągania jest bez porównania większa od siły przyciągania 
kamienia. Weźmy przykład, który lepiej pozwoli nam to zro
zumieć: wyobraźmy sobie siłacza i maleńkie dziecko. Niecb 
podadzą sobie ręce i ciągną każde w swoje stronę. Ale nikt 
-chy ba nie przypuści, że by siła dziecka mogła cokol wiek tu za wa
żyć. Oczywiście siłacz dziecko, jak piórko, do siebie przyciąg
nie, i nawet do głowy nam nie przyjdzie, że i dziecko z całej 
swej mocy ciągnęło. A jednak pewną, choć niewielką siłę i ono 
miało. 

Rozumiemy teraz, dlaczego kamień spada na ziemię, zie
mia zaś nie podskakuje ku kamieniowi. Weźmy przykład inny. 
Niechaj mocują się trzy osoby: siłacz, człowiek zwykłej siły 

.i małe dziecko. Przytem ustawmy tych troje tak: siła~z-na
przeciw dziecka, człowiek zaś dorosły z boku. Będzie on usiłował 

·dziecko do siebie przyciągnąć. Oczywiście i tu siłacz zwycię
'ży, ale dziecko zapewne i przez owego trzeciego, będzie cokol
wiek w bok usunięte. Wróćmy do poprzednich rozważań. 
.siłacz niech będzie ziemią, dziecko kamykiem, a dorosły czło· 
wiek olbrzymim kamieniem. Wiemy, że kamyk do sznurka 
przywiązany zaWIśnie pionowo. Gdy jednak w pobliżu miej
sca zawieszenia znajdzie się ten olbrzymi kamień, to nasz ka
.myk odchyli się trochę ku niemu - będzie bowiem przez ten 
wielki głaz cokolwiek przyciągnięty. Stwierdzamy, że ciało 

·duże wywiera dużą siłę, a małe-małą· 
Pozostaje jeszcze przekonać się o tem, że w miarę zwięk

szania się odległości dwóch przyciągających się ciał, siła przy
ciągania między niemi słabnie. Wiemy już, że wielkość siły 
przyciągania poznajemy z ciężaru przyciąganego ciała. jeśli 

ta siła się zmniejsza, to i ciężar ciała się zmniejsza. A więc 
funt cukru uniesiony gdzieś wysoko nad ziemię i tam zważony, 
nie powinien ważyć funta, . tylko mniej. Doświadczenie takie 
wykonywano. Na bardzo wysokich górach przy pomocy wa
gi, która działała tak, jak znana nam już waga sprężynowa, 
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ważono ciała, których ciężar na ziemi dokładnie był znany _ 
Okazało się, że im góra wyższa, tem ciężar mniejszy. Gdyby 
lotnik, unoszący się niby ptak nad ziemiel, zec bciał się tam w gó
rze podjąć takiego ważenia, niewątpliwie przekonałby się o tem 
samem. Pewna zatem ilość jakiegoś ciała waży to mniej, to' 
więcej, zależnie od miejsca, w które m jest ważona. Musimy 
tu jednak nadmienić, że różnice w ciężarze ciał na poziomie 
ziemi i gdzieś wysoko w górach są niezmiernie małe i trzeba 
ogromnie czułej wagi, aby je wykazać. Domyślamy się więc, 

że gdybyśmy posiadali tylko ową wagę sprężynową, o której 
była już mowa, to żadnej różnicy byśmy nie wykryli . Ucze
ni jednak posiadają na szczęście o w iele czulsze od naszego 
przyrzyądy. . 

Pytania ćwiczenia. 
1. Czy można ufać pionowi, który wisi w pobliżu olbrzy

miej góry? Dlaczego nie? 1) 
2. Ile ważyłby lO-cio funtowy woreczek mąki na ziemi, 

gdyby ta ziemia o połowę zmalała? Na jakiej wadze trzebaby 
było to sprawdzić? , 

3. Jak zmieniłby się ciężar worka, gdyby się ziemia po
większyła np. 5 razy? 

4. Siła przyciągania słońca jest 27 razy większa od ziem
skiej. Ile waży na słońcu nasz funt1 

Czy pierze może być cięższe 
od miedzi(? / 

Przekonaliśmy się, że wszystkie c iała cośkolwiek waża;~ 
ale podczas gdy mały kawałek żelaza waży funt , litr powietrzR 
waży ledwie dziesiątą część łuta. (Pamiętamy, że trzeba około 
13 gramów na 1 łut). Powiemy oczywiście, że żelazo jest o wiele 
cięższe od powietrza. Żeby jednak cię;tar żelaza módz dokła
dnie porównać z ciężGlrem powietrza, trzeba jednego i drugiego 

J) Uwaga: Nie sądźcie jednak, aby' pion w blizkości góry odchylał się 
tak, iżby to golem okiem dało 's ię zobaczyć. Uczeni jednak sprawdzili za po
mocą bardzo czułych przyrządów, że kierunek, który wskazuje, przestaje być: 
dokładnie pionowym. 
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wziąć objętość jednakową. Gdybyśmy się co do tego nie umó
wili, mogłoby się zdarzyć, że ktoś, trzymając w prawej ręce 
wielki wór pierza, a w lewej miedzianą monetę, powiedziałby: 
pierze jest cięższe od miedzi. Istotnie iego wór pierza ważyłby 
więcej od monety-ale przecież gdy o worku tym zapomnimy
nie pomieści 'nam się w głowie, żeby miedź miała być lżejsza 
od pierza. Śpiemy bowiem wygodnie pod dużą pierzyną, a nie 
zazdrościlibyśmy nikomu, ktoby si ę dostał I?od worek napeł
niony miedzią. Z tego widzimy jak ważną je.s t rzeczą, aby cia
ła, których ciężar ze sobą porównywać mamy, miały objętość 
jednakową. Umówiono się raz na zawsze, że chcąc dla porówna
nia określić ciężar jakiegoś ciała, będziemy stale obliczali wagę 
kostki wielkości 1 cm. sześt. Ten ciężar nazwiemyciężaremwla

·ściwym. Gdy więc powiemy, iżciężarwlaściwy żelaza kutego wy
nosi 8 gramów, żelaza lanego mało co więcej od 7 gr., szkła 21

/ 2 

gr., drzewa dębowego niecały gram, lipowego zaś równe 1/ 2 gr., 
to będzie to znaczyło, że tyle właśnie ważą kostki żelaza, szkła, 
drzewa wielkości 1 cm. sześć. Sporu z właścicielem worka pierza 
już teraz nie będzie, gdyby bowiem twierdził, że jego pierze cięż
sze jest od miedziaka, odpowiemy mu: istotnie, wór twój jest 
c.ięższy, ale cięiar właściwy pierza jest wielokrotnie mniejszy 
od ciężaru właściwego miedzi. Przypuśćmy jednak, że n~e 
mamy odpowiednicb narzędzi do wyciosywania z różnych ma
terjałów sześciennych kostek odpowiedniej wielkości. W tym 
wypadku poradzimy sobie znowu za pomocą naszego słoja. 

Daje nam ktoś takie zadanie: określ ciężar właściwy oło
wiu. Bierzemy wówczas jakikolwiek kawałek ołowiu i waży
my. Niechaj waga jego wynosi 34 gr. Wkładamy go teraz 
do słoja, aby poznać jego objętość; okazuje się, że zajmuje 
mi~jsce 3 cm. sześć., a więc 3 cm. sześć. ołowiu ważą 34 gr., 
to jeden centymetr sześcienny waży 34: 3=11 1/ 3 , Zadanie roz
wiązaliśmy. Ciężar właściwy ołowiu wynosi 111/3 gr. 

Weźmy się teraz do oznaczenia ciężaru właściwego jakie
goś zboża. Zważmy więc garść suchej pszenicy. Niechaj . cię
żar jej będzie równy 27 gr. Należy teraz poznać objętość zwa
żonego ziarna. Wrzucamy je do wody, mieszamy, aby usunąć 
banieczki powietrza, które niepotrzebnie miejsce zajmuj.ą,!i od-
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czytujemy, dokąd się woda w słoju podniosła. Trzeba to zro
bić szybko, aby pszenica nie zdążyła wodą nasiąknąć. Garść 
wrzucona ma objętość 20 cm. sześć. Rachunek podobny do 
tego, który wykonaliśmy przy ważeniu ołowiu, okaże, że ciężar 
właściwy pszenicy wynosi 1,35 gr. 

Nie sprawiłoby nam również trudności, gdyby ktoś żądał 
od nas oznacżenia ciężaru właściwego cieczy jakiejś lub gazu. 
Za pomocą słoja możemy przecież odmierzyć ciecz: o którą 
idzie, następnie zaś tę odmierzoną ilość zważyć. Gdy się prze
konaII).y, że np. '10 cm. sześć. oliwy waży 9 gr, to obliczymy 
z łatwością, że jej ciężar właściwy wynosi 0,9 gr. Nauczyliśmy 
się również ważyć g·azy. Powietrze, które się mieściło w litro
wej butelce ważyło 1,3 grama, a więc 1 cm. sześć. powietrza 
będzie ważył około jednej tysiącznej części grama (0,001 gr.). 

Tablica ciężarów wlaściW'/lch. 

l centymetr sześcienny ciała ludzkiego waży 1,06 gr. 
drzewa dębowo n 0,8 n 

" " 
sosnowo 

" 
0,8 ., - lipowo 0,5 1) " " " 

korka 
" 

0,24 
" 

gliny około 2,00 
" 

" " 
cegły 

" " 
1,00 " 

" " 
kredy 

" 
1,2 li 

" , , " 
ziarna pszenicy 

" 
1,3 

" 
li . " " 

jęczmien. 
" . ~2 " 

" 
żelaza 

" 
7,0 8,0 

" ,. " , złota 
" 

19,3 
" 

" " 
srebra 

" 
10,5 " 

" 
oŁowiu 

" 
11,3 ., 

" " 
szkła " 

około 2,5 
" 

" 
oliwy 

" 
0,9 " 

" " 
nafty 

" 
0,8 

" 
" 

wody 
" 

1,0 " 
" 

rtęci " 
13 ,5 " 

" 
powietrza " 

około 0,001 " 

" 
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Pytania i ćwiczenia. 
1. Oznaczcie ciężar właściwy: 1) węgla, kredy; 2) nafty, 

mleka, spirytusu; 3) powietrza, 
2. Znając ciężar właściwy różnych ciał z tabliczki, oblicz

cie: ile miejsca zajmie kilogram żelaza, drzewa, korka, mleka, 
nafty, spirytusu, powietrza? 

3. Jeśli mieszkacie w blizkości kolei żelaznej, zmierzcie 
choćby zgrub a pojemność wagonu towarowego. Ile zmieści 
w sobie kilogramów żelaza? 

4. Wiecie, że ciężar właściwy pszenicy wynosi 1,35 gr., 
należałoby więc może spodziewać się , że litr ziarna (litr zawie
ra, jak wiemy, tysiąc cm, sześc.) będzie ważył 1,35 gr.XlOOO= 
13 50 gr. czyli 1,35 kg. Waży jednak tylko 0,8 kg. Jakto 
objaśnić? 

o gęstości. 
Musimy prosić, abyście, czytając nagłówek tego rozdziału, 

zapomnieli na, chwilę o tern znaczeniu, jakie słowu "gęstość" 
w życiu codzie1!nem nadajemy. Przywykliśmy przedwszyst
kiem stosować je do określania cieczy. Mówiliśmy - "smoła 
jest gęsta" - i chcieliśmy przez to powiedzieć, że się smoła po
woli przelewa, albo mieliśmy na myśli wielki opór, jaki smoła 
stawia mieszaniu. Zapewne tak samo powiedzielibyśmy, że oli
wa jest gęstsza od wody, bo i oliwa wolniej się porusza, niżeli 
woda. Otóż, jeżeli prosimy, żebyście zapomnieli o tym sensie, 
w jakim słowo "gęsty" dotąd używaliście, to dlatego, że chce
my nadać mu znaczenie inne, zaraz zobaczycie jakie. Odtąd 

nie tylko o cieczach będziemy mówili, że mogą być gęste, rów
nież i powietrze i żelazo będą miały swoją gęstość; jedne więk
szą, drugie mniejszą· Może się przy tern okazać, że np. oliwa, 
którą uważaliśmy za gęstszą od wody, będzie mniej " gęsta" 

w tern nowem, nieznanem nam jeszcze znaczeniu słowa. 
Będziemy odtąd natomiast zarówno o oliwie, jak o smole 

i wszelkich podobnych, powoli poruszających się cieczach. mó
wili, że są "trudnopłynne". 
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Umiemy już oznaczać ciężar właściwy ciał i przekonaliś
my się, jak bardzo bywa różny. Jeśli mamy kostki z różnych 
materjałów sporządzone, możemy ciężary ich ze sobą porów
nywać. Połóżmy na jedną szalkę kostkę drzewa lipowego, 
na drugą takąż kostkę dębiny. Oczywiście szalka z dębiną 
opadnie. Wida,ć, że drzewo, z którego kostka ta jest zrobiona, . 
jest bardziej zbite, zwarte, skoro jest cięższe. Mówimy, że jest 
"gęstsze". Gdy porównamy kostkę żelaza z kostką jakiego~ 
bądż drzewa, znowu będziemy musieli powiedzieć, że żelazo 
jest gęstsze od drzewa; gdy zważymy drzewo i korek, to oka
że się, że drzewo jest gęstsze od korka. Z pomocą tabliczki 
naszej - jeśli tylko umiemy dobrze dzielić - łatwo obliczymy, 
ile razy drzewo gęstsze jest od korka, żelazo od drzewa, ołów 
od żelaza, woda od powietrza i t. d. Niejednego takie oblicze
nia mogą zająć. Gdy jednak kolejno różne ciała będzie ze so
bą porównywał, napewno powie: lePiej bym ocenił gęstość 

tych ciał, gdy bym wszystkie przyrównał do jakiegoś jednego, 
które sobie jako wzór wybiorę . 

• Wyobraźmy sobie, że kilku chłopców chce zmierzyć swój 
wzrost. Ale miary nie mają i chcą tylko póznać, kto od kogo 
wyższy. Zamiast tedy, żeby się pierwszy porównywał z drugim, 
drugi z trzecim i t. d.) lepiejby było, żeby się wszyscy przy
równali do jednego, którego z pośród siebie wybiorą. Łatwo 

już teraz zrozumieć, że trzeba było z pomiędzy wszystkich ciał 
wybrać jedno i do niego wszystkie inne przyrównywnać. Wy
brano wodę j powiedziano sobie: skoro kostka żelaza wielkości 
1 cm. śześc. waży 8 gr., taka sama za~,; objętość wody waży 
1 gr., to widocznie żelazo jest 8 razy gęstsze od wody \ W fizy
ce mówi się krótko, że gęstość żelaza jest 8. Obliczyć też ła

two możemy, że gęstość ołowiu jest 11,3, drzewa lipowego 0,5, 
skoro kostka takiego drzewa waży 0,5 gr., to jest dwa ra
zy mniej niż woda. Ale jeśli dobrze to zrozumieliśmy, 

pojmiemy też odrazu, że chcąc gęstoŚ(~ jakiegoś ciała ozna
czyć, obejdziemy się bez kostki z niego wyciosanej. Wszak 
idzie nam tylko o porównanie ciężaru jednakich objętości 

owego ciała i wody. Wystarczy więc zważyć dajmy na t o 
kamień i wodę objętości owego kamienia, a z porównania cię· 
żarów odrazu gęstość poznamy. Ważenie to możemy wyko-
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nać przy pomocy jakichbądź ciężarków - nie chodzi nam bo
wiem teraz o to, ile waży ciało, lecz ile razy więcej lub i~e razy 
mniej waży od wody. Weźmy np. kawałek pospolitego kamie
nia, zwanego krzemieniem. Niechaj waży 1 f. i 18 łutów czyli 50 
łutów. Wkładamy go do naczynia z dziobkiem (patrz rys. 13) 
i ważymy wodę, która się przelała. Niechaj waży 20 łutów . 
Ciężar wody jest zatem 21/ 2 raza mniejszy od ciężaru krzemienia. 
Powiemy więc, że krzemieńjest 21/ 2 raza gęstszy od wody, czylit 
że gęstość jego jest 2,5 . Moglibyśmy tak samo oznaczyć gę
stość korka i wszelkich ciał stałych mniej gęstych od wody. 
Ponieważ ciała takie po wodzie pływają, musielibyśmy je tedy 
zanurzać przy pomocy cienkiego a mocnego drucika. 

Jaka jest roznica między ciężarem 
właściwym a gęstością? 

Nie zdziwiłoby nas, gdyby ktoś, przeczytawszy dwa osta
tnie rozdziały, pomyślał: pocóż te rÓżne nazwy: gęstość i ciężar 
właściwy, kiedy oznaczają one jedno i to samo. Ołów ma cię
żar właściwy 11,3 gr. a gęstość jego jest 11,3, żelazo ma ciężar 
właściwy 8 gr., a gęstość jego wynosi 8. I nie może dziać się 
inaczej, będzie nasz czytelnik dalej rozumował, skoro, zarówno 
przy określaniu ciężaru właściwego, jak gęstości, posługiwa
liśmy się ciężarem wody, jako miarą· Nie zdziwilibyśmy się t 
słysząc to, dlatego, że istotnie sprawa nie jest tak łatwa do zro
zumienia. Ludzie często jedno pojęcie zdrugiem wikłają, gdyż 
wydaje się im, że odróżnić jedno od drugiego jest zbyt trudno. 
My jednak poprosimy czytelnika o chwilęuwagiipostaramy.si~ 
wyjaśnić, dlaczego trze ba odróżniać gęstość od Clęż~ru właSCI
wego choć obie te wielkości oznaczaliśmy tą samą lIczbą· , . ... 

Przypomnijmy sobie, cośmy mówili o prZyCIąganiU ZIemI. 
Powiedzi eliśmy, że przyciąganie to słabnie w miarę, jak po
większa się odległość przyciągających się ciał. A więc gdzieś 
wysoko bardzo nad ziemią zarÓwno centymetr sześcienny ':0-
dy straci na wadze jak i wszelkie ciała. Ciężar gram~, kto? 
u nas na ziemi wydłużał sprężynę wagi do miejsca, gdzJe napl-
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'Saliśmy 1 gram, tam wysoko z mniejszą jui siłą wyciągnie 
sprężynę. Możemy sobie wyobrazić, że gdzieś w przestworzach 
siła przyciągania ziemi wcale już . nie działa. Tam więc cięża
rek gramowy wcale nie wydłużyłby sprężyny, nie ważyłby nic. 
I zatraciłaby się wtedy różnica między ciężarami właściwymi 
różnych ciał. Zapytać nas ktoś może: jakże wtedy poznaliby
śmy, które ciało jest gęstsze od wody, a które mniej gęste, 
skoro żadne z nich nic nie waży? Oczywiście-gdybyśmy gę
stość tylko określać umieli porównywuj~\C ciężary-nie mogli
byśmy w tym dziwnym świecie rzeczy nieważkich poznawać 
różnych stopni gęstości. Mamy jednakże sposoby i inne je
szcze - o których w tern miejscu mówić jest zawcześnie. Czy 
więc centymetr sześcienny wody ważyłby tyle, ile na ziemi 
przywykliśmy nazywać gramem, czy mniej, lub też wcale nic, 
zawsze moglibyśmy poznać, że gęstość żelazajest 8, a ołowiu 11,3 
choćby i te ciała nic nie ważyły. 

Może rozumowania nasze są trochę trudne dla tego, który 
myśli z nimi nie oswoił, dlatego rozważymy tę samą rzecz na kilku 
jeszcze przykładach, które lepiej pozwolą w sens jej wniknąć. 

Wiemy już, że wszelkie ciała, a więc i księżyc, posiadają 
moc przyciągającą. W szystko tedy, co jest na księżycu, też 
będzie ważkie, idzie tylko o to, jak ważkie? Czy funtowa pacz
ka cukru, zabrana na księżyc z równą siłą tam, jak na ziemi, 
będzie wyciągała sprężynę wagi? Pamiętamy zapewne, że 

wielkość siły przyciągania zależy nie tylko od wzajemnej odle
głości ciał, ale także od ich wielkości, jeżeli jednak te ciała -
dodać to już teraz musimy-jednakowo są gęste. O księżycu 
astronomowie wiedzą dużo.' Choć na nim 'nie byli, udało im się 
poznać gęstość jego i rozmiary. A przeto na pytanie nasze, ja
ką siłę przyciągającą wywiera księżyc na ciała, które na nim 
się znajdują, uczeni ci mogą dać nam odpowiedź. Powiadają 
nam oni, że ta siła jest blisko 6 razy mniejsza od ziemskiej. 
A zatem paczka nasza, ważona na księżycu na wadze spręży
nowej, którą sporządziliśmy na ziemi, okaże się tam prawie 6 
razy lżejszą. 

Wiemy jednak doskonale, że podobnież jak cukru nie 
ubyło, gdyśmy go kiedyś ważyli podczas podróży aeroplanem, 
tak samo ilość jego nie zmniejszyłaby się przy wyprawie na księ-
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ż~c. Gd~by nam wypadło na księżycu słodzić nim herbatę, 
przekonalIbyśmy się, że zarówno tu, jak i tam, osłodzi nam 40 
szkl.anek. Doszliśmy do zadziwiającego wniosku: ciężar ciala 
me Jest miarą jego ilości. Ciężar maleje, gdy przeniesiemy się 
~a kSlę.życ, ~aś przenió~łszy się na słońce przekonalibyśmy się~ 
ze. ~oze tez .wzrosnąc, podczas gdy ilość ciała, czyli jak 
mowl~y w fizyce masa ciała pozostaje ta sama. Ciężar 
WIęC Jest czemś zmiennem, gdy masa jest niezmienną, sta
ł~. Czemże tę masę będziemy mierzyli na księżycu, skoro 
me m~żemy jej określać wielkością jej ciężaru? P~czka waży 
na kSlężycu . l/s tego, co ważyła na ziemi, to znaczy, że każdy 
centymetr sześcienny stał się również 6 razy lżejszym i ciężar 
właściwy. ~ię zmienił. Czy zaś zmieniła się podczas tej wypra
wy gęstosc cukru? Sprobujmy na to dać odpowiedź. 

.. Mierzymy więc gęstość cukru na ziemi. Porównaws~y 
clę.zar .c~ntymetra sześciennego cukru z ciężarem tej samej 
obJętOSCI wody, przekonywamy się, że gęstość jego wynosi 11/ 2, 

~omy~lmy, jakby ten pomiar odbył się na księżycu? Ciężar 
CIał me zanikł tam zupełnie, lecz 6-ciokrotnie zmalał, mogli
byś~y .wię~, aby z~aleźć gęstość, porównać - jak to robimy 
~a. ZIemI-CIężar cukru z ciężarem wody. Jeden centymetr sze
~clenny wody ważyłby na księżycu l/s "ziemskiego" grama,. 
Jeden centymetr sześcienny cukru również stałby się 6 razy 
lżejszym, będzie więc cukier znowu P/2 raza gęstszym od wo
dy. Jeżelibyśmy na tern skończyli nasze rozważania, mógłby 
~t~ś .pomyśleć: jeśli cięźar ciała nie. jest miarą jego masy - czy 
IlosCl - t.o pocóż się na każdym kroku nim posługujemy?' 
W nauce I -\IV życiu codziennem cochwila mówimy: ciężar kilo
g~ama, ciężar funta, albo nieraz nawet, dla skrócenia mowy, 
kIlogram, funt. Uwaga jest słuszna, ale i odpowiedź nasza bę
dzie niemniej słuszna. Przypomnijmy sobie znowu, że gęstość
ołowiu, żelaza, drzewa i t. d. wyrażała się temi samemi liczba
mi, co ich ciężary właściwe. Różnica między temi wielkościa
mi powstała dopiero na księżycu, tam ciała zachowywały swo
ją gęstość, ale straciły coś ze swego ciężaru. Póki więc jesteś
my na ziemi i - dodajmy - w tern samem miejscu na ziemi, 
śmiało możemy posługiwać się ciężarem ciała, jako miarą jego 
ilości. Im bowiem ciało ma większą masę, tem i ciężar ma 
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większy. Zawsze jednak pamiętajmy, 2:e się tylko jakby cza
sowo nim posługujemy. Mogą zajść wypadki rzeczywiste, kie
dy trzeba będzie wymierzać gęstość ciała i objętość i stąd do
piero wnioskować o jego masie. O wypadkach takich dowie
my się, tymczasem zaś wyobraźmy sobiie wypadek nierzeczy
wisty. Przypuśćmy, że sprzedający mieszka na ziemi, kupujący 
zaś na księżycu (musimy przyznać, że nieraz ciężkie zadania 
stawiamy naszej wyobraźni). Obywatel księżyca przyjeżdża 
na ziemię, kupuje bryłę złota wagi 240 funtów, płaci i zawozi 
na księżyc. Jeśli nie wiedział dotychczas, jak to ciężar maleje 
na księżycu, ze zdziwieniem przekona się, że jego bryła, ważona 
na wadze sprężynowej, waży ledwie 1/6 część tego, co ważyła 
na ziemi. Powstanie teraz napewno spór między nim i kupcem 
co do nierzetelności wagi. Astronom, któryby umiał wytłoma
~zyć ten "niby-cud", odrazuby ich pogodził. Póki go jednak 
niema, kupiec i k~pujący umawiają się tak: wymierzą na ziemi 
objętość bryły i oznaczą gęstość złota względem wody. Jeśli 
bryła na księżycu będzie równie wielka i gęstość złota będzie 
ta sama, okaże się, że sprzedaż była uczciwą. Domyślamy się, 
jak spór się skończył. Kupujący wyniósł nadto tę naukę, że 
óężarowi nie zawsze ufać można. My zaś, korzystając z jego 
doświadczenia, będziemy w mowie naszej odtąd ' rozróżniali 
"ciężar ciała« i ,;masę ciała". 

Pytania i ćwic:;1~enia. 
1. Oznaczcie ile razy krzemień jest gęstszy od dębiny, ile 

razy dębina gęstsza od drzewa lipowego? 
2. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie ciała na księżycu 

stają się lżejsze . Czy cukier stracił przez to dla nas na warto
ści? Co więc cenimy w cukrze, jego masę, czy ciężar? 
co w chlebie? grochu? co zaś w kamieniu, który kapustę w becz
ce przywala? 

o środku ciężkości. 
Wróćmy jeszcze raz do naszego rysunku (por. rys. 26 na 

str. 34). Wszyskie linje pionowe przedłużone są aż do miejsca 
spotkania. Tern miejscem , będzie środek kuli. Rysunek zdaje 
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się nam mówić, że siła przyciągania ziemi jest niejako w środku 
tym skupiona, do niego bowiem zdążają wszystkie spadające 
ciała. Ponieważ wiemy, że nietylko ziemia przyciąga, ale włas
ność tę posiada każde bez wyjątku ciało, przeto każde na wzór 
ziemi będzie miało takie w sobie miejsce, w którem siła przy
ciągania będzie niejako skupiona. Że jednak nie wszystko 
jest kuliste, przeto nie wszędzie można tak łatwo oznaczyć to 
miejsce. Umówmy się, że będziemy je odtąd nazywali środkiem 
ciężkości i sprobujmy odszukać je w rozmaitych .ciałach. Jakże 

się weźmiemy do tego? Rozumujemy tak. Jeżeli każde ciało 

ma w sob.ie takie miejsce, w którem niejako skupia się siła 
przyciągania, to jasną jest rzeczą, że przedewszystkiem ten 
właśnie środek ciężkości dążyć będzie do ziemi. Jeżeli zatem 
ciało takie zawiesimy, to możemy być pewni, że jego środek 
ciężkości będzie się znajdował na linji łączącej miejsce zawie
szenia ciała z środkiem ziemi, to jest, jak już wiemy, na linji 

Rys. 31, 32, 33. 

pionowej. Zanotujmy to sobie i przystąpmy do doświadczenia. 
Zawieśmy np. na gwoździu deskę, wywierciwszy dziurę w jed
nym z jej rogów (rys . 31). Poczekajmy, aż przestanie się wa
hać, i nakreślmy kredą linję pionową przez punkt zawieszenia. 
Wiemy, że środek ciężkości na tej właśnie linji znajdować się 
musi. Ba, ale gdzie, w którym jej punkcie? Linja jest długa. 
Zawieśmy więc deskę, wywierciwszy dziurę w drugim jej rogu 
(rys. 32). Gdy się znowu po kilku wahnięciach uspokoi, na-
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kreślmy pionową z tego nowego punktu zawieszenia. I tym 
razem wiemy, że środek ciężkości musi leżeć na tej linji. A sko

ro leży na jednej i na drugiej, 
to nie może być gdzieindziej, 
niż tylko w miejscu ich spot
kania, oznaczonem na rys. 33 
literą S. Sprawdźmy, czy tak 
jest istoltnie. Zróbmy dziurę 

w miejscu domniemanem i przej 
suńmy przez nią kij. Osobliwie 
się teraz ta deska zachowa (rys. 
34). Moź:emy nadać jej jakie
kolwiek położenie, ona zaś za
wsze pozostanie w spoczyn
ku. Środek ciężkości jest teraz 
w miejscu podparcia; nie może 
więc spadać ku ziemi i deska 
znajduje się w równowadze w 
każdem położeniu. . 

Łatwo sprawdzić, że w cia
łach o kształtach foremnych 
(krążkach, trójkątach, kwadra
tach) środek ciężkości wypa
da tam, gdzie go można na oko 
oznaczyć; każdy w tych cia
łach odgadnie miejsce jego 
(rys. 35). 

Mówiliśmy dotąd tylko o 
ciałach, w których ciężar był 
rozmieszczony równomiernie. 
Gdybyśmy w myśli każde z tych 
ciał, o których była mowa, po
dzielili na dwie połowy, to pra
wa i lewa, albo górna i dolna 
byłyby jednakowo ciężkie. Zda
rzają się jednak ciała, w których 

jedna strona cięższa jest od drugiej, choć kształt ma podobny. 
Weźmy np. pod uwagę kij z jednej strony okuty żelazem, lub 
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naszą deskę prostokątną, .w którą u jednego jej końca wbiliś
my kilka gwoździ. Teraz nie tak to łatwo będzie na oko ozna
czyć środek ciężkości; musimy uciec się do doświadczenia. 

·s 

Rys. 35. 

Zawieśmy naszą deskę jak poprzednio i nakreślmy pion (rys. 
36 a). Jf:'śli linja, którą poprzednio narysowaliśmy, jest na desce 
jeszcze widoczna, to zobaczymy, że w innym kierunku prze
biega deskę, niż ta, którą obecnie nakreśliliśmy. Środek 
ciężkości będzie tym ' razem leżał w jakimś punkcie tej nowej 

a 6 c 

Rys. 36. 

linji, a zatem już nie tam, gdzie był poprzednio. Jak wiemy, 
musimy deskę jeszcze drugi raz zawiesić, żeby środek ciężko
ści oznaczyć dokładnie (rys. 36 b). Kreślimy znowu pion. Na prze
cięciu obu leży miejsce szukane. WidZimy odrazu, że nie jest 
to już środek deski - środek ciężkości leży teraz bliżej końca, 
w którym tkwią gwoździe (rys. 36 c). Pouczaj.ącem i ciekawel1?
będzie przerobić z tą samą deską jeszcze jedno doświadczenie. 

