
Projekty badawcze dla 
szkół podstawowych
realizowane w ramach 
projektu „Szkoła bliżej nauki”.

Szkolne 
projekty 
badawcze



Szkoła bliżej nauki – stworzenie w  7  gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 

i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia 

do  nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i  uczennic w  zakresie 

przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.
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Szkoła bliżej nauki 
i nauka bliżej szkoły

Zadawanie pytań, definiowanie problemu, stawianie 

hipotezy i  projektowanie działania, które pozwoli 

ją zweryfikować, do tego krytyczna analiza źródeł 

i  interpretacja wyników – choć zdajemy sobie sprawę, 

że to umiejętności niezbędne we współczesnym świecie, 

nadal cierpimy na ich deficyt. Tymczasem to właśnie dzięki 

takim umiejętnościom młode pokolenie ma szansę na 

podejmowanie samodzielnych i mądrych, bo opartych 

na wiedzy, decyzji. Niestety, szkoła nie zawsze nadąża 

za tymi potrzebami i  w niewystarczającym stopniu 

kształtuje myślenie krytyczne. Wyraźne zbieżności 

wymienionych umiejętności z tymi kształtowanymi 

w  warsztacie pracy naukowca skłoniły nas do 

próby wdrożenia pracy metodą badawczą do szkół 

podstawowych.

W ramach projektu „Szkoła bliżej nauki” postawiliśmy 

na zbliżenie edukacji i  nauki w  taki sposób, aby 

nauczyciele wraz ze swoimi uczniami mogli 

przeprowadzić cały proces badawczy pod okiem 

fachowców – naukowców z danej dziedziny. Zanim 

jednak projekt badawczy pojawił się w szkole, przez cały 

rok nauczyciele i uczniowie przygotowywali się do tego 

zadania. Nauczyciele uczestniczyli w cyklu warsztatów, 

dotyczących różnych metod pracy z  uczniami 

i  sposobów wplatania elementów metody badawczej 

w praktykę szkolną. Uczniowie wzięli udział w zajęciach 

w Centrum Nauki Kopernik. Nauczyciele testowali nowe 

metody pracy w  szkołach a  sprawdzone rozwiązania 

wdrażali na swoich lekcjach. Tworzyli własne scenariusze 

zajęć dostosowując poznane metody do potrzeb swoich 

uczniów. Podczas zajęć nauczyciele wraz z  uczniami 

wykorzystywali nowe pomoce naukowe, w  które 

doposażyliśmy szkoły (we współpracy z  partnerami 

projektu). Ponadto część nauczycieli samodzielnie 

stworzyła własne pomoce naukowe. Nauczyciele 

poznali eksponaty dostępne w przestrzeni wystaw 

Centrum Nauki Kopernik i  tworzyli własne plany wizyt 

edukacyjnych.

Wraz ze wszystkimi autorami publikacji 

(nauczycielami, ekspertami, naukowcami i zespołem 

projektowym) pragniemy podzielić się z  Państwem 

tymi doświadczeniami i  zachęcamy do testowania, 

wdrażania, adaptowania tych materiałów a  także 

tworzenia własnych rozwiązań edukacyjnych.

Publikacja zawiera przepis na cztery projeky 

badawcze wraz z aneksem do każdego z nich i 

potrzebną bazą wiedzy.

Beata Jurkiewicz

Projekty, które wspólnie realizowaliśmy w  szkołach, 
zostały opracowane przez naukowców, są częścią 
ich badań. Przedstawiają tematy aktualne i  bliskie 
życiu. Więcej o projektach i ich twórcach przeczytają 
czytelnicy w dalszej części publikacji.
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Przepis na projekt badawczy z uczniami

Projekty badawcze mają wiele wspólnego 

z gotowaniem. Podobnie jak bywa z przygotowaniem 

potrawy, zwłaszcza za pierwszym razem, tak i przed 

przystąpieniem do  realizacji projektu badawczego 

warto mieć dobry przepis i  użyć odpowiednich 

składników we właściwej kolejności. W  tym 

przypadku punktem wyjścia jest cykl metody 

badawczej. Poniższy tekst to jedynie ogólna instrukcja, 

jak poradzić sobie z  projektem. Kiedy znajdziecie 

problem badawczy, który zechcecie zgłębić wraz 

z  podopiecznymi – będziecie uszczegóławiać 

poniższy przepis zależnie od  potrzeb, tematu, 

możliwości, czasu… Tworząc własny plan działania 

pamiętajcie jednak o podstawach.

Od czego zacząć?

