
RÓWNOWAGA 

 

Dziś kolejne doświadczenia z dziedziny fizyki, a może jeszcze …. Tak także                           

z przyrody. 

 

Czym jest równowaga? 
Wszystko ma swoją drugą stronę. Drugą stroną dnia jest noc, drugą stroną wdechu 
jest wydech, drugą stroną życia jest śmierć. Po drugiej stronie postępu 
cywilizacyjnego, czyli czystych, pachnących mieszkań, dobrobytu i dostatku – są 
góry śmieci, wymierające gatunki czy ludzie, którzy umierają z głodu. 

Jakkolwiek druga strona jest przeciwieństwem pierwszej, to obie są ściśle związane 
i wzajemnie od siebie zależą. Jedna nie istnieje bez drugiej; nie można jednej strony 
wymazać, bo wtedy ostatecznie znika całość. Gdy zaś będziemy starali się 
wzmacniać tylko jedną stronę, to ryzykujemy, że również i druga będzie rosła w siłę. 
Tak oto żyjemy w świecie, który skazany jest na równowagę. 

 
Fot. Piotr Morawski 

Równowaga jawi się jako podstawowa natura wszechrzeczy, niezależnie od 
poziomu, na który zwracamy uwagę. Dotyczy bowiem w takim samym stopniu 
cząstek elementarnych, funkcjonowania organizmu, zjawisk społecznych czy ruchu 
galaktyk. Przeciwieństwa dążą do siebie, próbują się uzupełnić i dopełnić, gdyż same 
w sobie faktycznie nie istnieją. Temu procesowi nieustannie towarzyszy ruch, który 
jest narzędziem równowagi. To właśnie za jego przyczyną wszystko, co istnieje, 
nieustannie się zmienia i dąży do idealnego punktu, którego nigdy nie da się 
osiągnąć. Bowiem równowaga nie tyle jest punktem, ideałem, ile ciągłym 
balansowaniem wokół tego punktu. Równoważąca się jedność jest nieustannie 
pulsującym tańcem wszystkiego, jest bijącym sercem kosmosu …( art. Ryszarda 
Kulika „Czym jest równowaga”). 

Według zagadnień przyrody równowaga to jeden z naszych zmysłów., obok węchu, 
smaku, wzroku, słuchu, dotyku i intuicji. 



Dziś proponuję wykonać kilka doświadczeń i eksperymentów, które pozwolą nam 
poznać cechy oraz znaczenie równowagi . 

 

Doświadczenie 1: Jak podzielić bagietkę na dwie równe części? 

 

Do wykonania doświadczenia potrzebne będą: 

- dwie bagietki 

- nóż 

Na początek spróbuj podzielić bagietkę „ na oko” na dwie równe części. Określ, gdzie 
jest środek i ostrożnie używając noża przekrój bagietkę. Porównaj części. Udało się? 

Chyba NIE SĄ RÓWNE. 

Czy możemy wykorzystać RÓWNOWAGĘ? TAK 

Trzymaj bagietkę 2 palcami – palce wskazujące obu rąk i powoli przesuwaj je do 
siebie – w miejscu, gdzie spotkały się palce jest ŚRODEK CIĘŻKOŚCI. Przetnij 
bagietkę i sprawdź = obie części są takie same. 

 

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI  jest po środku – jedna  strona waży tyle samo, co druga. 

 

Doświadczenie 2: Powierzchnia podparcia. 

W równowadze środek ciężkości to nie wszystko. Ważna jest też POWIERZCHNIA 
PODPARCIA. 

Przygotuj dwa jednakowe zeszyty i gumki recepturki. Zwiń pierwszy zeszyt bardzo 
ciasno i zabezpiecz go gumką. Drugi zeszyt zwiń lekko i zabezpiecz go gumką, aby 
się nie rozwijał. Ustaw oba zeszyty na stole. Teraz spróbuj delikatnie podnieść stół z 
jednej trony. Jeśli jest zbyt ciężki poproś o pomoc dorosłego.  

Który zeszyt przewróci się pierwszy? 