Miary. 4 
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Dodajmy' do wbitych gwoździ jeszcze kilka nowych, czyli 
uczyńmy ten koniec deski jeszcze cięższym, i znanym już spo
sobem oznaczmy znowu środek ciężkości. Sprawdzimy, że wy-

Rys, 37. 

padnie jeszcze bliżej końca nabitego gwoździami (rys . 37). jakiż 
stąd wniosek? Bez niczyjej chyba pomocy dojdziemy do prze

konania; że w ciele, w którem ciężar jest nierówno
miernie rozmieszczony, jak np. w naszej desce, Śro
dek ciężkoścJ leży bliżej ciężkiej strony ciała i to 
tern bliżej, im ta strona, w porównaniu z resztą, jest 
ClęZSZą· jeżeli więc np. w zwyczajnym kiju jego 
środek ciężkości wypada pośrodku, to w kiju z że
laznem okuciem wypadnie bliżej końca okutego. 
Weźmy teraz jakiekolwiek ciało, w którem ciężar 
nierównomiernie jest rozmieszczony, n~ . łopatę; 
tu jeszcze trudniej będzie na oko oznaczyć, gdzie 
wypadnie środek ciężkości; to jedynie zgóry po
wiedzieć będziemy mogli, że bliżej ostrza, jeśli to 
jest ostrze z grubej, ciężkiej blachy, stylisko zaś 
nie okute. ~a pomocą kilkakrotnego wieszania la-

- two środek ciężkości znajdziemy. Musimy jednak 
przyznać, że nie zawsze nam się to uda. jeżeli cia-

Rys. 38. lo nie jest płaskie, lecz bryłowate, jak np. kamień. 
linja na której leży środek ciężkości, będzie przebiegała przez 
środek ciała (rys. 38), a zatem tylko wyobrazić ją sobie bę
d'ziemy mogli. Skoro więc nakreślić takich linji niepodobna, 
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to i miejsca spotkania ich w rzeczywistości nie rpożna oznaczyć , 

lecz tylko się jego domyślać. 

o równowadze. 
Sporo czasu nam zeszło na szukaniu tego środka ciężko

SCl. I po co to było czynić? Czy osiągnęliśmy jaki pożytek 
z wiadomości o nim? Otoż zobaczymy niebawem jaki. Zauwa
żyliśmy, wieszając naszą deskę, że nie odrazu zawisła w tern 
położeniu, wjakiemjąpochwiliwidzieliśmy. Wahała się naprawo 
i na lewo, jakby szukając położenia, w którem trwać byłoby jej 
llajwygodniej. Gdy 
po chwili wahać się 
przestała, zawisła, 

jak już wiemy, tak, 
że jej środek cięż
kości znalazł się 

pod punktem za
wieszenia na linji 
pionowej. Gdybyś
my chcieli jakikol
wiek kij zawiesić 

tak, aby miał poło-
żeni e poziome, mu-

Rys. 39. 

sielibyśmy odn .aleźć jego środek ciężkości i umocować nitkę, 
na której wisi, nad owem znalezionem miejscem. Sprobujmy. 
teraz jeden koniec pociągnąć ku dołowi (rys. 39). Kij się po
chyli, gdy jednak rękę z niego zdejmiemy, wróci po kilku wa
haniach do położenia poziomego. Mówimy, że deska, zarówno 
jak kij, są teraz w równowadze trwalej, gdyż, póki są tak zawie
szone, nikt tym ciałom równowagi odebrać nie potrafi. Choć je 
ktoś potrąci, wrócą do dawnego położenia. 

Przyglądaliśmy się też desce, która była przewiercona 
w miejscu, . gdzie wypadał środek ciężkości, i nadziana na 
gwóźdź. Deska ta potrącona pozostawała w położeniu, jakie 
jej nadaliśmy. O ciałach, które się tak zachowują, jak owa 

• 
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deska, mowImy. że są w równowadze obojętnej. Zwykle koło~ 
osadzone na osi, taką właśnie równowagę posiada (rys. 40). 

Sprobujmy teraz przetknąć gwóź:dź przez dziurkę, wy
wierconą poniżej środka ciężkości. Czy się deska w takiem 

Rys. 40. 

położeniu utrzyma? Gdzie zaś! pół
okrąg zatoczy i wróci do równowagi 
trwałej (rys. 41). Gdy środek cięż
kości jest nad punktem zawieszenia, 
równowaga jest niestalą. Nazwa to 
nie dobra, bo wszak ciało w takie m 
położeniu ani chwili się nie utrzyma, 
nie może trwać w równowadze nie
stałej. Musimy jednak znać tę naz
wę, bo ją od wieków używają, lecz 
pamiętać należy, że jest niewłaściwą. 

Mówiliśmy dotąd tylko o ciałach, które wisiały na gwoździur 
były więc zawieszone czy podparte w jednym punkcie. Ciał, 

które wiszą, znamy dużo, narzę- /', 
dzia różne, klucze, obrazy, lam- // " 

/ '-
py, dzwony i t. d. Przeważna / > 

nie J' eden punkt, lecz całą jakąś / / 
jednak ilość ciał ma za podporę // ;/ \ 

./ ; 
płaszczyznę. Podstawa książki, / / . 
to kawałek stołu, na którym le- /:___ // \ 

/ f ---.../_ ży, podstawa stołu, to kawał / -
podłogi zawartej między jego \ ~I / --- ---
nogami (rys. 42). Narysujcie ~_ I 

podstawę człowieka, psa, wozu. y I 
---

. .., 
I 
f 
f 
I 
I 
f Zobaczymy teraz, czego po- ~ --..} 

trzeba, . aby ciało mające płasz- VII 
czyznę za podstawę, było w ró-
wnowadze. 

Weźmy więc prostokątny 

kloc drzewa i ustawmy go na 
stole. Łatwo poznać, że środek 

/ 
ciężkości takiego słupka będzie Rys. 41. 

w jego środku. Wbijmy w jedną z szerszych SClan klocka 
gwóźdź na wysokości środka ciężkości i zawieśmy na tym 

gwoździu maleńki pion, (patq; ,str· , 35). Nasz słupek stoi ter~z 
pewnie - jest więc w' równowa9,ze (rys. 43). Pion ~okazuJe, 
.:że środek ciężkości jest nad podstawą. Przechylajmy teraz 

Rys. 42. 

kloc, opierając go na bocznęjkrawędzi, tak jak pokazuje rysu~ 
nek (rys. 44). Póki nachylenie jest niewie~kie, środek ciężkoścl 
jeszcze wypada nad podstawą. Gdy rękę odejmiemy, słupek 
nie upadnie, tylko wróci do dawnego położenia. Ale oto -na-

Rys. 43, 44, ' 45, 46. 

-chylamy go coraz bardziej - jeszcze odrobina - a środek cięż
kości wypada poza podstawą (rys. 45). Gdy tera~. przesta~ 
niemy ręką słupek podpierać, będzie za chwilę leżał, Jak długI 
(rys. 46). . 

Zrozumieliśmy,. że ciało póty tylko może być w równowa
-dze, póki jego środek ciężkości wypada nad podstawą. Czegóż 
więc trzeba', aby ciało stało mocno? Musi mieć dużą podstawę· 
Wiemy, że klocek nasz stałby pewniej, gdybyśmy podstawę jego 
rozszerzyli, przybijając u dołu poziome listewki (rys. 47). Gdy 
jednak nie możemy podstawy poszerzyć (niepodobna np. roz-
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stawiać szerzej kół wozu, bo wóz nie byłby kolejny), starajmy 
się obniżyć środek ciężkości ciała. Zobaczymy na rysunku,.. 
jaka z tego korzyść wyniknąć może. Niechaj środek ciężkości 
naszego klocka leży teraz nizko (rys. 48). (W jaki sposób mo-

] / 

Rys. 47, 48, 49. 

glibyśmy w rzeczywistości środek ciężkości klocka obniżyć?} 
Gdy pochylamy słupek tak jak przedtem-nie upadnie, bo jego
środek ciężkości wypada teraz jeszcze nad podstawą (rys. 49). 

Chcąc, żeby wóz był jaknajmniej wywrotny, ładujemy 
rzeczy najcięższe na spód. Co przez to osiągamy? 

Domyślamy się, na
reszcie, dlaczego tyle 
mówiliśmy o znajdywa
niuśrodka ciężkości. 

Znając położenie jego,.. 
będziem"y teraz mogli 
zgóry przewidzieć, czy 
dane ciało będzie w ró-

Rys. 50,"51. wnowadze, czy nie. 
Spójrzmy na te dwa 

pochyłe walce (rys. 50, 51). Jeden z nich napełniony jest pias
kiem i jego środek ciężkości wypada skutkiem tego pośrodku, 
drugi w dolnej swej części ma piasek, w górnej zas śrut i śro
dek ciężkości leży teraz, oczywiście, wyżej. Rozumiemy, że 
walec z piaskiem będzie stał, walec zaś ze śrutem, nie trzyma
ny, się przewrÓ"ci. 

Środek ciężkości człowieka wypada nawprost ostatniego. 
kręgu lędźwiowego (rys. 52) - przesunie się jednak natych-
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miast na lewo lub na prawo, gdy człowiek w jedną lub drugą 
rękę ciężki kubeł weźmie. Żeby więc nie upaść, gdy się coś 
vi lewej ręce dźwiga, trzeba się całem ciałem na prawo prze
chylić, aby środe~ , ciężkości znowu wypadł nad podstawą 
(zawartą między stopami). 

Przeczytaliśmy, że tak zrobić trzeba-ale wszaki b,ez tych 
wiadomości o środku ciężkości i jego potrzebach dawaliśmy 
sobie w życiu radę. Nauczyło nas tego doświadczenie i może 

Rys. 52. Rys. 53, 54. 

już nie pamiętamy. że w dzieciństwie niejednym guzem za nie 
zapłaciliśmy. 

Gdy już wiemy, że ciało wtedy tylko może stać lub leżeć, 
gdy jego środek ciężkości wypada nad podstawą, to jesteśmy 
pewni - patrząc na ciało przewracające się, że jego środek 
ciężkości wysunięty został poza podstawę· Gdybyśmy więc 
nawet nie znali jego położenia, łatwo byłoby domyśleć się , 

gdzie się znajduje. 
. Na stole leży laska. Przypuśćmy, że nie wiemy, gdzie 

jest jej środek ciężkości. Wysuwamy więc jeden koniec poza 
stół i ostrożnie popychamy laskę coraz dalej ku brzegowi. 
Pochyli się i spadnie dopiero wtedy, gdy środek ciężkości zo-
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stanie poza krawędź stołu 'wysunięty. Mamy więc nowy, wy
godny sposób odszukiwania środka ciężkości. Nie potrzebuje
my już ciał w tym celu zawieszać - i radzi z tego jesteśmy, 
bo napewno nie chcielibyśmy w naszej książce dziury wiercić, 
aby na sznurku ją ucz'epić. Aby środek ciężkości książki zna
leźć, kładziemy ją na stole. Weźmy kawałek kredy w rękę 
i ostrożnie, powoli popychając książkę poza krawędź stołu, do
czekajmy się chwili, gdy straci równowagę. Przytrzymajmy 
ją wówczas ręką i kredą narysujmy na okładce linję wzdłuż 
krawędzi. Jesteśmy pewni, że gdzieś na tej hnji leży środek 
ciężkości. Aby to miejsce określić dokładnie, kładziemy teraz 
książkę inaczej - inny jej brzeg wysuwając poza krawędź. 
W chwili gdy spada znowu, rysujemy linję na okładce wzdłuż 
brzegu stołu (rys. 53). I na tej linji leży środek ciężkości. 
Musi więc być w miejscu, gdzie hnje te się krzyżują (rys .54). 

Pytania i ćwiczenia. 
1. Znaleźć środek ciężkości: pióra, ol:ówka zwykłego i ołów

ka ze skówką metalową, deski prostokątnej, tej samej deski, 
której koniec nabiliśmy gwoździami, kwadratu, koła, trój kąta. 

2. Wytnijmy z deseczki rysunek, wyobrażający konia. Znaj
dujemy jego środek ciężkości, kładąc deseczkę na stole i wysu
wając poza brzeg kolejno to głowę, to nogi. 

3. Jaką równowagę ma lampa wisząca u sufitu? 
4. Jaką krążek tekturowy, zawieszony na szpilce, przesunię

tej przez jego środek? 
5. Przylepmy do brzega krążka tekturowego ga~kę chleba. 

Przebijmy środek krążka szpilką. Czy krążek będzie teraz 
w równowadze obojętnej? Czemu nie? 

6. Obniżmy środek ciężkości drewnianego klocka. Sprawdź
my, czy stoi teraz mocniej? 

7. Chciejmy laskę pionowo postawić na dłoni. Dlaczego 
musimy nieustannie ręką ruszać-aby laskę na dłoni utrzyr.nać? 

8. Ile nóg musi mieć stół, żeby stać pewnie? Dlaczego nie 
może stać na dwóch? 

9. Jak ustawia nogi człowiek, który chce stać mocno? 
10. Dlaczego bezpieczniej jest siedzie(: w łódce, niż stać? 
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11. Dlaczego staruszek podpiera się kijem, chcąc stać pewniej? 
12. Stańmy pod murem tak, żeby cała prawa strona naszego 

ciała, od nogi aż do ramienia, dotykała ściany. Sprobujmy te
raz podnieść lewą nogę. Dlaczego w żaden sposób nie możemy 
tego uczynić? 

(Środek ciężkości zazwyczaj wypada nad kawałkiem po
dłogi pomiędzy nogami. Gdy się podnosi lewą nogę, podsta
wę stanowi tylko prawa, a przeto trzeba, pochylając się trochę 
na prawo, przesunąć swój środek ciężkości w ten sposób, aby 
wypadł nad prawą nogą. Ale w naszem doświadczeniu pochy
lać się na prawo nie możemy, bo przeszkadza nam w tem mur, 
nie możemy więc też, bez obawy przewrócenia się, unieść z po
dłogi lewej nogi). 

Żadne ciało . nieruchome poruszyć 
się samo przez się nie może, żadne 
ciało, będące w ruchu, nie może się 

samo przez się zatrzymać. 

To powiedziawszy, wyczekujemy tylko, kto też pierwszy 
pokiwa głową z niedowierzaniem. Bo, że niejeden nie uwierzy 
temu, co w nagłówku przeczytał, wiemy z pewnością. Bo też 
nie trzeba, żeby wierzył; idzie o to, aby się sam przekonalt, że 
zarówno poruszenie si ę ciała, które było w spoczynku, jak 
i zatrzymanie się ciała, które było w ruchu, musi zawsze mieć 
swoją przyczynę . 

Więc powie pierwszy: przecież laska postawiona w ką
cie może się przewrócić-czyż to zaś nie oznacza, iż poruszyła 
się sama przez się? 

Drugi powie: koń ciągnie wóz, a ten wóz co chwila się 
zatrzymuje i tak bywa, że koń poradzić nie może, gdy gdzieś 
na drodze ugrzęźnie. Jakże więc twierdzić można, że ciało 
w ruch puszczone nie może się samo przez się zatrzymać! 

Powie trzeci: gdy kamień z procy wystrzelę, nie będzie wszak 
leciał bez końca, tylko gdzieś się zatrzyma, upadłszy na ziemię· 
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Czy to już wszystko, czy nikt o nic więcej nie chce py_ 
tać? Dobrze więc, odpowiemy na wszystkie pytania i będzie
my się starali pokazać, że te niby samowolne _ ruchy i zatrzy
myw~m~ się, miały jednak swoje przyczyny, których ci, co 
pytalI, me widzą. 

Odp~~iemy więc pierwszemu. Aby laska była w rów
nowadze, Jej środek ciężkości musi wypadać nad podstawą, 
al~ ~a podstawa jest bardzo malutka i skutkiem tego każdy 
naJlzeJszy ruch powietrza, czy drgnięcie ściany, może spowo
dować, że środek ciężkości obsuwającej się laski przesunie się 
I l.aska SIę pr~ewraca. Niechże teraz ten, kto pytanie posta
wIł, sam sobIe odpowie, czy laska poruszyła się sama przez 
się, bez żadnej ku temu przyczyny. 

. Pytan~e drugie: dlaczego wóz, choć jest w ruchu, · gdyż 
pocIąg~ny Jest .przez konia - co chwila się jednak zatrzymuje, 
zmuszając koma do coraz to nowych wysiłków. Wyobraźmy 
sobie dwa wagoniki jednakowo naładowane. Wysmarujmy je
dnemu dokładnie osie i postawmy go na gładkich, dobrze uło
żonych szynach. Drugi niechaj ma osie nie wysmarowane 
i niech stoi na złej drodze. Pchnijmy teraz jeden i drugi z je
dnakowym wysiłkiem. Pierwszy posunie się po szynach na 
jakieś 50 kro~ów, drugi zal~dwie o krok naprzód się ruszy. 
Skąd pochodzI ta różnica? Smiesznem się może wydać to py_ 
tanie; oczywistem bowiem jest, że w tym wagoniku niewysma
rowanym najpierw koła źle na osiach chodzą, trą się, a po dru
gie 'zawadzają o wyboje drogI. Nie może więc daleko się po
sunąć, bo zatrzymuje go tarcie kół o drogę i osi o buksy. 
Wyobraźmy sobie teraz jeszcze trzeci wagonik na szynach. 
Osi i ko~a są w nim pięknie, gładziutko odrobione i wysmaro
wane najlepszym w świecie smarem. Pchnijmy i ten wagonik 
z tą samą sitą · Posunie się na 80 kroków. Nie dziwimy się: 
po~echał dalej dlatego, że był lepiej odrobiony i tarcie przy 
oSIa~h ?yło mniejsze. A więc, im tarcie mniejsze, tem dłużej 
będzIe Jechał. Gdybyśmy umieli zbudować taki wagonik, któ
rego ruchom żadne tarcie by nie towarzyszyło, to w ruch pu
szczony, jechałby bez końca. Ale my tego zrobić nie zdo
łam~. ~eżelibyśmy nawet umieli tak koła osadzić, żeby się 
o OSIe me tarły wcale, to i tak jeszcze pozostałaby niezwalczo-

na przeszkoda, powietrze, które, jak wiemy, stawia opór 
wszelkim ruchom. Działanie oporu możemy, jak wiadomo, 
zmniejszyć przez to, że nadajemy ciału, które się porusza, od
powiedni kształt, ale całkowicie usunąć go nie jesteśmy 
w stanie. 

Rozważmy pytanie trzecie. Dlaczego kamień, rzucony 
ręką, zatrzyma się, upadłszy na ziemię? Kamień jest ciężki, co 
znaczy, że go ziemia przyciąga, ulega więc tej sile przyciąga

nia i spada. Drugą przeszkodę w jego ruchu stanowi znowu 
powietrze, które, opór mu stawiając, z pewną siłą go zatrzy
muje. Tak więc widzimy, że zawsze da się odszukać przyczy
na, która powoduje, że ciało nieruchorne zaczyna się poruszać 
ciało zaś będące w ruchu musi się zatrzymać. Tą przyczyną 

jest zawsze jakaś siła. 

Dlaczego trzeba siły? Potrzeba jej dlatego, że ciało nie
ruchome opiera się r2whowi, ciało zaś, w ruchu będące, opiera 
się zatrzymaniu. Łatwo to będzie na przykładach zrozumieć. 
Człowiek siedzi na wozie, który stoi nieruchomo. Nagle koń 
szarpie, i wóz zaczyna się toczyć. Czy uważaliście, co z czło
wiekiem się dzieje? Pochyla się ku tyłowi, mało nie wypadł 
z wozu, bo, nie wiedząc o tern, opierał się ruchowi. Nasz wóz 
toczy się teraz szparko po gładkiej drodze, ale oto --nagła prze
szkoda, koło zawadziło o kamień. Wóz staje - człowiek zaś 

całem ciałem naprzód się pochyla i znowu prawie że wypada 
z wozu. Teraz, mimo woli swej, opierał się zatrzymaniu. Za
miast człowieka możemy sobie wyobrazić worek z solą na wo
zie stojący. W pierwszym wypadku przewróci się w tył, 

w drugim - naprzód. 
Kula drewniana toczy się szybko po podłodze. Gdy ręką 

ją zatrzymamy, wyraźnie poczujemy opór, jaki kula temu za
trzymaniu stawia. 

Jednem słowem ciała nieruchorne zachowują się tak, jak
by ten spokój pragnę ły zachować, ciała zaś poruszające się 

znowu tak, jak gdyby chciały w tym swoim rucbu trwać. Mó
wimy, że są bezwładne. Ciekawą dostrzega się przytem rzecz. 
Bezwładność ciał tem silniej daje się we znaki, im naglej ją 
chcemy pokonać i im masa ciała jest większa. Przecież wie
my doskonale, że ani wóz, ani człowiek na wozie nie opierają 
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s~ę ruchowi, gdy się z miejsca rusza powoli. Ale wiemy rów
meż dobrze i to, że gdy koń nagle szarpnie, człowiek może 
wypaść, a i wóz, zwłaszcza ładowny, ru.chowi sprzeciwia się 
tak bardzo. że nieraz przy uprzęży coś silę zepsuje przy takiem 
nagłem ruszaniu. Chciejmy teraz toczący się szybko wóz za
trzy~ać. Przy największych wysiłkach nie odrazu da się to 
zroblc-bezwładność poruszającego się wozu staje temu na prze
szkodzie. Jeśli niema hamulców. koń z całej mocy musi wstrzy
myw~ć wóz,. który.usiłuje toczyć się dalej, i oczywiście tem więcej 
będzIe musIał zużyć siły, im wóz jest ładlowniejszy-(im więk
:zą m.a m.asę)-i im szybciej się toczył. Kiedy pies goni zająca 
l ': wlel~lm pędzie go dopadnie, to przedniemi zaryje się noga
~l, .b~wle~ rucb, nagle wstrzymany, ustał, lecz ciało psa, sprze
cI,"'laJąc SIę temu, ruch swój zachowuje - i oto, co się dzieje? 
Ples pr~ewraca koziołka. Zdarza się, niestety, nieraz, że się 
s~.ot?k~]ą dwa pociągi. Jadą szybko naprzeciw siebie, maszy
lllSCI me zdążyli zahamować, spostrzegłszy grożące niebezpie
czeństwo, i naraz-trrahl parowozy wpadają na siebie. Gdy ze 
zdumieniem oglądamy nazajutrz skutki nieszczęścia, zda się 
na:m. że to złośliwy jakiś olbrzym potrzaskał parowozy, spię
trzył, zdruzgotał wagony. Lecz nie olbrzym to wdał się w tę 
nieszczęsną sprawę. To bezwładność pociągu, który nie mógł 
się nagle zatrzymać, była przyczyną zniszczenia. Parowóz, zde
rzywszy się z drugim, już stanął zdruzgotany. Nie stanęły 
wagony rozpędzone i naparły na lokomotywę z taką siłą, że że
lazhe ich kadłuby uległy zmiażdżeniu. 

Oczywiście nie miałyby tej siły, gdyby były lekkie i gdy- ' 
by toczyły się powoli. Psa, który nagle bieg swój wstrzymując 
kozła wywraca, wszyscy widzieli, bo jest to wypadek pospolity, 
lecz może nie zdarzyło się nikomu z nas widzieć skutków bez
władności na wagonach strzaskanych przy zderzeniu pociągów. 
Opiszemy więc takie doświadczenie, które bez żadnego zacho
du może być wykonane, tak zaś jest zrozumiałe, że każdy 
pozna, ? co tu idzie. Weźmy bal jakikolwiek i zawieśmy go 
na sznurach u pułapu. Wisi tak swobodnie, że wystarczy 
za uczepiony włos bal ów pociągnąć, aby ruch mu nadać. Żeby 
włosu nie zerwać, trzeba oczywiście pociągać powoli. Przy
łóżmy teraz do bala gwóźdź i uderzmy weń młotkiem z całej 
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mocy! O dziwo! bal ani się ruszy, a gwóźdź udało się wbić . 
Nagłemu ruchowi bal stawiał znĘlczny opór, ruchowi powolne
mu nie stawiał prawie żadnego. 

I j eszcze jedno dodać musimy. Wiemy, że ciało samo 
prżez się nie może się zatrzymać, gdy je siłajakaś w ruch wpra
wiła. Wyjaśnimy teraz, że nie może ono również samo przez 
się zmienić kierunku swego biegu. Kula silnym rzutem ręki 
w ruch puszczona będzie się toczyła po linji prostej. Gdybyś
my o tem nie byli przekonani, nie moglibyśmy grać w kręgle; 
pocóżby było celować, gdyby kula mogła zbaczać z drogi, 
jaką jej nadaliśmy? Ale my wiemy, że nie zboczy. Codzień 

bowiem po wiele razy się ci tern przekonywamy, że ciało w ru
chu - samo sobie z,ostawione - posuwa się po linji prostej. 
Gdy więc zauważymy, że jakieś ciało zbacza z swej drogi, od
razu się domyślimy, że wdała się tu jakaś obca siłĘl. Wyobraź-

,my sobie, że nasza kula, wprawną ręką rzucona, nagle -w pół 
drogi- skręca. Natychmiast przyjdzie nam do głowy, że coś 
musiało ją z tej prostej drogi sprowadzić. Idziemy sprawdzić. 
Istotnie okazuje się, że grunt wybraliśmy do zabawy nierówny. 
W miejscu, gdzie kula zboczyła, stawał się on pochyłym- ku
la więc poczęła się staczać pod wpływem własnego ciężaru. 
Jaka więc siła sprawiła, że kula nie biegła po linji prostej? 

Widzieliśmy, że każde ciało, będące w ruchu, opiera się 
zatrzymaniu, sprawdzimy teraz, że opiera się również sile, któ
ra chce zmienić jego kierunek. 

Pomyślmy jeszcze przez chwilę o naszej kuli. Niechaj tym 
razem grunt będzie lepiej wy brany; kula toczy się, j ak po stole. 
Niechże kto sprobuje, jeśli ciekaw, uderzyć kulę przebiegającą 
młotkiem tak, aby zmieniła kierunek. Nie tak łatwo to będzie. 
Im kula cięższa, a zatem im większą ma masę i im szybciej się 
toczy, tern więcej się zachciance naszej . opierać będzie. Roz
patrzmy jeszcze jeden przykład. Po równej, prostej drodze 
pędzi koń z j edźcem na grzbiecie. Ale oto z gęstwiny przy
drożnej wypadł zając. Koń przestraszony nagle skoczyłw bok. 
Nie trudno zgadnąć, jaki był los jeźdźca . Moglibyśmy patrząc, 
jak wstaje potłuczony, powiedzieć, że się stał ofiarą swojej bez
władności. Ciało jeźdźca usiłowało zachować kierunek swego 
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ruchu. Gdy koń pod nim kierunek ten zmienił, jeździec, nieste
ty, znalazł się samotny na drodze. 

Mów~liśmy dotąd tylko o bezwładności ciał stałych, nie 
znaczy to Jednak bynajmniej, aby ciecze i gazy również nie by
ły bezwładne. Zaraz to na przykładach z:obaczymy. Na stole 
stoi szklanka z wodą· Chwytamy ją ręką i szybko posuwamy 
na lewo. W oda w szklance opiera się ruchowi i wylewa się 

Rys. 55. 

ze szklanki na prawo. Gdy 
zaś pełną szklankę przesuwa
my, potem zaś zatrzymamy 
na~le, to znowu woda wyleje 
się, bo będzie się starała ruch 
swój zachować. Gdy pod
czas kąpieli powoli wchodzi
my do wody, prawie nie czu
jemy oporu jaki nam stawia; 
woda rozSuwa się przed na
szem ciałem, czyniąc nam 
miejsce. Niechże jednak nikt 
nie probuje rzucać się na wo
dę z góry-woda stawiałaby 
tak ogromny opór, że czło
wiek, padający na jej po
wierzchnię, mógłby niebez· 
piecznemu dla zdrowia uledz 

wstrząśnieniu. Dobrzy pływacy wiedzą o tem doskonale i, ska
cząc do wody z góry, dają t. zw. szczupaka, czyli skaczą głową 
na dół, trzymając przed sobą wyciągnięte i złożone ręce (rys. 55). 
Temi rękami rozgarniają niejako wodę i czynią skok mniej 
niebezpiecznym. Któż z nas nie zabawiał się, przechadzając się 
w lecie nad wodą , rzucaniem "kaczek" . Każdy wie jakie to 
płaskie trzeba do tego wybierać kamyki i jak szybko i zręcznie 
rzucać je należy. Gdy kamień cisnąć do wody zwykłym spo
sobem, pójdzie on na dno. Wszakiprzysłowiepowiada-wpadł 
jak kamień w wodę· Gdy jednak kamień będzie rzucony wpra
wną ręką, odbije się raz, drugi-ba, może nawet trzeci od gład
kiej powierzchni wody. Jakże to wytłomaczyć? Oto woda 
stawia nagłemu ruchowi op6r i to tern większy, im powierzch-

. .,: ... 
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nia kamienia większa; kamień płasko rzucony, nie może" oporu 
pokonać i odskakuje. Dopiero, gdy po dwóch, trzech skokach 
zwolni biegu, woda mniej mu się opiera i kamień zanurza 
się pod powierzchnię· 

Zwróćmy się teraz myślą do gazów. Była już mowa o tem 
(str. 28), że kartka papieru rzucona z wysokości spada powoli, 
gdyż jej przeszkadza powietrze. Nie wytłomaczyliśmy jednak, 
dlaczego to powietrze stawia opór ruchowi ciała. Obecnie zro
zumieć już możemy, że powietrze, jak każde inne ciało, jest 
bezwładne, przeto nie łatwo ustępuje z drogi biegnącemu ciału. 
Im to ciało szybciej się porusza, tem większy ze strony powie
trza napotyka opór. Czujemy to na własnej skórze, gdy nam 
prędko biedz wypadnie, czuje to wyraźniej od nas maszynista, 
gdy przyśpiesza bieg pociągu i głowę poza lokomotywę wy
chyli. Oporu doznają niewątpliwie i.ptaki podczas fruwania. Ja
skółki, które latają z ogromną szybkością (około 220 klm. na 1 go
dzinę) miałyby tu napewno więcej do opowiedzenia od wróbli, 
których lot jest wolniejszy. 

Oczywiste przy tem jest, że im większe ciało w ruchu się 
znajduje, im szerszą od przodu ma powierzchnię, tem większe
go doznaje oporu. Pamiętamy przecież, że nasza kartka spa
dała coraz szybciej, w miarę gdy składaliśmy ją na 2, 4, 16 ra
zy. Rozumiemy to tak dofrze, że nikomu napewno nie przyj
dzie do głowy biedz, trzymając przed sobą rozpięty na kształt 
żagla parasol, przeciwnie, każdy stara się tak ubrać, aby mu 
się nic nie rozwiewało, aby wszystko przylegało do ciała. 

Wtedy powietrze stawia biegnącemu opór mały. Ptaki z pew
nością nie mogłyby tak swobodnie latać, gdyby nie miały 
na p.rzedzie małej główki z ostrym dziobem, który rozpruwa 
niejako powietrze. 

Przyjrzyjmy się, jak ludzie, przy budowaniu samochodów 
i balonów, skorzystali ze swoich wiadomości o oporze po
wietrza. 

Oto dwa samochody (rys. 56); jeden z przodu szeroki, pła
ski. Domyślamy się, źe ten nie może zbyt :;;zybko jechać. Po
wietrze stawiałoby jego prędkiemu ruchowi znaczny opór. 
Ale też samochód taki wcale do szybkiej jazdy nie jest prze
znaczony. Tym, którzy go zbudowali, szło o to, żeby był mocny, 



- 64 --

wytrzymały, pakowny. Co innego drugi: zgadujemy odrazu, 
że ten przy pomocy swego smukłego, wązkiego przodu roz
garnia łatwo powietrze i może posuwać się naprzód z ogromną 
chyżości;ą. Samochody szybko jadące (do 100 kilometrów na 
1 godz.), tak zwane wyścigowe, taki właśnie mają kształt. 

Rys. 56. 

Rys. 57. 

Rys. 58. 

Spójrzmy teraz na rysunki dawnego i obecnego balonu 
(rys. 57 i 58). T e dawne, kuliste, wznosiły się tylko w górę, 
nie umiano nimi kierować. Obecne, posłuszne są woli człowie
ka i lecą nie gorzej od ptaków, to też muszą mieć taki kształt~ 

któryby im te podróże powietrzne ul:atwiał. 

