
 

SPiN Day 2018 z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości 

 

10 listopada 2018, w przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  

12 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie pod opieką nauczycieli chemii 

Pani Eweliny Hermy i Pani Barbary Szajny uczestniczyło w Międzynarodowym Dniu 

Centrów i Muzeów Nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

W tym dniu uczniowie klas 7 i 8 zostali zapoznani z osiągnięciami polskich 

naukowców z ostatniego stulecia za pomocą specjalnie przygotowanych dla nich 

stanowisk z eksperymentami, nawiązującymi do pracy słynnych naukowców. 

Dowiedzieli się, że: 

- Messier 100 to 100 galaktyka spiralna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Ryb. 

Odkrył ją Lewis Swift 10 listopada 1885 r.;  

- 100 dB to poziom natężenia dźwięku motocyklu bez tłumika; 

-Setnym dniem w roku według kalendarza gregoriańskiego jest 10 kwietnia (w latach 

nieprzestępnych); 

-100 jest kwadratem sumy czterech pierwszych liczb naturalnych(1+2+3+4)
2
; 

- oglądaliśmy 100- letni dąb, który został zasadzony w dniu odzyskania przez Polskę 

niepodległości; 

- liczbę 100 w innych systemach liczbowych można zapisać następująco: 

Szesnastkowy [16]: 64; Ósemkowy[8]: 144; Binarny[2]:1100100; Zapis arabski: 

100;Zapis rzymski:C; Notacja naukowa 1e2 

- w ciągu 100 lat światło przebywa w próżni 945 425 495 549 400 km; 

- widzieliśmy jak wygląda widmo 100 watowej żarówki; 

- w ciągu 100 lat Słońce traci około 13 245 100 000 000 000 000 kg swojej masy; 

- 100 pierwiastek w układzie okresowym to  ferm - jest to syntetyczny pierwiastek 

z rodziny aktynowców. Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego fizyka Enrico 

Fermiege; 

- na wysokości poziomu morza (warunki normalne) woda wrze w temperaturze 

100°C; 



-100 km nad Ziemią znajduje się linia Karmana, która jest umowną granicą 

pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną 

Uczniowie biorący udział w eksperymentach to: 

Klasa 7b: Kacper Krząstek, Kacper Cegłowski 

 

Klasa 8b: Weronika Tokarz, Daria Łyczko, Zuzanna Graba, Łukasz Czado, Julia 

Szponar, Emil Stopa, Oliwier Szylar 

 

Klasa 8c: Michał Mazur, Wojciech Urban, Aleksander Dziągwa 

 

Opiekunowie: Ewelina Herma i Barbara Szajna 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 


