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Elektryczność i magnetyzm 
od Gilberta do Volty



1600 Gilbert versorium, elektryki, nieelektryki

1629 Cabeo odpychanie elektryczne

1660 Guericke maszyna elektrostatyczna (kula z siarki),
odpychanie elektryczne i przewodzenie

1705 Hauksbee maszyna elektrostatyczna (kula szklana)

1729 Gray ruch elektryczności (do około 300 m)

1733 Dufay dwa rodzaje elektryczności: szklana i żywiczna 

1739 Desaguliers przewodniki i izolatory

Ważniejsze daty z historii elektryczności



1745 Kleist
Musschenbroek butelka lejdejska
Cunaeus

1746 Watson jeden fluid elektryczny
1747 Franklin jeden fluid elektryczny 

1759 Symmer dwa fluidy elektryczne
1752 Franklin piorunochron
1775 Volta elektrofor

1785 Coulomb F ~ Q1Q2/r2 (1746 Kratzenstein, 
1760 D. Bernoulli, 
1766 Priestley, 
1769 Robison, 
1772 Cavendish)

1791 Galvani elektryczność zwierzęca

1800 Volta napięcie kontaktowy, stos elektryczny

Ważniejsze daty z historii elektryczności



Pierwsze systematyczne badania naelektryzowania ciał
przy użyciu versorium

„elektrykielektryki” : bursztyn, gagat, diament, szafir, opal, ametyst, 
beryl, kryształ górski, rubin, granat, siarka, aurypigment, szkło, 
twarda żywica, sól kuchenna, wosk, błyszcz antymonu, ałun, 
mika...
„nieelektrykinieelektryki”: wszystkie metale, alabaster, agat, marmur, perły, 
kość słoniowa, korale, porfir, szmaragd, chalcedon, jaspis, 
szmergiel, krwawnik, porfir, krzemień, kości, najtwardsze 
drewno (cedr, cyprys, jałowiec)...

William GilbertWilliam Gilbert -- De magnete (1600)



Wczesne graficzne przedstawienia pola Wczesne graficzne przedstawienia pola 
magnetycznegomagnetycznego

Cabeo (1629)

Rohault (1671)

Lana (1692)
Dalencé (1687)Vallemont (1696)



Kula z siarki
Guericke (1660)

Kula szklana
Hauksbee (1705)

Maszyny Maszyny 
elektrostatyczneelektrostatyczne



Różne typy maszyn elektrostatycznych



Próba pomiaru 
prędkości rozchodzenia 

się elektryczności
Paryż 1746 r.



Butelka lejdejska (1745)
Ewald von Kleist (Kamień Pomorski)

Pieter van Musschenbroek
Andreas Cunaeus (Lejda)



„Chcę Panu opowiedzieć o nowym lecz strasznym 
eksperymencie, którego nie radzę próbować; także ja, który 
go wykonałem i przeżyłem dzięki łasce Boga, nie powtórzę
go nawet za całe królestwo Francji. Prowadziłem pewne 
badania nad siłą elektryczności i w tym celu zawiesiłem na 
dwóch błękitnych sznurach jedwabnych rurę żelazną AB, 
która otrzymywała elektryczność przez kontakt z kulą
szklaną obracaną szybko wokół osi i pocieraną przy tym 
rękami. Na drugim końcu B wisiał swobodnie drut 
miedziany, którego koniec znajdował się w okrągłej flaszce 
szklanej D, częściowo wypełnionej wodą; trzymałem tę
flaszkę w swej prawej ręce F, a drugą ręką E starałem się
wydobyć iskry z naelektryzowanej rury żelaznej.”

Musschenbroek do Réaumura,
20 stycznia 1746 r.



„Nagle moja prawa ręka F doznała tak gwałtownego 
wstrząśnięcia, że całe moje ciało odczuło to jakby 
uderzenie piorunem...dłoń i całe ciało są porażone w tak 
straszny sposób, że nie mogę tego wyrazić; jednym 
słowem, sądziłem, że ze mną już koniec... 
Dowiedziałem się tyle o elektryczności, że osiągnąłem 
punkt, gdzie nie rozumiem niczego i niczego nie potrafię
wyjaśnić.”

Musschenbroek do Réaumura, 
20 stycznia 1746 r.