) 
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Z tego, co o bezwładności gazów mówiliśmy, wymiarko
waćby można, że dosyć byłoby ciału poruszającemu się w po
wietrzu wązki nadać kształt i w ruch go wprawić powoli, żeby 
opór powietrza całkiem usunąć. Doświadczenie jednak ludzi 
nauczyło, że opór można zmniejszyć tylko, niema zaś mocy 
na świecie, któraby potrafiła zniszczyć go zupełnie. Gdyby 
nawet gaz drogi ciału nie zagradzał, gdyby wcale nie był bez
władnym, to ruchowi przedmiotu, który się posuwa jeszcze 
stawiałby przeszkody, ocierając się o nie ze wszystkich stron. 
Niebawem więcej się o tern dowiemy. 

W życiu codziennem nieraz z bezwładności ciał korzysta
my i robimy to doskonale. Nie po to też wspominamy tutaj 
o tern, aby nauczyć, jak to czynić, tylko żeby wytłomaczyć, 
że nie moglibyśmy niektórych czynności wcale spełniać, gdyby 
ciała nie były bezwładne. Gdy główka naszego młotka spada 
z trzonka, umiemy ją mocniej osadzić nie używając do tego 
żadnego narzędzia. Oto stukamy trzonkiem o coś t.wardego. 
Przy każdem stuknięciu wstrzymujemy nagle ruch młotka, 
ale główka ruch swój ku dołowi usiłuje zachować i wtłacza się 
głębiej na trzonek i przez to mocniej się osadza. Im gwałtow
niej stukamy, im . główka większą ma masę, tern prędzej celu 
dopniemy. Dobry ogrodnik owoce zbiera do kosza by się nie 
otłukiwały przy spadaniu, wie jednak doskonale, że można je 
otrząsać. Gdy wiatr lub ręka ludzka zatrzęsie jabłonią, gałęzie 
nagle są szarpnięte to w tę, to w ową stronę. Każde jabłko. 

opiera się ruchowi, bo jest bezwładne. Duże jabłko, które ma 
większą masę, silniej, małe słabiej. Gdy więc np. gałąź nagle 
się cofa, jabłko usiłuje zostać na miejscu. Ogonek, który je 
przytrzymuje, odrywa się wtedy i jabłko spada. Nic innego. 
tylko bezwładność pozwala nam strzepywać kurze z ręki, otrzą-· 

. sać błoto lub śnieg z buta, pozwala wreszcie skutecznie trze-
pać zapylone rzeczy. We wszystkich tych wypadkach czą
steczki śniegu, pyłu czy błota usiłują zachować swój ruch,. 
podczas gdy ciało, do którego przylegały, zatrzymuje się· 
I na tych przykładach możemy zauważyć, jak wielkie ma zna
czenie masa ciała. Kawał błota daje się łatwiej z błota otrząs
nąć, niż drobniutki pył, którego masa jest maleńka w porówna 
niu z masą grudki błota. 

JI1iary. 5 
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Bezwładność zależy' od masy, 
nie zaś od ciężaru ciała. 

Rozpatrując nasze codzienne czynności \ znaleźliśmy mnó
stwo przykładów, które wskazywały na to, że ciała są bezwł~
dne. Gdyśmy się starali bliżej objaśnić od czego zależy opor 
ciał, który stawiają sile, mówiliśmy, że jest on tem większy, 
im masa jest większa i im siła naglej działa. 

Dlaczegóż to powiedzieliśmy, że bezwładność zależy od 
masy, nie zaś od ciężaru? Jakież to ma znaczenie i skąd o tern 

. ? wIemy. 
Kto dobrze zrozumiał , jaka jest różnica między ciężarem 

a masą, pomyśli zapewne tak: jeśli opór bezwładny stawia ma
sa nie zaś ciężar to ciała bezwładne byłyby zawsze, nawet , , . 

wtedy, gdyby ziemia straciła swoją moc przyciągającą, craJ:.e
zaś-swój ciężar. I wtedy jak teraz, musielibyśmy użyć siły, 
aby zatrzymać ciało biegnące. Im masa jego byłaby większą, 
im ruch szybszy, tem więcej wysiłku nas by to kosztowało. 
Doskonale to sobie nasz czytelnik wyobraził. Teraz jednak na
sunie się każdemu pytanie: skąd wiadomo, że w tym dziwny~ 
świecie - gdzie ciała są niewa~kie - bezwładność ich pozosta
łaby ta sama? Wszak to tylko wymysł naszej wyobraźni, kt~
ry przez nikogo nie może być sprawdzony. Postaramy się więc 
znaleźć przykłady, które jasno wskażą, że, pokonywując bez
władność, mamy nie z ciężarem do czynienia, lecz z masą ciała. 
Wyobraźmy sobie mocne źelazne wrota, osadzone na dobrych 
zawiasach. Cały ciężar wielkich płyt źelaznych wisi na zawia
sach. Otwierając wrota, nie dźwigamy l) wszak skrzydeł - po
konywamy więc nie ciężar lecz coś innego. Wiemy zaś dobrze, 
jak silnie pchać trzeba, chcąc wrota żelazne otworzyć. Siły tej 
użyć trzeba tak wiele dlatego, iż masa żelaza jest wielka. 
Wrota drewniane tej samej wielkości dałyby się poruszyć ła-

') Dźwigać drzwi wypada tylko wtenczas, gdy leżą poziomo- zamyka
jąc np. otwór piwnicy. Wtedy oczywiście prócz bezwładności jeszcze i ciężar 
się sile naszej przeciwstawia. 

\ 
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twiej, bo masa ich byłaby mniejsza. Wiemy naturalnie, że siłę 
możemy zmniejszyć, gdy powolutku weźmiemy się do dzieła
~rozumieliśmy to na innych przykładach, więc nie będziemy się 
już nad tem rozwodzili. 

Zważmy jeszcze: ładowna barka stoi na wodzie. Kto ją 
dźwiga? Oczywiście woda. Gdy więc z miejsca ją poruszyć 
wypadnie, to nie ciężar jej staje nam na przeszkodzie, lecz bez
władność . 

o mierzeniu mas. 

Wiemy już-bośmy to po wiele razy w życiu sprawdzali
że im wolniej ciało jakieś się ruszy pod działaniem tej sa
mej sily, tern większą jest masa .jego. Pociągnijmy barkę 
ładowną, a potem leciutką łódeczkę. Barka ledwie się po
sunie, łódeczka chyżo ku nam popłynie. Gdybyśmy więc nawet 
na oko ocenić nie mogli , która z łódzi ma większą masę, po
znalibyśmy to odrazu po ruchu. Mamy tedy doskonały sposób 
mierzenia masy. Wiemy, że można jej wielkość poznać, wy
mierzając objętość ciała i określając gęstość jego przy pomocy 
wagi. Ale zapowiadaliśmy już dawno (str. 44), że nie koniecz
nie do takiego sposobu mierzenia trzeba się uciekać, chcąc 

poznać wielkość masy ciała. I oto teraz zrozumieć już możemy, 

że wystarczy wprawić w ruch dwa ciała) których masy chce-
. my poznać, aby z sz bkości jakiej nabiorą pod wpływem tej 

samej siły ocenić ich wielkość. Nie jest to trudne, ani obce 
. dla nas. Robimy to w 'yciu nieraz, a nawet przyrząd mamy, 
który nam pomaga robi te pomiary. Gdy chcemy ziarno zdro
we od pośladu i kurzu o dzielić, używamy wialni. Do skrzyni, 
w której na sitach leży z ieczyszczone ziarno-wprost z mło
carni-wpada prąd powietrza. Pył i plewy unosi z sobą. Ciała 
te mają małą masę i wiatr wprawił je w ruch szybki, zaś ziar
no, które ma masę większą, pod wpływem tego samego wiatru 
pozostaje prawie nieruchonie. Wiemy, że wiatr zbyt silny ino-, 
że i zdrowe ziarno porwać, ale temu łatwo zaradzić regulując 
(za pomocą klapy przy skrzyni) siłę jego tak, aby wystarczała 
tylko do wywiania zani eczyszczeń. Jeszcze dokładni.ej działa 
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,;młynek" (rys. 59), który może oddzielić ziarno lżejsze, chude, 
od wyborowego. Ziarno, mające większą masę, ma też więk
szy ciężar, nie zdziwimy się więc, gdy nam ktoś powie, za-o 
chwalając ten przyrząd, że możemy przy jego pomocy ziarno 
sortować (oddzielać) według ciężaru. Będziemy jednak pamię
tali, że choćby ziarna i plewy w jakimś świecie osobliwym nic 

Rys. 59. 

W - wiatrak. Z - ziarno. ze - ziarno celne . . P - poślad. 

Im przegród więcej, tern więcej gatunków ziarna mo2na oddzielnie zebrać. 

nie ważyły, możnaby je tak samo na wialni oczyścić. Zdrowe 
ziarno miałoby bowiem zawsze większą masę od chudego. 

Pytania i ćwiczenia. 
1.. Dlaczego z wozu będącego w ruchu trzeba wyskakiwać 

twarzą ku koniowi? 
2. Wykonać doświadczenie opisane na str. 60. 
3. Zawieście u pułapu jakikolwiek ciężar, jak wskazano 

na rysunku (rys. 60). Pociągnij cie powoli. Gdzie nitka się zer· 
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wie? Uwiążcie clęzar napowrót i szarpnijcie sznurek. Gdzie 
się teraz zerwie? Dlaczego - zależnie od szybkości naszego 
ruchu - to dolna, to górna nitka uległa 
zerwaniu? ~'=:::_:===<:=_= .. = ___ =~~~?:3~~~':::,::::=! 

4. Dlaczego na skręcie łatwo wypaść ~ 
z bryczki? 

5. Dlaczego pociągi najczęściej wyko
lejają się na skrętach? 

6. Łyżwiarz, rozpędziwszy się dobrze, 
może przebyć znaczną przestrzeń, nie po
ruszając już nogami. Dzięki czemu może 
to wykonać? 

7. Objaśnijcie daleki skok człowieka, 
który przedtem nabrał rozpędu. 

8. Z czego korzystamy, ' gdy z mokrej 
szczotki otrząsamy wodę? 

9. Wieko skrzyni i furtka ogrodowa Rys. 60. 

jednakowo są ciężkie. Co przezwyciężamy, podnosząc wieko 
skrzyni i otwierając furtkę? Do czego więc trzeba większej siły? 

o t a r c i u. 

Wiemy już, że gdyby droga była bardzo gładka, osie zaś 
dobrze smarowane, toby koń bardzo mało sił potrzebował, 
żeby wóz utrzymać w ruchu, bo wóz, w ruch puszczony, to
czyłby się sam przez się, gdyby nie przeszkody, o których już 
mówiliśmy. Niestety jednak u nas w Polsce te przeszkody są 
wielkie, bo najpierw drogi są złe , wyboiste, wyjeżdżone kole
jami, często piaszczyste, często grząskie, powtóre zaś wozy nie 
tak są dobrze zbudowane, jakby należało. Dlatego to koń bar
dzo się nieraz zmęczy, pożytek zaś z tej jego pracy nie jest tak 
wielki. Jakże zrobić aby koniowi ulżyć, aby nie marnować je
go pracy? Ano, wiemy wszyscy, trzeba lepsze zrobić drogi 
i dbać o dobre wozy. Gdy jednak zastanawiać się poczniemy, 
ile można w ten sposób pracy oszczędzić, to nasunie się mim 
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dużo pytań. A więc, czy koń wioząc wóz, przezwycięża jego 
ciężar? Czy lepiej na gładkiej drodze sanie używać, czy koła? 
dlaczego smary ułatwiają ruch kół? i t. d. Powoli wszystko to 
rozważymy. Gdy mamy dźwigać jakiś ciężar, to chcąc robotę 
sobie ułatwić, pomyślimy przedewszystkiem: czyby nie można 
tego ciężaru przesunąć po ziemi, zamiast go dźwigać na ple
cach~ Jeśli okaże się, że można, jest nam to na rękę, nie my 
już bowiem dźwigać będziemy ciężar, lecz za nas-oczywiście, 
ziemia. Cały ciężar spoczywa ~lla ziemi i my nic z nim nie ma
my do czynienia. Zdziwi się ktoś, słysząc te słowa, i powie; 
jakże to? a przecież jeśli skl;zynia ciężka, nie łatwo ją nawet 
będzie przesunąć, a wy mówicie, że nas ciężar nic nie obcho
dzi. Prawda, ale czy podłoga jest gładka? Gdyby była gła
dziutka jak tafla lustrzana, skrzynia zaś od spodu też wygła
dzona i gdybyśmy jeszcze trochę smaru między te powierzch
nie napuścili,-skrzynia sunęłaby "jak po ma~le". 

Upewniam was, że małe dziecko jednym ~aluszkiem skrzy
nię tę z miejsca ruszyłoby. Musiałoby jednak ruszać powoli. 
Dlaczego? 

Skoroby więc dziecko mogło skrzynię ciężką przesunąć, 
to już dowód w tem mamy najlepszy, że to nie ciężar trzeba 
pokonać, chcąc ruch wywołać. Pokonać musimy innego nie
przyjaciela. Znamy go już, jego to siła sprawiła, że wóz, który 
pchnęliśmy, stawał, że kula, co się toczyła, zatrzymywała si ę 
po pewnym czasie. Ten nieprzyjaciel to tarcie. Ażeby z wro
giem módz dobrze walczyć, trzeba go znae. Musimy więc po
znać dokładnie, co to jest tarcie. 

Przyjrzyjmy się kawałkowi nieobrobionego drzewa. Od
razu dostrzeżemy, jak powierzchnia jego jest nierówna. Wie
my aż nadto dobrze, jak łatwo dłoń skaleczyć, gdy ją po takim 
drzewie przesuwamy. Weźmy kawałek drzewa sheblowanego. 
Wydaje się nam gładkie. Ale gdy je będziemy oglądali przez 
szkło powiększające, dostrzeżemy na nim też nierówności 

(rys. 61), zobaczymy jakby góry i doliny. Weżmy inny kawa
łek, znowu okaże. się to samo. Kładziemy teraz jeden kawałek 
na drugi i przyciskamy ręką. Wystające części jednej po
wierzchni chropowatej wciskająsię w zagłębienia drugiej (rys. 62). 
Wyobrazić sobie nie trudno, co się dzieje, gdy jedna deseczka 
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ma się suwać po drugiej. Małe nierówności, które niejako za
zębiają się o siebie, muszą się zetrzeć, zniszczyć przy ruchu, 
na to zaś potrzeba siły. Łatwo się domyśleć, że im bardziej 

. nierówne powierzchnie, które się o siebie ocierają, tern więk
szej potrzeba siły, aby to tarcie pokonać. Deseczki polituro
wane, gładkie, łatwiej suwać po sobie, niż deski ze zwyczaj
nego, nieobrobionego drzewa. 

A ·teraz pomyślmy, dla
czego to tak wiele łatwiej to
czyć ciężar po podłodze, gdy 
podłożymy podeń bale? 

Najlepiej to zrozumie
my, g·dy przyjrzymy się ry
sunkowi. Oto wypadek pier
wszy (rys. 62), znany nam już, 
gdy deska suwa się po desce. 
Nierówności muszą się ście
rać przy suwaniu. A oto wy
padek drugi (rys. 63): drew
niany bal (w przecięciu okrą
gły) toczy się po podłodze. 
I bal i droga mają jak już wie
my "góry i doliny". Ale czy 
się teraz te wzgórki ścierają? 
Nie, wszak bal się toczy i "gó
ry~ wydobywają sięz .dOlin" 
nieuszkodzone. Ponieważ nic 

~~ 

Lzn 
Rys. 61, 62, 63. 

się nie ściera, potrzeba przeto dużo mniej siły. 

BęQziemy więc woleli po podłodze. ciało toczyć, niż su
wać, tarci e przy toczeniu na twardej drodze j est mniejsze, niż 
przy suwaniu. 

Ciekawem będzie· może dla niejednego dowiedzieć się, 
ile więcej potrzeba siły, żeby ciągnąć sanie po drodze bez śnie
gu, niż żeby toczyć wóz. Opiszemy więc pokrótce, jak wyko
nać doświadczenie, które może nam na nasze zapytanie dać 
odpowiedź. Umocujmy jedną z naszych desek, przybijając ją 
gwoździami do brzegu stołu. Połóżmy na niej drugą, wprzód 
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zważoną i przyciśnijmy czemkolwiek, np. funtem. Przyczeprpy 
do tej drugiej deski kawałek sznurka, za który można ciągnąć. 
Całkowity ciężar, który ma się suwać, wynosi: deska 3 funty, 
obciążenie 1 funt, razem - 4, funty. Pytanie, ile siły potrzeba, 
żeby ją pociągnąć? Gdy będziemy ciągnęli ręką, nie zdołamy 
na to pytanie odpowiedzieć. Słabe dziecko powie zapewne, 
że dużo potrzeba siły,-człowiek do pracy ręcznej zaprawiony, 
powie, że to zabawka. Trzeba więc znaleźć sposób n~ zmie
rzenie tej siły. Możemy .się tu obejść bez wszelkich sztucznych 
przyrządów. 

Zróbmy tak: do brzegu stołu, jak pokazano na rysunku 
(rys. 64), przymocujmy szpulkę, przerzućmy przez tę szpulkę 

Rys. 64. 

sznurek, na końcu którego 
uwiążemy ciężarek. Tencię

żarek spadając będzie ciąg

nął za sobą deskę· Funt z si
'łą funta, 5 funtów z siłą S-tiu 
funtów. Sprawdzamy więc 

teraz, ile najmniej siły po
trzeba, aby poruszyć naszą 
deską i znajdziemy, że trzeba 
siły dwóch funtów. Gdybyś
my deskę obciążyli g-cioma 

- funtami, tak ie całość waży-
łaby: 3 funty +9 funt.=12 f., 

to okazałoby się, że dla posunięcia jej potrzeba 6 funt. Zawsze 
więc, gdzie trzeba suwać drzewo po drzewie, siła pociągowa, 

która pokonywa tarcie, równa się połowie ciężaru. 
Mówiliśmy dotąd o zwykłych deskach. Domyśleć się ła

two, że gdybyśmy suwali po sobie kloce zupełnie nieobrobio
ne, to siła pociągowa musiałaby być większą (bo wszak tarcie 
większe), a gdybyśmy do doświadczeń używali gładkich bar
dzo deseczek, to siła mogłaby być mniejsza. 

Podłóżmy teraz pod naszą deskę dwa ołówki, lub jakie
kolwiek wałeczki, deska przestanie się suwać, a będzie się to
czyła; z sani powstał wóz. Zrobiliśmy tak, jak zapewne czynili 
nasi pradziadowie. Wszak wóz na świecie nie zawsze był zna
ny, trzeba go bylo "wynaleźć" podobnie jak mnóstwo rzeczy, 
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które teraz co dzień używamy nieraz z tą myślą, że istniały one 
zawsze. Wałeczki z czasem zmieniono na koła i oto wóz w dzi
.siejszej j ego postaci był gotów. Gdy deska nasza się toczy, 
siły do poruszenia jej potrzeba znacznie mniej. Doświadczenie 
okazuje, że gdy deska z obciążeniem waży 30 funtów, to wy
starczy na końcu sznurka zawiesić jeden funt, aby poruszyć ją 
z miejsca. 

Te doświadczenia niewątpliwie dużo nas nauczyły, nie 
znamy jednak jeszcze wielu ważnych dla nas rzeczy. Radzi
byśmy dowiedzieć się, jak powiększyć należy siłę pociągową 
na drodze piasczystej, zaśnieżonej i t. d. Sprawdzić tego wpo
koju nie możemy_ Trzebaby się udać w drogę i robić doświad
czenia w różnych porach roku. Byli tacy, co już to za nas 
zrobili, możemy więc podać wyniki, do których doszli. 

Nim się z nimi zapoznamy, wypada nam coś jeszcze wy
jaśnić. Sprawdziliśmy, że toczyć jest wiele łatwiej, niż suwać. 
Ale mówiliśmy dotąd o ciałach twardych, które mają owe nie
równości, wzajemnie się o siebie zazębiające. Gdy zaś. pomy
ślimy o śniegu, wnet poznamy, że to całkiem inna sprawa. 
Śnieg jest miękki, niema nierówności, które się ścierają przy 
tarciu. Widzimy już z tego , że wcale nie będzie łatwiej toczyć 
po śniegu ciężaru, niż suwać. Gdy przypomnimy sobie nadto, 
jak to głęboko koła w śnieg się zapadają, podczas gdy płozy 
.sań suną po jego powierzchni, jasnem nam będzie, dlaczego 
po -zaśnieżonej drodze tyle wygodniej jest saniami jeździć, 

niż wozem. 

'T a b l i c a. 

Ile siły potrzeba, aby ciało ciągnąć po poziomej drodze? 
Suwając sanie po drodze twardej potrzeba sily równej 1/2 cięż. sań 

" " ., "zaśnieżon. ,, _ " " l/so " " 

" drzewo po drzewie """ 1/2 ciężaru 
" żelazo po żelazie """ 1/ 6 " 

" "po lodzie """ 1/7 0 " 

Tocząc wóz po drodze piasczystej " " " 1/5 ci ęż. woz. 

" "" dobrej"" ' ) 1/ 30 " " 
I I 

50 " " " " " wzorowej " " " " 
" 

wagon po szynach " " " 
1/200 " wag. 
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W wielu okolicach, gdzie wiele jest fabryk, zakładają 

szyny pod koleje i wożą towary wagonikami. jeżeliście uważ

nie przeczytali naszą tablicę, wiecie ju:ż, ile pracy końskiej 
zaoszczędza się przez używanie kolejki. Siła potrzebna do po
ruszania wagoników, wynosi 1/200 ich ciężaru. jeżeli wagonik 
waży 1000 f., to wystarczy siła równa 5 f.., aby go toczyć. Po
myślmy tedy, ile więcej uciągnąć może koń zaprzężony do wa
goniku, niż do wozu jadącego po złej drodze! Choć więc za
kładanie kolejek jest# kosztowne, przecież sowicie się opłaca 
wszędzie, gdzie ruch towarów jest duży. 

Parę słów jeszcze powiedzieć musimy o smarach. Po
wróćmy jeszcze do naszego rysunku (rys. 62, str. 71). Między 

nierówności trących się powierzchni, nalewamy mazi, oleju, 
czy smaru jakiegokolwiek. Maź napełnia wklęsłości i chropo
watość staje się przez to jakby mniejsza. Wiemy zaś, że im 
ciała są gładsze, tem mniej siły się zużywa na ich wzajemne 
ocieranie się. 

jeżeli ktoś uważnie przeczytał, co o tarciu napisaliśmy, 
pomyślał sobie może: "Dowiedziałem się, że toczenie lub su· 
wanie przedmiotu wymaga siły, równającej się jakiejś części 

jego ci~ru, a zatem im ciężar większy, tem większej siły wy
maga, aby być poruszonym. A przecież: mówiliśmy, że jeżeli 
ciało leży na ziemi, to nie my je dźwigamy, lecz ziemia, a więc 
nie potrzebujemy przezwyciężać ciężarm jakże tę sprzeczność 
sobie wytłomaczyć? 

Z zapytania tego cieszymy się bardzo, dowodzi ono, że ten, 
. kto je zadał, nie czytał tak sobie tylko, aby czytać, ale myślał 
nad każdem zdaniem i nie wpierw dalej poszedł, aż zrozumiał 

dokładnie to, o czem dotąd była mowa. 
Odpowiedź nasza prosta. Istotnie dla suwania czy tocze

nia ciała dwa razy cięższego potrzeba sily dwa razy większej, 
ale nie dlatego, że pokonywamy dwa razy większy ciężar, mu· 
simy tylko w tym wypadku przezwyciężyć dwa razy większe 
tarcie. Gdy znowu na nasz rysunek spojrzymy, odrazu to zrozu
miemy. jeżeli deseczka, którą mamy posuwać jest lekka, to nie 
zazębia się o drugą. Leży na niejJ ledwie jej dotykając (rys. 65). 
Im zaś więcej ją obciążymy, tem jej nierówności więcej wgłę
biają się w nierówności drugiej (rys. 66), tem więcej tedy siły 
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użyć musimy, aby je zniszczyć, zetrzeć. A więc ciężar obchodzi: 
nas o tyle, że wpływa na tarcie. Im ci.ężar większy, tem tarcie 
większe. Im ciężar mniejszy, tem tarcie mniejsze. 

W związku z tem pytaniem, może nasunąć się inne cieka
we zagadnienie. Przypuśćmy, że mamy przesunąć po podłodze 

__ • ____ ~_i 

Rys. 65, 66. 

ciężką skrzynię takiego kształtu, jak wskazuje rysunek (rys. 67). 
Widzimy, że ma jedne ściany duże, inne małe. Każdą robotę 
trzeba robić z zastanowieniem, więc i tu, nim do przesuwania 
się weźmiemy, pomyślmy chwilę, jak skrzynię postawić, żeby 
najmniej się zmęczyć? 

jeden powie: "Ponieważ nie po· 
konywamy ciężaru, lecz tylko tarcie, 
więc gdy postawimy skrzynię nama· 
łej ścianie, to będą się tarły mniejsze 
powierzchnie, a przeto przesunąć 

skrzynię będzie nam łatwiej". Lecz 
drugi, który dłużej myślał, wnet mu 
odpowie: "Ściana wprawdz)e, na któ

~I ! 
Iii 

'w ~ ______________ -y 

Rys. 67. 

rej postawiłeś skrzynię, jest mała, ale obciążona całym jej cię
żarem. Tarcie więc będzie bardzo silne. jeżeli zaś położę 

skrzynię na dużej ścianie, to ten sam ciężar obciąży większą 
przestrzeli, nie będzie więc działał tak silnie, tarcie będzie

mniejsze, ale za to będzie się odbywało między większemi po· 
wierzchniami. Więc "nie kijem go, to pałką". Zdaje mi sięr 
że to wszystko, jedno na której ścianie skrzynię położymy". 
Temu drugiemu rację przyznamy, dobrze to obmyślił. Istotnie, 
wszystko jedno, czy się trze duża, czy mała powierzchnia, skoro 
całkowity ciężar jest ten sam. 

Widzieliśmy dotąd, że ilekroć drzewo się suwa lub toczy 
po drzewie, żela,zo po żelazie, czyli wogóle jedno ciało stałe 

• 
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po drugiem, to nie obejdzie się bez tarcia. Zdarza się przecież, 
że ciało stałe pływa po wodzie, lub że się porusza w powietrzu. 
Niema tu już mowy o ścieraniu jakichś nierówności powierzch-

. ni. Czyżby więc wówczas tarcia wcale nie byto? Trzeba nam 
będzie to sprawdzić. 

Zbijmy sobie z desek małą tratwę i ciągnijmy ją po wo
dzie. Tratwa sunie po powierzcbni, ocierając się o wodę, po· 
dobnie jak sanie ocierają się o śnieg. To ocieranie się widocz
nie jednak przeszkadza trochę rucbowi, trzeba bowiem pewnej 
siły, choćby malutkiej, żeby tratwę ciągnąć. Gdyby tarcia nie 
było - to w ruch wprowadzona poruszałaby się tratwa wiecznie 
bez dalszej pomocy naszej. Wiemy jednak doskonale, że ode-

Rys. 68. 

pchnięta od brzegu wiecznie płynąć 
nie będzie . Łatwiej jest wprawdzie 
po wodzie 'ciągnąć 1 OO-funtową tratwę, 
niź lOO·funtowe sanie po śniegu, ale 
stąd tylko wymiarkować możemy, 
że tarcie drzewa o śnieg jest wi ę ksze, 
niż mokrej tratwy o wodę. 

Zastanówmy się jeszcze nad tem, 
co się dzieje, gdy ciało jakieś poru
sza się w powietrzu. Potrochu znana 
to już dla nas sprawa. Wiemy, że po
wietrze wstrzymuje, zwalnia ruch 

wsżelkich ciał, bo jest bezwładne. To jednak nie wszystko. 
Zróbmy takie doświadczenie: wytnijmy z grubej tektury krą
żek i osadźmy go na kOl1cU szpilki tak, żeby się swobodnie mógł 
obracać (rys. 68). Ustawmy krążek poziomo i na pionowej igle 
wprawmy go w ruch. Czy będzie się kręcił wiecznie? Każdy 
zgadnie, że to niemożliwe - zatrzyma go tarcie igły o otworek 
i - co więcej może zadziwić-tarcie tektury o powietrze. Krą

żek obraca się wciąż na miejscu, nie mo:żna więc powiedzieć, 
że powietrze zagradza mu drogę podobnie, jak wskutek swej 
bezwładności zagradza ją biegnącemu człowiekowi. Jednak 
to powietrze, z góry i z dołu przylegające do krążka, trz e się 
o tekturę i sprawia, że ruch krążka coraz to słabnie i wreszcie 
ustaje. Podobnie ocierają się o powietrze drobne kropelki de
EZCZU, mimo, że jedna drugiej drogę toruj e. C,zy przyszro wam 

. ..; .-
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kiedy do growy, coby się działo, gdyby to tarcie o powietrze 
nie wstrzymywało ich biegu? Spadając z wysoka, nabra tyby 
tak ogromnego rozpędu, że czyniłyby szkody nieobliczalne . 
NależaJoby wtedy ubezpieczać się od deszczu, jak dziś ubez
pieczamy się od gradobicia. 

Po wszystkiem, co dotąd o tarciu dowiedzieliśmy się, )a
śniejszem się nam wyda może to, co już dawniej mówiliśmy, 

że gdyhy nie było tarcia, ciało raz w ruch pus~czone, po~us~a
łoby się wiecznie bez pomocy siły pociągowej. SzkodZI WIęC 
nam to tarcie, bo zużywa siłę. 

Ale rozważymy zaraz wypadki, ki edy tarcie z wroga za
mienia się w pr~yjaciela i nieocenione oddaje nam przysługi . 
Jakież to mogą być wypadki? Zdziwi się niejeden. . . . 

Nasuną się one pamięci naszej same, gdy chWIlę pomysh
my. Wiemy, że smary i gładkość drogi zmniejszają tarcie. 
Wyobraźmy sobie drogę podczas gołoledzi: chcąc ją jeszcze 
równiejszą uczynić, polejmy ją tłuszczem. Wtoczymy na tę 
drogę wóz - istotnie, wjedzie doskonale . Ale co będzie z ko
niem, który wóz ciągnie, lub z człowiekiem, który ma wóz po
pychać? Koń przebiera nogami, poślizguje się, pada, nie lepszy 
jest los człowieka, który wstąpit na tę ślizką po,:"ierzchn.ię . 
Oglądamy się za piaskiem. Kilka garści podsypUjemy z~le
rzęciu pod nogi, aby wstać mogło. Co to znaczy? CzłOWiek 
chodzi i koń stą.pa pewnie tylko dlatego, że tarcie, które zacho
dzi między nogą a drogą, nie pozwala się wyślizgnąć. Konie 
podczas ślizgawicy podkuwamy na ostro, wkręcamy hacele, 
zwiększamy przez to tarcie - i umożliwiamy koniowi chód 
pewny. 

Gdy chcemy, żeby wóz się szparko naprzód toczył, popra
wiamy drogi, czyli zmniejszamy tarcie. Gdy chcemy go zatrz~
mać, robimy naodwrót, psujemy drogę , lub każemy WOZOWI, 
a raczej kołom, suwać się zamiast toczyć, czyli powiększamy 
tarcie. 

