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  Wszelkie prawa zastrze�one 

Powielanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji, wykorzystanie zestawu do celów innych ni�
opisane w niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody Cornelsen Experimenta.
Wyroby Cornelsen Experimenta s� przeznaczone tylko i wył�cznie do u�ytku szkolnego. Nie s�
przeznaczone do u�ytku w przemy�le, medycynie lub innych zastosowaniach komercyjnych. 

Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego u�ycia 

wyrobu.

Uwaga! Wszystkie do�wiadczenia ze �wieczk�, jako �ródłem ciepła, musz� by� wykonywane 
z u�yciem metalowej tacy, umieszczonej na stole jako podkładka. 

Niektóre do�wiadczenia wymagaj� u�ycia otwartego płomienia, jako �ródła ciepła. Z tego powodu 
musz� by� wykonywane z jak najwi�ksz� dokładno�ci� i ostro�no�ci�, w celu zapobie�enia 
wypadkom, takim jak oparzenia czy popalenia. 

Rozgrzane elementy nale�y ochłodzi�, przed umieszczeniem ich z powrotem w przyborniku 
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Rozmieszczenie elementów 
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Wykaz elementów 

Nr 
rys. 

Ilo��  Opis  Nr katalogowy Nr rys. Ilo��  Opis  Nr katalogowy
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2 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Wspornik z podziałk�  16310 

Kuweta, plastikowa  44835 

Pudełko rezonansowe  19390 

Zlewka, plastikowa, 500ml  16008 

Podstawa wagi  15475  

Rurka, gruba, 7x1.5mm  16012 

Trójnóg  16313 

Palnik spirytusowy  64149 

D�wignia wagi  15483 

Koło łopatkowe  43025 

Strzykawka, 30ml  16065 

Szalka wagowa z uchwytem  15505 

Dynamometr  15556 

D�wignia  43119 

Termometr  48185 

Probówka, 160mm  63465 

Szklana rurka, 200mm  61902 

Pałeczka  19489 

Kr��ek  43138 

Kr��ek z haczykiem  43131 

Wózek  47644 

Powierzchnia cierna  16010 

Latarka  16040 

Lejek  47571 

Kolba Erlenmeyer’a  60950 

Zlewka, szklana, 100ml  87903 

Zlewka, plastikowa, 100ml  47580 

Uchwyt do probówki  63500 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40a 

40b 

41 

43 

53 

54 

57 

60 

71 

72 

75 

76 

77 

78 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

5 

4 

1 

1 

1 

Soczewka f=+50mm  47114

Kawałek przezroczystego  

plastiku  13724

Kawałek białego plastiku  13732 

Folia lustrzana  23133

Płaskie lustro  47022

�wieczka w metalowej  

podstawie  12816

Gumowa zatyczka, 1 otwór  62104

Gumowa zatyczka, 2 otwory  62140

Barwnik  12921

Linka  48187

Miedziany przewód w  

izolacji  13529

Drut oporowy, 0.2mm  13545

Tarcza kompasu  43169

Uchwyt do latarki  16311

Ci��arek z podwójnym  

zaczepem, 50g  43190

Pipeta, szklana  63169

Wtyczka z naci�ciem  16327

Suwak wagowy  15491

Wózek, mały  43282

Przewód ł�czeniowy  51680

Bateria  51914

Rurka, cienka, 5x0.75mm  19454

Siatka metalowa  14025

Metalowa taca  47890
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Wykaz małych elementów 

Małe cz��ci 1:  Nr ilustracji Ilo�� Opis  Nr katalogowy 

    

42 

44 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

55 

56 

58 

61 

62 

63 

65

1 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

Plastikowa piłeczka, �ółta  47636 

Gumka recepturka  19527 

Zacisk gumowy  19403 

Mostek  19411 

Kamerton  19420 

Metalowa o�, 60mm  60870 

Metalowa o�, 110mm  60861 

Zacisk pier�cieniowy  64212 

Zaczep do kr��ka  16325 

Kulka szklana  13677 

Klamerka  12751 

Ł�cznik rurkowy  63805 

Ci��arek, mosi��ny  15572 

Pudełko plastikowe  13189 

Magnes cylindryczny, 23mm  12450 

Małe cz��ci 2:  Nr ilustracji Ilo�� Opis  Nr katalogowy 

    

