
5. Закрий

пляшку.

ТОБІ ПОТРІБНО: 
1 велика пластикова пляшка

1 пуста скляна пляшечка від 

ароматичної есенції

1 склянка 

вода

МАТЕРІЯ ТА СИЛИ

ЯК ПЛЯШЕЧК А С ТАЄ ПІРНАЧЕМ?

СПРОБУЙ!

1. Налий воду в 

склянку.

2. Налий 

трошки води 

у маленьку 

скляну 

пляшечку.

3. Спробуй, чи 

скляна пляшечка 

плаває: поклади 

пляшечку 

(без кришки) 

у склянку із 

водою. Якщо 

вона потоне, 

ти повинна / 

повинен вилити 

трохи води із 

пляшечки.

4. Тепер наповни 

велику пластикову

пляшку водою, 

вона повинна 

бути наповнена 

до шийки. Візьми 

скляну пляшечку 

зі склянки та 

покла-ди її 

отвором донизу 

у пласти- кову 

пляшку.

6. Тепер міцно 

стисни пласти-

кову пляшку 

обома руками.

ЛЕГКЕ

СЕРЕДНЄ
ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
Коли ти стискаєш пластикову пляшку, маленька скляна пляшечка „пірнає” 

вниз пляшки. Коли ти її відпускаєш, вона знову спливає нагору. Ти можеш із 

різною силою стискати пляшку, щоб скляна „пляшечка-пірнач” пірнала та 

знову спливала.     

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
На скляну пляшечку діють дві сили: сила тяжіння, вона притискає пляшечку 

донизу, та виштовхувальна сила, вона витискає її нагору. Коли обидві сили 

однакові, пляшечка плаває нагорі.

Коли ти стискаєш пластикову пляшку, тиск у ній стає більшим. Воду у пляшці 

та у скляній пляшечці стиснути разом нелегко. Але всередині пляшечки, 

крім води, міститься ще й повітря. Повітряна кулька у пляшечці стискається 

сильніше, ніж вода. Тому пляшечка витискає менше води у пластиковій 

пляшці. Коли витискається менше води, виштовхувальна сила меншає, і 

скляна пляшечка більше не плаває, а опускається на дно пластикової пляшки.  

Коли ти відпускаєш, повітря у пляшечці може знову розширитися. Отже, 

виштовхувальна сила знову росте, оскільки пляшечка знову витискає більше 

води. Тому вона витискається нагору та плаває.

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Також пірначі можуть регулювати за допомогою повітря, на яку глибину 

води вони хочуть опуститися. Щоб випливти, вони стискають повітря 

у своєму пірнацькому жилеті. Якщо вони хочуть опуститися вниз, вони 

випускають повітря із пірнацького жилета.  

ДО РЕЧІ:
Пірнач у пляшці був описаний вже більше 350 

років тому італійцем на ім‘я Раффаелло Мажіотті. 

Експеримент, який ти щойно провела / провів, 

відомий у фізиці як „картезіанський пірнач”. 
ПІРНАННЯ 
           ФІЗИКА