Czy zgadujecie, kiedy tak trzeba uczynić? 
Przypuśćmy, że droga jest spadzista i koń nasz z najwięk

szym mozołem pnie Się pod górę. Chcemy, żeby odpoczął. 
Koń staje, ale cóż to za marne dla niego wytchnienie! Wszak 
wóz zaraz w tył toczyć się zaczyna, i koń zami~st odpoczywać,. 
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wytężać musi swe siły, żeby stać w miejscu. Wówczas to dn;>
gę "psujemy". Stwarzamy za kołem sztuczną nierówność, 
np. kładziemy klocek lub kamień. Wóz, by w tył się potoczyć, 
musiałby zetrzeć wpierw tę przeszkodę, że zaś tak wielkiej siły 
pospolicie nie ma, więc z miejsca się nie rusza. Ale oto mamy 
i drugi sposób na zatrzymanie wozu, niestety, u nas mało uży
wany, choć bardzo praktyczny. Wóz powinien mieć hamulec. 
Jest to rodzaj klocka, który zależnie od woli naszej, więcej lub 
mniej przylega do obwodu koła (rys. 69). Możemy tak go przy-

Przy obracaniu korbą K wkręt W su
wa się po śrubie, drąg D przyjmuje po
łożenie kropkowane i przycisk P prze
staje hamować. 

Rys. 69. 

cisnąć, że koło nie będzie się mogło toczyć-zacznie się suwać, 
wiemy zaś, że przy suwaniu tarcie jest wilęksie, niż przy obra
caniu. o to nam właśnie idzie, wpierw wóz w tył się toczył, 
teraz zaś tarcie suwającego się koła ruchowi wstecznemu staje 
na przeszkodzie, wóz tedy stanie i koń sobie odpocznie. Ha· 
mulca używamy oczywiście i wtedy, gdy droga w dół prowadzi 
i koń z całej siły wstrzymywaćby musiał wóz, aby nie toczył 
się zbyt szybko. W krajach, gdzie dużo jest dróg spadzistych, 
nie wolno jest jeździć wozami bez hamulców-oszczędzają tam 
pracę konia, która u nas, niestety, w zbyt matem jest poszano
~vaniu i zbyt często idzie na marne. Wyobraźmy sobie teraz, 
/~e ołówek, którym piszemy, jest wysmarowany mydłem, 

. że książka jest gładka bardzo i leży na gładkim stole, że tasiem-
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ki, któremi chcemy coś zawiązać, są ślizkie. Coby się z tern 
wszystkiem działo? Ołówek ściskalibyśmy kurczowo w pal
.cacb, lecz mimo to z ręki by nam wypadł, książka za lada pod
muchem wiatru, lub za poruszeniem stołu, leżałaby na ziemi, ta
siemki mimo największych wysiłków, nie dałyby się zawiązać. 
Toż to byłby kłopot! A gdy teraz jeszcze przypomnimy 
sobie, że deszcz wyrządzałby nam szkody ogromne zamiast 
pożytku, gdyby tarcie kropel w powietrzu nie wstrzymywało 
ich biegu, to znowu, jak to wiele razy już było - cieszyć się 
.musimy, że na świecie wszystko jest tak, jak jest. Z pewno
ścią nie umielibyśmy nic poprawić. Lecz znając właściwości 
różnycl1 ciał, możemy nauczyć się, jak je stosować, aby życie 
sobie udogodnić. Tam więc, gdzie wypada dla naszycb celów 
tarcie zmniejszyć, stosujemy smary, tam gdzie je trzeba zwięk
szyć-sypiemy piasek. Zdrowy nasz rozum, oświecony nauką, 
:zawsze nam powie jak postąpić i wiemy, że tylko warjat mógł
by na osie sypać piasek, a ołówek gładzić i tłuszczem smarować. 

Pytania i ćwiczenia. 
1. Przeróbcie doświadczenie, opisane na str. 72, obciąża

jąc deskę kolejno różnemi ciężarami. 
2. Sprawdźcie, ile siły pociągowej potrzeba, żeby deskę 

.suwać, a ile, żeby toczyć? 
3. Połóżcie deskę słojami wzdłuż słojów deski priybitej, 

potem zaś w poprzek. Czy jest jaka różnica w sile potrzebnej 
.D.O suwania deski w pierwszym i w drugim wypadku? 

4. Koń nasz tyle ma siły, że właśnie starczy, aby na pias
.czystej drodze 200 kilogramowy wóz z miejsca ruszyć. Ile mÓgł
by uciągnąć ciężaru na szynach, na gładkiej drodze, na szosie 
utrzymanej wzorowo, ile, gdy ciężar umieścimy w saniach na 
zaśnieżonej drodze? 

5. \Vyliczcie, jakie korzyści przyn osi nam tarcie? Jakie 
-szkody wyrządza? 

6. Bywa, że ruch koła zamachowego przy lokomobili 
przenosimy na młocarnię za pomocą pasa. Pomyślcie, czy.
przydalby się na co taki pas, gdyby nie byto tarcia między nim ' 
.a kołem? 
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o s i ł a c h. 
Poznaliśmy dotąd dwie siły: siłę przyciągania ziemi i siłę 

tarcia. Zdarza się, że siła przyciągania wywołuje ruch ciała 
(np. spadanie jabłka z drzewa), lub, że go hamuje (np. kula wy
strzelona w górę po pewnym czasie zatrzymuje się, poczem 
dopiero spada). Tarcie zawsze stawiało przeszkody ruchowi. 
Jeśliby ktoś przypomniał, że przecież sypiemy piasek, aby 
podczas gołoledzi umożliwić chodzenie, to na to mu odpowie- . 
my, że i tu piasek w ten sposób pomagał, że nie pozwalaŁ no
dze ślizgać się po ziemi a zatem przeszkadzał ruchowi naszej 

nogi na ślizkiej drodze. W spo
minaliśmy i o innych siłach. Mó
wiliśmy o sile człowieka i konia, 
moglibyśmy też mówić o sile 
wiatru, o siłach motoru paro
wego (np. lokomobili), wody 
spadającej z wysokości, prochu,. 
co, zapalony, kulę z lufy wyrzu
ca. W reszcie .powinniśm y wspo
mnieć o sile sprężystości, z któ-

Rys. 70. rą wszak ciągle prawie mamy 
do czynienia. 

Drąg, na którym zawieszamy ciężki kubeł (rys. 70), ugnie 
się, wróci jednak do dawnego kształtu (do dawnej postaci), 
skoro kubeł zeń zdejmiemy. W drągu, gdy jest obciążony, . 

budzi się siła sprężystości, która pozwala mu podtrzymywać 
ciężar i sprawia, że zgięcie zniknie, gdy ciężar działać przestanie. 
Gdyby nie ta siła, gałęzie jabłoni na jesieni owocem obciążone 
i pochylone ku ziemi, trwałyby w tern pochyleniu przez rok 
cały. Jakżeby to być mogło? Wydaje nam się to dziwnem,. 
a przecież są ciała, w których siła sprężystości jest tak mała, . 

że jej dostrzedz nie można. Wyobraźmy sobie, że gałązki na
szego drzewa są z materjału, który jak ołów, raz zgięty, wy
prostować się sam nie może. Zgięte przez wiatr lub przez owoc: 
dojrzały, pozostałyby schylone do końca dni swoich. 
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p y t a n i e. 
1. Jaka siła podbija nas w górę, gdy stąpamy po desce 

~mocowanej na końcach? 

o mierzeniu sił. 

Pożytecznem będzie dowiedzieć się, jak zmierzyć wiel
~ość jakiejś siły. Mamy na to różne sposoby. Nie o wszystkich 
lednak możemy teraz mówić. Jeden z nich już znamy. Wiemy, 
że kamień tern więcej wydłuża sprężynę, do końca której jest 

Rys. 71. 

przyczepiony, im jest cięższy. Waga sprężynowa pozwala 
więc porównywać wielkość siły, z jaką ziemia różne przedmio
ty do siebie przyciąga. Gdy nie kamień, lecz ręka nasza będzie 
ciągnęła koniec sprężyny, to z wydłużenia jej poznamy wiel
kość siły pociągowej naszej ręki. Domyślamy się już, że tej 
samej wagi użyć możemy, chcąc zmierzyć siłę pociągową konia 
~ub pa~~woz~. Musimy tylko tak umieścić naszą sprężynę, aby 
Jeden Je] kOlllec był przyczepiony np. do wozu, a drugi był po
ciągany przez konia lub parowóz (rys . 71). Jeżeli droga jest . 
gładka, to sprężyna podczas jednostajnego ruchu wozu będzie 
jednakowo wydłużona. Niechaj dajmy na to wskazówka wagi 
pokazuje 100. Będzie to znaczyło, że siła konia równa się sile, 
z jaką ziemia przyciąga 100 funtów, czyli krótko, że się równa 
100 funtom. Rzecz prosta, że waga, która do takiego celu ma 
służyć, musi być szczególnie mocno, porządnie zrobiona - boć 
będzie tu chodziło o wymierzanie znacznych nieraz sil. Wagę 
taką nazywamy siłom~erzem. 

Miary . 6 
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Nie wszystkie jednak siły w taki sposób dadzą się zmie
rzyć i trze ba czasem z działania siły wnosić o jej wielkości. 

Siła może wywołać ruch. Pamiętamy zapewne (str. 67), 
że dwa ciała o różnych masach pod wpływem jakiejś siły na
bierały różnych szybkości. Jasną więc będzie też rzeczą, że je: 
żeli dwa jednakowe ciała przez czas jednakowo długi po tej 
samej drodze są popychane, czy pociągane przez różnej wiel
kości siły, to prędszego ruchu nabierze to ciało, na które dzia-
łała większa siła. • 

Weźmy dwie dubeltówki. Kule niechaj będą jednakowe. 
Z obu strzelamy jednocześnie. Wyobraźmy sobie, że prze
strzeń jest pusta i kule w nic nie trafiają. Wiemy, że po pew
nym czasie obie spadną na ziemię ulegając sile ciężkości, ale jedna 
w tym samym czasie przel~ciała 500 kroków, druga zaś 1000. 
Skoro leciała prędzej, to znaczy, że została wystrzelona z więk
szą siłą· Taką drogą więc ocenić możemy, która silniej bije. 

Pytania i ćw iczenia . 

1. Zmierzcie siłę, potrzebną do pociągania wózka ręcz
nego. 

2. Czy możecie, zmierzywszy tę siłę pociągową na do
breJ, równej drodze, okreśUć, ile waży wózek? 

3. Zmierzcie siłę pociągową na złej, piasczystej drodze. 
4. Czemu różnicę sił potrzebnych przypisać? 

Co jeszcze o sile wiedzieć należy? 

Gdybyśmy komuś powiedzieli: na wóz wagi 1000 funt. 
działa na gładkiej drodze siła 100 f. - nie powiedzielibyśmy je
szcze wszystkiego, coby mu o owej sile wiedzieć nale
żało. Dorn"yśle'ć się z naszych S!Ów łatwo: że wóz 1000 f. 
za sprawą siły 100 f. może ruszyć z miejsca, ~awet i mniejsza 
siła na gładkiej drodze wystarczyć by mogła. Zeby jednak wie
dzieć, czy naprawdę wóz ruszył i w którą pojechał stronę, 

. ~- .-
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trzeba wiedzieć, w jakim kierunku działa siła i w jakiem miejscu 
jest przyczepiona. O kierunku nie mamy wiele do powiedze
nia; jasnem jest bowiem, że jeśli jakaś siła ciągnie na prawo, 
to przedmiot pociągany posunie się na prawo, jeśli .na lewo -
to na lewo. Wspomnieliśmy jednak, że nie wszystko jest jedno, 
w którem miejscu siła jest przyczepiona. Musimy to wyjaśnić. 
"\iViemy, że jeśli orczyk konia, który w pojedynkę idzie sobie 
przy dyszlu, założony jest nie pośrodku lecz z boku stelwa
gi, to jazda idzie źle, wóz skręca. Cóż dopiero byłoby gdybyś
my konia założyli wpoprzek wozu. Jest to naturalnie wypadek 
nieprawdopodobny, aby kto ko-

nia tak zakładał. Mówimy też =:;::::::;::==~ \'S.if.~==~====::::> 
o terri dlatego tylko, aby poka-
zać jak ogromne znaczenie ma 
wybór miejsca, do którego si
łę przyczepiamy. Weźmy inny 
przykład, który nas mniej za: Rys. 72 . 

. d,ziwi a również przekona. Kij 
podpieramy w dwóch miejscach. Pociągamy pośrodku (rys. 72). 
Kij się nie ruszy - raczej złamie się. Jeśli zaś pociągniemy 

I WÓ Z . 

Rys. 73. 

z boku, .z łatwością kij zrzucimy na , ziemię· Powtarzamy więc: 
żeby o sile wiedzieć wszystko, co należy, trzeba znać przede
wszystkiem jej wielkość, dalej kierunek jej działania i wresz
cie - miejsce przyczepienia jej do ciała, na które działa. 

Umówiono się, że zamiast o tem wszystkiem długo opo
wiadać, dogodniej będzie przedstawiać siły na rysunku za po": 
mocą kresek. Długość kreski będzie nam oznaczała wielkość 
siły. Można np. umówić się, że każdy milimetr oznacza l kg. 
Gdy teraz narysujemy wóz (rys. 73) i przed nim ku prawej 
stronie, zamiast konia, kreskę długości 50 mm., to będziemy' 
wiedzieli, że: 
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1) siła równa się 50 kg., 
2) że ciągnie w kierunku na prawo, 
3) ze jest przyczepiona do środka stelwagi, czyli w da

nym razie do miejsca właściwego. Widzimy, że przez naryso
wanie kreski możemy oszczędzić sobie wiele słów. 

Ć W i C Z e n i a. ' 

1. Niechaj lokomotywa ciągnie wagon w kierunku na le
wo z siłą 200 kg. Narysujcie tę siłę, umówiwszy się z nami, 
że każdy milimetr naszego rysunku będzie oznaczał 5 kg. siły. 

2. Żeby wyciągnąć ze studni wiadro, trzeba 30 kg. siły. 
Narysujcie tę siłę, oznaczając każdy kg. przez 1 mm. 

Obok rysunków należy krótko podać treść naszej umowy, 
np. 1 mm. odpowiada 5 kg., lub 1 mm. odpowiada 1 kg. 

o C i ś n i e n i u. 

Nie każdą jednak siłę możemyIna rysunku przedstawić 
jako pojedyńczą kreskę. Zdarza się albowiem, że siła nie dzia
ła na jeden jakiś ,określony punkt ciała, lecz na całą jego po
wierzchnię. Wiatr np. dmie w cały żagiel, woda w stawie ob
ciąża cale dno. Musielibyśmy więc chyba narysować cały las 
kresek. 

Takie siły, które działają nie' na punkty leczna powierzch
nie nazywamy parciami, a więc powiemy, że wiatr prze na ża 

giel, woda prze na dno stawu. 
Przypomnijmy sobie skrzynię, z którą robiliśmy doświad

czenia, gdyśmy się z tarciem zapoznawali. Niechaj mały bok 
skrzyni, która waży dajmy na to 200 f. zawiera 50 cali kwadr., 
a duży bok niechaj ma 100 c'ali kwadr. Gdy skrzynię postawi
my, 200 f. będzie ciążyło na 50 cali kwadr. powierzchni, 
czyli każdy cal kwadratowy będzie niejako dźwigał 4 funty. 
Gdy znowu skrzynię położymy, podstawa będzie większa i ka
żdy jej cal będzie obciążony tylko 2 funtami. Rozkładając silę . 
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która ciśnie, na większą lttb mniejszą powierzchnię, możemy 
zwiększać lub zmniejszać jej działanie. 

Człowiekowi trudno chodzić po głębokim miękkim śniegu. 
Gdy jednak do butów przywiąże narty czyli długie wązkie de
seczki, sunie on wówczas łatwo po białej przestrzeni, płytki 
ledwie ślad za sobą zostawiając (rys. 74). Powiększając po
wi~rzchnię stopy, zmniejszył działanie ciężaru I swego ciała. 
1Vladomo, że konie głębiej zapa,dają się na b a griis ty c h łąkach 

Rys, 74, 

niż ludzie, ale bo też człowiek ma w porównaniu do konia sto
pę większą, ciężar zaś mniejszy, Każdy więc cal kwadr, zie
mi pod nogą ludzką mniej jest uciskany niż pod końskiem 
kopytem. 

Koń zaprzężony do ładownego wozu musi mieć na szyi 
szerokie chomąto. Wóz opiera się nieraz ruchowi ze znaczną 
siłą. Siła ta przez rzemienie działa na chomąto; gdy ono jest 
szerokie, rozkłada się na większą przestrzeń i ucisk dla konia 
nie jest tak dotkliwym . Gdyby zaś chomąto było wązkie, lub gdy
by je zastępował postronek, ciśnienie na wązkiej przestrzeni 
byłoby tak wielkie, że skóra konia a nawet mięśnie jego mo 
głyby uledz poranieniu. 

• 

• 



• 
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jeżeli powiększenie uciskanej powierzchni zmniejsza ci
śnienie wywierane przez jakąś siłę, to bezwątpienia - zmniej
szenie powierzchni na którą działa siła, będzi e miało ten skutek, 
iż ciśnienienie powiększy. Istotnie, tak się też dzieje; my sami, 
na każdym kroku, stosujemy ten sposób powiększania ciśnie
nia, choć się nad tern nie zastanawiamy. Gdy np. chcemy ko 
łek wbić w ziemię, zaostrzamy jego koniec_ Cała siła, którą 

wywieramy uderzając młotem, skupia si{: teraz na ostrym koń
cu. jej działanie jest więc większe i skuteczniejsze. Igły, szpil
ki, gwoździe muszą mieć ostre końce; gdyby były tępe, np. uła
mane, trzebaby znacznie większej siły, aby je wbić w materjał 
czy w mur. Pamiętając o tern, zrozumiemy lepiej, dlaczego się 
ostrzy noże, dlaczego dba się o to, aby lemiesz i krój w pługu 
były ostre. 

Gdy wiatr jest słaby, rozpinamy wszystkie żagle, młynarz 
zaś zapierza śmigi wiatraka, chcąc skorzystać znajlżejszego 

" 
nawet podmuchu. Tu więc 
powiększamy działanie si
ły, zwiększając powierzch
nię, na którą wiatr siłę swo
ją wywiera. Nie przeczy t'o 
jednak bynajmniej temu 

Rys. 75. co~my mówili poprzednio. 
Zastanówmy się: dotąd była . mowa o siłach określonej wielko
ści. Skrzynia ważyła 200 funtów bez względu na swoje poło 

żenie. Lecz ciężar jej działał na małą ściankę - gdy stała, zaś 
gdy leżała-działał na dużą. Z wiatrem-rzecz się ma inaczej . 
Nie znamy całkowitej siły wiatru, możemy tylko dowiedzieć 
się, z jaką siłą prze na każdą część powierzchni . Najodpowie
dniejszy wiatr dla poruszania wiatraków i pędzenia łódek 
prze z siłą 7 kg. na każdy 1 m. kwadr., gdy więc żagiel będzie 
miał 'np. 6 m. kwadr., to siła wiatru, poruszająca łódkę, będzie 
równa~ 42 kg. Rozpinając coraz to nowe żagle, żeglarz może 
siłę, która pcha łódkę, z{triększać, gdy zaś wiatr się wzmaga 
i grozi wywróceniem łódki, żeglarz coprędzej zwija żagle, 
zmniejszając przez to działanie wiatru. Nie inaczej postępuje 
młynarz, zapierzając i wypierzając śm ligi, stosownie do siły 

wiatru, który wiatrak jego w ruch wprawia. 
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jak zmierzyć wielkość ciśnienia wiatru? Na upartego zro
bić możemy tak: do zwykłej wagi sprężynowej przywieśmy 
na kilku drucikach deseczkę· vVynieśmy taką wagę na silny 
wiatr i umieśćmy deseczkę przeciw wiatrowi (rys. 75). Niechaj 
wielkość jej będzie 1/2 m. kwadr. a siła wskazana przez wagę 
1 kg., powiemy zatem: wiatr prze na każde 1/2 m. kw. z siłą 1 kg. 
Z jaką więc siłą będzie parł na 1 m. kwadr.? 

\ 

p y t a n i a. 
1. Wymieńcie rodzaje nóg ptasich: kury, kaczki, bociana. 

Dlaczego niektóre mają palce wolne, inne zrośnięte błoną? By
wają psy górskie, których palce też są zrośnięte błoną. Dla
czego? Zastanówcie się nad skrzydłami ptaków - wytłomacz

cie świetny lot jaskółki, bociana i nieudolne fruwanie kury. 
2. Dlaczego na miękkim śniegu lepiej się jeździ bosemi 

saniami o szerokich płozach? 
3. Dlaczego masło się kraje cienką nitką, nie zaś sznurkiem? 

o równowadze sił. 

Pomyślmy, że w naszej obecności dwóch ludzi sprzecza 
się o to, który z nich silniejszy. Czujemy się dumni, że może
my ich spór z dokładnością pewną rozstrzygnąć. Przytwier
dzamy siłomiei-z do muru i obu sprzeczających się zapraszamy 
po kolei do pociągnięcia sprężyny. Pierwszy ciągnie co sił. 
W skazówka siłomierza pokazuje 100 f. Drugi się bierze 
do dzieła. Teraz sprężyna się wydłużyła tak, że wskazówka 
stoi przy 120 f. Rozstrzygamy na korzyść drugiego-jest o ca
łych 20 f. silniejszy od pierwszego. 

Ale może zdarzyć się , że nie mamy pod ręką siłomierza. 
Poradzimy sobie i w tym wypadku: niechaj nasi chłopcy chwy
cą linę i ciągną ją w dwie przeciwne strony. Który z zapaśni
ków jest silniejszy, ten przeciągnie drugiego na swoją stronę, 
gdy zaś obaj są równej siły, to będą stali naprzeciw siebie i nie 
ruszą się z miejsca. Gdybyśmy nie widzieli wysiłku na ich 
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twarzy i w postaci całej moglibyśmy przypuścić, że nie działa
;"ą t~t żadne siły. A jednak siły te mogą być bardzo wielkie, 
lecz ponieważ się równoważą, zatem niema w tym wypadku 
zwykłego skutku siły - ruchu. 

Tak więc nie sądźmy, że na ciało, którejestwspoczynku, 
nie działają żadne siły. Obejrzyjmy się raczej uważnie dokoła 
siebie i sprawdźmy, jakie to siły działają na ciała spoczywające 
nieruchomo. Książka leży na stole. Czy działa na nią jaka siła? 
Pomyślawszy chwilę, odpowiemy: na książkę działa siła cięż
kości. Książka jednak się nie rusza, niewątpliwie zatem działa 
na nią i inna siła, która równoważy tę pierwszą. Gdzież 

jej szukać? Gdy książka jest bardzo ciężka, nie możemy jej 
położyć na byle jaki stolik. Przeciwnie, starannie sprawdzamy, 
czy stół jest dostatecznie mocny, aby ten ciężar utrzymać. I oto 
już znaleźliśmy odpowiedź na nasze pytanie. Siły, która rów
noważy ciętar książki, należy szukać w stole: w sprężystości 

, jego blatu. 

A oto inny przykład. W szczerem polu stoi dom. Wiado
mo, jak to jesienią wiatr bula i wszystko co może zmiata na 
swej drodze. Dom jednak stoi nierucbomo. Czyby to miało 
znaczyć, że wiatr nań siły nie wywiera? Przeciwnie, wiemy, 
że jeżeli dom jest duży, to wiatr prze na ściany ż ogromną si
łą-zupełnie jakby na wielki żagiel rozpięty. Jeśli dom się mi
mo to nie wywraca, jak domek z kart, to znaczy, że jego sprę- · 

. żystość, wytrzymałość materjału, z którego jest zbudowany, 
równoważy siłę wiatru. 

Przykładów takich można wyliczyć bez liku-bo, po praw
dzie, niema na świecie ciała, na któreby nie działała żadna siła. 
Więc moiemy tylko to jedno twierdzić z pewnością, że jeśli 
ciało jest nieruchome, to znaczy, że siły, które na nie działają, 
wzajemnie się równoważą· Co zaś do tego potrzeba, aby się 
równoważyły? 
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Pytania ćwiczenia. 

1. Jakie siły działają: na jabłko, które leży na dłoni, 
na ptaka, co siedzi na gałązce, na lampę wiszącą u sufitu? 
Narysować te siły i · sprawdzić na rysunku, że są równe, 
w przeciwnych zwrócone kierunkach i że umieszczone są na
przeciw siebie. 

P a r a s i ł. 
Dlaczego to, przy końcu poprzedniego rozdziału zazna

czyliśmy, że siły muszą być umieszczone dokładnie naprzeciw 
siebie? Zami,ast długo Objaśniać . zróbmy doświadczenie, które 
odrazu czytelnikom to wy-
tłómaczy . 

Weźmy między dwa pal
ce rączkę korkociąga, tkwią
cego w korku butelki. Umieść
my palce dokładnie naprze
ciwko siebie i ściskajmy z ca
łej mocy (rys. 76). Ale sił 

naszych szkoda, zmęczymy 
się tylko, korkociąg zaś ani 
drgnie. Rozstawmy teraz pal
ce i ciśnijmy .na rączkę (rys. 
77). T eraz korkocia.g się obró- D 76 77 l\yS. , • 

ci, choć wcaleśmy się nie wy-
silali. Gdy więc siły nie są umieszczone dokładnie naprzeciw 
siebie, ciało się obraca pod ich wpływem. Znowu więc prze
konaliśmy się, jak duże znaczenie posiada wybór miejsca, do 
którego siłę przykładamy. Te same siły w pewnym wypadku 
nie były w stanie ciała poruszyć, w drugim-obróciły je z ła
twością· 

Dwie siły, które działają jak nasze dwa rozstawione pal
ce, umówiono się nazywać parą sił. 
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Na każdym kroku przyjrzeć się możemy dziafaniu takich 
par. Przypomnijmy sobie np. jaki to ruch wykonywamy dło
nią, gdy chcemy klucz w zamku obrócić. Jedną stronę klucza 
pchamy w prawo, drugą w lewo i klucz się przekręca. Pomyśl
my jak trzeba poruszać wiosłami, żeby łódkę na wodzie obró
cić. Jednem wiosłem odgarniamy wodę wty!, drugiem naprzód 
z równą śiłą. Wreszcie rozważmy, jakie to siły działać muszą, 
aby w ruch wprawić koło wozu. Siła konia poprzez zaprząg 
i rozworę działa na oś. Oś, posuwając się naprzód, ciągnie za 
sobą koło (rys 78). Ale na to samo koło działa i druga siła, 

którą znamy dobrze: 
oto tarcie koła o dro
gę. Siła tego tarcia, 
jak wiemy, może na
wet być znaczna, gdy 
droga jest bardzo zła. 
Wtedy i koń musi 
użyć znacznej siły, 

aby tarcie pokonać. 

Gdy oś ciągnie " na 
prawo, to tarcie któ
re usiłuje ruch zaba-

Rys. 78. mować, ciągnie nieja
ko spód koła na lewo. 

Mamy więc parę sił, przez działdnie których koło się obraca. 
Zastanówmy się teraz, coby było, gdyby jednej z tych 

sił zabrakło. Przypuśćmy najpierw, że oś się nie rusza. Wte
dy - oczywiście - i koło się nie ruszy. Ale wyobraźmy sobie 
teraz, że zabrakło drugiej siły - tarcia. Tu już odpowiedż nie 
będzie taka prosta, ale gdy chwilę pomyślimy, zrozumiemy ła
two, co się z kołem stanie. Żadna siła nie wstrzymuje dolnej 
części koła, a przeto posunie się ona na prawo razem z osią. 
Koło przest::l.l1ie się obracać, zacznie się zaś ślizgać. Istotnie 
nieraz zobaczyć można podczas gołoledzi, że koła się nie toczą, 
lecz śllzgają. 

Gdy więc niema pary sił, jest zaś 1tylko jedna je '1yna siła, 
ciało nie może się obracać. Możemy też powiedzieć naodwrót
za każdym razem, gdy ciało się obraca, muszą działać dwiesily. 
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Ktoś jednak uczynić może uwagę: wszak tylko jednej siły na
szej ręki potrzeba aby drzwi otworzyć, jednej żeby klamką 
ruszyć? Odpowie~lY na to, iż należy tylko dobrze poszukać, 
a znajdziemy i drugą siłę. Ta druga mieśCi się w zawiasach 
dlzwi, w osi klamki. Czy mogłyby się drzwi obracać, gdyby 
nie były osadzone w zawiasach? Czy możnaby klamkę prze
kręcić, gdyby nie obracała się na osi? Niewątpliwie nie. A więc 
zawiasy drzwi i oś klamki dostarczają tu drugiej siły potrzeb
nej do wywołania obrotu tych ciał. 

Wróćmy do naszego korkociąga. Chwyćmynajpierwp~l~ 
cami bUzko środka, potem przy końcach rączki. Kiedy łatwIe) 
nam będzie korkociąg obrócić? Oczywiście za drugim ra
zem. Gdy klucz 
w zamku ciężko 
chodzi, możemy 
przez jego ucho 
przesunąć kij i 
wziąć rękoma za 
końce kija. Te-
raznapewnoda- Rys. 79. 

'my sobie radę· . 
A więc te same siły tern skuteczniej działają, im dalej 

od siebie sa umieszczone. Skoro zaś wiemy już teraz, że przy 
obracaniu drzwi działa siła zawiasów i siła naszej ręki, nie bę
dzie nam dziwno, dlaczego najłatwiej drzwi otwierać, gdy je 
ręką chwycimy daleko od zawiasów. 

Pytania i. ćwiczenia. 

1. Ustawmy korbę kołowrotu poziomo (rys. 79). Niechaj 
dwóch ludzi , stojąc naprzeciwko siebie, pcha jednocześnie. 
Czy korba się obróci? Dlaczego nie? Jak należy korbę ustawić, 
żeby można było ją obrócić? 

2. Dlaczego klamkę trudno jest poruszyć, gdy naciskamy 
blizko osi? 
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3. Przypomnijcie sobie obracający się kier,at. Gdzie tu 
para sił? Przy jakim dyszlu lżej byłoby ciągnąć, przy dłuż
szym, czy przy krótszym? 

Uwaga: Chodząc w kieracie o bardzo długim dyszlu, koń 
za bardzo nadkładałby drogi. Musiałby bowiem 
obejść obwód ogromnego koła, aby raz koło zę' 
bate do dyszla umocowane obrócić. Wypróbowa
no więc, że najpraktyczniej jest nadawać dyszlom 
długość od 5-6 łokci. 

S kła d a n i e s i ł. 

Gdy jeden człowiek ciągnie wózek naprzód, drugi go pcha 
wtył - byle ciągnęli jednakowo silnie - wózek nie ruszy się 
z miejsca, gdy zaś obaj zgodnie za dyszel wózka będą ciągnęli. 
wózek raźno się potoczy. Ale co będzie, jeśli pociągną w różne 
strony, lecz nie w przeciwne? 

Wyobraźmy sobie na szerokiej zaśnieżonej drodze sanie 
ciągnione przez dwóch ludzi. Ale ci ludzie, dla wygody, 
nie idą środkiem · drogi, lecz po jej bokach wydeptanemi 
ścieżkami. Jeśli są jednakowo silni i 'żaden się w pracy nie 
ociąga, sanie będą sunęły środkiem drogi tak, jakby do nich 
był zaprzężony koń. Sprawdźmy teraz, ile też siły potrzeba 
wtedy, gdy sanie ciągnione są przez lu.dzi, po bokach drogi 
idących, ile zaś wtedy, gdy ciągnie je koń. Cieszymy się, że 
nasz siłomierz łatwo pozwoli nam o tern się dowiedzieć. Zacze
piamy jeden koniec naszej wagi sprężynowej o sanie, do dru
giego zaś przywiążujemy jeden ze sznurów i ciągniemy, jak 
przedtem. Siłomierz pokazuje 20 kg. Gdy sprawdzimy siłę, 

z jaką drugi człowiek pociąga, znowu okaże się równa 20 kg., 
bo wszak powiedzieliśmy, że obaj ciągną z równą siłą. Siła 
ich tedy razem wynosi 40 kg. Zmierzmy teraz siłę, którą zuży
wa koń, ciągnąc te same sanki. Okazuje się, że wcale nie po
trzeba siły 40 kg., aby zastąpić siłę ludzii, lecz wystarczy mniej
sza. Tak więc zamiast dwóch sił skośnych do drogi , możemy 
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użyć jednej, która działa w kierunku ruchu i jest mniejsza od 
obu tamtych, razem wziętych. 