Stwórzcie zespół. Zbierzcie grupę chętnych 

uczestników, spróbujcie włączyć także tych mniej 

aktywnych. Dzięki udziałowi w  projekcie być może 

rozbudzą swoje pasje poznawcze i ujawnią skrywane 

talenty. Możecie włączyć w  działania rodziców, 

opiekunów, sąsiadów, seniorów, może naukowca 

albo inną osobę, która wesprze was swoimi 

umiejętnościami, na  przykład technicznymi. 

Pamiętajcie jednak, że najważniejsi są uczestnicy 

i  opiekun – razem tworzycie zespół badawczy. Im 

bardziej wasi podopieczni zaangażują się – będą 

uczestniczyć w  planowaniu prac, pilnowaniu 

kolejnych etapów – tym wartościowszy będzie projekt, 

niezależnie od uzyskanych na koniec wyników.

Etapy cyklu badawczego

PROBLEM

Zapoznajcie członków zespołu z  etapami cyklu 

badawczego – niech będą współodpowiedzialni za 

badania. Następnie znajdźcie problem, który Was 

nurtuje i chcielibyście go zgłębić.

Zróbcie burzę mózgów i  podejmijcie decyzję 

na czym się skupicie – interesuje was problem hałasu 

w  szkole, zanieczyszczenia powietrza w  najbliższej 

okolicy, a może wpływ promieniowania słonecznego 

na wzrost siewek pszenicy?

Skąd brać pomysły? Mogą się wiązać 
z  zainteresowaniami uczestników, problemami 
społeczności lokalnej, codziennymi obserwacjami, 
inspiracjami z  zewnątrz (platformy internetowe 
projekty społeczne, projekty naukowo-obywatelskie), 
kontaktem z  innymi ludźmi (konferencje naukowe, 
kontakt z  naukowcami, rodzicami), obecnie 
trwającymi konkursami.



Wybierz temat, 
który cię nurtuje.

Jakie pytania 
badawcze i problemy 
przychodzą do głowy 
po rozpoznaniu 
tematu? Spisz je!

Sformułuj hipotezę 
naukową, czyli 
przypuszczenie, 
które chcesz 
przetestować. 
Zapisz ją!

Zaplanuj eksperyment, 
który pozwoli 
sprawdzić hipotezę. 
Rozpisz go na etapy, 
potrzebne materiały, 
sprzęt i czas realizacji.

Przetestuj hipotezę, 
czyli przeprowadź 
zaplanowany 
eksperyment.

Zapisuj spostrzeżenia 
i uwagi w trakcie 

eksperymentu. Będą 
pomocne w dalszej 

pracy. A może 
doprowadzą do 

nowych problemów 
badawczych?

Przeanalizuj wyniki 
badań (analizę ułatwi 

umieszczenie 
ich w tabelkach, 

zrobienie wykresów)

Sformułuj wnioski 
 – hipoteza została 

potwierdzona 
czy obalona?

Zbierz wiedzę 
(potoczną, wynikającą 
z własnych obserwacji 
i spostrzeżeń, sięgnij 
do źródeł, np. artykuły, 
książki).

PYTANIE 
BADAWCZE

HIPOTEZA

PROJEKT
DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIE

ZBIERANIE 
INFORMACJI

OBSERWACJE

ANALIZA 
WYNIKÓW

WNIOSKI

PROBLEM

Jeśli zrodziły się 
nowe problemy 

badawcze, 
rozpocznij nowy 

cykl badań!

Podziel się 
rezultatami badań

z innymi, przedstaw 
wyniki w atrakcyjnej 
dla odbiorcy formie.

UPOWSZECH- 
NIENIE 

WYNIKÓW

Jak działa nauka?

Cykl metody badawczej

Pełen cykl to wiele etapów, które składają się na mniej lub bardziej rozbudowany projekt badawczy – coś na co 
naprawdę warto się „porwać”. Jednak na początku przygody z metodą badawcą może być łatwiej wprowadzać 
po kolei poszczególne jej elementy.
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zechcecie zweryfikować jego wyniki?

Na  tym etapie macie możliwość też przeprowadzić 

wstępne obserwacje lub eksperymenty.

PYTANIE 
BADAWCZE

HIPOTEZA

Sformułujcie pytania badawcze, które was 

nurtują i  wynikają z  analizy zebranej przez 

was wiedzy. Zbierzcie je i  zapiszcie. Będą one 

zaczynem do  postawienia hipotezy badawczej, 

którą w  kolejnym etapie projektu badawczego 

zweryfikujecie doświadczalnie.

ZBIERANIE 
INFORMACJI

Poszerzcie wiedzę na  wybrany temat. Zbierzcie 

informacje potoczne oraz wynikające z  waszych 

obserwacji, sięgnijcie do różnych publikacji. Podzielcie 

się pracą, przeszukajcie biblioteki, czytelnie, Internet. 