64 

66 

67 

68 

69 

70 

73 

74 

77

1 

1 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

1

Igła magnetyczna  12638 

Przeł�cznik  13499 

Oprawka �arówki  13448 

Uchwyt do igły  16045 

Uchwyt od baterii  16060 

	arówka 2,5V  53226 

Zestaw gwo�dzi, 25mm  12514 

Pudełko plastikowe  13189 

Zestaw gwo�dzi, 55mm  13685 

Małe cz��ci 3:  Nr ilustracji Ilo�� Opis  Nr katalogowy 

    

45 

46 

59 

79

10 

1 

1 

1 

Balon  47726 

Wentyl  47660 

Podstawa do wentyla  47865 

Pudełko plastikowe  13189 



- 7 - 



- 8 - 

Lista do�wiadcze�

Siła 
Czym jest siła? .................................................10 
Siła i przeciwsiła. ..............................................11 
Siły zmieniaj� ruch. ..........................................12 
„Rywalizacja” sił................................................13 
Wa�enie z pomoc� wagi spr��ynowej. ............14 
D�wignie mo�na znale�� wsz�dzie. .................15 
Waga d�wigniowa. ...........................................16 
D�wignie ułatwiaj� prac�. .................................17 
Jak mocno stoi drzewo?...................................18 
Nic bez kółek. ...................................................19 
Toczenie i �lizganie. .........................................20 
Z kr��kami pracuje si� łatwiej. .........................21 
Jak samemu unie�� ci��ki ładunek?................22 
Im bardziej stromo tym ci��ej...........................23 
Ciepło 
Termometr wodny. ...........................................24 
Jak powstaje para wodna.................................25 
Para, która ponownie staje si� wod�. ..............26 
Jak słon� wod� uczyni� zdatn� do picia? ........27 
Kiedy substancja roztapia si�?.........................28 
Czy mo�na ugotowa� lód? ...............................29 
Chłodzenie przez parowanie. ...........................30 
Jak mo�na poparzy� palce bez dotykania ognia?
..........................................................................31 
Czy mo�na kumulowa� ciepło? ........................32 
Promieniowanie cieplne. ..................................33 
Ciepło jako no�nik energii. ...............................34 
Ciepło bez płomienia ........................................35 
Energia 
Temperatura i praca .........................................36 
Czy energia mo�e by� magazynowana? .........37 
Energia z wody. ................................................38 
Jak mo�na wykorzysta� wiatr?.........................39 
Gumka jako silnik nap�dowy............................40 
Słoneczny piekarnik. ........................................41 
Samochód rakietowy. .......................................42 
Woda 
Czy woda jest ciałem?......................................43 
Czy woda wypiera powietrze?..........................44 
Czy powierzchnia wody mo�e pozosta�
pochyła? ...........................................................45 
Jak przemieszcza si� woda?............................46 
Na jakim poziomie zatrzymuje si� woda? ........47 
Jak podnosi si� słupek wody?..........................48 
Co nurek czuje pod wod�?...............................49 
L�ejszy w wodzie?............................................50 
Woda mo�e płyn�� w gór�. ..............................51 
Czy ciało stałe mo�e sta� si� niewidzialne? ....52 
Czy �elazo mo�e pływa�? ................................53 
Pływanie, toni�cie, unoszenie si�.....................54 
Obwód elektryczny 
Prosty obwód elektryczny.................................55 
"Most" dla pr�du. ..............................................56
	arówki w obwodzie równoległym....................57
	arówki w obwodzie szeregowym....................58 
Dobre i złe przewodniki. ...................................59 