Rozważmy, jak się będą zachowywaty inne ciała pod 
wpływem dwóch sił. 

Niechaj chłopiec ciągnie za sznurek latawiec. Latawiec 
leci szybko naprzód. Oznaczmy ruch balonika kreską i umów
my' się, że długość tej kreski będzie oznaczała kawał drogi, 
o który przesunie się latawiec w Ciągu sekundy. Powiemy np., 
że latawiec ma prędkość 3 kroków na sekundę. Niechaj teraz 
z boku zadmie wiatr. Chłopiec przestaje ciągnąć i patrzy, 
co się dzieje z jego latawcem. Widocznie wiatr dmie z taką 
samą siłą, z jaką ciągnął chłopiec, gdyż okazuje się, że latawiec 
leci teraz w bok z szybkością 3 kroków na sekundę. Narysu-
jemy znowu kreskę, która będzie nam tę 8 
szybkość i kierunek ruchu oznaczała. Za
pytajmy teraz, w którą stronę i z jaką 
szybkością będzie leciał latawiec, jeśli chło
piec i wiatr będą go razem w ruch wpra'
wiali. Rysunek pomoże nam zagadkę tę 
rozwiązać (rys. 80), Naznaczmy sobie miej- C 
sca literami i powiedzmy: latawiec był 

D 

w punkcie A, chłopiec sam zaciągnąłby go 
Rys. 80. 

przez sekundę do B, sam zaś wiatr do C. Działać jednak mają 
razem. Możemy dla ułatwienia sobie zadania pomyśleć, że dzia
łają po kolei. Najpierw chłopiec zaciągnie latawiec od A do B, 
a potem wiatr weźmie się do dzieła i pociągnie latawiec o ka
wałek drogi równy AC. Ponieważ latawiec - w chwili, gdy 
wiatr dąć zaczął-był w B, zatem wiatr przesunął go do D, 
Bylibyśmy doszli do tego samego, gdybyśmy najpierw wzięli 
pod uwagę działanie wiatru, potem zaś chłopca, Latawiec był~ 
by przesunął się najpierw od A do C, potem chłopiec przeciąg
nąłby go od C do D. Gdy obie siły działają razem, to lata
wiec nie pójdzie ani po drodze AB, ani po AC, lecz ponieważ 
siły wiatru i chłopca są równe - zboczy tyleż z jednej drogi, 
co z drugiej, i dojdzie do D. Gdyby ktoś nie wiedział, że na· 
latawiec działają dwie siły, mógłby sądzić, że działa jedna w kie
runku od A do D, 
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Znowu jak w przypadku sali, złożyliśmy 2 sily i zastąpi
liśmy je jedną, którą w fizyce nazywamy wypadkową. 

Rozważmy ten sam przykład nieco zmieniony. Niechaj 
chłopiec ma dwa razy większą siłę od wiatru i ciągnie winnym, 
niż poprzednio, kierunku, niechaj w jedną sekundę potrafi 

N ---_ --
Rys. 81. 

przesunąć latawiec o 6 kroków 
(wiatr jak wiemy tylko o 3 kroki). 

M Narysujmy znowu ten przypadek 
(rys. 81). Postępujmy jak wpierw, 
a okaże się, że latawiec dojdzie 

: do O. Znowu sprawa wygląda tak, 
- O jakby zamiast dwóch sił (które 

mogłyby zaciągnąć z A do M i z A 
do N)działałajedna w kierunkuAO. 

Ale AO ma kierunek i wielkość odmienną niż AD (z rys. 30) 
ale bo też siły, które składaliśmy - czyli, jak się to mówi, "siły 
skladowe"-są teraz inne. 

Przykładów równoczesnego działalllia dwóch sił mogli
byśmy wymienić bez końca. 

Przypomnijmy sobie, jak to kro
pIe deszczu w dzień cichy spadają 
z góry na dół po linji pionowej i jak 
inny będzie ich kierunek, gdy dmie 
silny wiatr. Za pierwszym razem 
będą ulegały tylko sile ciężkości, (któ
ra działa jak wiemy po linji pionowej), 
za drugim-będą posłuszne jednocześ
nie dwum siłom, z których każda po
pycha krople w odmiennym kie-

Rys. 82. rl!nku (rys. 8;~). Wiatr i siła cięż-

kości będą, jak już się domyślamy, 

siłami składowemi, a krople deszczu zachowają się tak, jakby 
na nie działała jedna siła wypadkowa. Kierunek jej i wielkość 
łatwo znajdziemy za porriocą rysunku (musimy tylko oczywi
.ście znać wielkość i kierunek składowych). A C-wyobraża siłę 
wiatru, AB-wyobraża siłę przyciągania ziemi. 

Kropla w ciągu sekundy doleciałaby od A do B, gdyby 
nie wiatr, który ją ciągnie w bok z siłą równą AC. W rzeczy-

. ,; --

- 95 -

wistości więc kropla po upływie sekundy znajdzie się nie w B, 
lecz w D . Możemy też, jak i w poprzednim przykładzie, inaczej 
zacząć nasze rozważanie - skończymy na tern samem. Zapo
mnijmy na małą chwilę o sile ciężkości i pamiętajmy tylko 
o wietrze, który ciągnie krople z A do C. Gdy jednak wspo
mnimy teraz, że w rzeczywistości działa też przyciąganie z siłą 
wielkości AB, łatwo pojmiemy, że kropla przez sekundę doleci 
do D. Wypadkowa dla działających sił składowych będzie AD. 

Potraficie już teraz chyba sami oznaczyć, dokąd dopłynie 
łódka, o ile wiecie, z jaką siłą rybak wiosłuje wpoprzek rzeki 
i o ile znacie siłę prądu, który unosi łódkę wzdłuż. rzeki. 

Nudno byłoby i niepotrzebnie po
wtarzać całe to rozważanie za każdym 
razem, gdy mamy złożyć dwie siły. 

Jeśli je raz zrozumieliśmy, to w każdym 
wypadku jasnem JUż dla nas będzie, 
więc możemy odrazu przystąpić do ry
sowania sił i znajdywania wypadkowej. 
Wiemy już jak postąpić. 

Na jakieś ciało działają dwie siły. 
Rysujemy z jednego punktu (rys. 83) 
(który miejsce przyczepienia sił nam 
wyobraża) dwie kreski, które mają wy
obrażać kierunek i wielkość sił rzeczy

A 

z 
Rys. 83. 

wistych. Z punktów końcowych tych kresek rysujemy dwie 
nowe, co do kierunku i wielkości podobne do poprzednich czyli
jak mówimy -równe i równoległe. W miejscu, w które m się 
spotkają (na rysunku oznaczonem przez Z), znajdzie się ciało,jeśli 
obie siły nań działały. Narysowaliśmy pewien czworobok, któ
ry nazywa się równoległobokiem (istotnie tworzą go 2 pary 
równoległych boków). Linja prosta, która przecina równole
głobok na dwa równe trójkąty, nazywa się przekątną równole
głoboku. Wyobraża nam oną szukaną siłę" wypadkową«. 

Rozkładanie sił. 
Rozważmy teraz taką sprawę. Wiemy, że ciało jakieś 

pod wpływem dwóch sił, których wielkości i kierunku nie zna-
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my, przebiegło od A do D. Czy możemy określić, jakie to były 
siły? Rozumujemy tak: linja AD wyobraża nam wypadkową
musi zatem być przekątną jakiegoś równoległoboku. Skoro 
taki równoległo bok zdołamy narysowac;, będziemy mogli twier
dzić; że jego boki są co do kierunku i wielkości równe si
łom, których szukamy. Zabieramy się do rysowania, ale tu 
czeka nas niespodzianka. Okazuje sij~, że istnieje nie jeden 
taki równoległobok, którego AD byłaby przekątną, lecz 
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jest ich dużo, nieskończenie wiele (rys. 84). Nie możemy 
więc poznać, które siły działały, ale na zadane nam pytanie 
odpowiemy tak: szukane siły to albo AB, AC, albo AG, AH, 
albo AF, AE, wyliczać tak możemy bez końca. 

Natomiast łatwą zupełnie już będzie sprawa, gdy nam 
ktoś powie: Ciało przebiegło od A do O, jedna z sił działających 
jest AR. Proszę znaleźć drugą. Zadania takie w życiu nieraz 
trzeba rozwiązywać i, jak zobaczymy, nie przedstawia to żad
nych trudności. Wyobraźmy sobie, że żeglujemy na otwartem 
morzu. Wiadomo, że, jadąc po morzach" natrafić możemy na 
prądy, które, niby rzeki, płyną wśród otaczającej je nierucho
rnej wody. Niech więc ciało będzie łodzią, którą wiatr pcha 
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w kierunku z zachodu na wschód z taką siłą, że łódź na godzi
nę posuwa się o 18 mil morskich 1). Naraz łódź zmienia kieru
nek (choć wiatr wieje ciągle ten sam) i w ciągu godziny nie 
płynie z zachodu na wschód, lecz na północo-wschód. Widocz
nie jakaś inna siła wpłynąć musiała na zmianę kierunku dro
gi. Domyślać się można, że łódka natrafiła na prąd, który 
z pewną siłą ją unosi. Żeglarze mają sposoby dokładnego 
oznaczania miejsca, w którem się znajdują. Otóż na kartach 
swoich żeglarz naznaczył sobie drogę AO, którą przepłynął 
w ciągu godziny. Narysujmy sobie wszystko, co o łodzi nam 
wiadomo (rys. 85). Nieznaną siłę odszukamy, znajdując równo
ległobok, którego przekątną będzie AO, jednym zaś z boków AR. 
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Rys. 85. 

Będzie to najwidoczniej równoległobok AROS. Prąd działa 
więc z siłą i w kierunku AS. Rzeczywistą wielkość tej siły ła
two znaleźć. Jeże~i AR oznacza 18 mil morskich, to AS będzie 
ich oznaczało 13, bo jest odpowiednio krótsze od AR. Dowie
dzieliśmy się, że siła prądu działając sama wystarczyłaby, aby 
łódź w godzinę posunęła się na 18 milmorskich w kierunku AS. 
Zadanie tedy rozwiązane. 

Rozważmy jeszcze trzeci wypadek. 
Chłopcy bawią się w piłkę noźną, Ogromna kula toczy 

się po ziemi-nie wolno jej tknąć rękami, tylko się ją nogą ko
pie. Takim jest przepis tej zabawy. 

Dwóch chłopców z dwóch stron podbiega i obaj jedno
cześnie nogą uderzają piłkę. Pilka potoczyła się od A do Z. 
Kto kopnął silniej? 

') Mila morska to miara używana przez marynarzy i równa 1,82 klm. 

~~ 7 
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Narysujmy, co wiemy (rys. 86): gdyby pierwszy sam ude · 
rzył piłkę, potoczyłaby się ona w kierunku A W, ale nie wiemy 
jak daleko, bo wielkości siły chłopca nie znamy. Gdybydrug! 
tylko uderzył piłkę, potoczyłaby się po drodze AP, ale znowu ni~ 
wiemy, gdzieby stanęła. Wiemy natomia.st, że, gdy obaj razem 
piłkę uderzyli, znalazła się w miejscu Z. Zbudujmy równole
głobok, któreg~ przekątną byłaby linja AZ (Musimy wię'c na
rysować linję równoległą do AP między Z i linją A W i drugą 

ii 

linję równoległą do AW 
między Z i AP). Pierw-

______ ____ _ z.. szy chłopiec , jak się 
'w, ,okazuje, był silniejszy. 

I 

Gdyby chciał wiedzieć, 
ile razy jest silniejszym 

--~ __ ~ __________ ~L-___ p 
P, 

od swego towarzysza, 
musiałby porównać od
cinek A W (który wyo
braża jego siłę), z odcin
kiem AP (który wyo
braża siłę towarzysza). Rys. 86. 

Gdywrócimy wstecz, 
spostrzeżemy pewnie z przyjemnością, że chcąc np. poznać ile 
siły oszczędzamy, zaprzęgając konia do sanek, nie potrzebuje
my tego sprawdzać siłomierzem. Wystarczy znowu narysować 
równoległobok, którego bokami będą siły dwóch ludzi, pozna
my wówczas oczywiście, że linja, która wyob'raża nam siłę po
ciągową konia, jest przekątną utworzonego równoległoboku. 
Gdy porównamy jej długość z długością dwu boków, które siły 
ludzkie wyobrażają, będziemy dokładnie wiedzieli, ile siły zao
szczędzić możemy, ciągnąc wprosi. 

Widzimy, że ten nasz równoległobok, który fizyka nazy
wa równoległobokiem sil, oddaj e nam świetne usługi i że z po
mocą jego rozwiązać możemy wiele pytal'i, które ni ejednemu 
wydają się zagadkami. 

. > -
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Pytania i ćwiczenia. 

1. Dokąd dopłynie łódka, o której mowa na str. 97. Wio-, 
ślarz posuwałby się w poprzek z szybkością 5 łokci na sekundę, ' 
prąd unosiłby ją wzdłuż rzeki z szybkością 3 ł. na sek. 

2. Ciało pod wpływem dwóch sił pobiegło od A do K. 
Narysujcie takie dwie siły. Czy możecie narysować jeszcze inne, 

. które mogłyby ciało od A 
do K doprowadzić? 

3. Znaleźć siłę prądu, 
który działa na łódź wie
d.ząc: a) że wiatr ją pcha 
z północy na południe z 
szybkością 15 milmorsklch 
na godzinę, b) że łódź pły 

nie dokładnie na południo-
zachód z szybkością 10 mil Rys. 87. 

morskich na godzinę. 
4. Znaleźć siłę konia, który zastąpić ma przy sankach 

ludzi w wypadkach narysowanych (rys. 87, sanie oznaczyliśmy 
lit. S). W którym wypadku najwięcej sił ludzkich się marnuje? 
Jak więc ciągnąć należy, żeby sił oszczędzić? Zdarza się, 

że wagonik na szynach pociągany jest przez konie, które nie 
mogą iść środkiem z powodu, że droga na to nie pozwala. 
Jak więc, ciągnąc, iść powinny, czy wzdłuż szyn, czy bardziej 
skośnie? 

o p r a c y. 

Na co zużywa si ę siła? Wiemy już z tego, cośmy przeczy
tali, że może się ona zużywać w rozmaity sposób. 

Ciała są ciężkie, gdy więc w górę dźwigamy jakiś przed
miot, przezwyciężamy siłę przyciągania ziemi. 

Ciała są bezwładne, gdy więc chcemy wprawić w ruch 
ciało będące w spoczynku, lub zatrzymać takie, które się poru
sza, przezwyciężamy opór, wynikający z bezwładności. 
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Wreszcie wiemy już, że nigdzie na ziemi nie może się 
zdarzyć, aby ciało poruszało się bez tarcia. Kropla deszczu, 
liść, opadający z drzewa, trą się o powietrze, dno łodzi, co mknie 
po rzece, trze się o wodę, wreszcie ciężary, suwane luh toczo
ne po ziemi, trą się podstawą swoją o drogę, po której się ru
szają, trą się ponadto o powietrze, jak zresztą wszystko, co się 
w powietrzu porusza. Tarcie to musimy przezwyciężyć. 

Ciężkość, bezwładność, tarcie - to opory, które zwal
czamy za pomocą siły. Wi!emy przytem, że ~ej siły musi byt 
właśnie tyle, żeby mogła opór przezwyciężyć. Zeby np. udźwig
nąć 5 f., czyli pokonać siłę przyciągania ziemi równą 5 f., mu
simy działać z siłą 5 f. 

Pospolicie mówimy, że człowiek się "napracował", jeśli 
wiemy, że siły swe zużył. Musimy to je.dnak jeszcze rozważyć 
i lepiej określić. Zauważyliśmy już, że nie wszystkie wyrazy 
mają to samo znaczenie w życiu potocznem, co w fizyce. 
Np. ciałem nazywaliśmy dotąd tylko ciało ludzkie lub zwierzę
ce, teraz każdą rzecz, która ma jakiś cię;)~ar i miejsce zajmuje. 
nazywamy ciałem. Podobnie umówić się musimy, co będziemy 
nazywali pracą. Wyobraźmy sobie, że ktoś wynajmuje robot
nika do tego, aby nieruchomo trzymał jakiś ciężar. Wynajmu
jący musi za to zapłacić, robotnik siły swe zużywa, sądzilibyś
my więc niewątpliwie, że człowiek ten pracuje. jednakże w fi
zyce nie nazywamy jego roboty pracą. Człowiek mógłby ten 
ciężar złożyć na ziemi-ziemia by go wówczas dźwigała i rów
nież nie powiedzielibyśmy, że ziemia pracuje. Konie ciągną 
pług. Aż nadto wiemy, 'że idzie to nie łatwo. Im cięższa gleba. 
im głębiej chcemy orać, tem większe tarcie, tem trudniej ko
niom pług ciągnąć. jednak idą naprzód. Mówimy, że pracują· 

Wyobraźmy sobie na chwilę, że jakaś różdżka czarodziej
ska tak ziemię przemieniła, że pług sunie nie natrafiając na 
najmniejszy opór. Czy powiedzielibyśmy okoniach, które bie
głyby zaprzężone do takiego pługa, że "pracują"? Niewątpli-
wie~nie, nie wykonywałyby bowiem żadnego wysiłku. 

, A teraz znowu pomyślmy, że pług się zarył głęboko w zie
mtę ko e chcą ruszyć, wszystkie mięśnie mają naprężone 
l ~t~~ k w ciągłym wysiłku, kroku jednak postąpić nie 
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mogąc. Czy teraz konie pracują? - nie, nie pracują, tylko się 
wysilają, męczą. 

Abyśmy więc o koniach powiedzieli, że pracują, muszą 
one pokonywać opór (tarcie kroja i lemiesza o glebę), czyli zu
żywać siłę i muszą ujść pewną drogę. Q pra<.:y więc mówimy 
wówczas, gdy wzdluż pewnej drogi pokonywany jest opór. 

Teraz jasnem nam będzie, dlaczego nie nazywaliśmy pra
cą czynności człowieka, który nieruchomo stał, dźwigając cię
żar. Robotnik ten wykonywałby pracę dopiero wówczas, gdy
by ten ciężar podnosił . Każde ciało dąży do ziemi, bo jest przez 
nią. przyciągane, stawia więc opór sile, która je chce od ziemi 
oderwać. A więc nasz człowiek, podnosząc ciężar, pracowałby, 
bo pokonywałby opór, i podnosząc ciało w górę, wykonałby 
z niem pewną drogę. Tu musimy wyjaśnić, że i słowo "droga" 
ma inne znaczenie w nauce, inne zaś w życiu codziennem. 
W życiu przywykliśmy tylko sZ0sy, ścieżki, ulice nazywać dro
gami, tu zaś w nauce "droga" ma znaczenie szersze. I ziemia 
okrążając słońce, i księżyc dokoła ziemi się kręcąc - przebie
gają drogi. I bocian do ciepłych odlatując krajów, i statek 
przemierzający morze od brzegu do brzegu i kamień rzucony, 
i kula wystrzelona przebiegają drogi. Gdyby ciało, przelatując 
przez przestworza, czy płynąc po morzach, zostawiało jakiś 

ślad swego ruchu za sobą, toby ten ślad nam drogę ciała ozna
aał. Droga jest to więc, jak widzimy, linja, po której' porztszalo 
się ciało. 

Wyobraźmy sobie, że robotnicy mają polecenie zanosić 
cegły na piąte piętro budującego się domu. Na każdego wypa
da 30 sztuk. jeden weźmie cały ładunek i zaniesie odrazu 
na górę. Drugi podzieli sobie ciężar na dwa razy - będzie 

d.źwigał tylko 15 cegieł, ale idąc dwa razy, wejdzie niejako 
na 10 piętro, trzeci tylko po 10 będzie nosił, i jasna rzecz, że 
wróci się trzy razy i wejdzie wskutek tego na 15 piętro. W resz
cie może znajdzie się między robotnikami jakie dziecko, które 
będzie miało mocne i ruchliwe nóżki, a mało sił w rękach. 
jeśli zechce zanieść 30 cegieł -- to będzie brało po jednej, ale 
przejdzie, jak łatwo obliczyć, aż 150 piątr-

Zadają nam pytanie, który robotnik najbardziej się na
pracował? Bądźmy sprawiedliwymi sędziami, zważmy więc 
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'i siłę jaką zużywał na przezwyciężenie c'jężaru cegieł i drogę> 
jaką z tym ciężarem odbył. 

droga: ISO piątr 

" 15" (więc I O razy krótsza) . 

" 
" 

10 " 
5 ~ 

(więc I 5 razy krótsza). 
(więc 30 razy krótsza) . 

ciężar : I cegła 
" l O " (więc 10 razy większy) . 
" 15 " (więc 15 razy większy). 
» 30 " (więc 30 razy większy) . 

Zaczynamy dokładnie zdawać sobie z tego spraw ę, że 
wszyscy ci robotnicy jednakowo się napracowali, bo wszak na 
jedno wychodzi, czy człowiek mało dźwiga, czyli mało siły zu
żywa, ale daleką drogę odbywa, czy naodwrót, nie wysoko 
wejdzie, ale z wielkim ciężarem l). Zauważyliśmy przecież, 

że tyle samo razy droga się powiększa, co ciężar maleje, lub 
znowu droga maleje - ciężar zaś rośnie. Przypomnijmy sobie 
miary długości i ciężaru. Przydadzą nam się teraz, gdy zechcemy 
oznaczyć, jaką pracę człowiek wykonał. Gdy bowiem powie
my: człowiek wniósł 30 cegieł na 5-te piętro, to nie każdy 
będzie wiedział dokładnie, ile się ten robotnik napracowaL 
Bo wszak nie każdy miał cegłę w ręku, może więc nie znaĆ jej 
ciężaru; po drugie nie wszystkie piętra są sobie równe. Może 
się zdarzyć, że 3 piętra jednego domu sięgają właśnie tak wy
soko, jak 5 piątr drugiego. Więc i droga w górę, jaką robił ro
botnik, nie będzie dokładnie znana. Dopiem, gdy zważymy ce
gły i zmierzymy dom, będziemy mogli dokładnie powiedzieć. 
jaka praca została wykonana. 

Nim przystąpimy z wagą i miarą do tego sprawdzania, 
umówmy się jak nazwać ilość pracy potrzebną do podniesienia 
1 kg. na wysokość 1 m.? Wiemy, że, aby dźwignąć ciężar 1 kg' r 

trzeba 1 kg. siły. Gdy więc ktoś wejdzie na wysokość 1 m. 
i wysiłek jego wyniesie 1 kg. ', mówimy krótko, że wykonał 1 kilo
gram-metr pracy. Ta nazwa "kilogram-metr" (w skróceniu 
kgm.) może wydaje nam się dziwną, jednakże trzeba nam się
z uią oswoić . Będziemy tego wyrażenia nieraz używali, więc 
musimy się wprawić, w rozumienie tego, co ono ma ozna
czać. Gdy więc powiem np. "ten człowiek wykonał2 kilogram
metry pracy", to będzie to znaczyło, że człowiek dźwigał 2 ki
logramy na wysokość 1 metra, albo co, jak wiemy, najedno wy-

J) Ciężaru samego robotnika rozmyślnie nie bierzemy narazie pod uwagę. 
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chodzi, dźwigał 1 kilogram na wysokość 2 metrów. Przypuść
my, że dźwigał 2 kilogramy na wysokości 1 metra. Jeśli teraz 
wypadnie mu te same 2 kg. zanieść na wysokość 2 m., to yvy_ 
kona 2 razy większą pracę, czyli 2X2 t. j. 4 kilogram-metry 
pracy. Jeśli będzie te same 2 kg. dźwigał na 10 m., to wykona 
10 razy więcej pracy, niż za pierwszym razem, a więc 2XI0, 
czyli 20 kilogram-metrów pracy. 

Wróćmy do naszych cegieL Zważmy je. Cegła waży 
mniej więcej 3 kg. , więc 30 cegieł będzie ważyJo 3 X 30, czyli 
90 kg. Gdyby robotnik miał 90 kg. zanieść na wysokość l m., 
t~ wykonałby 90 kilogram-metrów pracy. Ale my wiemy, że 
nJe 1 m. drogi w górę go czeka, ale aż 5 piątr. Ileż to będzie 
metrów? Mierzymy i okazuje się, że wysokość ta jest równa 
18 metrom. Jakaż więc będzie praca potrzebna do zaniesienia 
cięźaru naszego na taką wysokość? Skoro robotnik wyko
nałby, dźwigając cegły tylko na 1 m. w górę, 90 kgm. pracy, 
to gdy droga 18 razy dłuższa, praca będzie 18 razy większa, 
czyli równa 90X18=1620 kgm. A teraz lepiej jeszcze będzie
my rozumieli, dlaczego człowiek silny, który odrazu wziął' 
30. cegieł i zaniósł je na 5 piętro, wykonał tę samą pracę, co 
dz]~cko, które, po jednej cegle niosąc, przebiegło 150 piątro 
~m]erzmy w metrach drogę dziecka. Skoro pięć piątr równa 
SIę 18 m., to 150 piątr, będzie się równało 540 m. Gdyby dziec
ko podniosło 1 cegłę, czyli 3 kg. na wysokość 1 m., to wyko- . 
nałoby 3 kgm. pracy. Jeśli zaś tych metrów jest 540, to dziecko 
wyk~nywa ~40 razy większą pracę, czyli 3X540=1620 kgm. 
A WlęC zarowno praca dorosłego, jak i dziecka równa się 
162~ kgm. To, czego przedtem domyślaliśmy się tylko, sta
ło SIę dla nas jasnem i pewnem, bo wypadło z rachunku. 

A~eby r~zumowanie nasie uprościć , nie uwzględnialiśmy 
wC,ale (Jak to JUŻ zaznaczono na str. 102), że robotnicy sami też 
cos ważą, że więc, niosąc w górę cegły, dźwigają jednocześnie 
cIężar swego ciała . Obecnie, gdy już dokłaunie wiemy, co na
zy~amy pracą i gdy nauczyliśmy się, jak ją wymierzać należy, 
m~zemy, ~ez obawy pogmatwania naszych rachunków, zapy
tac czytelmka:, czy dobrze obrachowaliśmy istotną pracę dziec
ka J robotnikar Jak duży popełniliśmy błąd, jeśli robotnik do
rosły waży 70 kg., a dziecko 25 kg:!' 
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Mówiliśmy dotąd tylko o pracy, którą wykonywa czło
wiek, dźwigając w górę ciężary. A zastanówmy się, jaka jest 
praca konia, który orze, lub parowozu, który wagony ciągnie. 
Przypominamy: żeby wiedzieć ile pracy wykonano, trzeba znać 
wielkość zużytej siły i dług0Ść drogi przebytej. 

Znamy wszak sposób mierzenia siły, z którą koń pług 
ciągnie. Oto do orczyka przywiązujemy silomierz, drugi zaś 
koniec przyczepiamy do grządzieli. Gdy koń ciągnie, wydłuży 
się sprężyna i pokaże, jaka, kOIl zużywa. Niechaj to będzie 100 
kg. Gdy kOIl przejdzie, tak ciągna,c, 1 m .. , to praca będzie rów
na J 00 kgm. Gdy zaś kOIl przejdzie np. 50 m., to praca będzie 
100X50=5000 kgm. Przypuśćmy, że mamy małe pole do zora
nia. Niechaj ma 35m. długości. Koli zaczyna pracę, .idzie 
wzdłuż miedzy od końca do końca, uszedł więc 35m. Zawraca 
i tak raz za razem idzie tam i zpowrotem. Żeby całe pole 
przeorać obrócił 20 razy. Znaczy się uszedł: 35 X 20=700 m. 
Przy jednym metrze praca konia wynosiła 100 kgm., więc przy 
700 m. praca będzie się równała 100 X 700=70,000 kgm. 

Nie trudno nam t eż będzie obliczyć pracę parowozu. jeśli 
mamy siłomierz, możemy go przywiązać (jak to robiliśmy mie
rząc siłę konia), z jednej strony do parowozu, z drugiej do wa
gonu. r tu, jak podczas orania, będziemy mogli z wydłużenia 
sprężyny siłomierza, poznać siłę pociągową parowozu. Gdy 
teraz wymierzymy drogę, będziemy wiedzieli wszystko, co nam .. 
potrzeba do obliczenia pracy. Niechaj siłomierz wskazuje 
300 kg., droga zaś niechaj wynosi 14 km., jaką pracę wykonał 
parowóz? 

A czy umielibyśmy sobie poradzić, gdybyśmy nie mieli 
siłomierza, ale wiedzieli natomiast, że pociąg składa się z 4-th 
wagonów, z których każdy waży 6500 kgm.? Przypomnijmy 
sobie czego dowiedzieliśmy się, gdyśmy czytali o tarciu. Pa
rowóz nie dźwiga wagonów, lecz ciągnie. P rzy ciągnieniu prze
zwyciężać trzeba tylko tarcie. Zajrzyjmy do naszej tabliczki. 
Znajdziemy, że na szynach wystarcza pociągnąć wagony z siłą 
równą 11200 ich ciężaru. jeżeli więc ciężar wagonów wynosi 
26,000 kg., to lokomotywa musi je ciągna,ć z siłą 200 razy 
mniejszą, to znaczy 26,000 : 200=130 - z siłą J 30 kg. Udało 
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nam się bez siłomierza poznać siłę parowozu i radzi jesteśmy, • 
że nasze wiadomości przydały się nam w tej potrzebie. 

Wiemy iednak dobrze, że nie wszystka praca, która się 
11a świecie odbywa, da się tak łatwo opisać i obliczyć. Mógłby 
nas ktoś np. zapytać o pracę młyna, tartaku i t. p. Oczywiście 
nie bylibyśmy w stanie w ciągu kilku chwil objaśnić mu do
kładnie, jak ten młyn, czy tartak pracuje, tem bardziej zaś, obli
czyć iego pracę · Chcemy jednak wskazać, choć w niewielu 
słowach, że wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie tej pracy, 
.musimy zmierzyć siłę i drogę, wzdłuż której tę siłę zużywamy. 
Zapewne brzmi to niezrozumiale. Gdzież tu bowiem mówić 
o "drodze", gdy przecież młyn i tartak stoją w miejscu . Zaraz 
tę rzecz rozważymy. 

Zapoznajmy się najpierw z siłą. Skąd się bierze? kto ją 
nam daje? Odpowiedź może być różna. Znamy tartaki i młyny 
parowe, znamy wodne, znamy wreszcie młyny u nas najpospo· 
litsze, zwane wiatrakami. Siłę więc daje albo motor parowy, 
albo woda spadająca, albo wiatr dmący. Wielkość siły, jak do
myślamy się, będzie zależała od dobroci motoru, od tego ile 
jest wody w strumieniu i z jaką szybkością spada, wreszcie od 
tego, czy wiatr jest gwałtowny, czy mały. jak ją zmierzyć? 
Znowu nie będziemy mogli jednej dać odpowiedzi. Inaczej bo
wiem mierzy się siłę motoru, a inaczej siłę wody lub wiatru. 
Moglibyśmy jednak "na upartego« zaprządz i motor, i wiatr, 
i wodę, do dźwigania ciężarów. Może nie jeden znajdzie się 
wśród czytelników taki »majster-klepka", który wyobrazi so
bie, jakby to można urządzić. Teraz już domyślamy się, że 
wielkość ciężaru w ten sposób dźwigniętego da nam poznać siłę, 
zużytą do tego dźwigania. 

Tak więc ten klopot byłby zbyty Wiemy już, że siłę można 
zawsze zmierzyć, choć nie w każdym wypadku tak łatwo, jak 
to dawało się zrobić, gdyśmy mierzyli siłę konia lub parowozu. 