Możecie wspomagać się wyszukiwarką publikacji 

naukowych jaką jest Google Scholar albo udać się 

do czytelni czasopism naukowych. W sieci dostępne 

są duże bazy danych (roczniki GUS, badania CBOS, 

odczyty IMiGW…). Szukajcie źródeł, które prezentują 

różne podejścia do  tematu. Jeśli macie możliwość, 

porozmawiajcie z  naukowcami. Możliwe, ktoś już 

badał zjawiska, którymi chcecie się zająć. Być może 
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Warto na tym etapie rozdzielić pracę pomiędzy grupy 

– stwórzcie zespoły badawcze do  konkretnych 

zadań, np. wstępnych obserwacji, wysiewania roślin, 

badania określonych zestawów metali, analizy 

wyników. Praca grupowa umożliwi wam wykonanie 

różnych wariantów doświadczenia w  tym samym 

czasie i sprawi, że każdy będzie miał szansę aktywnie 

zaangażować się w projekt.

Koniecznie opracujcie wzory dzienników 

laboratoryjnych. Aby wasze wyniki były miarodajne 

i  porównywalne, powinniście zapisywać je w  tych 

samych jednostkach, a  pomiary czy obserwacje 

należy wykonywać za pomocą ujednoliconej 

metodologii.

Zaplanowaliście doświadczenia, stwórzcie teraz 

listę materiałów i  wyposażenia potrzebnego 

do realizacji projektu, oszacujcie ile i czego będziecie 

potrzebować. Czy czekają was zakupy? Koniecznie 

opracujcie budżet projektu. Rozejrzyjcie się wokół. Być 

może pozyskacie wsparcie, zwracając się o  pomoc 

do naukowców, placówek naukowych, centrów nauki, 

innych szkół. Być może wypożyczą wam sprzęt albo 

nieodpłatnie wykonają analizę. A może ktoś z waszej 

lokalnej społeczności ma hurtownię potrzebnego 

wam sprzętu albo produkuje odpowiednie materiały 

i zechce wam je podarować?

PROJEKT
DOŚWIADCZENIA

Zaprojektujcie doświadczenie, które zweryfikuje 

waszą hipotezę. Przemyślcie, czy jest realne 

do  przeprowadzenia. Doświadczenie może być 

krótkie, ale czasem, zależnie od poruszanego tematu, 

potrzebujemy długotrwałego procesu, trwającego 

wiele miesięcy. Zaplanujcie doświadczenie 

w szczegółach:

• zaznaczcie w  kalendarzu zakładany moment 

rozpoczęcia i od niego planujcie dalsze działania,

• stwórzcie harmonogram z  podziałem na  etapy 

i przewidywany czas ich realizacji,

• uwzględnijcie czas na  opracowywanie wyników 

i ich prezentację.

Sprawdźcie, czy zadania nie kolidują z kalendarzem 

(święta, wakacje, inne dni wolne). Są takie czynności, 

które muszą zostać wykonane w konkretnym czasie 

i nie mogą być przełożone na później – na przykład 

dokładnie tydzień po rozpoczęciu ekspozycji próbek 

na działanie badanego czynnika.

Czym się różni hipoteza badawcza od  pytania 
badawczego? To drugie jest po prostu pytaniem 
i  punktem wyjścia do  dalszych szczegółowych 
badań. Hipotezy badawcze są natomiast czymś 
w rodzaju przypuszczalnych odpowiedzi. Ich główną 
cechą jest jednoznaczność oraz czy są możliwe 
do sprawdzenia. Wyniki obserwacji i eksperymentów 
potwierdzą hipotezę albo ją odrzucą. Co ważne,  
oba przypadki są cenne i  przyczyniają się do  
rozwoju nauki.

Przykład pytania to „Jaki jest wpływ promieniowania 
słonecznego na  wzrost siewki pszenicy? 
„Przykład hipotezy badawczej to „Promieniowanie 
ultrafioletowe o natężeniu w zakresie x-y powoduje 
zwiększenie tempa wzrostu pszenicy”.

Dziennik laboratoryjny to bardzo ważne narzędzie, 
dzięki któremu będziecie mogli na  każdym  
etapie badań przypomnieć sobie, co i  jak zrobiliście 
wcześniej, jakie były wasze spostrzeżenia, 
obserwacje, wstępne wyniki. To rodzaj pamięci,  
która ułatwi wam wyłapywanie ewentualnych 
błędów i korektę dalszego postępowania, a następnie 
analizę wyników, ich interpretację i  wyciąganie 
wniosków. Z  dziennika będziecie przenosić wyniki  
do  programu komputerowego, jeśli zdecydujecie 
się na  bardziej zaawansowane obliczenia, analizę 
wyników i przedstawienie ich za pomocą wykresów.
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mieszkańców waszej miejscowości, pozyskać zgodę 

od  właściciela oczka wodnego na  pobór próbek 

albo zgodę na wykonanie pomiarów stężenia radonu 

w  zabytkowym budynku czy fabryce. Budowanie 

wizerunku waszych działań pomoże wam zyskać 

nowych sojuszników i pozwoli uniknąć ewentualnych 

nieporozumień.

