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LEWITUJĄCY GLOBUS
Wiek 14+

PRZYGOTOWANIE:
1. Przymocuj adapter do podstawy globusa, a jego drugi
koniec podłącz do gniazdka elektrycznego. Wciśnij ON.
2. Za pomocą załączonych narzędzi, umieść globus
pomiędzy elektromagnesami. Puść globus i usuń narzędzia
– twój globus lewituje!
3. Jeśli trochę poćwiczysz, będziesz w stanie sprawić, że
globus lata bez narzędzi!

ŚWIATOWE REKORDY

1. USA – Robert Waldow był najwyższym mężczyzną na świecie. Miał 272 cm wzrostu,
czyli wysokość 12 piłek do koszykówki.

2. Nepal – Chandra Dangi był najniższym mężczyzną na świecie. Mierzył 54 cm, czyli
niewiele więcej, niż dwie piłki do koszykówki.
3. Chiny – Najwyższą kobietą na świecie była Zeng Jinlian. Miała 248 cm wzrostu, co
odpowiada wysokości 10 piłek do koszykówki.
4. Meksyk – Najcięższym mężczyzną na świecie był Manuel Uribe, który warzył 560 kg, czyli tyle ile 900 
piłek do koszykówki.
5. USA – Bracia McCrary byli najcięższym bliźniakami na świecie. Razem ważyli 665 kg (czyli tyle ile 1065 
piłek do koszykówki!).

SPORTOWCY

6. Jamajka – Usain Bolt to najszybszy człowiek na Ziemi. Maksymalna prędkość jaką osiąga to 44 km/h 
(prędkość skutera).



7. USA – Mike Powell był światowym rekordzistą w skoku w dal do roku 1991. Skoczył 8 metrów 95 
centymetrów, długość dwóch małych samochodów.
8. Kuba – Javier Sotomayor to człowiek, który skoczył najwyżej: 2 metry 45 centymetrów, na wysokość 
furgonetki.
9. Kenia -  Eliud Kipchoge był pierwszym mężczyzną, który przebiegł maraton (42,195 km) w czasie poniżej 
dwóch godzin.
10. USA – Michael Phelps jest najszybszym pływakiem, osiągającym
prędkość 9,5 km/h.

ŁAKOMCZUCHY

11. USA – Joey Chestnut pobił swój własny rekord w 2020 roku, zjadając 75 hot dogów w 10 minut!
12. Japonia – Takeru Kobayashi wolał pizzę. Pochłonął 62 kawałki tego włoskiego przysmaku w 12 minut!
13. Korea Południowa – Sonya Thomas zdołała połknąć 47 tuzinów ostryg w 8 minut. Oblicz, ile to 
dokładnie jest!

14. USA – Między rokiem 1972 a 2018, Don Gorske zjadł ponad 30 tysięcy Big Mac’ów – 
to prawie dwa na dzień!
15. Francja – Michel Lotito był znany jako Pan Zjem-Wszystko. Pochłonął między 
innymi komputer, 18 rowerów, a nawet samolot.

SMAKOSZE 

16. Szwajcaria – Szwajcarzy pochłaniają najwięcej czekolady na świecie –
rocznie 9 kg na osobę.
17. Norwegia – Norwegowie jedzą najwięcej pizzy. Konsumują 12 pizz na
osobę.
18. Dania – Duńczycy jedzą najwięcej sera na świecie. Rocznie 28 kg na osobę.

19. Meksyk – Meksykanie piją najwięcej napojów
gazowanych – na osobę wychodzi 105 litrów.

20. Czechy – Czesi piją najwięcej piwa, konsumując 146 litrów na osobę.

FUJ!

21. Chiny – Wei Shengchu jest rekordzistą, jeśli chodzi o ilość igieł wbitych w
głowę: 2188.
22. USA -  Francesco Vacca posiada najwięcej kolczyków w języku – 20!
23. Nowa Zelandia – Lucky Diamond Rich to pierwszy mężczyzna, którego
całe ciało jest pokryte tatuażami.