Benjamin Franklin
(1706-1790)



„Materia elektryczna składa się z cząstek 
niezmiernie subtelnych, ponieważ może 
przenikać przez materię zwykłą, nawet 
przez najgęstsze metale z taką swobodą
i łatwością, jakby nie doznawała 
widocznego oporu. Jeśli ktokolwiek 
wątpiłby w to, że materia elektryczna
przenika przez substancję ciał, 
a rozchodzi się tylko po ich
powierzchniach, to przekona go 
prawdopodobnie uderzenie przy 
dotknięciu dużej naładowanej butelki 
lejdejskiej.”

Benjamin Franklin, Experiments and Observations on Electricity (1751)



„Materia elektryczna różni się tym od materii zwykłej, że 
cząstki tej ostatniej nawzajem się przyciągają, a cząstki 
pierwszej nawzajem się odpychają. To właśnie powoduje 
widoczną rozbieżność wypływów elektrycznych. Chociaż
cząstki materii elektrycznej odpychają się nawzajem, to 
jednak są one silnie przyciągane przez każdą inną
materię.
Z tych trzech rzeczy: nadzwyczajnej subtelności materii 
elektrycznej, wzajemnego odpychania się jej cząstek 
i silnego przyciągania między nimi i inną materią, wynika, 
że jeśli przekazać pewną ilość materii elektrycznej masie 
materii zwykłej o jakiejkolwiek wielkości czy długości (która 
jeszcze nie posiada w sobie elektryczności), to materia 
elektryczna rozejdzie się natychmiast równomiernie w całej 
masie.”

Benjamin Franklin, Experiments and Observations on Electricity (1751)



„Zatem materia zwykła jest rodzajem gąbki dla fluidu 
elektrycznego. Gąbka nie nasiąkałaby wodą, gdyby cząstki 
wody nie były mniejsze niż pory gąbki, nasiąkałaby powoli, 
gdyby nie istniało przyciąganie między cząstkami wody 
i cząstkami gąbki, nasiąkałaby szybciej, gdyby przyciąganie 
wzajemne między cząstkami wody nie stawało temu na 
przeszkodzie, gdyż trzeba użyć pewnej siły, aby je od 
siebie odłączyć; wreszcie, nasiąkanie byłoby szybsze, 
gdyby zamiast przyciągania zachodziło wzajemne 
odpychanie między cząstkami wody, które współdziałałoby 
przyciąganiu przez gąbkę. Tak właśnie ma się rzecz 
z materią zwykłą i materią elektryczną.”

Benjamin Franklin, Experiments and Observations on Electricity (1751), cd.



„Ale materia zwykła zawiera ogólnie tyle materii 
elektrycznej, ile może się pomieścić w jej substancji. Jeśli 
dodać jej więcej, to nadmiar pozostaje na powierzchni 
i tworzy to, co nazywamy atmosferą elektryczną; mówimy 
wtedy, że ciało jest naelektryzowane...
Wiemy, że fluid elektryczny jest zawarty w materii zwykłej, 
ponieważ możemy go stamtąd wypompować za pomocą
kuli lub rury. Wiemy, że materia zwykła zawiera tego fluidu 
tyle mniej więcej, ile może go utrzymać, gdyż jeśli dodamy 
go nieco więcej, to nadwyżka nie wchodzi do wewnątrz 
materii, lecz tworzy atmosferę elektryczną. Wiemy wreszcie, 
że materia zwykła nie posiada (ogólnie) więcej materii 
elektrycznej, niż może zawierać, gdyż inaczej cząstki 
niezwiązane odpychałyby się wzajemnie, co czynią stale, 
gdy mają atmosferę elektryczną.”

Benjamin Franklin, Experiments and Observations on Electricity (1751), cd.



„Pomiędzy rozmaitemi przypuszczeniami o naturze płynu 
elektrycznego, dwa są znakomitsze, które w ciągu tey
nauki służyć mogą za zasadę do wytłómaczenia
rozmaitych elektrycznych objawień. Pierwsze podług
Franklina odnosi się do tego początku, że ciała mogą
przyjąć więcéy elektryczności aniżeli do nasycenia ich 
doskonałego potrzeba, przeto okażą znaki działania 
wolnego płynu przez nadmiar czyli w stanie dodatnim; 
mogą znowu mieć go mniéy a wtenczas są
naelektryzowane przez ubyt czyli że są w stanie ujemnym. 
Przypuszczenie to jakkolwiek naturalne, niewystarcza
niekiedy na wytłómaczenie rozmaitych zdarzeń
przyciągania i odpychania i dla tego kładniemy tu podług 
myśli Symmera drugie mniemanie o naturze tego płynu.”
Jan Wolski - Fizyka stosownie do teraźniéyszego stanu wiadomości 
krótko zebrana, Warszawa, 1817 