Teraz druga sprawa. Gdzież będziemy szukali ~rogi, jaką 
ten tartak lub młyn przy pracy swej odbywa? Żadnej takiej 
drogi nie widzimy, stwierdzamy natomiast, że i tartak i młyn 
stoją na miejscu. Ale też po prawdzie-nie cały tartak pracuje, 
lecz tylko pifa , która przerzyna drzewo , i nie cały młyn, lecz 
tylko kamienie młYllskie. Zaś piła , gdy tartak idzie, jest, jak 
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wiemy, w ciągłym ruchu; w ruchu podobnież są kamienie młyń
skie w młynie, podczas pracy. 

I nie powinno to nas z tropu zbijać, że ten ruch piły lub
kamienia młyńskiego odbywa się ciągle jakby na miejscu. Gdy 
piłujemy bal, piła chodzi nieustannie wpoprzek bala, zdziera· 
jąc stopniowo drzewo. Każde takie pojedyńcze przesunięcie 
piły nazywamy skokiem. Przypuśćmy, że skok taki wynosi 
20 cm. Piła dla odpiłowania deski wykonała 100 skoków, 
przeszła więc drogę 20 cm.X 100=20 m. Odbyć tę drogę nie 
było łatwo. Drzewo stawiało opór, do p okonania którego trze
ba było siły. 

Wiemy, że siłę tym lub innym sposobem można zmierzyć, 
wiemy również, że i drogę można oznaczyć, rozumiemy więc 
doskonale, że pracę, jaką tartak wykonywa, można dokładnie 
obliczyć. 

Nie będziemy już szczegółowo rozważali pracy młyna, 
chcemy tylko i tu wskazać na co się zużywa siłę i jak obliczyć 
drogę, którą odbyły kamienie. 

Gdy się ziarno miele, to się je rozciera. Ziarno stawia te
mu działaniu pewien opór i trzeba siły, żeby go pokonać. A te
raz pomyślmy jak poznać drogę, którą kamień odbywa. Spra
wa tu nieco trudniejsza. Bo przedewszystkiem kamień cały 
żadnej drogi nie odbywa, kręci się wciąż na miejscu. Ale wy
bierzmy sobie, patrząc na kamień, jakii§ punkt, żeby go zaś 
z oka nie stracić, nalepmy w tern miejscu gałkę chleba. Punkt 
zatoczy koło i wróci do tego samego miejsca. Każdy punkt 
naszego kamienia zatacza krąg - jeden zrobi większe koło, 
drugi mniejsze, zależnie od tego, czy bliiżej, czy dalej leży od 
obwodu. Każda część kamienia miele, każda wywiera siłę 
i każda też drogę pewną odbywa. Mo~~liwem jest więc obli
czyć pracę każdej cząstki po szczególe. Gdybyśmy lepiej znali 
rachunki, umielibyśmy w ten sposób obliczyć pracę wszystkich 
cząstek, składających kamień, ćzyli pracę całeg.o kamienia. 
Ale nam w tej chwili nie idzie o ilość, lecz jedynie o to, abyś
my się przekonali, że każdą pracę, która tak czy inaczej się od
bywa, obliczyć można. 
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D Z i e I n OŚĆ. 

Siły do pracy dostarczyć może bądź człowiek, bądź zwie
rzę, bądź jakiś silnik parowy, benzynowy, czy jakikolwiek inny, 
bądź ~iatr wreszcie, lub woda, spadająca z wysokości. Wia
domo, że obecnie nieraz przy robotach w polu wypada 
posługiwać się silnikami zamiast końmi lub wołami, gdy 
więc wypożyczamy taki silnik, musimy wiedzieć jaką pracę 
dać nam może. Do jednego gospodarstwa potrzeba mocniej
szego silnika, do innego wystarczy słabszy. Fabrykant, pole-

. cając swój silnik, podaje nam dokładnie, jaką sprawność ten sil
nik posiada. Żeby dobrze zrozumieć, co ta "sprawność" znaczy, 
musimy się dobrze zastanowić. 

Po.myślmy, że mamy dwóch robotników. Mają oni wykonać 
obaj jednakowe prace. Po niejakim czasie sprawdzamy, że obaj 
zrobili, co do nich należało. Ale pierwszy pracował godzinę, 
a drugi się biedził nad tą samą robotą aż 4 godziny. Pierwszy 
jest sprawniejszy do pracy, czyli jak mówimy w fizyce "dziel
niejszy". Ile razy dzielniejszy? Łatwo odpowiedzieć : cztery 
razy, skoro cztery razy prędzej robotę wykonał. Wynajmując 
więc człowieka, czy silnik, pytamy przedewszystkiem o jego 
dzielność, bo obchodzi nas nietylko to, czy wogóle może praco
wać, ale idzie nam również o to, jak prędko pracuje. Fabry kant 
więc, sprzedając silnik, podaje nam jego dzielność. Trzeba tyl
ko wiedzieć, jak ją oznacza. 

Pamiętamy, że pracę wymierza się kilogram-metrami. Sil
nik, pracując, daje nam pewną ilość kilogram-metrów na se
kundę. Umówiono się pracę równą 75 kgm., wykonaną 
w ciągu sekundy, nazywać dzielnością "konia parowego". Gdy 
więc nasz silnik może dać w ciągu sekundy 75 kgm. pracy, 

. to pracuje z dzielnością jednego konia parowego. Gdy w tym 
czasie daje 150 kgm., mówimy, że dzielność jego równa się 
dwóm koniom parowym i t. d. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, 
że dzielność konia żywego wynosi około połowy konia paro
wego. Tylko koń wyjątkowo silny może chwilowo wykonywać 
pracę z dzielnością jednegokonia parowego. 
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Aczkolwiek wiemy już, co to znaczy kilogram-metr i rozu
miemy, co to jest praca konia parowego (powtarzamy, że taki 
koń, może w ciągu sekundy podnieść 75 kg. na wysokość 1 ni.), 
to przecież nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z tego, jaką taki 
kOI1 przynieść może korzyść w gospodarstwie. Ile np. zdoła 
,vymłócić, jeśli jego praca będzie użyta do pędzenia młockarni. 
Na te pytania zdoła nam jedynie odpowiedzieć doświadczenie 
rolników. 

Pracy nie otrzymuje si~ę za darmo. 

Człowiek, który pracuje, musi się odżywiać, silnik, dający 
pracę, również wymaga swego pożywienia. Tem pożywieniem 
silnika może być węgiel, którym pod kotłem palimy, może być 
benzyna, nafta lub inne ciała na opał słu;~ące, może być wresz
cie spadająca z góry woda, która koło silnika obraca, może 
niem być wiatr, który śmigi wiatraka kręci. 

Jeżeli chcemy, żeby nasz silnik pracował z dzielnością 
1 konia parowego, przez jedną godzinę, to musimy spalić pod 

, kotłem tego silnika l kg. węgla na godzinę. Jeśli kOI1 ma przez 
cały dziel1 orać, musimy dać mu najmniej ze 2 garnce owsa, 
gdy zaś owsa nie mamy, to odpowiednio więcej siana, czy in
nego pożywienia. 

Gdy znów zemleć mamy ziarno - wyczekujemy wiatru tę
giego, coby śmigi wiatraka ruszył- To wszystko jest prawdą 
oczywistą i nikt nam nie zaprzeczy, 

Powiadamy więc: nikt i nic nie pracuy'e za darmo. Czy je
dnak nie zawcześnie, nie zbyt pochopnie wygłosiliśmy takie 
zdanie? 

Poszukajmy, czy nie znajdzie sięjakiś wyjątek. Może prze
c ież ktoś przypomni jakieś stworzenie, czy przyrząd, coby pra
cował sam przez się, niczem nie zasilany? Ale tu każdy się 
uśmieje. Nie, napewno nikt nie zna ani człowieka, coby, nie 
jedząc, pracować mógł ciągle, ani żadnego takiego zwierzęcia. 
Ale może prze cież znajdzie się taki przyrząd. Tu odpowiedzieć 
musimy, że nie my pierwsi takie pytanie sobie stawiamy. 
Niechętnie bowiem ludzie uwierzyli prawdzie, ktorą głosi przy
słowie: bez pracy niema kołaczy. Już przed wiekami tedy pró-

. , 
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bowano budować maszyny, któreby same pracowały - bez ni
czyjej pomocy. Nic jednak podobnego zbudować się nie dało. 
Poznano tylko, że można z pożytkiem dla siebie posługiwać się 
przyrządami, które wprawdzie nie zmniejszają pracy, ale ją 
ułatwiają. Jak to się dziać może, niebawem zobaczymy. 

M aszyny proste. 

Gdyby nam teraz ktoś, co nie czytał poprzedniego roz
działu, powiedział: "Żóraw (ale nie żywy, lecz ten przy studni) 
pracuje", poprawilibyśmy go natychmiast: "To nie żóraw pra
cuje. lecz człowiek, który z pomocą jego kubły ze studni wy
ciąga". A co robi żóraw? Żóraw ułatwia nam pracę, czyni ją 
dogodniejszą, ale jej w niczem nie zmniejsza. 

Podobnież nie pracują nożyczki, ani blok, co nam pomaga 
ciężar z ziemi dźwignąć, lecz pracuje człowiek, który tnie 
i dźwiga; blok zaś i nożyczki, tylko ułatwiają mu pracę. 

Takie przyrządy, jak: żóraw, nożyczki, blok nazywamy 
maszynami prostemi, i o nich teraz będziemy mówili. 

nej 

D ź W i g n i a. 

Przyjrzyjmy się chłopcom, co się bujają na desce polożo
na pniu (rys. 88). Ulubiona to w młodym wieku zabawa, 

a tak dobrze ją 

chłopcy znają, że 

ic b wcale uczyć nie 
potrzebujemy, jak 
usiąść mają, żeby 

równowagę utrzy
mać. Oto bawi się 
duży chłopiec z ma
łym. Duży siedzi 

Rys. 88. bl . . . iżej pnia, mały po 
przecIwnej strome-dalej. Ciężary 'ch, jak wiemy, nie są rów
ne, a jednak deska nie pochyla się żadną stronę. Przypomi-
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namy sobie, czego nauczyliśmy się o środku ciężkości, i już się 
równowadze deski nie dziwimy. Sprawdzimy na czem rzecz 
polega, gdy weźmiemy sobie do pomocy drążek sztywny, albo 
wązką deszczułkę i kilka ciężarków. Drążek ten podeprzyj-

Rys. 89, 90, 91. 

my albo zawieśmy 
w środku jego dłu
gości, tak jednak, 
aby się swobodnie 

~ \ mógł waha c, i po-
~ \ dzielmy obie stro

ny, czyli,jakmówi
my, oba ramiona, 
na części jedna
kowej wielkości. 

Najwygodniej bę

dzie nalepićna drą
żek paski papieru 
z podziałkami. Do 
ciężarków przy
wiążmy ze sznurka 
pętle, w ten spo
sób łatwo nam bę
dzie zawieszać je 
wprost na ponaci
nanym drążku, al
bo lepiej jeszcze na 
haczykach, wkrę
conych w tych miej 
scach, gdzie wy
padają podziałki. 

Przyrząd nasz, któ
ry nazywać będzie-

m)' dźwignią-już gotów. Możemy już więc doświadczenia na-
sze zacząć. 

Zawieśmy nasamprzód jeden ciężarek na lO-ej podziałce 
dźwigni. Drążek się oczywiście pochyli. Żeby ciężarek zrów
noważyć, sięgamy ręką do drugiego ramienia i ciągniemy w dół 
(rys. 89). Zauważymy odrazu, że im dalej od miejsca podparcia 
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rękę umieścimy, tem łatwiej nam będzie ciężarek w górę 
dźwignąć, czyli opór jego pokonać. Umówiono się nazywać 
długość części dźwigni, 
od miejsca jej podpar
cia do miejsca zawiesze
nia ciężarka - ramie
niem oporu, długość zaś 
między miejscem pod
parcia i miejscem, -gdzie 
działa siła (w tym wy
padku nasza ręka) ra
mieniem siły. Zoba
czymy, że taki podział 
dźwigni, okaże się bar
dzo wygodnym. W yraź
my więc, używając no
wych tych nazw, to, co 
dotąd sprawdziliśmy. Im 
ramię siły dłuższe, tem 
mniejszej użyć trzeba 
siły, aby opór pokonać. 
Ponieważ mamy jeszcze 
pod ręką ciężarki, dźwi
gnia zaś ma podziałki, 
przeto nie trudno będzie 
sprawdzić, ile razy sila 
musi być większa; gdy 
ramię siły jest np. 2 lub 
lO razy krótsze od ra
mienia: oporu. Zastąpm y 
siłę ręki ciężarkiem. Za
wieszamy na lO-ej po
działce ramienia si Iy cię
żarek. Rami ona są rów
ne, opór i siła jednako-
we -:- dźwignia tedy nie Rys. 92, 93. 

przechyla się w żadną stronę· Skróćmy ramię siły dwa razy, 
to znaczy zawieśmy ciężarek na S-ej podziałce. Siła jego jest 
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teraz za mała, aby opór zrównoważyć (rys. 90). Zawieszamy 
2 ciężarki, i oto dźwignia wraca do położenia poziomego (rys. 91). 
Skróćmy ramię 10 razy, czyli zawieśmy ciężarek nasz na l-ej 
podz.iałce (rys. 92); siła jego znowu nie wystarcza i okazuje się, 
że trzeba aż 10 ciężarków, żeby opór zrównoważyć (rys. 93). 

Doświadczenia te pozwoliły nam sprawdzić, że: Ile razy' 
ramię siły jest mniejsze od ramienia oporu, tyle razy większą: 
silę trzeba użyć, ażeby dany ciężar zrównoważyć. Tego samego· 
dowiedzielibyśmy się, gdybyśmy ciężarek,' stanowiący opór, 
przesuwali to bliżej, to dalej od punktu oparcia dźwigni. Ile ra
zy ramię oporu mniejsze jest od ramienia siły, tyle razy większym 
m'ttsi być ciężarek, który silę równoważy. 

Dowiedzieliśmy się

zatem, że mogę np. 
lO kg. zrównoważyć
siłą 1 kg. Szczególna 
to rzecz, pomyśli nie
jeden. Może to więc 
dźwigniaza mnie pra
cuje? Ano zobaczmy ~ 
czy przyrządu tego 
używając, istotnie za-

R 94 oszczędzę chuci aż ys. . 
cośkolwiek pracy? 

Gdy drążek wprzódy pochylony siłą ciężarka (rys. 89)
doprowadzimy do równowagi (rys. 93), to łatwo poznamy, jaką 
drogę odbyły nasze ciężarki. 10 f. zawieszone na krótkiem ra
mieniu, odbyło małą drogę, za to l f. zawieszony na ramieniu 
długiem, odbył podróż znacznie dłuższal' Gdy zmierzymy te 
drogi, okaże się, że jedna jest 10 razy dłuższą od drugiej, 
Przypomina nam się coś znanego. Czyliż tego nie wiemy już,. 

że jednakowo się ~apracować trzeba, chcalC znaczny ciężar pod
nieść niewysoko, bądź z małym ciężarem daleką w górę od · 
być drogę? 

Dżwignia więc, jak widzimy, nie zmniejsza nam pracy ja
ką mamy wykonać, jeśli zaś w życiu tak często się nią posłu
gujemy, to dlatego, że w wielu razach wygodniej nam jest 
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mme]szą siłę używać na wi ę kszej drodze, niż na małej drodze 
bardzo się wysilać. 

A teraz przyjrzyjmy się, przy jakich to pracach używa
my dźwigni. Wspomnieliśmy juź o żórawiu. Istotnie gdy te· 
raz już wiemy, co to jest dźwignia, łatwo poznamy, że żóraw 
niczem więcej nie jest, lecz właśnie dźwignią (rys . 94). Drąg 

, podparty jest nie w środku, więc ramiona są nierówne. Jedno 
ramię dłuższe jest obciążone kubłem, drugie, krótsze-ciężkim 
kamieniem. Zaczynamy pracę. Ciągnąc ku dołowi sznur uwią
zany u dłuższego ramienia, przezwyciężyliśmy opór kamienia. 

Rys. 95. 

Ale względnie nie dużo nas to sił kosztuje, bo wszak ramię, do 
którego przywiązany jest kamień, wiele jest krótsze od tego, 
które na dół ciągniemy . . Kubeł nabiera wody i ma być wy
ciągnięty. , Teraz kamień, spadając ku ziemi, za nas pracuje. 
Ale nie łudźmy się, żeśmy tu może cośkolwiekzyskali. Wszak 
kamień tylko dlatego może pracować, że był przedtem przez 
nas w górę wyciągnięty. Spadając, zwraca nam niejako tę 
pracę, którą wykonaliśmy, ciągnąc go w górę. 

U ciężkiego ładownego wozu spadło koło. 'Y'iemy, jaki 
to kłopot dla woźnicy. Oś oparła się na ziemi. Zeby na niej 
napo wrót koło osadzić, trzeba oś tę podnieść. Ale wóz ciężki, 
bardzo ciężki i żadną miarą golemi rękami go nie dźwignie. 
W takich okolicznościach radzimy sobie za pomocą dźwigni. 
Bierzemy drąg, jakikolwiek, byle mocny i opieramy go na ba
lu. Już dźwignia gotowa (rys. 95). Długie ramię chwytamy 

~~ 8 
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ręką, a krótkie podsuwamy pod wóz. Ramię siły jest dł~ż~z: 
od ramienia oporu, a przeto wielki ciężar wozu przezwycl.ęzyc 
możemy niewielką siłą. Tajemnicę tego już znamy; roz':ląza
nie jej tkwi w te m, że podczas gdy ręka c,złowi:ka mu~: du~ą 
drogę odbyć, ciągnąc ramię dźwigni w do~, ,:oz podmosł SIę 
bardzo nieznacznie. Podpieramy go, żeby SIę me obsun.ął, usta
wiamy napowrót bal i drąg i zaczynamy naszą robotę nanowo. 
.Nie oszczędzimy nic pracy, ale swego dopniemy. . . 

Przyjrzyjmy się nożyczkom. Czy nie przYJdzie na~ od
razu do ;łowy, że nożyczki - to dwie na krzyż złożone dZWIg-

::. nie? Miejscem pod-
parcia każdej poło

wy - jest ćwiec.zek, 

którym jedna do dru
giej jest przym oco
wana. Oto leżą dwie 
pary (rys. 96); w jed
nej ramiona są pra
wie równe, w drugiej 
parze, ramiona siły 

znacznie dłuższe od 
ramion oporu. Do,' 

~ys . 96. myślamy się już, któ-
remi łatwiej nam bę

dzie krajać. Istotnie wiemy, że nożyce do .obcinania drzew 
wyglądają tak, jak druga z tych dwu par narysowanych. Ga
łązka stawia przy krajaniu znaczny opór i gdyby ramiona 
siły nie były dłuższe od ramion oporu, trzeb~by znaczną 

zużyć siłę; przy takiem zaś urządzeniu nożyc przezwycięża· 
my opór przy pomocy mniejszej siły. Widzieliśmy, że miej
sce podparcia dźwigni nie koniecznie wypada w jej środku. 
Dowiemy się teraz, że to miejsce może wypaść zupełnie na 
końcu~ Jeśli mamy oś wozu dźwignąć za pomocą drąga, mo
żemy go poprośtu oprzeć o ziemię (rys. 97). Koniec będzie 
tedy miejscem oparcia. A co będzie teraz z nasze mi ramiuna
mi? Przypomnijmy sobie, żeśmy nazwali ramieniem siły dłu
gość między miejscem podparcia i miejscem, gdzie działa siła. 
W tym przypadku ramieniem siły będzie więc cały drąg· 

" 
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Ramieniem oporu nazwaliśmy znowu długość części dźwigni, 
między miejscem podparcia a miejscem, gdzie działa opór. 
Przypatrzmy się naszemu drągowi. Ramię oporu będzie tu 
krótkie, znacznie krótsze od ramienia siły, bo sięga tylko od 
podpartego końca do miejsca, gdzie się ciężar na drągu opiera. 
W sposobie działania, jak widzimy, niczem się taka dźwignia 
nie różni od dawniej opisanej. 

Gdy zdarzy się nam czytać inną jakąś książkę o tym samym 
traktującą przedmiocie, znajdziemy tam może, że pierwszego 
rodzaju dźwignie nazywają "dwuramiennemi" a drugiego-"jed· 

Rys. 97. 

noramiennemi". Ale nazwa "dźwigniajednoramienna" jest bar
dzo nietrafna, bo wszak i taka dźwignia, co podparta jest na 
końcu swym, ma dwa ramiona, jak to dopiero widzieliśmy, tyl
ko, że oba leżą po jednej stronie miejsca podparcia. W życiu 
codziennem również stosujemy często takie dźwignie. 

Taczki nie są niczem innem, jak tylko dźwignią. Im ra
mię siły dłuższe od ramienia oporu (domyślamy się, że ramie
niem oporu bQdziemy nazywali odległość między podparciem 
a miejscem gdzie umieszczono ładunek), tern łatwiej nam cię
żar dźwigać. Dziadek do orzechów, to dwie dżwignie zcze
pione. Nie trudno sprawdzić, że tern łatwiej orzech rozłupać, 
im bliżej punktu zczepienia orzech wtłaczamy i im dalej 
chwycimy ręką. 

Przykładów takich moglibyśmy jeszcze dużo wymienić, 
ale nie zrobimy tego, bo każdy z łatwością sam je znajdzie. 
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W spomnimy natomiast o jednem jeszcze, bodaj najważniej
szem, zastosowaniu dźwigni. 

Wróćmy do naszego pierwszego, w środku podpartego 
drążka. Gdy na końcach zawiesimy szalki, do których będzie

Rys. 98 i 99. 

my mogli wkła
dać ciężarki, to 
będziemy mieli 
przed sobą naj-
zwyczajniejszą 

wagę· Jeśli ra-
miona takiej 

wagi są równe 
i szalki jedna
kowo ciężkie, 

możemy na niej 
sprawiedliwie, 
czyli jak to się 
mówi "rzetel
nie" ważyć. 

Znamy wagi, 
w których szal
ki sa. zwrócone 
ku dołowi (rys. 
98) i znamy ta
kie, w których 
skierowane są 

ku górze (rys. 
99), ale domy
śleć się łatwo, 

że to rzeczy nie 
zmienia. Inną 

dopiero jest 
sprawa, gdy ra

miona są nierówne, np. jedno 10 razy dłuższe od drugiego (rys. 
100). Żeby na takiej wadze zrównoważyć: 10 f. cukru, możemy 
zawiesić na dłuższe m ramieniu tylko 1 f. Na takiej wadze rów
nież możemy ważyć uczciwie, tylko musimy zawsze pdmiętać, 
że przedmiot ważony waży 10 razy więcej, od ciężarka, który go 
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równoważy. Wagi na tej zasadzie oparte nazywamy dziesiętnemi. 
Budowa ich może być różna, ale każda z nich musi mieć jedno 
ramię 10 razy dłuższe od drugiego. Może nie wszyscy jeszcze 
domyślają się, pocoby było 
budować takie wagi. Za
pomnieli widocznie o tern, 
że musimy często ważyć 

wielkie ciężary i nad wy
raz byłoby niewygodnie, 
gdybyśmy musieli na dru
gą'szalę wagi kłaść odważ
niki co do ciężaru równe 
ważonemu przedmiotowi. Rys. 100. 

Wypada np. zważyć wo- . 
rek mąki. Ciężar jego wynosi około 200 f. Gdy go wciągnie
my na pomost wagi dziesiętnej, wystarczy na drugiej położyć 
dziesiątą część ciężaru, aby osiągnąć równowagę. Przypuść

my, że potrzeba 21 f. Ile więc waży worek mąki? 

Jak ważyć na wadze nierzetelnej? 
Uczciwie ważyć towar na dobrej wadze - to nie sztuka. 

Ale ważyć rzetelnie na wadze nierzetelnej, to zadanie trudniej
sze! A jednak zdarza się w życiu nieraz, że mamy do czynie
nia ze złą wagą· Czasem niedokładność roboty sprawia, że 
jedno ramię od drugiego jest dłuższe i jedna szalka cięższa od 
drugiej, czasem winna temu nieuczciwość ludzka, dość że nie
raz waga waży źle. Trzeba żebyśmy umieli sobie w takim wy
padku poradzić i nie dać się takiej wadze wywieść w pole. 

Połóżmy towar na lewej szalce złej wagi, ciężarki na pra
wej. Dla zrównoważenia potrzeba 10 f. Wiadomo, że na rze
telnej wadze możemy położyć towar na prawą szalkę a ciężar
ki na lewą, i że ten towar zawsze będzie ważył tyle, co przed
tem. Zróbmyż i tu to samo. Cóż się okazuje? Oto towar 
waży teraz tylko 9 f. Widocznie ramię, na które m wisi lewa 
szalka jest dłuższe. A więc towar nasz stawał się cięższym, gdy 
leżał na lewej szalce, a lżejszym, gdy leżał na p.rawej. Wyrozu-



- ll~ -

mieć łatwo, że w rzeczywistości nie będzie ważył ani 9 f. ani 
10 f., tylko o tyle samo więcej od 9-ciu o ile mniej od l~-ciu, 
czyli 9% f. Szalka lewa musiała być ł f. cięższa od prawej. . 

Mamy i drugi sposób, jeszcze łatwiejszy może, ważenia 

na nierzetelnej wadze. 
Kładziemy towar na której bądź szalce, na drugą sypie-

my śrut, czy cokolwiek innego. Dosypujemy dopóty, dopóki 
szalki nie będą dokładnie zrównoważone, wówczas zdejmuje
my towar z szalki i na jego miejsce kładziemy tyle ciężarków, 
ile ich trzeba, żeby zrównoważyć drugą szalkę· Jesteśmy te
raz pewni, że ciężarki, które zajęły miejsce towaru, ważą tyle, 
ile ważył towar. Nie waga nas, lecz my wagę wywiedliśmy 
w pole: a raczej tego, który przy jej pomocy chciał· nasz towar 

zważyć nieuczciwie. 

Pytania i ćwiczenia. ' 

1. Wymieńcie, kiedy jeszcze używacie dźwigni? 
2. Zwróćcie uwagę, jak wiele z powszednio używanych 

narzędzi działa jako dźwignia; poszukaj cie w nich ramienią. 

oporu i siły. 
3. Połóżcie trzonek młotka na grzbiecie wskazującego 

palca - niby na podporze. 
Przytrzymajcie go trzecim 
palcem, kłddąc go na trzo
nek od góry, jak -to wska
zuje rysunek. Co zauwa
żyliście, rozsuwając palce? 

Rys. 101. 4. Dlaczego długą 
szczapę drzewa łatwiej 

złamać, opierając ją o kolano, niż krótką? Gdzie tu ramię siły? 
Czem jest wiosło? Dlaczego, wiosłując~ trzeba rękę trzymać 
możliwie daleko od dulki? 

Blok czyli krążek. 
Na wieżę kościelną ma być wciągnięty dzwon. Ale scho

dy są kręte i niewygodne, natomiast okno wieży duże, wyższe 

.; 
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i szersze od dzwonu. Nie trzeba mędrca, żeby poradził co 
w tym wypadku zrobić. Każdemu zaradnemu człowiekowi 
odrazu przyjdzie do głowy, że można przez okno wieży wysu
nąć bal, przez tenże bal, albo lepiej przez 
krążek do niego przyczepiony przerzucić 
linę i - uwiązawszy dzwon na jednym jej 
końcu ciągnąć za drugi (rys. 10l) Wie
my, że krążek za nas nie pracu,je, jeśli go 
zaś używamy to dlatego, że przy jego po
mocy wygodniej nam jest ciężar w górę 

dźwigać. Zobaczmy dlaczego? Czy może 
siły teraz zużywamy mniej, lecz zato dro
gę dłuższą odbywamy? Dość spojrzeć na 
rysunek, żeby poznać, że tak nie jest. Je
śli ściągniemy np. 3 łokcie sznura, to 
i dzwon podniesie się o 3 ł. Skoro więc 
drogę odbywa tą samą, co nasza ręka, to 
i siła, którą ręka wywiera musi być rów
na ciężarowi dzwonu. Domyślamy się te
go, wiedząc, że nam krążek pracy nie 
zmniejszył. Gdybyśmy jednak przekonać 
się o tem chcieli, udałoby się to nam bez 
trudu. Musielibyśmy tylko zważyć dzwon, 
a do wolnego końca sznura przyczepić si- Rys . 102. 

łomierz. Gdy za pośrednictwem siłomie-
rza będziemy ciągnęli-wskazówka jego pokaże nam wielkość 
siły, jaką wywieramy. Czytelnik, który każdą rzecz przeczy
taną rozumem swoim sprawdza, możeby zauważył, że sam si
łomierz jest ciężki, a przeto pomaga nam ciągnąć, zmniejsza
jąc siłę; którą wywrzeć musimy, aby podnieść dzwon. Istotnie 
miałby rację. Ale, pamiętając o tem, doskonale umiemy uni
knąć błędu w obliczaniu siły, potrzebnej dla dźwignięcia dzwo
nu. Przypuśćmy, że dzwon uczepiony do jednego końca sznu
ra waży 300 f. Przy drugim końcu działa ciężar siłomierza 

i nasza siła. Gdy ten ciężar będzie wynosił 5 L, wypadnie nam 
użyć siły conajmniej 295 f. A więc siła dźwigająca dzwon mu
si być conajmniej równa jego clęzarowi. Może się zdarzyć, 

a właściwie zdarza się zawsze, że jest trochę większa. Więc 
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jakże to? Nie tylko, że nam krążek nie zmniejsza pracy, ale 
nawet przysparza jej niejako? Niestety, tak jest w istocie i nikt 
na to nie poradzi. Przypomnijmy sobie, czego dowiedzieliśmy 
się o tarciu. Gdy jedno ciało suwa się, lub toczy po drugiem
powierzchnie ich trą się o siebie i wiemy, że potrzeba siły, aby 
to tarcie przezwyciężyć. Gdyby lina byl:a przerzucona przez 
nieruchomy bal, musielibyśmy pokonywać tarcie posuwające
go się sznura o bal. Byłoby ono dosyć znaczne, zwłaszcza wte
dy, gdybyśmy używali bala nieobrobionego. Przypuśćmy jed
nak, że nasz sznur przerzucony jest przez krążek i z nim się 
razem obraca. Nie musimy wtedy pokonywać tarcia liny o krą
żek, bo nasza lina po krążku się nie suwa. Mamy wtedy tylko 
do przezwyciężenia tarcie krążka o jego oś ni eruchomą· D o· 
wiedzieliśmy się gdzieindziej (str. 74), że za pomocą smarów 
możemy tarcie znacznie zmnIeJszyć. Nie zaniedbamy więc 
przed robotą wszystkich części przyrządu, które trzeć się mo
gą, naoliwić. Zrobimy to zarówno przy krążku, jak przy dźwi
gni, jak przy wszelkich innych przyrządach, o których jeszcze 
będzie mowa. Mimo, że krążek obracając: się, jeszcze siły na
szej trochę zużywa, posługujemy się nim chętnie. Przyczynę 

łatwo zgadnąć. Oto krążek. umocowany tak, jak nasz (nazy
wać go będziemy stałym), zmienia kierunek działania siły. Za
miast dzwon dźwigać w górę, ciągniemy sznur w dół. Jest to 
wygoda tak wielka, że każdy ją oceni i nie mamy potrzeby się 
nad nią rozwodzić. 