OBSERWACJE

Prowadźcie wnikliwe obserwacje w  czasie 

doświadczeń. Przemyślcie, jakie dane będziecie 

zbierać i do czego będą Wam potrzebne. Opracujcie 

system zbierania i  zapisywania danych tak, żeby 

wszyscy porozumiewali się wspólnym językiem, 

zapisywali dane w tych samych jednostkach.

Nie bójcie się popełniać błędów, jeśli wyjdzie wam 

coś zupełnie innego niż oczekiwaliście – to też jest 

wynik! Zróbcie kolejne powtórzenia albo pomyślcie 

o modyfikacji eksperymentu. Może właśnie jesteście 

na  progu nowego odkrycia? A  może pojawiają się 

wam pomysły na nowe hipotezy badawcze?

DOŚWIADCZENIE

Zwróćcie uwagę na  powtarzanie doświadczeń. Im 

więcej porównywalnych wyników, tym większa szansa, 

że rezultaty będą wiarygodne. Powtórzenie pomiarów 

umożliwia także statystyczną obróbkę danych, co jest 

standardem w metodzie badawczej. Grzegorz Mendel, 

zanim ogłosił wyniki badań nad dziedziczeniem 

cech grochu zwyczajnego, wykonał kilka tysięcy 

pomiarów! Oczywiście kierujcie się indywidualnymi 

możliwościami i potrzebami.

Pamiętajcie, aby do każdego pomiaru ustawić próby 

kontrolne, dzięki którym poznacie tło danego 

zjawiska i później będziecie do niego odnosili wyniki 

z prób eksperymentalnych (badawczych).

Zadbajcie o  budowanie dobrego wizerunku 

waszego projektu. Zainteresujcie nim lokalną 

społeczność. Możecie informować o nim w mediach 

społecznościowych. Przemyślcie, czy wasze badania 

mogą być w  jakikolwiek sposób pomocne lub 

przeciwnie, uciążliwe dla innych albo czy będziecie 

potrzebowali czyjegoś wsparcia. Być może 

będziecie chcieli przeprowadzić ankiety wśród 

Czym jest próba kontrolna a czym eksperymentalna? 
Tę drugą poddaje się badaniu podczas doświadczenia. 
Zależnie od przedmiotu projektu, próbka jest badana 
pod kątem wpływu na  nią obecności dodatkowego 
czynnika lub jego braku (np. brak światła, obecność 
drapieżnika…). Dobór testowanych czynników zależy 
oczywiście od postawionej hipotezy. Próba kontrolna 
jest identyczna z  badawczą, ale nie poddaje jej 
się działaniu wybranego czynnika. Stanowi punkt 
odniesienia w  ocenie, jak przebiega badany proces 
lub zjawisko. Bez niej nie byłoby możliwe prawidłowe 
wnioskowanie – wyniki z próby kontrolnej porównuje 
się wynikami z próby badawczej.

Pokrzepiająca jest świadomość, że często właśnie 
dzięki błędom i  pomyłkom naukowcy dochodzą 
do  epokowych odkryć. Znanym przykładem jest 
odkrycie antybiotyku przez przypadkowy wzrost 
pleśni na  szalkach, na  których miały być hodowane 
bakterie. Okazało się, że w  pobliżu pleśni jest 
zahamowany wzrost bakterii i  właśnie ta obserwacja 
doprowadziła Aleksandra Fleminga do  odkrycia 
antybiotyku.
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powinna ona zawierać wyodrębnione sekcje: wstęp 

przedstawiający tło badań, cel badań, co i jak badaliście 

(opis materiałów i  metod), opracowanie i  graficzne 

przedstawienie wyników oraz wnioski.

Informacje o  zakończonym projekcie możecie 

umieścić w  gazetkach szkolnych, na  blogach 

i funpage’ach, plakaty można powiesić na szkolnych 

korytarzach czy w  instytucjach. Zorganizujcie 

seminarium, na które zaprosicie kolegów, rodziców 

czy sąsiadów i  wspólnie dyskutujcie o  wynikach. 

Możliwe, że pojawi się nowy problem badawczy 

i zakończenie projektu będzie początkiem kolejnego.

dr Magdalena Puczko

Kamil Wachol

ANALIZA 
WYNIKÓW

WNIOSKI

Czas opracować i  przeanalizować dane oraz 

wyciągnąć z nich wnioski.