Najpierw przewróci się ten ciasno zwinięty, dlaczego? On opiera się na małej 
powierzchni, czyli ma małą powierzchnię podparcia. 

A teraz stań „ na baczność” i poproś dorosłego, aby Cię lekko popchnął. Używając 
niewielkiej siły wytrąci Cię z równowagi, a teraz stań w rozkroku. Czy łatwo Cię 
wytrącić z równowagi? Nie, jesteś bardziej stabilny i trzeba użyć o wiele więcej siły, 
aby Cię przewrócić. 

Wykonaj to samo z dorosłym- zamieńcie się rolami. A teraz stań na jednej nodze? I 
poproś dorosłego, aby Cię lekko popchnął. I co się stało? Zamieńcie się rolami? 



Zmieniliśmy punt podparcia. Trudniej jest zachować równowagę, gdy stoimy na 
jednej nodze! 

Dużą powierzchnię podparcia mają budynki. Piramidy wzniesiona przed laty i do dziś 
stoją. Wieża EIFLA ma też dużą płaszczyznę podparcia. 

 

DOŚWIADCZENIE 3: Punkt ciężkości 

 

Przygotuj: 

- karton soku 1l 

- jabłko 

- dwa widelce 

Jak ustawić jabłko na małej powierzchni? Podnieś górne brzegi kartonu, tak aby 
uzyskać ostry brzeg s próbuj umieścić na nim jabłko. Jabłko za każdym razem 
spada. A teraz wbij w jabłko 2 widelce – jeden wzdłuż jabłka, a drugi po przeciwnej 
stronie. Próbuj umieścić tę konstrukcję na kartonie. Udało się. Tak. Jeśli nie to próbuj 
zmieniając punk wbicia widelcy – szukaj punktu ciężkości. 

 

Przygotuj puszkę np. soku. Spróbuj umieścić ją na dowolnie wybranej krawędzi. Nie 
udaje się. To teraz proszę wypij  sok. I spróbuj ponownie. Udało się?  

Punkt ciężkości  nie znajduje się nad powierzchnią podparcia, gdy prawie 
opróżnimy puszkę, to punt podparcia obniża się. 

 

Doświadczenie 4: Miotła 

 

Spróbuj znaleźć punkt ciężkości miotły, lub innego długiego przedmiotu w domu. 
Ćwiczenie wykonaj wykorzystując wiedzę z pierwszego doświadczenia z bagietką. 
Uważaj, aby nic nie strącić. 

 

Doświadczenie 5: Miotła i ołówek 

 

Przygotuj miotłę i ołówek. Poproś dorosłego o wspólną zabawę. Połóż na stole miotłę 
i ołówek. Poproś dorosłego, aby wybrał jeden z przedmiotów. Zapewne będzie to 
miotła.  



Teraz czas na eksperyment. Który z przedmiotów łatwiej będzie umieścić na palcu – 
dłoni. Miotłę czy ołówek? Decyzja. Sprawdzamy. Ołówek.  

Ołówek, bo on ma swój środek ciężkości nisko. A im wyżej tym trudniej .A teraz może 
spróbujecie położyć ołówek i miotłę poziomo i znaleźć środek ciężkości  i balansujcie. 

 

Doświadczenie 6. Środek ciężkości na dłoni. 

 

Odrysuj swoją dłoń na kartce i poproś o to samo dorosłego. Jak znaleźć środek 
ciężkości? Połącz linią końcówki palców z punktem na środku nadgarstka. Punkt 
przecięcia wszystkich linii to środek ciężkości Twojej dłoni.  

 

Ciekawostka: czy człowiek ma Środek ciężkości? TAK  A gdzie u człowieka jest 
punkt ciężkości?  

Środek ciężkości znajduje się w pępku. A zmysł równowagi w uchu.  

 

Kilka ćwiczeń równowagi: 

- „jaskółka” 

- przejście po linie 

- przejście po krawężniku 

- przejście po linii 

- przejście po elipsie stopa za stopą 

 

   

 

 

 


