Spis treści
Drodzy Czytelnicy!
erdecznie witamy po wakacjach!
Mamy nadzieje, że teraz z nową
energią wezmą się Państwo do
pracy jak również do lektury „Fizyki
w Szkole”. Ale wróćmy na chwile do wakacji. Wielu z was spędziło je nad wodą.
Może to były morza, może jeziora, tego
nie wiem, ale woda była tam tematem
przewodnim. Woda jest też najważniejszą cieczą we Wszechświecie. Jest też
głównym składnikiem organizmów żywych. Fizycy i chemicy często mówią
o jej niezwykłych właściwościach. Nic
więc dziwnego, że nasz niestrudzony
popularyzator zagadnień biofizycznych,
Tomasz Kubiak, poświęcił jej swój artykuł, który otwiera ten numer „Fizyki
w Szkole”.
Następny artykuł poświęcony jest
ciekłym kryształom. Temat ten niestety słabo jest zaznaczony w programie
szkolnym, a właściwie wcale go tam
nie ma. Szkoda, bo ciekłe kryształy są
wszechobecne. Nawet w naszych organizmach jest ich bardzo dużo. Autorka
omawianego artykułu koncentruje się na
opisie różnych faz ciekłych kryształów
i ich właściwości optycznych.
Trzeci z kolei artykuł poświęcony
jest chaosowi. Teoria chaosu i ogólnie
chaos deterministyczny to niesamowicie
prężnie rozwijająca się dziedzina nauki.
Jej rozwój związany jest z pojawieniem
się tanich komputerów. Chaos deterministyczny to ta dziedzina nauki, którą
praktycznie każdy może rozwijać z poziomu własnego fotela i laptopa.
Wspomniane artykuły nie wyczerpują
mnogości tematów poruszanych w tym
numerze. Nie mogło w nim zabraknąć
artykułu o Einsteinie ani o największym
jego poprzedniku Izaaku Newtonie. Dla
miłośników astronomii przygotowaliśmy artkuł o ostatnim zaćmieniu Słońca.
Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
Kończąc, tradycyjnie życzę miłej lektury.
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Biofizyka a niezwykłe właściwości wody  Tomasz Kubiak

Woda nazywana jest często „cząsteczką życia”. Wiele osób nie uświadamia sobie
jednak kluczowej roli, jaką pełni ona w świecie przyrody ożywionej.

Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Ciekłe kryształy – niezwykły stan materii
 Kamila Nowicka

Każdy z nas zna ciekłe kryształy z życia codziennego.
Znajdują się w zegarkach cyfrowych, w monitorach
komputerów i telewizorach. Te niezwykłe materiały
zrewolucjonizowały sposób przedstawienia infor
macji.
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100 rocznica przyznania Nagrody Nobla Einsteinowi za interpretację efektu
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Kształcenie językowe na lekcjach fizyki  Arleta Biegańska
Isaac Newton (1642/43-1727) ciąg dalszy – Na ramionach olbrzymów 
Tadeusz Wibig
Co w fizyce piszczy?
O prędkości  Jerzy Kuczyński

Przeglądając podręczniki szkolne do fizyki, z pewnym zdziwieniem zauważyłem fascynację pojęciem
prędkości. O tym pojęciu znajdziemy w nich bardzo
dużo, chyba zdecydowanie zbyt dużo…
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Zastosowanie teorii równoważnego źródła SEM do obliczania złożonych
obwodów elektrycznych – Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego
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Kompendium astronomiczne – wybrane pojęcia
i zagadnienia – cz. 4  Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski
Częściowe zaćmienie Słońca –10.06.2021 – astronomiczne
wydarzenie czerwca
 Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski
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