Czy pr�d mo�e płyn�� przez wod�?................ 60 
Nagrzewanie pr�dem....................................... 61 
Magnetyzm 
Elektromagnes................................................. 62 
Magnesy maj� sił�. .......................................... 63 
Wszystkie materiały reaguj� na magnes?....... 64 
Co si� dzieje, gdy zbli�amy magnesy?............ 65 
Przenikanie pola magnetycznego.................... 66 
Jak mo�na zrobi� magnes?............................. 67 
Czy magnes mo�e si� unosi�?........................ 68 
W jaki sposób mo�na wykorzysta� magnes?.. 69 
Walec "magnetyczny". ..................................... 70 
Silnik "magnetyczny". ...................................... 71 
Powietrze i d�wi�k 
Czy powietrze równie� jest ciałem?................. 72 
Powietrze jest ciałem spr��ystym.................... 73 
Czy powietrze mo�e wyprze� wod�? .............. 74 
Jak działa dzwon nurkowy?............................. 75 
Spr��amy powietrze. ....................................... 76 
Powietrze mo�e przenosi� sił�. ....................... 77 
Co jest silniejsze: powietrze czy woda? .......... 78
Jak uwidoczni� działanie ci�nienia 
atmosferycznego? ........................................... 79 
Unoszenie wody. ............................................. 80 
Zimne powietrze – gor�ce powietrze............... 81 
Maszyna nap�dzana gor�cym powietrzem. .... 82 
Czy powietrze mo�na zu�ywa�? ..................... 83 
Powietrze przenosi d�wi�k. ............................. 84 
Jak zobaczy� fale d�wi�kowe?........................ 85 
Czy d�wi�k mo�e zmienia� kierunek?............. 86 
D�wi�k: wysoki i niski, cichy i gło�ny............... 87 
�wiatło 
W któr� stron� pada cie�?............................... 88 
Jak zmieni� kierunek �wiatła? ......................... 89 
Obiekt w wi�zce �wiatła................................... 90 
Czy �wiatło mo�e by� pochłaniane?................ 91 
Czy �wiatło mo�e by� skupiane?..................... 92 
Z przodu i z tyłu lustra...................................... 93 
Gruby i chudy, du�y i mały. ............................. 94 
Ogie� pod wod�............................................... 95 
Czy  woda mo�e zagi�� pałeczk�? ................. 96 
Czy płon�ca �wieczka mo�e sta� obrócona 
spodem do góry? ............................................. 97 
Ro�liny 
Jak mo�na powi�kszy� obraz?........................ 98 
Jak powstaje zdj�cie?...................................... 99 
Jaki kolor ma �wiatło?.................................... 100 
Powi�kszanie obrazków. ............................... 101
Ro�liny pobieraj� wod�. ................................ 102 
Ro�liny potrzebuj� �wiatła. ............................ 103 
Ro�liny poc� si� w sło�cu. ............................ 104 
Ro�liny wytwarzaj� tlen I. .............................. 105 
Ro�liny wytwarzaj� tlen II. ............................. 106 
Ro�liny wytwarzaj� dwutlenek w�gla. ........... 107 
Nasiona zawieraj� wod�................................ 108 
Tlen zu�ywa si�. ............................................ 109 
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Czym jest siła? 

Materiały

Wspornik z podziałk�  1 
Pudełko rezonansowe  3 
Dynamometr  14 
Metalowa o�, 60mm  50 
Zacisk pier�cieniowy, 4x  52  
Ci��arek z podwójnym zaczepem 
50g, 2x  53   

Przebieg do�wiadczenia  

Zamontuj wspornik z podziałk� w �rodkowym otworze w pudełku tak, aby otwór na 
górze wspornika zwrócony był w stron� prawego rogu, dłu�szego boku pudełka. 
Zamontuj o� w  otworze tak, aby dłu�sza jej cz��� była widoczna z przodu. 
Przymocuj o� dwoma zaciskami. Z przodu osi przymocuj kolejne dwa zaciski tak, aby 
mo�na było zawiesi� mi�dzy nimi uchwyt dynamometru. Zawie� dynamometr 
najpierw na osi, nast�pnie obci�� go ci��arkiem z dwoma zaczepami. Obserwuj 
rozci�ganie spr��yny. Powtórz eksperyment z dwoma ci��arkami.  