Do  wykonania obliczeń i  analizy polecamy metody 

cyfrowe. Na  rynku dostępne są pakiety biurowe na 

darmowej licencji. Możecie poprosić o pomoc osoby 

pracujące na co dzień z liczbami, czyli matematyków 

i informatyków. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, 

aby wyniki opracowywać analogowo. Czasami jest 

to łatwiejsze i  lepiej dostosowane do  możliwości 

młodszych uczestników.

UPOWSZECH- 
NIENIE 

WYNIKÓW

Czy udało się wam potwierdzić hipotezę badawczą, 

czy przeciwnie, obaliliście ją? Koniecznie podzielcie 

się rezultatami badań z  innymi. W  świecie nauki 

nieopisane i  niezaprezentowane wyniki, choćby 

najciekawsze, nie mają praktycznie znaczenia. 

Wasze wyniki z  pewnością także nie powinny trafić 

do szuflady. Przedstawcie efekt swojej pracy w formie 

przyjaznej dla innych odbiorców – może być to 

krótki film, infografika, artykuł, plakat czy prezentacja 

multimedialna. Bez względu na  formę prezentacji, 

Podczas jednego z  naszych projektów uczniowie 
analizowali nagranie przedstawiające poruszające 
się rozwielitki. NIektórzy analizowali ścieżkę 
przemieszczania się w  darmowym programie, inni 
zrobili to ręcznie – do ekranu komputera, na którym 
odtwarzali nagranie, przykładali folię, mazakiem 
zaznaczali drogę rozwielitek, a  następnie dokonywali 
pomiarów linijkami.
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Cztery razy projekt

Uczestnicy „Szkoły bliżej nauki” zrealizowali projekt 

badawczy we współpracy z  nauczycielami i  ze 

wsparciem naukowców. Zachęcamy do  realizacji 

podobnych badań. Dzięki temu młodzi ludzie będą 

mieli możliwość wcielenia się w  role naukowców 

i  doświadczenia, na  czym polega praca naukowca 

w praktyce.

Projekty, które proponujemy, są różnorodne 

i  dotyczą różnych dziedzin nauki, a  ich realizacja 

wymaga niekiedy użycia narzędzi cyfrowych 

i  matematyczno-informatycznych. Każdy z  nich 

został zrealizowany, a  więc przetestowany, w  kilku 

szkołach podstawowych. Wszystkie z  nich są 

możliwe do  realizacji zarówno przez młodszych jak 

i  starszych uczestników (rekomendowany wiek to 

12-16  lat) – w  zależności od  możliwości a  także 

potrzeb i  zainteresowań uczestników badania 

można upraszczać lub komplikować. O  szczególnej 

wartości proponowanych projektów badawczych 

świadczy fakt, że zostały one stworzone i  opisane 

przez naukowców. Co ważne, problemy badawcze, 

których dotyczą, są nie tylko aktualne w  świecie 

nauki, ale przede wszystkim bliskie życiu – nawet jeśli 

obiektem badań są malutkie rozwielitki.

W  kolejnych rozdziałach prezentujemy „przepisy” 

na każde z badań. Zawierają one opisy, szczegółowe 

harmonogramy, spis materiałów i  wyposażenia, 

a  także praktyczne komentarze i  sugestie, które 

zebraliśmy w  szkołach realizujących projekty. 

Jednocześnie pozostawiamy w opisach wiele furtek 

dla dziecięcej kreatywności, stawiania nowych 

pytań badawczych, testowania innych hipotez 

czy rozwijania własnych sposobów dochodzenia 

do prawdy naukowej.

Proponowane projekty badawcze*:

• Projekt „Koroduj” dotyczy wszechobecnego 

zjawiska korozji, obejmuje badanie wpływu 

czynników zewnętrznych na wytrzymałość metali 

oraz wpływ produktów korozji na wzrost roślin.

• Projekt „Radon – zmierz to” poświęcony jest 

radonowi i  naturalnej promieniotwórczości. 

Głównym działaniem będzie wykonanie pomiarów 

promieniotwórczości w domu, szkole i okolicy.

• Projekt „Środowisko czyni zwierzę” to próba 

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób środowisko, 

np. obecność drapieżników, kształtuje zachowania 

rozwielitek (Daphnia).

• Projekt „M3 dla pszczoły” poświęcony 

jest owadom i  testowaniu różnych rodzajów 

wypełnienia domków dla pszczół pod kątem ich 

zasiedlania, a także związkom owadów z roślinami.

dr Magdalena Puczko
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Wiek uczestników

Projekt można realizować z uczestnikami od szóstej klasy szkoły podstawowej.

Dowolność miejsca

Do realizacji projektu wystarczy sala z dostępem do okna i parapetu, najlepiej z możliwością wietrzenia 

pomieszczenia. Projekt można realizować wewnątrz i na zewnątrz.