24. USA – Tim Janus jest rekordzistą w najdłuższym beknięciu – 18,1 sekund.
25. Wielka Brytania – Bernard Clemmens zasłynął, dzięki najdłuższemu bąkowi – trwał 2 minuty i 42 
sekundy.

DZIWACTWA

26. Bangladesz – Konok Karmarkar zdołał utrzymać na swoim czole 15 rolek papieru
toaletowego.

27. USA – Buckey Legried posiadał największą kolekcję czapek z daszkiem na świecie: 
109 000!

28. USA – Lee Redmond jest posiadaczką najdłuższych paznokci na świecie
mierzących aż 89 cm.

29. Indie – Har Parkash zdołał zmieścić 496 słomek w swoich ustach.

30. Włochy – Dimitri Panciera ustanowił rekord w największej liczbie gałek lodów
w wafelku – 121!

PECHOWCY

31. Brazylia – Adelir de Carli zaginął, po tym jak próbował polecieć z 1000 balonów 
napełnionych helem.
32. USA – Phil Contos zmarł w wypadku motocyklowym, jadąc bez kasku w 
paradzie protestującej przeciwko obowiązkowym noszeniu kasków.
33. Kanada – Garry Hoy wypadł z okna, próbując udowodnić, że są one nietłukące w 
jego budynku.



34. Wielka Brytania – Darren Bray udusił się, po tym jak założył się, że jest w stanie połknąć burgera w 
całości.
35. USA – Spadochroniarz Ivan McGuire zmarł, po tym jak zapomniał założyć spadochron przed skokiem. 

FARCIARZE

36. Nigeria – Po rozbiciu statku Harrison Okene przeżył 3 dni pod wodą, na głębokości 30 metrów.
37. USA – Roy Sullivan w ciągu swojego życia został trafiony piorunem 7 razy, przeżył za każdym razem.
38. Japonia – Tsutomu Yamaguchi przeżył dwa ataki bomby atomowej w 1945 roku.
39. USA – Mavis Wanczyk wygrał rekordową sumę pieniędzy na loterii – 758,7
milionów dolarów.
40. Serbia – Kiedy jej samolot eksplodował w powietrzu, Vesna Vulovic przeżyła
upadek z 10,000 tysięcy metrów bez spadochronu.

REKORDOWE ZWIERZĘTA

41. Ważący 170 ton płetwal błękitny, jest najcięższym zwierzęciem na świecie.

42. Struś, mierzący 275 cm, jest wyższy od najwyższego człowieka na Ziemi.

43. Ptasznik goliat jest spotykany w Brazylii i jego rozstaw odnóży
mierzy nawet 30 cm.

44. Gepard to najszybsze zwierzę na Ziemi, osiągające prędkość 112 km/h.

45. Ćma Polyphemus może zjeść 86 tysięcy razy więcej niż sama waży.



NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘTA

46. Najbardziej niebezpieczny jest komar tygrysi, który zabija około 750 tysięcy
ludzi rocznie.

47. Australijski wąż tajpan pustynny ma najsilniejszy i najbardziej trujący jad.

48. Krokodyl różańcowy ma najsilniejszą szczękę; jest w stanie zmielić cały
szkielet.
49. Lew atakuje inne drapieżniki, takie jak hieny, gepardy i krokodyle.
50. Ukąszenie mrówki Paraponery wywołuje u człowieka ból trwający 24 godziny.

JAK TO DZIAŁA?

Podpięty pod elektryczność magnes w stelażu zmienia się w
elektromagnes. Dostarcza energię magnetyczną (A), która
popycha magnes w biegunie północnym ku górze. W tym
samym czasie ciężar globu (B) pcha go ku dołowi. Te dwie siły
równoważą się, sprawiając że globus lewituje!

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO. Trzymaj poza zasięgiem dzieci poniżej 14. roku życia. Jest to 
lampa dekoracyjna, nie zabawka. Dokładnie przeczytaj instrukcję przed użyciem. Ostrzeżenie: nie używaj 
dłużej niż 10 godzin z rzędu. Umieść lampę na płaskiej powierzchni. Nie przesuwaj lampy, gdy pozostaje 
włączona. Nie pozostawiaj lampy włączonej, gdy nie używasz jej przez dłuższy czas. 