Wnioski

Sił� mo�na okre�li� na podstawie obserwacji efektów jej działania. W tym 
do�wiadczeniu obci��enie ci��arkami spowodowało wyci�ganie spr��yny 
dynamometru w dół. Siła mo�e spowodowa� zniekształcenie ciała, zmieni� szybko��
lub kierunek jego poruszania. Siła zawsze ma zwrot. Tu skierowany jest w dół.  
Rezultatem wzrostu siły, jest zwi�kszenie jej oddziaływania. Dwa odwa�niki 
rozci�gaj� spr��yn� dynamometru do podwójnej długo�ci, w porównaniu do długo�ci 
spr��yny rozci�gni�tej jednym odwa�nikiem. 



- 18 - 

Jak mocno stoi drzewo? 

Materiały

Wspornik z podziałk�  1 Metalowa o�, 60mm  50 
Pudełko rezonansowe  3 Zacisk pier�cieniowy, 4x 52  
Dynamometr  14  
Ci��arek z podwójnym zaczepem, 50g, 2x  53 

Przebieg do�wiadczenia

Umie�� wspornik w �rodkowym otworze pudełka  tak, aby otwory we wsporniku  były 
równolegle ustawione od krótszego boku pudełka. Zamocuj metalow� o� w górnym 
otworze wspornika i zamocuj zaciskowymi tak, aby wystawała z przodu. Zaczep 
nast�pne dwa zaciski z przodu osi tak, aby mo�na było o nie zaczepi� dynamometr. 
Ustaw dwa ci��arki z zaczepem w bocznych otworach pudełka. Trzymaj dynamometr 
w pozycji horyzontalnej i zaczep go o o�. Ci�gnij dynamometr ostro�nie do momentu 
póki wspornik nie zacznie si� odchyla�. Obserwuj rozci�gni�cie spr��yny 
dynamometru. Zamontuj metalow� o� do �rodkowego otworu pudełka i powtórz 
eksperyment.  

Wnioski  

Stabilno�� ciała zale�y od jego masy i �rodka ci��ko�ci. Im bardziej jest on oddalony 
od punktu przyło�enia siły tym mniejsza sił� jest potrzebna, aby poruszy� ciało. 
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Czy mo�na kumulowa� ciepło? 

Materiały

Pudełko rezonansowe  3 
Termometr  16 
Lusterko aluminiowe  33 
�wieczka w metalowym uchwycie35 
Wtyczka z naci�ciem  57 

Dodatkowo wymagane: 
Zapałki   

Przebieg do�wiadczenia

Wci�nij wtyczk� z naci�ciem do jednego z zewn�trznych otworów pudełka 
rezonansowego. Wygnij foli� aluminiow� aby otrzyma� zwierciadło wkl�słe, �e 
i ustaw je w , tak jak na ilustracji, tak aby unikn�� wyprostowania folii. Ustaw 
�wieczk� naprzeciwko lustra na zewn�trznym otworze pudełka  i zapal j�. Pół minuty  
pó�niej mierz temperatur� przez 5 minut w odległo�ci około 5cm od �wieczki (punkt 
A) i zanotuj zmiany. Ostud� termometr dmuchaj�c na niego. Nast�pnie zmierz 
temperatur� za �wieczk� w odległo�ci około 5cm (punkt B) i zanotuj zmiany.  

Wnioski  

�wieczka emituje ciepło, które rozchodzi si� we wszystkich kierunkach. 
Kiedy ciepło trafi na jasn� lub gładk� powierzchni�, zostanie od niej cz��ciowo 
odbite. Za pomoc� wkl�słego zwierciadła mo�e by� odbite i skupione na pewnym 
obszarze. W tym obszarze temperatura wzrasta szybciej ni� w pozostałym otoczeniu.  
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Czy energia mo�e by� magazynowana? 

Materiały

Wspornik z podziałk�  1
Pudełko rezonansowe  3
Kr��ek  20
Wózek  22
Linka  39
Zacisk gumowy  47
Metalowa o�, 60mm  50
Zacisk pier�cieniowy, 3x  52
Podstawa do wentyla  59

Przebieg do�wiadczenia

Umie�� wspornik w �rodkowym otworze pudełka tak, aby otwór na górze wspornika 
skierowany był do dłu�szej kraw�dzi pudełka. Zamontuj o� w otworze tak, aby 
wystawała z przodu. Na osi zamontuj kr��ek za pomoc� zacisku pier�cieniowego tak, 
aby mógł si� swobodnie obraca�. Zamocuj podstaw� wentyla w gnie�dzie na wózku. 
Zrób p�tl� na obu ko�cach 50cm linki i powie� zacisk gumowy na jednej p�tli (jako 
ci��arek), drug� p�tl� zaczep o podstaw� do wentyla. Umie�� link� na kr��ku tak, 
aby zacisk gumowy le�ał na stole. Odsuwaj powoli wózek tak, aby unie�� ci��arek 
przy pomocy kr��ka. Przytrzymaj wózek na moment i pu�� go. 