Dowolność czasu

Działania zaplanowane w projekcie nie są ograniczone warunkami pogodowymi ani porą roku – można 

prowadzić je w dowolnym czasie. Warto jednak uwzględnić wpływ czynników zewnętrznych (zmiany 

temperatury, słońce…) w czasie badań.

Czas trwania

Zaproponowany projekt składa się z trzech etapów i na jego realizację w takiej wersji należy przewidzieć 

ok. 4 miesiące przy założeniu, że zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu. To czas potrzebny, żeby próbki 

betonu i próbki metali umieszczone w ziemi zdążyły ulec korozji.

Zależnie od potrzeb i możliwości można realizować działania z jednego, wybranego etapu lub wydłużyć 

czas wszystkich działań, np. wybierając rośliny o wolniejszym wzroście albo przeznaczając więcej czasu 

na obserwacje.

Dostępność sprzętu

Do wykonania projektu nie jest niezbędny specjalistyczny sprzęt (z wyjątkiem multimetru oraz wagi jubi-

lerskiej kieszonkowej), materiały w większości są prostymi i tanimi produktami dostępnymi w każdym 

sklepie budowlanym.

PROJEKT BADAWCZY 
„KORODUJ”

Celem projektu jest przedstawienie zjawiska korozji oraz zwiększenie 

świadomości, jaki wpływ mają czynniki zewnętrzne na  wytrzymałość 

materiałów.
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Korodujący problem

Żyjemy w  świecie pełnym metalu. Z  miedzi 

robi się przewody elektryczne, tytan stosuje się 

w  technologiach kosmicznych, wolfram służy 

do  wytwarzania żarówek. Metal to także złoto czy 

srebro, aluminium (z  niego zrobione są puszki, 

części samochodowe, helikoptery!), żeliwo czy stal 

(używane w  konstrukcji budynków, podwozi 

samochodów czy torów kolejowych).

A metal koroduje i niszczeje. Korozja to powszechne 

zjawisko, z którym spotykamy się w życiu codziennym. 

Jest przekleństwem budownictwa, przemysłu 

samochodowego, chemicznego, energetyki oraz wielu 

innych gałęzi gospodarki. To stopniowe, samorzutne 

niszczenie materiałów zachodzące między ich 

powierzchnią a otaczającym je środowiskiem. Wpływ 

na nią ma wiele czynników, korozję mogą wywoływać 

ropa naftowa, gazy spalinowe, a nawet gazy takie jak 

amoniak, dwutlenek węgla i inne związki chemiczne. 

W  przypadku metali lub stopów (np. pręt stalowy) 

proces korozji będzie zachodził bardzo szybko 

pod wpływem elektrolitu (na przykład słonej wody). 

Korodują i  inne materiały – jak np. beton, ceramika 

(w osłonach bezpieczników elektrycznych), tworzywa 

sztuczne (osłony do  izolowania kabli, rury, uszczelki, 

przewody narażone na  wysokie temperatury lub 

wysokie ciśnienie), kompozyty (np. osłony turbin 

w  maszynach, osłony silnikowe) i  wiele innych, co 

osłabia ich strukturę i wytrzymałość.

Korozja to problem na  tyle poważny, że w  ciągu 

ostatnich kilku dekad byliśmy świadkami wielu 

katastrof budowlanych. W samej Polsce z jej powodu 

tylko w ciągu ostatnich trzydziestu lat doszło do kilku 

tysięcy zagrożeń i awarii. Nie można jej powstrzymać, 

jednak możemy ją spowolnić i chronić się przed nią.

Projekt badawczy – zadania uczestników

Projekt „Koroduj” to wyzwanie badawcze, które 

pozwoli spojrzeć na  otaczający nas świat oczami 

eksperymentatora. Uczestnicy będą mogli 

zobaczyć postępującą korozję, zrozumieć, czym 

jest to zjawisko i jak można chronić materiały przed 

niszczeniem. W czasie realizacji projektu uczestnicy 

będą mieli okazję przekonać się, że chemia jest nauką 

praktyczną, obecną w życiu człowieka na co dzień.

Czy beton czasem rdzewieje?

Co szkodzi trawie?

Co łączy sól i samochód?

„Koroduj”
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Na  drodze eksperymentalnej uczestnicy będą 

poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania: Jak roztwory 

różnych substancji chemicznych wpływają na korozję 

metali? Czy metale ulegają korozji po umieszczeniu 

ich w  betonie? Czy obecność metalu i  produktów 

jego korozji w  glebie wpływa na  wzrost roślin? Czy 

lakier pomoże w walce z korozją? Projekt jest otwarty 

na stawianie dalszych pytań badawczych i testowanie 

nowych uczniowskich hipotez badawczych.