„Podług niego ziawienia elektryczne są skutkiem 
rozkładu materyi elektrycznéy naturalnie w ciałach
zawartéy. Ta materya składa się z dwóch osobnych 
początków materyalnych, jey płyn udzielny, tworzą te 
dwa początki, razem złączone mocą powinowactwa 
albo attrakcyi wzajemnéy, ale mogą je znowu 
rozłączać jeden od drugiego, różne nasze processa
z ciałami: wtenczas ciało zostawszy przy jednym tylko 
z tych pierwiastkow, dodatnim lub ujemnym, czyli jak 
inni nazywają przy elektrycznosci szklannéy lub
smolnéy, okazuje znaki wolnego płynu.”
Jan Wolski - Fizyka stosownie do teraźniéyszego stanu wiadomości 
krótko zebrana, Warszawa, 1817 





„Siodmy iest piorun: á iest exchalacya gorąca, sucha, tęga, 
zpiekła zapalona chmurę rozrywaiąca, y z impetem z niey 
wypadaiąca. Piorunow iest rozmaita dzielność y skutek; iedne 
złoto tylko smolą y topią, drugie żelazo lub inne metale. Iedne 
palą, drugie tylko rozwalaią y smolą. Te rzeczy twarde kruszą, 
inne rzeczy międkie niszczą, likwory wysuszaią. Co wszystko 
pochodzi z rożnicy chumorow, waporow y exchalacyi ziemnych, 
ktore według wrodzonej nátury, sympatyi lub antypatyi skutki 
spráwuią.
Sposoby uchronienia się piorunu są rożne. Od tych ktore 
czasem pochodzą z násłania od Mocarstwa nad powietrzem, to 
iest biesa, chwalebne są krzyżem S. żegnania, wodą święconą
kropienia, ziela święconego kurzenie, gromnic palenie, 
dzwonienie, modlitw do tego służących mowienie, Swiętych 
Pańskich, Aniołow dobrych wzywanie, iáko większą moc nad 
stworzeniem maiących, niżeli bies dokázywać może. Gdyż bies 
rzeczy Swięconych przez wezwanie Imienia Boskiego, iáko 
przeciwny chwale Boskiey, onych się wzdryga y moc traci...



„Od tych zaś piorunow, ktore pochodzą z náturalnych 
dyspozycyi atmosfery, służą też niektore náturalne sposoby. 
Iáko to zchronienie się od wydmuchu wiatru. Gdyż piorun zá
impetem wiatru leci. Dzwony, z armat strzelania chukiem swoim 
kommocyą czyniąc powietrza, rozrzywaią chmury y rozpędzaią. 
Niektorzy náturalistowie swiadczą iż skora cielęcia morskiego, 
laur, kámień Hyacyntowy przez antypatyą z piorunem, od niego 
broni. Atoli więcey dufać należy Swiątościom. Daleko więcey 
żalowi serdecznemu zá grzechy z aktem miłości Boskiey 
złączonemu dysponuyącemu grzesznika w niebezpieczeństwie 
śmierci.
A nayskutecznieyszy sposob iest niebania się piorunu, wolne 
sumnienie od grzechu ciężkiego y gotowość ná śmierć. Gdyż
iáko złoczyńca słusznie się śmierci, y (iáko mowią) cienia swego 
się boi, a niewinny na żadne postrachy ludzkie nie dba. Ták 
przez łáskę Boską złączony z Bogiem iedynie nádzieię w Bogu 
pokłádaiąc, choćby się świat walił, náturalną boiaźn zwycięża 
mocnieyszą duszy potencyą.”



AbbAbbéé NolletNollet o elektrycznoo elektrycznośści i magnetyzmieci i magnetyzmie



AbbAbbéé NolletNollet o elektrycznoo elektrycznośści i magnetyzmieci i magnetyzmie



AbbAbbéé NolletNollet o elektrycznoo elektrycznośści i magnetyzmieci i magnetyzmie



AbbAbbéé NolletNollet o elektrycznoo elektrycznośści i magnetyzmieci i magnetyzmie



Pole elektryczne według 
Johna Cantona (1766)

Ilustracja teorii wypływów 
Nolleta (1750)

Pole elektryczne według 
Giambattisty Beccarii (1772)



