
10 цікавих фактів з фізики 

 
Фізика – дивовижна наука. Навіть шкільний курс фізики – це 

джерело цікавих фактів. Але чимало цікавих фактів з фізики, які так і 

залишаються за рамками шкільного курсу! 

 

Фізика довкола нас і стосується всіх аспектів людського життя. Часто 

цікаві факти з фізики пов'язані навіть зі звичними нам речами, і тому ми 

просто не помічаємо неймовірні властивості природи нашого світу. 

 

 

 
 

1. Один з перших винаходів людини, який подолав звуковий бар'єр, був 

звичайний батіг пастухів. Клацання батога це звук, який виникає при 

подоланні його кінчика швидкості звуку, оскільки він рухається настільки 

швидко, то створює ударну хвилю в повітрі. 

У сухому повітрі при t=20°C  
швидкість звуку дорівнює 343 м/с, або 1236 км/год.  

У воді при кімнатній температурі швидкість звуку 1440 м/с. 
У твердих тілах це значення значно більше. 

 

2. Під час кип'ятіння, молекули води в чайнику рухаються зі 

швидкістю близько 2340 кілометрів на годину, що майже в двічі перевищує 

швидкість звуку в повітрі. 
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3. Мало хто знає, що висота Ейфелевої вежі залежить від погоди. У 

сонячну погоду балки з яких складається вежа можуть нагріватись більш ніж 

на сорок градусів і через це під впливом температури вони розширюються. 

Дослідження виявили, що висота вежі коливається на більше ніж десять 

сантиметрів. 

 

 
 

4. Під час надпотужних наземних ядерних вибухів, близько до 

епіцентру може утворюватись розряд блискавки. Однак на відміну від їх 

природних аналогів, блискавок, що утворюються під час грози, ці розряди 

беруть свій початок від землі та підіймаються вгору. Температура в 

блискавки може досягати 30 000 К, що в п’ять разів вище, ніж температура 

поверхні Сонця – 6000 К. 

 

5. Сьогодні у світі з понад 20 000 вивчених видів риб, 300 можуть 

створювати у своєму тілі електрику. Наприклад електричний скат вміє 

генерувати напругу в більше ніж 400 вольт. 

 

 
 

 



 

6. Розміри літака на землі та у повітрі можуть відрізнятись. Доведено 

що довжина винищувача збільшується на один сантиметр, коли його 

швидкість наближується до тисячі кілометрів на годину. 

 

 
 

 

7. Мало хто може собі уявити які фізичні зміни стануться 

на Землі якщо раптово зникне атмосфера. По-перше, температура 

опуститься до -180°C, через це замерзне вся вода, а суша покриється льодом. 

Настане повна тиша і не тільки тому, що загинуть всі тварини та рослини, а і 

з тої причини, що звук не може поширюватись у порожнечі. Небо стане 

чорного кольору тому, що його колір залежить від повітря, а зірки можна 

буде спостерігати навіть вдень. 

 

 
 

8. Вода – єдина речовина, що  вільно зустрічається в природі, щільність 

якої в рідкому стані більше, ніж у твердому. Тому лід не тоне у воді. Саме 

завдяки цьому водойми зазвичай не промерзають до дна, хоча при 

екстремальних температурах повітря це можливо. 
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9. Цікаві факти з фізики можуть стосуватися навіть веселки! Кількість 

кольорів в ній визначив Ісаак Ньютон. Таким явищем, як веселка, цікавився 

ще Аристотель, а перським вченим суть її відкрилася ще в 13-14 столітті. 

Тим не менше, ми керуємося описом веселки, яке зробив Ньютон у своїй 

роботі «Оптика» в 1704 році. Він виділив кольори за допомогою скляної 

призми. Якщо уважно подивитися на веселку, то можна побачити, як кольори 

плавно перетікають з одного в інший, утворюючи величезну кількість 

відтінків. І. Ньютон спочатку виділив п’ять основних: фіолетовий, 

блакитний, зелений, жовтий, червоний. Але вчений володів пристрастю до 

нумерології, і тому захотів привести кількість квітів до містичної цифру 

«сім». Він додав до опису веселки ще два кольори – помаранчевий і синій. 

Так вийшла семибарвна веселка. 

Чому веселка має форму дуги? Сонячні промені, проходячи 

через краплі дощу в повітрі, розкладаються в спектр, бо різні кольори 

спектру переломлюються в краплях під різними кутами. В результаті 

формується окружність – веселка, частину якої ми бачимо з землі у формі 

дуги, а центр окружності лежить на прямій «Сонце – око спостерігача». 

Якщо світло у краплі відбивається два рази, то можна побачити дві веселки.  

 

 
 

10. Чому ми бачимо небо синім? Короткохвильові складові сонячного 

спектра розсіюються в повітрі сильніше, ніж довгохвильові, а синій колір 

знаходиться на короткохвильовому кінці видимого спектру. З аналогічної 

причини під час заходу або світанку небо на горизонті забарвлюється в 

червоні тони. У цей час світло йде по дотичній до земної поверхні, та його 

шлях в атмосфері значно довший, в результаті чого значна частина синього і 

зеленого кольору через розсіювання покидає пряме сонячне світло. 