Wnioski  

Kiedy podnosimy ci��arek poci�gaj�c za wózek, gromadzimy energi�. Kiedy pu�cimy 
wózek, zgromadzona w ci��arku energia powtórnie przekształcana jest w energie, 
która porusza wózkiem. Tak długo jak, przytrzymujemy w górze ci��arek, tak długo 
zachowujemy zgromadzon� energi�. 



- 72 - 

Czy powietrze równie� jest ciałem? 

Materiały

Pałeczka  19 
Lejek  25 
Kolba Erlenmeyer’a  26 
Zlewka, szklana  27 
Gumowa zatyczka, 1 otwór 36 

Dodatkowo wymagane: 
Woda  

Przebieg do�wiadczenia

Zamknij kolb� przy pomocy gumowej zatyczki i włó� szyjk� lejka do otworu zatyczki. 
Napełnij zlewk� wod�. Trzymaj�c j� nad lejkiem,  szybko przechyl �eby napełni�
lejek po brzegi. Obserwuj wn�trze kolby. Włó� uchwyt pałeczki do szyjki lejka 
i obserwuj co si� dzieje. 

Wnioski

Woda z lejka nie mo�e przedosta� si� do kolby dopóki powietrze zajmuje przestrze�
w kolbie. Powietrze zachowuje jak ciało. Przez umieszczenie pałeczki w lejku, 
"powierzchnia" powietrza jest deformowana, cz��� powietrza mo�e uciec, woda 
przepływa przez lejek i wypełnia woln� przestrze�. 
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Czy powietrze mo�e wyprze� wod�? 

Materiały

Kuweta  2  Rurka, cienka  76 
Strzykawka  11 
Zlewka, plastikowa, 100ml  28  Dodatkowo wymagane:   
Piłeczka, plastikowa  42  Woda 

Przebieg do�wiadczenia

Wyci�gnij tłok strzykawki i poł�cz jej uj�cie z rurk�. Wypełnij kuwet� do połowy wod�. 
Połó� piłeczk� na powierzchni wody a nad ni�, do góry dnem umie�� zlewk�. 
Wkładaj j� lekko pochylon� tak, aby wypełniła si� wod�. Wolny koniec rurki umie��
pod zlewk�. Przytrzymaj jedn� r�ka zlewk�, druga wciskaj powoli tłok strzykawki. 
Obserwuj piłeczk�.  

Wnioski

Piłeczka pływa na powierzchni wody i wskazuje poziom wody w zlewce. Powietrze 
dostarczone do zlewki przy pomocy strzykawki, powoduje wzrost jego obj�to�ci w 
zlewce nad wod�. Piłeczka pokazuje obni�anie poziomu wody w zlewce. Przestrze�
mo�e by� zajmowana tylko przez jedno ciało. W tym przypadku powietrze zast�puje 
wod�. 
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Czy �wiatło mo�e by� pochłaniane? 

Materiały

Pudełko rezonansowe, 2x  3  Uchwyt do latarki  43 
Latarka  24  Wtyczka z naci�ciem, 2x  57 
Biały kawałek plastiku  32  Bateria, 2x  75 
Lusterko  34 

Przebieg do�wiadczenia

Umie�� baterie w latarce. Dwie wtyczki z naci�ciem włó� w zewn�trzne otwory 
pudełka. W naci�ciach wtyczek ustaw biał� płytk� i lusterko (tyln� cz��ci� z przodu), 
jak na rysunku. Uchwyt latarki umie�� w �rodkowym otworze pudełka i zaci�nij w nim 
latark�. Ustaw j� w odległo�ci około 20cm od płytki i lusterka.  
Skieruj �wiatło najpierw na plastik a potem na ciemn� stron� lustra. Porównaj obrazy 
plamki �wiatła.  