Przyrząd Johna Robisona
do pomiaru siły elektrycznej 

(1769)

Przyrząd Musschenbroeka do
pomiaru siły magnetycznej 

(1754)



Pierwsze Pierwsze elektroskopy ze skalelektroskopy ze skaląą

Bennet (1786)
Nollet (1747)

Henley (1772)



PrPróóby kwantyfikacji elektrycznoby kwantyfikacji elektrycznośścici

Czego miarą jest kąt α rozwarcia listków elektroskopu?
Jaki ma on związek z miarami wydajności maszyn 
elektrostatycznych?
• długość najdłuższej wydobywanej iskry, 
• powierzchnia szkła podlegającego tarciu na jeden obrót koła maszyny, 
• długość standardowego drutu stapianego przez wyładowanie butelki  

lejdejskiej naładowanej przez maszynę, 
• liczba n obrotów koła maszyny potrzebnych do naładowania różnych 

obiektów do tego samego stopnia α

Powoli przekonano się, że kąt α jest miarą „wysokości”
elektryczności, albo „napięcia” T, natomiast n jest miarą
ilości ładunku Q

QQ == C TC T (prawo Volty)



CharlesCharles--Augustin CoulombAugustin Coulomb
(1736(1736--18061806))

Waga skręceń Coulomba (1785)

Henry Cavendish
(1772)

Daniel Bernoulli
(1760)



Wyniki Coulomba zostały zaakceptowane bez 
zastrzeżeń tylko we Francji. Tam też Poisson (1811) 
podał matematyczną postać elektrostatyki.

W innych krajach na ogół uznawano, że wnioski 
Coulomba są nieuzasadnione i wynikają z użycia mało 
zbadanej wagi skręceń. 
Przeciwko prawu 1/r2 wypowiadali się między innymi 
Alessandro Volta i Christian Oersted. Publikowane były 
wyniki mające świadczyć o tym, że siła oddziaływania 
między ładunkami jest typu 1/r. 
Jeszcze w 1836 r. William Harris ogłosił
w Philosophical Transactions pracę, w której twierdził, 
że jego pomiary wykazują nieprawdziwość prawa 
Coulomba.



ElektrycznoElektrycznośćść zwierzzwierzęęcaca

Luigi Galvani (1737-1798)
De viribus electricitatis in motu 
musculari (1791)

„Zgodnie z dotychczas 
poznanymi i zbadanymi 
faktami, jest, jak sądzę, pewne, 
że wewnątrz zwierzęcia 
znajduje się elektryczność, 
której za Bertholonem i innymi 
pozwalam sobie nadać nazwę
elektryczność zwierzęca...”



„Odkrycie zostało dokonane tak. Robiłem sekcję żaby, 
spreparowałem ją tak, jak przedstawia rysunek 
i położyłem na stole, na którym stała maszyna 
elektryczna. Gdy jeden z moich pomocników 
przypadkiem dotknął końcem skalpela bardzo lekko 
wewnętrznych nerwów udowych żaby, wszystkie 
mięśnie stawów zdawały się kurczyć kilkakrotnie, jakby 
były opanowane przez gwałtowne skurcze. Innemu 
pomocnikowi, który nam towarzyszył
w doświadczeniach 
z elektrycznością, wydawało 
się, że zauważył, iż nastąpiło 
to podczas wydobywania 
iskry z maszyny.

Galvani, De viribus electricitatis...(1791)



„Zdziwiony tym nowym zjawiskiem zwrócił mi na to 
uwagę, kiedy miałem zupełnie inne zamiary i byłem 
pogrążony w myślach. 
Ogarnął mnie wtedy wielki 
zapał, żeby to sprawdzić
i zbadać. 
Dotykałem więc końcem 
noża tego lub innego nerwu 
udowego, a w tej samej
chwili jeden z pomocników
wydobywał iskrę z maszyny...”

Galvani, De viribus electricitatis...(1791)



„Przypuszczając, że może te ruchy mogły być
spowodowane nie przez iskrę, lecz raczej przez 
dotknięcie noża, dotykałem nożem tych samych 
nerwów w innych żabach i to mocniej, ale wtedy, gdy 
nikt nie wydobywał iskier. Nie udało się jednak 
zobaczyć żadnych ruchów. Doszedłem więc do 
przekonania, że pewnie do wywołania zjawiska 
potrzebne jest jednoczesne dotknięcie nożem i iskra. 