Możemy wszelako też krążek inaczej zastosować i inne 
zeń osiągnąć korzyści. Zobaczymy to zaraz. Uczepmy jeden 
koniec liny do belki, drugi zaś trzymajmy w ręku. Umieśćmy 

krążek w pętli sznura, jak to pokazuje rysunek (rys . 103) i za
wieśmy 100 f. na widełkach, które krążek obejmują i umoco
wane są na jego osi. Krążek taki będziemy nazywali rucho
mym. Ciężar wisi teraz jakby na dwóch li nach i nie będzie nas 
dziwiło, że ciągnąc ręką w górę pokonywamy opór tylko po
lowy ciężaru t. j. 50 f. Zyskaliśmy więc na sile. Zobaczymy, 
co będzie z drogą. Łatwo zmierzyć, że gdy rękę ze sznurem 
podnosimy np. o 1 łokieć, to ciężar dźwigamy tylko na ł ł. 
w górę. Nadkładamy tedy drogi. Siłę używamy 2 razy mniej
szą, drogę robimy 2 razy większą-praca pozostaje więc ta sa-
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ma. Ale wiemy, że niebylejaka to wygoda, gdy można jakąś 
pracę wykonać mniejszym nakładem siły . Cenimy więc bardzo 
taki krążek ruchomy, ale używalibyśmy go jeszcze chętniej, 
gdybyśmy mogli z jego pomocą ciągnąć ciężar ku dołowi, za-

Rys. 103. Rys. 104. 

miast ku górze. Poradność człowieka nieraz wypada podzi
wiać. Niewątpliwie i tu mamy jej dowód, bo oto przyszło ko
muś do głowy zastosować naraz oba krążki. Pierwszy, ruchomy, 
pozwala użyć przy pracy mniej siły, drugi, stały, zmienia kie
runek jej działania. Gdy zechcemy skorzyśtać z doskonałego 

./ 
tego pomysłu, musimy umieścić krążki tak, jak wskazano na 
naszym rysunku (rys. ] 04). 

. Vl}{ Y 
I /' 

Równia pochyła. 

Gdy nam wypadnie suwać skrzynię po poziomej drodze 
(rys . 105), będziemy wiedzieli, że to nie ciężar jej przezwycię
żamy i że nie wykonalibyśmy, posuwając ją, żadnej pracy, gdyby 
nie tarcie, które trzeba pokonać. Gdy znowu wypadnie. pod
nosić tę skrzynię wzdłuż pionowej ściany (rys. ] 06 ), poczujemy 
doskonale, że pokonywamy teraz cały ciężar skrzyni i piono
wa ściana nic nam ni e może pomódz. Rozważmy teraz wvpa-



- 122 -

dek trzeci. Płaszczyzna, wzdłuż której posuwamy ciało, nie 
jest ani pozioma, ani pionowa, lecz skośna (rys. 107). 'Co bę
dzie z ciężarem skrzyni? Łatwo zgadnąć, że bardziej nam się 
da we znaki, niż w wypadku pierwszym, mniej zaś, niż w dru
gim. Umielibyśmy też zapewne odrazu powiedzieć, że im dro-

1\ 

Rys. 105, 106, 107. 

ga bardziej zbliżona jest do linji poziomej, tern mniejszej trzeba 
siły, żeby ciężar po niej pchać; im zaś bardziej zbliża się do 
kierunku pionowego, tern siły używamy więcej. Wiemy teraz 
już tyle, że doskonale ocenić potrafimy korzyści j akie nam ta
ka płaszczyzna pochyła-w fizyce mówimy: równia pochyla

Rys. 108. 

przynieść może. 

Is totnie też po
sługujemy się 

nią na każdym 
kroku. Gdy wóz 
zajedzie do mły
na po wory mą
ki, wożnica ciąg
nie je na wóz po 
kilku deskach 

naprędce ułożonych, które właśnie ową równię pochyłą stano
wią (rys. 108). Przy tern mniej się męczy, niż gdyby je dźwigał 
wprost z ziemi. Lecz i równia pochyła za woźnicę, oczywi
ście, nie pracuje, jak nie pracował za robotnika krążek, ani 
drąg. Chociaż bowiem sił się oszczędza, za to jednak nadkłada 
się drogi. Znana to już sprawa. Równia pochył~ jest jednym 
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z najdawniej znanych przyrządów . Posługiwali się nią już Egip
cjanie, gdy na 4 tysiące lat przed nar. Chrystusa z głazów ol
brzymich budowali grobowce dla swoich królów - Faraonów. 
Jednak przed kilkoma wiekami dopiero poznano, jaka jest za
leżność pomiędzy pochyleniem równi a siłą, której użyć trzeba, 
aby ciało na tej równi pomieszczone pchać lub ciągnąć. Prze
róbmy i my doświadczenie, które uczeni tamtych czasów wy
konywali, a dojdziemy do tych samych prawd, do których oni 
doszli. 

Weźmy dwie deski i połączmy je zawiasem tak, że bę-
. dziemy mogli jedną względem drugiej pochylać (rys. 109). 
Niechaj jedna z nich ma 150 cm. długości (na rysunku górna). 
Pochylenie jej możemy dowolnie zmieniać, wsuwając między 
deski zaostrzony mocny 
kijek to bliżej to dalej 
zawiasu. Gdy na tej des
ce umieścimy taśmę cen
tymetrową i spuścimy 
jej koniec (obciążywszy 
go czemkol wiek. aby się .~=-----------"--, 

nie zwijał) , to na tej taś

mie odrazu odczytamy 
wysokość, na jaką ową 

Rys. 109. 

10. 

deskę podnieśliśmy. Umocujmy j eszczena kra wędzi naszej równi 
krążek (tym krążkiem może być zwyczajna szpulka od nici), 
a przyrząd będzie gotów. Możemy teraz przystąpić do naszych 
doświadczeń. Na równi kładziemy przywiązany do sznurka cię
żar, np. 30 f., ·i sprawdzamy, ile też funtów potrzeba zawiesić na 
drugim końcu sznurka przerzuconego przez bloczek, aby ciężar 
zrównoważyć. Te funty będą zastępowały siłę naszej ręki. Do do
świadczeń naszych wybieramy ciężarek w postaci krążka lub. 
dobrze utoczonego walca, idzie nam bowiem o to, aby swobod
nie, prawie bez tarcia, mógł się posuwać na równi. Spodziewa
my się naturalnie, że im deskę bardziej pochylimy, tem więcej 
funtów dla zrównoważenia musimy zawiesić. Cały szereg do
świadczeń odpowie nam na pytanie, ile' w każdym wypadku siły 
trze ba zużyć, że by ciężar na desce utrzymać. 



- 124 -

Dłua. deski 150 cm., wysoko podniesien. 15 cm., siła równoważ. 30 f. ciężar 3 f. 
'" 30 . 6" 

" " " ,;" " """""" 10 
50 _ " """ '!'I " " " 
75 ') " " 15" 

" » " 
100 ,: " 20" 

Gdy się dobrze nad tymi liczbami zastanowimy, spostrze-
żemy, że nie są one jakieś przypadkowe, przeciwnie, zo?aczy-

my, że we wzrastanm sIły, 
potrzebnej do utrzymania 
ciężaru na coraz to bardziej 
pochylonej desce, istnieje 
ścisły porządek. Czy zga
dujecie już jaki.? 

..}o. 
~. 

Rys. 110. 

VV pierwszym wypad-
ku, wysokość podniesienia 
jest 10 razy mniejsza od 
długości deski. Siłajest też 
10 razy mniejsza od cięża
ru (równie dobrze powie · 
dzieć możemy od oporu). 
W drugim wysokość pod
niesienia jest 5 razy mnIej
sza i siła również ~ ra1;y 
mniejsza. Łatwo spraw-
dzić, że podobnie będzie 

we wszystkich na
stępnych wypadkach. 
Przyjrzyjmy się tyI-

O. ko ostatniemu. Wy
sokość podniesienia, 

ł<ys. iII. 
to 2/3 długości deski, 

a siła-t0 2 /a wielkości. oporu. Nie.znaleźliśmywyjątku-porządek 
jest wszędzie zachowany. Moglibyśmy te .ż podziwiać go w tych 
dwóch przypadkach, o których mówiliśmy na początku roz
działu. Gdy mianowicie równię postawimy pionowo (rys. 110), 
wysokość podniesienia będzie równa długości de~ki i .siła bę
dzie też równa oporowi. Gdy znowu deska będZIe lezała po
ziomo (rys. 111), wysokości podniesienia nie będzie wówczas 
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żadnej, żadnej też nie będzie potrzeba siły, żebyciężarna miej
scu utrzymać; wiemy doskonale, że może się obyć bez wszel
kiej pomocy, aby leżeć nieruchomo. 

Mówiliśmy dotąd tylko o sile potrzebnej do utrzymania 
ciała w spoczynku na równi pochyłej. Sprawdźmy, ile siły p6-
trzeba, ·aby go z miejsca poruszyć. Ponieważ tarcie nie prze- ' 
ciwstawia się ruchom naszego walca (bo wybraliśmy do do
świadczeń gładką deskę i doskonale utoczony walec), przeto 
wystarczy już najmniejszy dodatek do ciężarka, który równo
ważył leżące na równi ciało, aby spowodować ruch walca 
w górę. 

Niech równia będzie podniesiona o 15 cm. Połóżmy nasze 
30·to funt . ciało na samym początku deski i ciągnijmy je w gó
rę siłą, która, jak wiemy, ma
ło co będzie większa od 3 f. 
Po chwili ciało znajdzie się przy 
górnej krawędzi deski, zostało 
tedy podniesione o 15 cm. Tu 
już zgadujemy, że siła dlatego 
mogła byĆ 10 razy mniejsza od 
oporu, że droga, którą ciało 

odbyło przy pomocy równi po
chyłej,jest 10 razy dłuższa od tej, 
którą odbyłoby wprost w górę. 
Oto cała tajemnica. 

Może niej ednemu czytelni
kowi przyj emność s prawi s pra w

" / 
/ 

p 
Rys. 112. 

/ 

~ /'.0 " . / 

dzenie działania równi pochyłej w inny jeszcze sposób. Mając 

w pamięci to, czego się już nauczył o rozkładaniu sił, będzie 
mógł uczynić to z łatwością. 

Ziemia przyciąga nasz ciężar na równi z pewną siłą, któ
rą-jak wiemy już-możemy przedstawić na rysunku za pomo
cą kreski (AP na rys. 112). Każdą siłę możemy uważać za prze-

. kątną równoległoboku dwóch sił składowych. Wiemy dalej , 
że tych równolegloboków może być nieskończenie wiele. 
W naszym wypadku możemy jednak narysować tylko jeden, 
gdyż wiadomo nam jest, że jedna ze składowych działa wzdłuż 
deski (tę wlaśnie musimy przezwyciężać, ciągnąc ciało), druga 
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zaś przyciska niejako ciało do podstawy (deska, jak to nieraz 
zobaczyć można, ugina się pod działaniem tej składowej). 
Sprawdzić fatwo, że im bardziej równia jest pochyłą, tern więk
sza będzie na rysunku składowa, którą trzeba pokonać, tern 
zaś mniejsza ta, którą przyciska ciało do deski. Znowu więe 
doszliśmy do tej samej prawdy: im mniej siły cbcemy użyć, 
tern równia powinna być mniej pochyłą, tern większą drogę 
musimy odbyć. 

W życiu codziennem jednakże rzadko mamy do czynienia 
z taką równią, po której ciało się porusza bez tarcia. W sp 0-
mnijmy choćby worki z mąką na wóz wciągane, beczki z naftą 
i t. p. Tarcie będzie mniejsze lub większe, zależnie od tego, 
czy się ciało toczy lub suwa, czy zarówno ono jak i równia zro
bione są z tego lub owego materjału. Wiemy o tern dobrze 
z naszej tabliczki (str. 73). Idzie teraz o to, abyśmy umieli na
sze wiadomości zastosować w życiu codziennem. Niech równia 
będzie deską długości 450 cm. podniesioną na 150 cm., a ciało 
skrzynką drewnianą wagi 90 f: Wiemy, że gdyby nie było tar
cia, wystarczyłoby mało co więcej od 30 f. dla pociągnięcia 
skrzynki. Niestety jednak tarcie istnieje i trzeba doda,tkowej 
siły, aby je pokonać. Tabliczka nam mówi, że gdy drzewo się 
suwa po drzewie, musimy użyć siły równającej się 1/2 ciężaru 
suwającego się ciała. Zdawałoby się, że rozwiązanie zadania 
nie przedstawia już trudności i nie jeden z .czytelników dokła
dał może w myśli 45 f. dla przezwyciężenia tarcia skrzyni o des
ki. Przyjrzyjmy się jednak rysunkowi 112, a zrozumiemy za
raz, że obliczenie takie byłoby fałszywe. Nie cały bowiem cię
żar ciała AP przyciska je do podstawy, lecz tylko część jego 
składowa AS. Siła tedy potrzebna do przezwyciężenia tarcia 
będzie zawsze częścią tej składowej. Rysunek, za pomocą któ
rego wyobrazimy poprzednio przez nas rozważany przykład, 
pozwoli nam ocenić rzeczywistą wielkość siły użytej w danym 
wypadku. 

Dowiedzieliśmy się jak wiele siły oszczędzić można, ciąg
nąc ciężar po równi mało pochyłej. Nie będziemy się więc dzi
wili, gdy zdarzy się nam zobaczyć, jak to inżynierowie, którzy 
szosy budują, pilnie baczą na to, aby droga szła możliwie po
ziomo, Przypuśćmy, że w pewnem miejscu grunt się nagle 
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podnosi. Robotnicy będą musieli tak drogę budować, aby wzno
siła się powoli. Będzie to naturalnie znaczna praca, ale sowicie 
się opłaci, tak samo opłaci się kosztowny nasyp kolejowy i ty
siące mostów, które nad dolinami i wąwozami przerzucają. 
Gdyby ci, co koleje budują, tego nie zrobili, musianoby stoso-
wać wielokrotnie silniejsze parowozy, w których spalałyby się ie
olbrzymie ilości węgla. Takie olbrzymie parowozy zaledwitm ca
mogłyby podołać zadaniu, któreby je czekało, Bo zastanóuU, a gdy 
się: na poziomej drodze lokomotywa pokonywa tyll~,mą maszynę 

I oczekiwaniom 

Kosztowało, zrozumie
nie można. Nie mówimy 

.10wać, choć cel wymarzony 
IC do niego, wiele się nauczyli. 

wiecie niedowiarki, którzy sami 
latego zdarzyć się może, że spot-

łopaka, co będzie dłubał i majstrował 
jakąś "maszynę swojego pomy

się jego robocie i choć nawet zrozumiemy, 
ć zamierza, wykonać się nie da, nie odwódź

gwałtem od roboty, owszem, niechaj pracuje, 
nabiera doświadczenia. Takie doświadczenie, któ

j c;łowiek sam ~abędzie, jest dla niego naj cenniejsze. Nie by-
,0 na świecie wielkiego uczonego, któryby wszystkiego z ksią

kt żek się nauczył. 

o spadaniu ciał. 

Przypomnijmy sobie, cośmy mówili na str. 76 o deszczu. 
Powiedzi eliśmy, że krople nabrałyby rozpędu, co znaczy, że 
spadałyby coraz szybciej, gdyby nie opór powietrza, który je 
zatrzymuje. Wiemy jednak, że ten opór bardziej lub mniej da
je się we znaki zależnie od tego , czy ciało jest duże, czy małe· 
(przypomnijmy doświadczenie z kartką papieru). Piórko z tru
dem przezwycięża ten opór i nie odrazu spada, kamykpokony
wa go z łatwością i chyźo podąża ku ziemi. Takie więc ciało, 

Miary. 9 
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a trzeba je połączyć koleją. Wówczas niema rady-trzeba da
wać silne lokomotywy i przyczepiać do nich małą ilość wago
nów, aby ciężar nie był zbyt wielki. I jeszcze o czemś wypada 

.nam wspomnieć. Aby się koła po szy
nach nie mogły obsuwać przy jeź
dzie w górę, musimy powiększyć tar-

l.. cie między obwodem koła i drogą, 
po której ono się toczy. Przypomnij-

\\t my sobie, że im powierzchnia mniej 
z taką róv. gładka, tern tarcie większe. Trzeba 
mnijmy choćb.) więc zastosować szyny i kola o po-
i t. p. Tarcie bęL wierzchni nierównej. Doskonale się 
czy się ciało toczy II tu zdadza znane nam wszystkim ko-
bione są z tego lub '- ła zębate. Wymagają one naturalnie 
z naszej tabliczki (str. 73),:,ociąg stanie i maszynista za pomocą 
sze wiadomości zastosować .ola unieruchomi, aby się w . tył to
będzie deską długości 450 cm. ' 0bsunie. Rozumieu:y bowie~, 
skrzynką drewnianą wagi 90 f: Wlt.!etrzeć-, zła~ac wszystkIe 
cia, wystarczyłoby mało co więcej OL.. 

skrzynki. Niestety jednak tarcie istnieje ., 
siły, aby je pokonać. Tabliczka nam mówi, ' 
suwa po drzewie, musimy użyć siły rówjoając~J \ 
suwającego się ciała. Zdawałoby się, że rozwią:c.. 

nie przedstawia już trudności i nie jeden z .czytelniko 
-dał może w myśli 45 f. dla przezwyciężenia tarcia skrzyni t!,dóra 
ki. Przyjrzyjmy się jednak rysunkowi 112, a zrozumiemy z., 
raz, że obliczenie takie byroby fałszywe. Nie cały bowiem cię
żar ciała AP przyciska je do podstawy, lecz tylko część jego 
składowa AS. Siła tedy potrzebna do przezwyciężenia tarcia 
będzie zawsze częścią tej składowej. Rysunek, za pomocą któ
rego wyobrazimy poprzednio przez nas rozważany przykład, 
pozwoli nam ocenić rzeczywistą wielkość siły użytej w danym 
wypadku. 

Dowiedzieliśmy się jak wiele siły oszczędzić można, ciąg
nąc ciężar po równi mało pochyłej. Nie będziemy się więc dzi
wili, gdy zdarzy się nam zobaczyć, jak to inżynierowie, którzy 
szosy budują, pilnie baczą na to, aby droga szła możliwie po
ziomo. Przypuśćmy, że w pewnem miejscu grunt się nagle 
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przykładach widzieliśmy, że pracować musi człowiek lub zwie
rzę, wiatr, woda lub motor parowy, żeby wykonać jakąś robo
tę. Żeby podnieść kubeł wagi 20 kg. na wysokość 3 m. trzeba 
60 kilogram-metrów pracy i żaden przyrząd na świecie nie 
jest w stanie tej pracy zmniejszyć. Daremnie żądano więc od 
żórawia, żeby sam dźwigał wodę ze studni, od koła młyńskie
go, żeby się samo obracało i żarno kręciło. Wielu ludziom ca
łe życie schodziło na' wymyślaniu takiego przyrządu, a gdy 
nieraz po ciężkich wysiłkach udało się im wymarzoną maszynę 
zbudować, okazywało . się zawsze, że wbrew oczekiwaniom 
wcale a wcale nie działała. 

Jak widzimy, dużo trudu ludzkiego kosztowało, zrozumie
nie tego, że pracy za darmo otrzymać nie można. Nie mówimy 
jednak, żeby się ten trud miał zmarnować, choć cel wymarzony 
osiągnąć się nie dał, ludzie dążąc do niego, wiele się nauczyli. 
Po wsze czasy by li i są na świecie niedowiarki, którzy sami 
wszystko chcą sprawdzić. Dlatego zdarzyć się może, że spot
kamy w życiu jakiegoś chłopaka, co będzie dłubał i majstrował 
i koniecznie chciał zbudować jakąś "maszynę" swojego pomy
słu. Przyjrzyjmy się jego robocie i choć nawet zrozumiemy, 
że to co zbudować zamierza, wykonać się nie da, nie odwódź
my go' jednak gwałtem od roboty, owszem, niechaj pracuje, 
niechaj sam nabiera doświadczenia. Takie doświadczenie, któ
rego człowiek sam nabędzie, jest dla niego naj cenniejsze. Nie by
ło na świecie wielkiego uczonego, któryby wszystkiego z ksią
żek się nauczył. 

o spadaniu ciał. 

Przypomnijmy sobie, cośmy mówili na str. 76 o deszczu. 
Powiedzieliśmy, że krople nabrałyby rozpędu, co znaczy, że 
spadałyby coraz szybciej, gdyby nie opór powietrza, który je 
zatrzymuje. Wiemy jednak, że ten opór bardziej lub mniej da
je się we znaki zależnie od tego, czy tiało jest duże, czy małe· 
(przypomnijmy doświadczenie z kartką papieru). Piórko z tru
deUl przezwycięża ten opór i nie odrazu spada, kamyk pokony
wa go z łatwością i chyźo podąża ku ziemi. Takie więc ciało, 

Miary. 9 
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które z oporem tym daje sobie radę, nabiera rozpędu, spada 
coraz szybciej. Skąd to wiemy? Czy trzeba do tego zegarka? 
Zapewne trzeba, ale tylko wtedy, gdy chcemy przekonać się 
ile prędzej biegnie, gdy już ziemi prawie dosięga, niż wtedy, 
gdy dopiero spadać zaczyna. Narazie więc bez zegarka się 
obejdziemy. Niechaj kamyk spada raz z wysokości 5 łokci, 
drugi raz z wysokości 10 łokci. Cóż to? Ten sam kamyk 
w pierwszym wypadku doskonale ręką uchwycić można i nie 
sprawia nam bólu, w drugim-dotkliwie nas pokaleczyć może, 
O'dv nieostrożnie dłor'i nadstawimy. Kamyk się nie zmienił, o _ 

zwiększyła si~ tylko szybkość, z jaką spada. Skądże ta chyżość 
jego pochodzi? Chcemy prawie spytać, co go popędza, co go 
popycha ku ziemi? Zgadujecie zapewne, że popycha go, czyli 
raczej ciągnie, siła przyciągania ziemi, która wszak nig~y 
nie ustaje. 

Gdybyśmy zaprzęgli konia do wagoniku doskonale odro
bionego, o którym mowa na str. 58, i gdyby koń ten ciągnął nie
ustannie z tą samą siłą, wagonik posuwałby się coraz prędzej. 
Mógłby ktoś zrobić uwagę, że przecież wozy po drogach jadą
ce nie toczą się coraz prędzej, choć ko'ń je ciągnie. Uwaga 
słuszna, ale nie przeczy temu, cośmy wyżej powiedzieli, bo, po 
pierwsze, wiemy, że siła konia zużywa się na pokonanie tarcia, 
po drugie zaś łatwo zauważyć, że koń nie ciągnie nieustannie 
z jednakową siłą. Przecież rzemienie, za pomocą których koń 
do wozu jest zaprzężony, nie przez cały czas jazdy są napięte, . 
zdarza' się, że luźno wiszą, wtedy koń nie ciągnie. 

Tylko więc wtedy, gdy siła działa nieprzerwanie, nie słab
nąc ani na chwilę, ciało zaś przez nią w ruch wprawione prze
szkód nie napotyka - ruch jego staje się coraz szybszy. 

Uczeni przekonali się, że ziemia przyciąga każde ciało na 
ziemi z taką siłą, że owo ciało, spadając, może przebiedz: 

w ciągu pierwszej sekundy około 5 metrów 1) 

" drugiej " ,,] 5 " 
"trzeciej " ,,~~ 5 " 

" czwartej " "35,, 
" piątej " "45,,. 

') dokładniej 4,91 m. 

.. 
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w ciągu szóstej sekundy około 55 metrów 
" siódmej" "65,, 

l t. d. 
Widzimy, . że szybkość w drugiej sekundzie jest 3 razy 

większą, niż w pierwszej, w trzeciej sekundzie 5 razy większą, 
w siódmej 13 razy większą, niż w pierwszej . 

Powiedzieliśmy rozmyślnie "może przebiedz" zamiast 
przebiegnie. Domyśla się pewnie czytelnik, dlaczego. Wszak 
była mowa o tern, że ruch ciała tylko wtedy coraz szybszy się 
staje, gdy nie napotyka na swej drodze żadnych przeszkód. 
·Czy możemy zaś twierdzić, że spadające ciało żadnej nie napo
tyka przeszkody? Wręcz przeciwnie. Pewni jesteśmy, że za
trzymywać je będzie powietrze. A więc obliczenia uczonych 
dałyby się dokładnie sprawdzić tylko wtedy, gdybyśmy mogli 

·doświadczenia nasze wykonywa.ć w przestrzeni pozbawionej 
powietrza. Wiemy jednak, że bywają ciała, które doskonale 
sobie radę dają z oporem powietrza i biegną prawie tak szyb
ko, jakgdyby opór ten nie istniał. Dość porównać jak spada 
kartka papieru i moneta. Moneta dawno już ziemi dobiegnie, 

, podczas gdy kartka wciąż jeszcze z oporem powietrza będzie 
w,alczyła . . Mówiliśmy już o tern i powtarzamy raz jeszcze, że 
gdyby nie ta przeszkoda to i kartka i moneta jednocześnie spa
dłyby na ziemię. Nie potrzeba nam nawet przestrzeni pozba
wionej powietrza, żeby się o tern przekonać, dość ochronić 
kartkę papieru przed tym oporem, którego nie ma siły poko
nac . Wykrawamy okrągły kawałek papieru wielkości miedzi a-
nej lO~cio groszówki, kładziemy go na monecie i upuszczamy na 
ziemię· Spadną równocześnie i ,to z szybkością mało co mniej
szą od tej, którą obliczyli uczeni. 

Czytelnicy nasi wiedzą, że kamień l-funtowy jest przy
ciągany z siłą 1 funta, zaś 5-cio funtowy z siłą 5 funtów. Może 

nie jeden nie zastanowi się dokładnie i zdziwi się: jakże to? 
Ziemia ten cięższy kamień ciągnie z siłą 5 razy większą, a jed 
nak nie potrafi mu nadać 5 razy większej szybkości? Ale gdy 
chwilę pomyśli, na pewno sam znajdzie odpowiedź na swoje ' 
pytanie. Prawda, że siła jest 5 razy większa, ale wszak opór 
kamienia cięiszego jest 5 razy większy. Nie może więc siła 
przyciągania ziemi wprawić go w ruch szybszy. Sprowadzenie 
.ciała z wysokości jakiejś na ziemię wymaga pracYl trzeba bo-

., 
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wiem pokonać opór tego ciała wzdłuż drogi, którą odbywa . . 
Wiemy, że gdyby ziemia straciła siłę, za pomocą której tę pra· 
cę wykonywa, to kamień rzucony z wieży, jabłko oderwane 
od gałęzi - nigdy nie spadły by na ziemię. 

Odkąd wiemy, jaką szybkość może ciałom spadającym 
nadać siła przyciągania ziemi, mamy dla tej siły jakby nową 
miarę. Moglibyśmy się teraz obejść bez wagi sprężynowej, 
wystarczyłoby obliczyć tu i tam w naszej podróży na księżyc 
(o której wspominaliśmy na str. 44) z jaką szybkością ciało 
spada. Istotnie uczeni często się tym sposobem mierzenia siły 

-o 
<n 
«J 
-o 

63'(7.5 KLM. 

Rys. 116. 

1000 Kg. 

ziemi posługują i doszli 
do zdlumiewającej prawdy. 
Oto nie wszędzie na ziemi 
jej przyciąganie jest jedna
kowe. Na biegunach, do
kąd uczeni robią nieraz nie
bezpieczne wyprawy, cia
ła spadają na ziemię z co
kolwiek większą szybko· 
ścią, niż na równiku. Tam 
więc siła przyciągania dzia
ła silniej, a zatem ciała mu
szą tam być cokolwiek cięż
sze, niż na równiku. Istot
nie i waga bardzo czuła, 
działająca podobnie jak na
sza sprężynowa, wykazała 

to samo. Ciężar, który na biegunie waży 1000 kg, na równiku 
waży o całych 5 kg. mniej. Wyobrażmy sobie olbrzymią wagę 
dwuramienną (rys. 116). Ale tak olbrzymią. żeby jedna szalka 
mogła być nad biegunem, a druga nad równikiem. Taka waga 
mogłaby naturalnie doskonale te różnice wykazać. Otóż po
znaliśmy obecnie wypadek rzeczywisty, kiedy trzeba brać pod 
uwagę, że ciężar jest rzeczą zmienną· 

Cóż jest przyczyną tej różnicy w sile przyciągania ziemi? 
Przyczyn jest aż dwie, tymczasem jednak mówić możemy tyl
ko u jednej. Niewiele nawet i mówić o niej potrzeba. Uważny 

czytelnik przeczyta, spojrzawszy na nasz rysunek, że odległość 

, 

. ~ .-

J..JJ 

bieguna od środka ziemi rÓwna jest 6356 km., podczas gdy 
każdy punkt, na równiku leżący, odległy jest od tego ż środka 
o 6377,5 km. Zrozumie więc, choć na małym naszym rysunku 
tego nie zobaczy, że ziemia u biegunów cokolwiek jest spłasz
czona. Że zaś moc przyciągająca ziemi skupiona jest niejako 
w jej środku, nic więc dziwnego, że silniej przyciąga te ciała, 
które się bliżej tego środka znajdują. Wiemy już, że księżyc 
co do wielkości nie dorównywa ziemi, że masa jego jest mniej
sza od ziemskiej, a wskutek tego wywiera 6 razy mniejszą 
moc przyciągającą. Ale teraz możelny jeszcze dodać: skoro si
ła jego pl zyciągania jest 6 razy słabsza, to i ciała spadające na 
'jego powierzchnię będą miały ruch 6 razy wolniejszy. Na zie
mi ciało przebiega w pierwszej sekundzie około 5 m., w dru
giej około 15 i t. d. (Umawiamy się, by nie brać pod uwagę 
oporu powietrza, który ruch zwalnia, bo jak wiemy mało się 
on daje we znaki przy spadaniu ciał małych a ciężkich). Gdy 
więc studnia ma głębokości 20 m., kamień do niej wpuszczony 
biegłby 2 sekundy (5 m.+ 15 m.=20 m.). Na księżycu tę s"amą dra
gę~odbywałby 6 razy dłużej, czyli w 12 sekund. 

Rozumiemy, że ta sama masa spada raz szybciej, kiedy
indziej zaś wolniej, zależnie od siły, która ją ciągnie. Gdybyś· 
my umieli działanie tej siły na ziemi sztucznie jakoś zmniejszyć, 
ciało nie przebiegałoby w pierwszej sekundzie 5 .Qletrów, lecz 
mniej. Przyp~śćmy, że siła jest 5 razy mniejsza; ciało w tym 
wypadku odbędzie drogę 5 razy krótszą. Ta siła, choć niewiel· 
ka, działa jednak stale, a więc sprowadzi r~ch coraz szybszy. 
Wiemy, że ciało w ciągu drugiej sekundy przy spadaniu odby
wa drogę 3 razy dłuższą , w ciągu trzeciej - 5 razy dłuższą i t. d. 
Gdyby więc ubiegło w ciągu pierwsżej sekundy 1 metr, to w 
ciągu · drugiej 3 metry, w ciągu trzeciej 5 metrów i t. d. Uczeni 
byliby takiemu spada.niu radzi, łatwiej bowiem dobrze obliczyć 
jak to się zmienia szybkość biegu, kiedy ciało spada powoli, 
niż wtedy, gdy pędzi w dół tak szybko, że spadając nawet ze 
znacznej wysokości, np. z wieży kościelnej, prawie w mgnieniu 
oka ziemi dosięga. Siły przyciągania ziemi człowiek naturalnie 
zmienić nie może, ale potrafi przecież urządzić tak, aby siła np. 
jednego funta wprawiała w ruch ciało ważące 10 f. Jasna rzecz, 
że ten ruch będzie wtedy musiał być 10 razy wolniejszy. Wy-
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konać to nie trudno zwłaszcza nam, którzy już mamy przyrząd 
do tego gotowy. Zgadujecie pewnie, że przyda nam się teraz 
nasza równia pochyła. 