Wnioski

Obraz wi�zki �wiatła jest bardziej widoczny  na białym plastiku ni� na ciemnej, tylnej 
stronie lusterka. Jasna powierzchnia odbija �wiatło a ciemna ja pochłania. 
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Ogie� pod wod�. 

Materiały

Pudełko rezonansowe, 2x  3 
Kolba Erlenmeyer’a  26 
Zlewka, szklana  27 
Płytka kwadratowa, prze�roczysta 
 31 
�wieczka, 2x  35 
Wtyczka z naci�ciem  57 

Dodatkowo wymagane: 
Woda 
Zapałki

Przebieg do�wiadczenia

Poł�cz ze sob� dwa pudełka krótszymi bokami. Włó� wtyczk� z naci�ciem do 
wewn�trznego otworu pudełka i umie�� w nim prze�roczyst� płytk�, jak na ilustracji. 
Zapal �wieczk� i ustaw j� z przodu pudełka, jak na ilustracji. Napełnij kolb� wod�.  
Spójrz na płytk� ponad  �wieczk� i obserwuj pozorny obraz płomienia.  
Ustaw pust� zlewk� w miejscu, gdzie przez płytk� widzisz obraz płomienia. Przelej 
wod� z kolby do zlewki obserwuj�c obraz widziany poprzez płytk�. 

Wnioski

Zlewka stoi w tym samym miejscu, w którym pojawia si� obraz płomienia. Kiedy 
napełnimy zlewk� wod�, wydaj� si� jakby �wieczka paliła si� pod wod�. 
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Powi�kszanie obrazków. 

Materiały   
Zacisk gumowy, 2x  47  Wtyczka z naci�ciem  57 
Pudełko dawkowe, 2x  3  Spinacz, 2x  58  
Latarka  24  Bateria, 2x  75 
Soczewka f=+50mm  30 
Płytka plastikowa, prze�roczysta 31  Dodatkowo wymagane: 
Płytka plastikowa, biała  32  Czarny papier 90x90  
Uchwyt do latarki  43  No�yczki 

Przebieg do�wiadczenia
Umie�� baterie w latarce. Ustaw pudełka w jednej linii na stole w odległo�ci około 
30cm. Umie�� jedn� wtyczk� z naci�ciem w zewn�trznym otworze pudełka  a biał�
płytk� umie�� w naci�ciu jako ekran. Dwa zaciski gumowe zamocuj w prawym 
pudelku, jak na ilustracji i włó� w nie przezroczyst� płytk� plastikow�. Nie wciskaj 
zacisków do ko�ca. Zamontuj latark� za pomoc� uchwytu do prawego, zewn�trznego 
otworu pudełka. Odległo�� pomi�dzy ekranem a latark� powinna mie� około 3cm. 
We� czarny kawałek papieru i wytnij strzałk� o długo�ci 1,5cm i szeroko�ci około 
2mm w jego �rodku. Zaczep strzałk� za pomoc� spinaczy na przezroczystej płytce.  
Wł�cz latark� i obserwuj ekran. Trzymaj soczewk� (około 6cm przed prze�roczyst�
płytk�) pomi�dzy pudełkami, jak na ilustracji. Przesuwaj j� w przód i w tył dopóki 
obraz strzałki na ekranie nie b�dzie ostry. Strzałk� mo�na tak�e rzutowa� na �cian�
z wi�kszej odległo�ci, w słabo na�wietlonym pomieszczeniu. 

Wnioski
Wi�zka �wiatła przechodzi przez obszar, gdzie jest wyci�ta strzałka. Jej obrócony 
i powi�kszony obraz jest rzutowany na ekran. Im wi�ksza odległo�� pomi�dzy 
soczewk� a ekranem tym wi�kszy obraz pojawia si� na ekranie. Odległo�� pomi�dzy 
obiektem a ekranem powinna by� dopasowana w taki sposób, aby uzyska� mo�liwie 
ostry obraz. Do�wiadczenie to ilustruje zasad� działania projektora.  