Zabraliśmy się do 
zbadania tego zjawiska...
i odkryliśmy, że należy je 
przypisać rozmaitym
częściom skalpela, za 
które trzymało się go 
palcami...”
Galvani, De viribus electricitatis...(1791)



Franz Anton Mesmer Franz Anton Mesmer -- magnetyzm zwierzmagnetyzm zwierzęęcycy



Alessandro Volta (1745-1827)

Elektrofor (1775)



„Jakie jest pańskie zdanie o domniemanej elektryczności 
zwierzęcej? Co do mnie, to od dłuższego czasu jestem 
przekonany, że działanie to ma swoje źródło pierwotne 
w metalach stykających się z wilgotnymi ciałami lub 
z samą wodą. Dzięki temu zetknięciu fluid elektryczny 
w ciałach wilgotnych jest party najpierw przez owe 
metale, przez jeden mniej, przez drugi więcej (najwięcej 
przez cynk, najmniej przez srebro). Jeśli wówczas 
przyłożyć nieprzerwany dobry przewodnik, to fluid 
zostaje wprowadzony w obieg. Jeśli nerwy udowe 
spreparowanej żaby stanowią jakąkolwiek część tego 
przewodzącego obwodu, ...to mięśnie lub posłuszne 
nerwom członki zostają wprowadzone w drgania...”
Alessandro Volta, List do Antonio Marii Vassalliego, Giornale Fisico-medico (1794)



„Jeżeli zamiast nerwów służących do ruchów, 
w obwodzie przewodzącym znajdują się nerwy 
smakowe lub wzrokowe, to zostaje wzbudzone 
odpowiednie odczucie smaku lub światła, a te odczucia 
i te ruchy są tym żywsze, im oba użyte metale są
bardziej od siebie oddalone licząc w poniższym 
porządku: cynk, cynfolia, cyna zwykła w płytach, ołów, 
żelazo, mosiądz i brąz o różnym składzie, miedź, 
platyna, złoto, srebro, rtęć, grafit z ołówka...Jest
zupełnie oczywiste, że wszystko tu zależy od metali 
i od różnego ich składu, ponieważ żeby doświadczenie 
się udało, oba metale muszą koniecznie być
niejednakowe. Zamiast więc mówić o elektryczności 
zwierzęcej, miałoby się równe prawo nazywania jej 
elektrycznością metaliczną...”
Alessandro Volta, List do Antonio Marii Vassalliego, Giornale Fisico-medico (1794)



Alessandro Volta (1745-1827)
Pierwsza bateria elektryczna

Eksperymenty zeEksperymenty ze
stosem Volty (1803)stosem Volty (1803)Stos Volty  (1800)Stos Volty  (1800)



Alessandro Volta, List do Sir Josepha Banksa, 20 III 1800 r. (Phil. Trans. 1800)

„Po dłuższym milczeniu, którego nie staram się
usprawiedliwić, mam przyjemność przekazać panu, a przez 
pana - Towarzystwu Królewskiemu, pewne uderzające 
wyniki, jakie uzyskałem przeprowadzając doświadczenia 
nad elektrycznością wywołaną przez zwykłe zetknięcie 
metali różnego rodzaju, lub nawet przez kontakt innych 
przewodników, także różnych od siebie, czy to ciekłych, czy 
zawierających tylko jakąś wilgoć, której zawdzięczają swe 
przewodnictwo. Najważniejszym z tych wyników, 
obejmującym praktycznie wszystkie pozostałe, jest 
zbudowanie przyrządu, który przez swe działanie, to jest 
przez uderzenia, które wywołuje w rękach itd., przypomina 
butelkę lejdejską, lub raczej słabo naładowaną baterię
elektryczną, który jednak działa nieprzerwanie, albo, że jego 
ładunek odnawia się samorzutnie po każdym wyładowaniu;”



Alessandro Volta, List do Sir Josepha Banksa, 20 III 1800 r. (Phil. Trans. 1800)

„przyrząd ten - inaczej mówiąc - ma ładunek niewyczerpany 
albo powoduje nieprzerwane działanie na fluid elektryczny, 
ale poza tym różni się całkowicie od butelki lejdejskiej czy 
baterii, zarówno przez to właściwe mu nieustanne działanie, 
jak i przez to, że zamiast składać się jak zwykłe butelki 
i baterie elektryczne z jednej lub wielu płyt izolujących 
w postaci cienkich warstw ciał uznanych za elektryki, 
a obłożonych przewodnikami, czyli ciałami nazywanymi 
nieelektrykami - jest zbudowany wyłącznie z tych ostatnich, 
wybranych spośród najlepszych przewodników, które 
według powszechnego przekonania są najbardziej odległe 
od natury elektrycznej. Tak, przyrząd, o którym mówię
i który niewątpliwie pana zadziwi, jest tylko zestawieniem, 
w określonym porządku, pewnej liczby dobrych 
przewodników różnego rodzaju...”