Uczestnicy zbadają korozję różnych rodzajów 

metali – wykorzystają gwoździe, druty, folie lub inne 

przedmioty codziennego użytku. Doświadczenia są 

podzielone na  kilka części: sprawdzanie jak różne 

roztwory wpływają na  korozję próbek metali, jak 

metale ulegają niszczeniu po umieszczeniu ich 

w betonie i jak obecność produktów korozji w ziemi 

wpływa na wzrost roślin.

Przeprowadzone doświadczenia powinny ułatwić 

poznanie różnic pomiędzy metalami a ich położeniem 

w  układzie okresowym pierwiastków, zrozumienie 

czym jest skala pH oraz czym różnią się od  siebie 

kwasy, zasady i  sole. Uczestnicy poznają procesy 

zachodzące dla metali w różnych środowiskach.

Więcej o projekcie

Projekt ma trzy części: metale w roztworach, metale 

w betonie oraz rośliny i metale. Można je realizować 

jako kolejne etapy tych samych badań albo rozdzielić 

i po niewielkich modyfikacjach zrealizować dwa lub 

trzy mniejsze projekty. Wszystko zależy od opiekuna 

i zainteresowań uczestników.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy przejdą przez 

wszystkie etapy pracy metodą badawczą. Każdy 

zespół badawczy powinien zacząć od początku czyli 

zebrać dostępną wiedzę na  temat metali i  korozji. 

Co jest metalem a co nie? Co to jest korozja? Czym 

się różni korozja od  rdzy? Uczestnicy zapoznają się 

z  różnymi metalami i  ich stopami: obejrzą je pod 

powiększeniem, zmierzą ich opór elektryczny, mogą 

również zmierzyć pojemność elektryczną. Później 

zastanowią się nad wyborem przedmiotów do badań 

i  postawią pytania badawcze. Aby znaleźć na  nie 

odpowiedzi, uczestnicy zaplanują i  przeprowadzą 

eksperymenty: poznane metale wystawią 

na działanie różnych roztworów (np. słodka i  słona 

woda czy wodorotlenek sodu). Próbki metali będzie 

trzeba wcześniej zważyć, po jakimś czasie usunąć 

skorodowane części i ponownie zważyć po to, aby 

sprawdzić ubytek ich masy – w ten sposób szacuje się 

w jakim stopniu uległy korozji. Część metali uczestnicy 

zaleją betonem i  takie próbki wystawią na działanie 

różnych roztworów. Część próbek zostanie pokryta 

powłokami ochronnymi (pomalowana np. lakierem). 
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Po kilku tygodniach będzie można rozłupać beton 

i  sprawdzić, co stało się z  próbkami metali i  jak 

warstwa ochronna wpłynęła na proces korozji. Trzeci 

z  zaproponowanych etapów projektu to badanie 

wpływu produktów korozji na  rośliny. Uczestnicy 

będą mogli próbki wybranych metali umieścić w tej 

samej ziemi, w  której będą hodować rośliny (np. 

trawę czy rzeżuchę). Sprawdzą, czy i w  jaki sposób 

obecność metalu wpływa na wzrost roślin*.

Procesowi eksperymentowania towarzyszą 

obserwacje zapisywane w  dziennikach 

badawczych, a  analiza wyników pozwoli uzyskać 

odpowiedź na postawione pytanie.

W  czasie działań projektowych warto dzielić 

uczestników na zespoły – to się sprawdza! Najlepiej 

działają grupy trzy- lub czteroosobowe. Sposoby 

podziału pracy mogą być różne: każdy zespół 

może badać inny rodzaj metalu (np. żelazo, miedź, 

aluminium, stopy metali – stal ocynkowana, stal 

pokryta miedzią) i  umieszczać go w  różnych 

rodzajach roztworów (o  odczynie kwasowym, 

zasadowym, obojętnym, roztworach soli), grupy 

mogą też badać różne rodzaje metali, umieszczając 

je w jednym wybranym roztworze, a później podzielić 

się wynikami obserwacji.

Dla kogo jest projekt, jak go modyfikować?