Nachylmy ledwo, ledwo naszą ISO-centymetrową deskę · 
Niechaj jej koniec będzie podniesiony np. na 3 cm. Wiemy, że 
ponieważ wysokość podniesienia jest teraz 50 razy mniejsza 
od długości równi, przeto siła, któraby wystarczyła do utrzy
mania kulki na równi, byłaby 50 razy mniejsza od jej ciężaru. 
Niechaj kulka waży 200 gr. 9dy ją uwiążemy na ceniutkiej nitecz
ce, przerzuconej przez krążek, to na szalce , uczepionej przy dru
gim jej końcu wystarczy położyć 4 gr., aby kulka si ę nie sto~zyła
Gdyby te 4 gr. kulki nie trzymały, zaczęłaby ona spadac, po
ciągana ku dołowi przez siłę równą tym 4 gr. Powtarzamy te
dy: 200 gr. spada pod wpływem 4 gr. Ruch musi być 50 razy 

200 sr 
ja 

~15cM 

Rys. 117. 

wolniejszy, niż byłby wtedy, gdyby kulka spadała swobodnie 
pociągana przez siłę równą jej ciężarowi. Bierzemy do ręki 
zegarek i prosimy towarzysza, aby na dany znak przepalił ni
teczkę , która kulkę przytrzymuje. 

Liczymy 1, 2, 3. Kulka przebiega 10, 30,50 cm. l ) razem 
w ciągu trzech sekund 90 cm . Doświadczenie to nie jest łatwe~ 
czas biegu jest krótki i trudno zauważyć jaką drogę kulka prze
biegła w pierwszej, jaką zaś w drugiej, trzeciej sekundzie. Mo
żemy jednak ułatwić sobie doświadczenie w ten sposób. Za
grodźmy drogę listewką zrazu na odległości 10 cm. od miejsca, 
z którego zaczyna staczać się kulka. Nim listewki dosięgnie, 
będzie biegła 1 sekundę. Zabierzmy teraz listewkę z tego miej
sca i umieśćmy ją przy 40 cm. Kulka nim o nią uderzy będzie 
się toczyła 2 sekundy. Wreszcie przenieśmy jeszcze raz listew-

') Przypominamy,:te puszczona swobodnie przebiegłaby 500, 1500,25000 
cm., czyli w ka:tdej sekundzie 50 razy większą drogę, ni:t na naszej równi. 
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kę i umocujmy ją przy 90 cm. Kulka przebiegnie tych 90 cm. 
w 3 sekundy. Doświadczenie więc okazało, że obliczenia nasze 
by·]y dobre. 

W a h a d ł Q . 

Ten z czytelników, który uważnie przerobił wszystkie 
wskazane w książce doświadczenia pamięta zapewne, że spo
rządził sobie kiedyś wahadełko z kulki ołowianej i drugie 
z drewnianej. Może też przypomina sobie, że oba te wahadełka 
jednakowo szybko się wahały. Wracamy raz jeszcze do tych 
doświadczeń, gdyż je teraz lepiej zrozumiemy. 

Dlaczego kulka, odchylona od położenia pionowego, bieg
nie ku dołowi? Bo ziemia ją przyciąga Kulka dąży do miejsca 
najiliższego -- najbliższego ziemi. 

Dlaczego dobiegłszy do tego miejsca najniższego nie po
zostaje w niem, lecz biegnie znowu w górę? Kulka biegła ku do
łowi coraz prędzej-nic dziwnego, że nie mogla odrazu stanąć . 
Wszak i wóz, jadący jednostajnie szybko po poziomej d-rodze 
nie może nagle się zatrzymać, cóż dopiero nasza kul ka, która 
spada po pochyłości . 

Dlaczego kulka wraca? Oczywiści e znowu dlatego, że ją 
ziemia przyciąga. 

Ijeszcze jedno pytanie: dlaczego kulka ołowiana waha się 
równie szybko, jak drewniana? I tu odpowiedź łatwa, bo mó
wiliśmy otem, że ciała pod wpływem przyciągania ziemi spadają 
jednakowo szybko, jeśli zaś w życiu nieraz widzimy, że tak nie 
jest, to wiemy, czemu to przypisać - oporowi, jaki stawia po
wietrze. Tyle nam dotąd wiadomo o wahadle, a niebawem do
wiemy się nowych, ciekawych o niem rz eczy. 

Zróbmy więc takie jeszcze doświadczenie. Wychylmy 
wahadło ze zwykłego położenia tak, jak wskazuje rysunek 
(rys. 118). Zmierzmy teraz, w ile czasu kulka wykona 10 wah
nień. Zanotujmy sobie liczbę sekund. Uspokujmy wahadło 
i wychylmy je powtórnie-ale cokolwiek bardziej. Kulka, wa
hając się, będzie teraz miała drogę cokolwiek dłuższą, spodzie
wamy się wi.ęc, że dłuższy czas zejdzie na 10 wahnień. Obli-
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czarny starannie. I o dziwo! Cóż się okazuje? czasu upłynęło 
nic a nic nie więcej, lecz dokładnie tyle samo. Czy więc wychy
lenie było mniejsze, czy większe - (byle nie bardzo wielkie) -

czas wahnienia będzie jednakowy. Zadzi
wiająca to jest w'łasność wahadła, a tak 
zajęła tego, który około 300 lat temu pierw
szy ją poznał 1), że postanowił z niej sko
rzystać i używać wahadła, jako zegaru 
(przypominamy, że dawniej zegarów ta
kich, jak nasze dzisiejsze. nie znano). Mieli 
więc z tego wahadła pożytek lekarze, któ-
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rzy przy jego pomocy rów- ~~g~~~ 
DOŚĆ bicia serca badali, ~ ~ 

Rys. 118. 
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mieli wygodę uczeni, któ-
rzy posługiwali się odtąd 
wahadłem dla obliczania 
czasu. 

Doświadczenia ' poka
zały nadto, że wahadło 

jeszcze jedną osobliwą własność posiada . . Gdy 
uwiążemy kulkę na długiej nitce (rys. 119), 
wahnięcia będą wolne, gdy zaś na krótszej, bę
dą one szybsze. Im dłuższa nitka, tern wolniej 
wahadło odchylone od pionu zdąża do dawnego 
położenia. Łatwo sprawdzić, dobierając różnej 
długości nitki, że wahadło 4 razy dłuższe waha 
się 2 razy wolniej, wahadło 9 razy dłuższe 3 ra
zy wolniej, 16 razy dłuższe - 4 razy wolniej. 
Gdy zauwdżymy, że 4 to 2X2. 9 to 3X3, 16 to 
4 X 4, będziemy zapewne umieli powiedzieć, nie 
czyniąc doświadczeń, że 25 razy dłuższe waha 
się 5 razy wolniej, a 100 razy dłuższe ·-1 O razy 
wolniej. Można więc było stosownie do woli 

Rys. 119. 

sporządzać sobie wahadła wolniej, lub szybciej się wahające. 
Gdy to wahadło stało się powszechnie używanym przy

rządem i gdy nieraz uczonym w ich podróżach towarzyszyło, 
poznano, że to samo wahadło waha się to prędzej, to wolniej, 

') Był to uczony włoch-Galileusz. 

J 
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zależnie od miejsca, do którego zostało zawiezione. Stropiło to 
ludzi na razie. Jedni wcale sobie tego wytłomaczyć nie umieli, 
inni sądżili, że może w czasie podróży długość nitki ulega 
zmianie. Coraz to trwalszych używano materjałów do budowy 
przyrządu. Ale dziwną tę zmianę w szybkości wahania spo
strzegali za każdym razem, gdy wahadło bywało przewożone 
z północy na południe lub naodwrót. Niedługo jednak trwały 
te rozmyślania nad właściwą przyczyną osobliwego zachowa
nia się wahadła. Wnet zgodzono się na takie wytłómaczenie: 
wahadło się waha poruszane siłą przyciągania ziemi. Jeśli więc 
tej samej długości wahadło waha się to prędzej. to wolniej, wi
docznie zatem ziemia je przyciąga to silniej, to słabiej. Obecnie 
wszystkim nam już wiadomo, że ziemia nie jest dokładnie kulą, 
tylko bryłą spłaszczoną cokolwiek u biegunów, nie powinno 
więc nas dziwić - co dziwiło naszych przodków - że to samo 
wahadło na biegunie waha się szybciej, niż na równiku. 

. Odkąd się przekonano, że to niejednakowe natężenie siły 
przyciągania jest przyczyną szybszego lub wolniejszego ruchu 
wahadła, poczęto owo wahadło uważać za przyrząd do mie
rzenia siły ciężkości. Mierzy ono tę siłę dokładniej, niż waga 
sprężynowa i równia pochyła. I po dziś dzień czulszego, do
kładniejszego przyrządu nie wynaleziono. Jest więc wahadło 
i dziś, jak wtedy, nieodłącznym towarzyszem podróży uczo
nych, którzy czas swój, siły i zdrowie poświęcają badaniu zie
mi i odwiecznych praw, według których wszystko się na niej 
odbywa. 

o Z e g a r ze. 
Niema chyba dziecka na świecie, które by nie przyglądało 

się z ciekawością, jak to wahadło zegara rusza się tik·tak, tik
tak, zawsze równo, jednakowo, nigdy nie zwolni, nigdy nie 
przyśpieszy swego ruchu. I nie tylko dziecko, ale i starszy nie
raz się nad tern zastanowi. Nie przywykliśmy przyglądać się 
takim jednostajnym ruchom ciał. Śmigi wiatraka kręcą się to 
szybciej, to wolniej , zależnie od siły wiatru. Koło wodne młyna. 
gdy dużo wody w strumieniu, obraca się szparko, to znów leni
wo, że i robota się nie opłaca, gdy nadejdzie czas suszy. Koń, 



co wóz ciągnie, zwalnia biegu, gdy jest u kresu swej drogi. 

Jedno tylko wahadło zegara swojem tik-tak zawsze równo 

i jednakowo sekundy odmierza. 

A le nie jest to zwyczajne wahadło. Gdybyśmy bowiem 

uwiązali kulkę na nitce i tak długość tej nitki dobrali, żeby jed

no wahnięcie trwało 'l sekundę, to wprawdzie moglibyśmy przy 

pomocy takiego wahadła sekundy odmierzać, ale wygodę mie

libyśmy krótką. Wahadło coraz to mniejsze zakreślałoby dro-

Rys. 119. Rys, 120. 

gi (przypominamy, Że każde nawet najmniejsze wahnięcie trwa

łoby l sek) i w końcu stanęłoby zupełnie. Coby je zatrzymał~? 

Chcąc trwały z wahadła mieć użytek, należało połączyć 

je z czemś, coby je popędzało i nie dozwalało mu stanąć. Przy

rząd taki wymyślono i oto powstał zegar. Przyjrzyjmy się je

go budowie (rys. 119). 

Na wałek nawinięty jest sznur, na końcu którego wisi 

ciężarek. Ciężarek ten, spadając, obraca wałek a wraz z nim 

wskazówkę, przytwierdzoną do wałka. Wiemy jednak, że każ

dy ciężar, spadając, coraz większego nabiera pędu. W skazów-

ka tedy obracałaby się zrazu wolno, potem corĆlZ prędzej i prę

dzej. Cóiby taki zegar był wart? Istotnie byłby do niczego, 

gdyby nie wahadło, które zwalnia ruch "vałka i czyni jego 

obracanie się równomiernem. Wahadło połączone jest, jak 

widzimy na rysunku (rys. 119), z blaszką K (czyli "kotwicą"), 

która, wahając się mi. prawo i lewo, coraz to zaczepia o ząbek 

kółka, obracającego się wraz z wałem. Wahadło więc stanąć 

nie może, bo je kółko popędza, wałek zaś ruchu swego nie 

przyśpieszy, bo je zatrzymuje co chwila bhszka-kotwica. Tak 

tedy i wilk syty ~ owca cała. 

Żeby zegar mógł chodzić, trzeba go nakręcić, t. j. pod· 

ciągnąć do góry ciężar. A teraz pomyślmy, jak zaradzić "śpie

szeniu się" lub "spóźnianiu się" zegara? Zdarza się, że zegar

mistrz sprzeda zegar, który idzie równo, ale za prędko. Nicby 

nie p'omogło; gdybyśmy ujęli coś ciężaro~i -wszak wiemy, że 

w danem miejscu na ziemi wszystkie ciała spadają jedn'akowo 

szybko. Możemy jednak przedłużyć wahadło i ruch jego, 

a 'przeto i ruch zegara całego zwolnić. Gdy znów zegar id'zie 

za wolno, skratamy długość wahadła, czyniąc przez towahania 

jego szybszemi. Aby poprawkę tę można było uczynić, soczew

ki wahadeł zegarowych zwykle dają się ku górze i ku dołowi 

przesuwać (rys. 120). 

Pytania i ćwiczenia. 

Co trzebaby zrobić z wahadłem zegara, który u nas cho

dzi dobrze, na biegunie? a na równiku? 

o ruchu ciał po drodze krzywej. 

Gdy jedna jedyna siła ciało jakieś w ruch wprawi, będzie 

ono biegło z prżyczyny swej bezwładności (str. 61) prosto 

przed siebie - nigdy + drogi nie zboczy. Przypomnij~y sobie 

kulę w kręgielni, jabłko spadające z drzewa. Gdy ciało jakieś 



biegnie po linji krzywej, czyli gdy zbacza nieustannie z drogi 
prostej, możemy być pewni, żejakaś dodatkowa siła również 
nieustannie to ciało z d rogi prostej sprowadza. 

Poszukajmy ciał, co się po krzywych poruszają drogach, 
. i sił, co je do ruchu takiego zniewalają. Bywa, że tor kolei że

Rys . 121. 

laznej tworzy łuk, podobny do narysowane
go (rys. 121). Pociąg, doszedłszy do tego 
zakrzywionego miejsca zbacza na prawo. Ja
każ siła może go do tego zmusić? Wszak 
wiemy, że pociąg rozpędzony dąży do zacho
wania kierunku prostego. Koła wagonów 
napierają na zewnętrzną szyIJę. Szyna jest 
żelazna, sprężysta. Gdy więc koło ją naciska, 
szyna naciska koło i zmusza 'je do zmiany 
kie.runku drogi. Gdy zdarzy nam się oglądać 
tor kolejowy w miejscu, gdzie jest zakrzy
wiony, łatwo nam będzie spostrzedz, że szy
ny zewnętrzne bardziej są od wewnętrznych 
zniszczone. 

Każdy, co z bronią palną miał do czy
nienia, wie doskonale, że kula nie biegnie po 

linji zupełnie prostej. Gdy się chce, aby pocisk trafił w cel 
bardzo odległy, należy celować cokolwiek w górę. Uczeni do
skonale przewidzieć mog~ jaką będzie droga, którą pocisk 
biegnie, wiedzą bowiem od czego jej kształt zależy. Ale i my
choć drogi nakreślićbyś
my nie potrafili - do
myślamy się łatwo, że 

wystrzelona np. w kie
runkupoziomym nie bę
dzie prosta, bo ziemia 
pocisk przyciąga. Wie-

> 

my nadto, że ciało przez Rys 122 a, b. 

ziemię przyciągane bieg- , 
nie ku niej zrazu wolniej, potem coraz szybciej, nie będzie nas 
więc dziwiło, gdy się dowiemy, że droga pocisku może mieć 
kształt linii Ct lub b naszego rysunku (rys . 122). 

. ~- .-
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Zroz,umiemy odrazu, że kub z broni, co silnie bije, prze
biegnie drogę dłuższą (linja a, rys. 122), kula zaś z gorszej .bro
ni będzle biegła po drodze bardziej za~rzywionej (linp b, 

rys. 122). 
Uwiążmy kamień na sznurku i szybko nim obracajmy . 

Teraz lepiej jeszcze poznamy prawdziwość wszystkiego o czem 
mówiliśmy. Kamień rozpędzony leciałby prosto przed siebie 
(rys. 123) i nie byle jakiego sznurka w mocnej ręce potrzeba, aby 
owo zakręcanie kamienia uskuteczniać . Każde więc ciało, które 
odbywa drogę kolistą (t. j. posuwa się po drodze krzywej), musi 
być zmuszone do tej drogi siłą, którą nazywamy dośrodkową· 

Rys. 123. Rys. 124. 

W naszym przypadku tę siłę za pośrednictwem sznurka wy
wiera ręka. Ciało zaŚ nawzajem oderwać się usiłuje i biedz 
swobodnie prostą drogą. Czujemy wyraźnie, jaki opór stawia 
zakręcaniu i jak sznurek dziQki temu oporowi jest napięty. 
Im prędzej ciało się obraca, im masa jego większa, tern silniej 
oderwać się usiłuje. Wszak mały kamyczek sznurka nie zer
wie, duży może to zrobić z łatwością· Wiemy, że przy woln~m 
ruchu niebezpieczeństwo oderwania się jest małe, ale nie chCie
libyśmy napewno znajdować się w niedalekiem sąsiedztwie 
kogoś, co z zapałem ciężki pęk kluczy na sznurku obraca. Slł~, 
którą kamień czy klucze wywierają na sznurek, nazywa Się 

odśrodkową· 
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Może niejeden z czytelników pamięta, jak to się zdziwił, 
poznawszy poraz pierwszy ową siłę odśrodkową. Gdy miałwrę
ce kosżyk otwarty (rys. 124), pełen wisien czy orzechów, mógł 
tym koszykiem kręgi zataczać tak, że coraz to dno ku górze 
obrócone było, '!- przecież nie wypadała z koszyka ani jedna 
sztuka. Zachowywały się te wiśnie czy orzechy tak, jakby do 

M. 

o 
o 
o 
o 

Rys. 125. 
M-mleko, MO-mleko odtłuszczone, 

S-śmietanka. 

dna koszyka przylepione by-
ły. Teraz: umie czytelnik tę 
siłę, co parła je nazewnątrz 
koła, nazwać i zapewne się 

nie zdziwi, gdy się dowie, że 
ludzie nauczyli się z tej siły 
korzystać. . 

Gdy się chce miód z pla
strów dokładnie wysączyć, 

można to osiągnąć za pomo
cą przyrządu zwanego mio
darką. A to w taki sposób: 
plastry przyczepia się do wał
ka, który można korbą szyb
ko obracać. Miód wyrzucony 
bywa siłą odśrodkową z ko
mórek i osiada na ściankach 
naczynia, w którem wałek 

jest umieszczony. Na wale 
pozostaje sam woskowy pla-
ster. 

Powiedzieliśmy, że imma
sa i szybkość obrotu są wjęk

sze, tem silniej działa siła odśrodkowa. Gdybyśmywięc w zam
kniętem jakiemś naczyniu wprawiali w ruch obrotowy ciała 
o masach większych i mniejszych, to moglibyśmy być pewni, 
że te ciała których masy są większe, przylgną do obwodu na
czynia, podczas gdy inne pozostaną bardziej w środku. Mamy 
więc znowu w ręku sposób odróżnienia ciał o niejednakowych 
masach. Korzystamy też z niego doskonale. Wiemy, że mleko 
to nie jakaś ciecz jednolita jak woda, lecz płyn ze śmietanki, wo
dy i sernika złożony. Śmietanka jest mniej gęsta od wody (wszak 

,:. -
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wpływa na 'wierzch), a zatem ml1lejszą ma masę. Aby wydzie
lić dokładnie tłuszcz z mleka używa się wirówek (rys. ] 25), 
ayh naczyń zamkniętycb, walcowatych, które można w~ra. 
wiać w szybki ruch obrotowy. Chude mleko, które ma WIęk
szą masę, dąży do obwodu naczynia, tłuszcz zaś pozostaje przy 
osi. Odpowiednio urządzone kanaliki odprowadzają śmietankę, 
przez inne wycieka mleko odtłuszczone. Dobra wirówka szy~
ko odtłuszcza mleko. Mała ręczna wirówka może przez godzI' 
nę odtłuścić 15 garncy i tak do
kładnie, że ilość wydzielonej 
śmietanki znacznie jest większa 
od tej, którą można otrzymać, 
gdy się ją poprostu zbiera 
z mleka 1). 

Wspomnieliśmy, pisząc o 
zmiennym ciężarze ciał na kuli 
ziemskiej, że dwie są przyczy
ny, dla których ciała na równiku 
mniej ważą, niż na biegunie . 
Poznaliśmy dotąd tylko jedną. 
Oto siła przyciągania słabiej 
działała na równiku, niż na bie
gunach, bo odległość miejsco
wości na równiku położonych 
Od środka zie.mi była większa., R 126 ys. . 
niż przestrzeń dzieląca bieguny 
od owego środka. Teraz jednak umiemy już dosyć, aby zrozu
mieć i drugą przycznę tej' dziwnej na pozór zmiany ciężaru ciał. 

Wiemy - lubo nie zawsze o tern pamiętamy - że nasza 
ziemia obraca się na około siebie samej. Mówimy, że się kręci 
okolo swej osi, bo istotnie zachowuje się tak jakby przez nią 
przesunięta była oś (rys. 126). Każda więc cząsteczka i każde 
ciało na ziemi będące zatacza koło. Ale, zauważmy: gdy jedne 
cząsteczki, blizko bieguna położone, odbywają podróż krótszą, 
inne, bliżej równika leżące przebiegają w tym samym czasie 

l) Doświadczenia w gospodarstwach mlecznych pokazały, że przy uży
ciu wirówki z każdych 25 garncy mleka można otrzymać l f. masła więcej. 
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dl~Ogę. da!eko ~łuższą .. Ruch ich musi zatem być szybszy. Do

wledzlell~m~ SI~ zaś, :e im szybci,ej ciało krąży, tem bardziej 

s~rzeclwla SIę sIle, ktora go zmusza do krążenia. Tę siłę wy

wIerała nasza ręka, gdy chodziło o obrót kamienia, wywierała 

szyn.a, g~y pociąg po krzywym biegł torze. Co zaś będzie sta

nowIło sdę dośrodkową w ostatnim naszym przykładzie? Co 

b.ę~zIe. t~zymało ciała przy ziemi? Domyślamy się, że to siła 
clęzkoscl. 

. Ciała przy biegunie położone, jako prawie nieruchorne 

n~e sprzeci:viają ~ię. sile. ciężkości, ale natomiast te, które bliżej 

r?wlllk~ le~ą, uSIłuJą SIę oderwać od ziemi i przeciwdziałają 

sIle.' ktor.a]e t~zyma. Gdy więc ciało leży na wadze sprężyno

we] n~ bIe~Ul1l.e, t~ z wydłużenia sprężyny poznać możemy siłę 

~:zY~Iągallla ZIem]. <?d~ zaś to samo ciało ważyć będziemy na 

IOWlll.ku, t~ z .wydłuzema sprężyny poznamy jedynie, że siła 

przycI~gama zIemi jest większa od siły, która jej przeciwdzia

ła. W~emy do~rze, że gdyby sily były równe, to sprężyna nie 

wy.dłuzyłaby SIę wc~le, ciała nie ważyłyby nic. Gdyby zaś siła 

~dsrodkowa była w1ększą od siły przyciągania ziemi, oderwa

lIbyśmy się od ziemi. Kiedyby to stać się mogło? Siła dośrod

kowa tern jest większą, im szybciej ciało krąży, musiałaby za

t~m ~iemi~ prędzej się obracać. Uczeni obliczyli, że ciała na 

rowm~~ m.~ ważył~by nic, gdyby się ziemia obracała 17 razy 

szybCIeJ, lllZ obecllle. Na szczęście jednak nie grozi nam t 

~~ale, a jedyny kłopot, jaki nam sprawia obrót ziemi, to wła~ ' 
Sllle ten, że musimy się mieć na baczności przy ważeniu ciał lub 

przy mierzeniu czasu za pomocą wahadła. 

Pytania i ćwiczenia. 

1) Co działoby się z wahadłem, gdyby wzmogła się siła 
odśrodkowa? 

2) Czy moglibyśmy przy pomocy wirówki odtłuszczać 
mleko, gdyby śmietanka była równie gęsta, jak mleko 

chude? 

.- 14J 

Praca nie ginie. 

Zastanawialiśmy się kiedyś nad tern (str. 108), że praca 

nie powstaje z niczego. Przyjemnie nam więc słyszeć, że ta 

praca, którą zawsze trzeba było czemś okupić, nie idzie na 

marne. Lecz by być pewnym tego, należy przekonać się, że tak 

jest w istocie. Ale nim do tego przystąpimy, trzeba nam będzie 

wytłómaczyć, co rozumiemy pod słowem "nie ginie". Widzie

liśmy już niejednokrotnie, że słowa, które znaliśmy dobrze 

z codziennego życia, innego nabierały znaczenia, gdy je uży· 

waliśmy w nauce. 

Możemy więc w nauce naprzykład powiedzieć: nietylko 

praca, ale wogóle nic nie ginie na świecie i będziemy mieli ra

cię, ale przecież w życiu codziennem wyśmielibyśmy każdego, 

ktoby usłyszawszy, że komuś książka zginęła, odpowiedział: 

To nie prawda, nic na świecie nie ginie. Nieporozumienie mię

dzy dwoma rozmawiającymi łatwo wytłómaczyć. Ten, co się 

skarżył, że książkę zgubił, miał rację, mówiąc, że jemu zginęła, 

ten znów, który go pocieszał, również miał słuszność, mówiąc, 

że zginąć nie mogła, istotnie bowiem nic nie ginie, a i owa książ

ka nieszczęsna gdzieś podziać się musiała; przestała tylko słu

żyć swemu właścicielowi. Pierwszy troszczył się tylko o poży

tecznoŚĆ książki, drugi nie dbał o to, chodziło mu tylko o prawdę, 

osądzal więc sprawę tak, jak każe nauka. 

Rozpatrzmy jeszcze na naszym przykładzie jak rzeczy oce

nia nauka, a jak ten, co tylko ich praktyczną wartość mierzy. 

Gdy człowiek, stojąc na miejscu, dżwiga jakiś ciężar i to 

jego dźwiganie jest dla nas użyteczne, zwykliśmy mówić, że 

pracuje. Dowiedzieliśmy się jednak w czasie czytania tej książ

ki, że nauka pracą tego dźwigania nie nazywa. 

Gdy znowu człowiek podrzuca ciężar w górę bez żadnego 

celu, ot, dla zabawy, gotowiśmy powiedzieć, że nie pracuje. 

I tym razem nauka będzie innego zdania. Czynność tego czło· 

wieka jest wprawdzie nieużyteczną, ale mimo to jest pracą. 

Niecbże czytelnik objaśni , dlaczego? Jeśli więc mówimy: praca 

Miary. 
10 
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nie gll1le, to nie w znaczeniu, że zawsze coś z niej wynika dla 
nas pożytecznego, ale raczej w tym sensie, że coś jako skutek 
tej pracy pozostaje. Zobaczmy, jak to naprawdę wygląda. Po
ciągnijmy łal1cuszek od wagi zegara. Czyniąc to, wykonywa
my pracę. Cóż się będzie dalej działo? Oto z kolei ciężarek 
pocznie spadać i wykonywać pracę - poruszać kółka zegara. 
Nic z naszej pracy nie zginęło. Ale wyobraźmy sobie, że po 
podciągnięciu wagi zegar zatrzymaliśmy . Ciężarek teraz nie 
spada, nie wykonywa pracy. Czy więc zginęła nasza praca? 
Nie, nie zginęła. Ciężarek - jakby dobry gospodarz -- cały: 
zapas naszej pracy przechowuje i odda go w całości, 

choćby po wielu latach, wtedy, gdy pozwolimy mu spa
dać. Będzie wówczas poruszał kółka zegara, będzie czerpał 
z tego zapasu pracy, którą my kiedyś, podciągając go, wyko
naliśmy. 

Zdarza się przecież, że zegar utrzymuje w ruchu spręży
na, nie zaś waga spadająca. Wówczas nie podciągamy ciężarka, 
lecz nakręcamy sprężynę. Rozkręc ając się, odda znów zega
rowi tę pracę, którą przedtem jakby pochłonęła. 

Naciągnijmy cięciwę luku. Żeby to wykonać, musieliśmy 
się napracować. Ale myśliwy, który z luku strzela, dobrze wie, 
że praca jego nie była daremna. W zgiętym łuku obudziła się 
sprężystość. Ona to sprawia, że łuk się znowu prostuje, 
a strzała pędzi do celu. 

Może ktoś z czytelników nam zarzuci, że wybieramy ta
kie przykłady, które szczególnie wyraźnie okazują, iż praca 
nie ginie. Istotnie będzie miał rację. Pokażemy jednak, że i w 
każdym innnym wypadku uda nam się odnaleźć skutki wyko
nanej prący. 

Podrzućmy więc kamień w górę. Po chwili spadnie, na 
pozór nic nie zdziaławszy. Poszukajmy jednak, czy naprawdę 
niema śladów naszej pracy. Oto zobaczymy w ziemi dziurę, 
którą kamień, spadając, wy7iobił. Zaryje się on głęboko, 
jeżeli spadał zwysoka, natomiast wyżło bienie będzie płytkie, 

jeżeli wysokość spadku była niewielką. Nie zdziwi to nikogo, 
ale mało komu przyjdzie do głowy, że, oglądając ową dziurę, 

przyglądamy się skutkom naszej pracy. A jeśli kamień wpad-

. ~- .-
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nie w wod.ę? Gdzież wtedy ~zukać owoców pracy naszej? 
Dziury naturalnie nie będzie, ale uderzenie o wodę nie minie 
bez śladu. Wszyscy napewno dobrze znamy koliste fa1e, które 
się po wodzie rozchodzą, gdy coś w nią wpadnie. Za pomocą 
kamienia rozkołysaliśmy wodę. Przyznać jednak musimy, że 
bylibyśmy w kłopocie, gdyby nas ktoś zapytał: a co się z pracą 
naszą stdnie, gdy kamień, spadając, o twardą uderzy skałę? 
Dziury nie wyżłobi, a i ruchu żadnego nie wywola. Bylibyśmy, 
powtarzamy, w kłopocie, ale nie dlatego, aby na pytanie to nie 
było odpowiedzi. Odpowiedź jest, ale będJ;iemy musieli nie
jedno jeszcze rozważyć, nim ją zrozumieć będziemy w stanie. 
Odłożyć tedy wypada odpowiedź tę na później. Waga zegara 
podciągnięta wysoko, skręcona sprężyna, łuk naciągnięty, ka
mień podrzucony, mają w sobie zdolność do wykonania pracy. 
Tę zdolność nazywamy energją· Slowo to dla nas za(Jewne nie 
obce, mówimy wszak i o człowieku zdolnym do czynu, że ma 
energję - tylko oczywiście w cokolwiek innem wtedy znacze
niu słowa tego używamy. 

Ciężarek podniesiony, podrzucony kamień, łuk napięty 
i sprężyna nakręcona dlatego mają w sobie energję, że napra
cował się nad nimi człowiek. Włożył niejako swoją pracę w te 
przedmioty, one zaś przechowały ją-aby z niej potem wydat
kować. Ale rozejrzyjmy się naokolo: woda spadająca ma w so
bie energję-wszak pracuje, poruszając młyńskie koło, i wiatr . 

• ma w sobie energję - przecież obraca śmigi młyna, pcha ża.
glowiec, wreszcie ma energję i motor parowy, bo pędzi młoc
karnię, że aż dudni z daleka. Skąd pochodzi ta energja? 

Nie człowiek podniósł wodę na wysokość, z której spada, 
i nie olbrzym żaden wprawia w ruch powietrZe i nie czarownik 
przecież porusza koła maszyny parowej. Więc gdzież szukać 
źródła tej energji? Nie na ziemi, lecZ w słońcu. 

O tern, w jaki sposób słońce ziemi swej energji udziela, 
będziemy mówili w następnej książeczce. 

Tymczasem tyl~u na jedno chcemy zwrócić uwagę. Czro
wiek przed wielolna tysiącami lat nie miał na usługi swoje nic 
prócz własnej siły i rozumu. Ten rozum to wskazał mu, że 
lllożna oswoić zwierzęta i korzystać z ich siły, wyzyskać siłę 
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sprężystości drzewa i robić łuki, spożytkować utajoną moc 
prochu i budować strzelby. Rozum nauczył człowieka wyko
rzystać siłę wiatru i wody spadającej, wreszcie dozwolił mu 
poznać, jakim skarbem jest węgiel w ziemi ukryty. Coraz to 
mniej pracuje człowiek własnemi rękoma, coraz to lepiej uczy 
się zaprzęgać siły przyrody do swoich celów. 
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