„Przygotowuję sobie kilka tuzinów małych okrągłych 
płytek lub krążków z miedzi, mosiądzu lub lepiej 
srebra, około cala średnicy (np. monet) i równą liczbę
płytek z cyny, albo lepiej z cynku, o podobnej wielkości 
i kształcie...Przygotowuję oprócz tego dostatecznie 
dużo krążków z tektury, skóry lub innego porowatego 
materiału, zdolnego do pobrania i utrzymania dużej 
ilości wody, którą krążki muszą być dobrze 
nasiąknięte, aby się doświadczenie udało. Te krążki, 
które nazywam wilgotnymi, czynię nieco mniejszymi 
niż płytki metalowe, żeby nie wystawały poza nie, 
kiedy zostaną między nie włożone.”



„Kładę więc poziomo na stół lub na inną podstawę jedną
z płytek metalowych, np. srebrną, na niej kładę cynkową,
a na tę jedną z płytek wilgotnych, potem drugą srebrną, kolejną
cynkową, na którą kładę znów płytkę wilgotną. Postępuję dalej 
w taki sam sposób, to znaczy składam zawsze płytkę srebrną
i cynkową, to jest zawsze srebro na dole, a cynk na górze lub 
odwrotnie, zależnie od tego jak rozpocząłem, i kładąc między 
każdą parę płytkę wilgotną postępuję tak, aby z wielu takich 
pięter zbudować stos tak wysoki, jaki może się utrzymać nie 
upadając. Gdy już jest tak wysoki, że zawiera 20 do 30 pięter, 
czyli par metali, może już nie tylko powodować wychylenia 
o ponad 10 do 15 stopni w elektrometrze Cavallo, ładować
kondensator przez proste zetknięcie, tak że wydaje iskry itd., 
ale i palcom, które dotykają takiego stosu na obu końcach, to 
jest przy podstawie i wierzchołku, udziela jednego lub kilku 
drobnych uderzeń, które się powtarzają przy ponawianym 
dotknięciu; każde z tych uderzeń jest podobne do tego jakie 
daje słabo naładowana butelka lejdejska...”





Andreas JaszlinskyAndreas Jaszlinsky,, Institutiones physicae pars prima,
seu Physics generalis,, TrnavaTrnava 17561756



Wielka maszyna elektrostatyczna Van Maruma (1799)



Michael Klaus - Naturalis Philosophiae seu Physicae Tractatio altera, Wiedeń 1756 r.



Pierwsze podręczniki fizyki 
po polsku



W drugiej połowie XVIII wieku pojawiły się pierwsze 
oryginalne podręczniki fizyki w języku polskim

• Samuel Chróścikowski - Fizyka doświadczeniami potwierdzona, albo 
doświadczenia fizyczne..., Warszawa 1764

• Józef Rogaliński - Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających..., 
Poznań 1765 (Ks. 1), 1767(Ks. 2), 1770 (Ks. 3), 1776 (Ks. 4)

• Józef Herman Osiński - Fizyka doświadczeniami potwierdzona, Warszawa 1777
• Józef Lisikiewicz - Fizyka czyli wiadomość natury i skutków rzeczy pod zmysły 

podpadających..., Sandomierz 1779 (Ks. 1), 1781 (Ks. 2)
• Jan Michał Hube - Wstęp do fizyki dla szkół narodowych, Warszawa 1783
• Jan Michał Hube - Fizyka dla szkół narodowych. Część I. Mechanika, Kraków 

1792

oraz tłumaczenia
• Fizyka Jana Polikarpa Erxlebena..., tłum. Andrzej Trzciński, Kraków 1788
• Traktat początkowy czyli początki fizyki... Maturyna Jakoba Brissona, tłum. 

Wincenty Choynicki, Wilno 1800







JJóózef Hermanzef Herman OsiOsińńskiski, , Fizyka doświadczeniami potwierdzona, , Warszawa, 1777Warszawa, 1777



Józef Herman Osiński,
Fizyka 

doświadczeniami 
potwierdzona,

Warszawa, 1777
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