Proponowane badania można realizować 

zarówno z  młodszymi, jak i  starszymi 

uczestnikami. Eksperymenty, stosunkowo 

łatwe do  przeprowadzenia i  niewymagające 

specjalistycznego sprzętu, z  jednej strony 

uruchamiają pasje badawcze bez względu na  wiek, 

a z drugiej zaś mogą stać się pretekstem do dalszego 

pogłębiania wiedzy u  bardziej zaawansowanych 

uczestników. To opiekun projektu zdecyduje, kierując 

się możliwościami grupy, w jakim stopniu realizować 

projekt i  czy przy okazji prowadzonych badań 

wprowadzić nowe pojęcia chemiczne i  wyjaśnienia 

bardziej skomplikowanych zjawisk.

dr Magdalena Osial

* Próbki zalane w betonie jak i doniczki z  roślinami można 
eksponować na  zewnątrz, np. na  tarasie czy w  ogródku.
To kolejna zmienna, którą można badać – wystawienie 
na  czynniki atmosferyczne: deszcz, zmiany temperatury, 
słońce.

iS
to

c
k



18

Badanie korozji 
w różnych roztworach

Badanie korozji 
w betonie

Badanie korozji 
w ziemi oraz wpływu 
jej produktów na rośliny

przygotowanie + ważenie próbek metali + badanie oporności multimetrem 
pokrywanie części próbek warstwą ochronną, np. lakierem

rozłupanie betonu, 
obserwacja korozji oraz 
porównanie wyników

przygotowanie 
ziemi w naczyniach 
jednorazowych

przygotowanie 
betonu w naczyniach 
jednorazowych (z piaskiem 
itd.)

przygotowanie roztworów: 
soli, kwasowych, 
zasadowych, deszczówki

umieszczanie próbek metali 
w ziemi na kilka dni/tygodni

umieszczenie próbek metali 
w betonie

pomiar pH roztworów

wysiew roślinprzygotowanie roztworów: 
soli, kwasowych, 
zasadowych

umieszczenie metali 
w roztworach na kilka 
dni/tygodni

zalanie betonu z metalem 
przygotowanymi roztworami 
na kilka dni/tygodni

ścieranie skorodowanej 
warstwy i ważenie próbek 
metali

badanie korozji, hodowla 
roślin i obserwacja ich 
wzrostu, badanie wpływu 
produktów korozji na rośliny
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Wiek uczestników

Projekt można realizować z uczestnikami od szóstej klasy szkoły podstawowej.

Dowolność miejsca

Do realizacji projektu wystarczy sala ze spokojnym miejscem z dostępem do światła (np. parapet) – tak, 

aby móc tam rozłożyć na dłuższy czas pojemniki z założonymi hodowlami rozwielitek.

Dowolność czasu

Połowy rozwielitek można prowadzić w dowolnym momencie od wiosny do wczesnej jesieni. Zimą 

rozwielitki są nieaktywne.

Czas trwania

Na realizację projektu w opisanej wersji należy przewidzieć minimum 2-3 miesiące. Zależnie od potrzeb 

i możliwości można realizować działania dodatkowe, testować nowe hipotezy czy rozszerzać badania.

Dostępność sprzętu

Do wykonania projektu nie jest niezbędny specjalistyczny sprzęt, materiały w większości są prostymi 

i tanimi produktami, często będącymi na wyposażeniu szkoły.

PROJEKT BADAWCZY 
„ŚRODOWISKO CZYNI ZWIERZĘ”

Projekt ma na celu zachęcić uczestników do przyjrzenia się indywidualnym 

różnicom w zachowaniu zwierząt i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, skąd 

się te różnice biorą.
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Problem indywidualności

Naukowcy są zgodni, że w  każdej grupie zwierząt 

osobniki różnią się między sobą – czy to wyglądem, 

czy też zachowaniem. Jedne stale ryzykują życiem, 

by zdobyć pożywienie, inne pozostają w  ukryciu 

mimo głodu. Niektóre stale są ruchliwe, inne zdają 

się ospałe. Zaskakująco mało wiemy, jak kształtują 

się te różnice. W jakim stopniu ewolucja determinuje 

zachowanie? Jaką rolę odgrywa informacja 

przekazana od rodziców? Na ile późniejsze 

zachowania kształtowane są przez wczesne 

doświadczenia zwierzęcia? Wiemy, że część z  tych 

różnic zapisana jest w  genach, a  część wynika 

z  wcześniejszych doświadczeń poszczególnych 

osobników – mogą zależeć od przebytych w trakcie 

rozwoju głodu, chłodu, choroby czy napotkanych 

zagrożeń. Wszystkie takie czynniki mogą trwale 

kształtować zachowania zwierząt w  ich dorosłym 

życiu.

Nauka wciąż poznaje wagę takich różnic dla 

ewolucji gatunku i  funkcjonowania całego zespołu 

organizmów, który zwierzęta współtworzą. A  skoro 

nauka przyznaje, że każda rozwielitka czy żaba 

jest inna, powinniśmy to traktować jak wsparcie 

w  naszych dążeniach do  objęcia nas, ludzi, 

prawdziwie zindywidualizowaną opieką – między 

innymi medyczną.

Projekt badawczy – zadania uczestników

Badacze do  tej pory w  niewielkim stopniu zbadali, 

jak czynniki środowiskowe kształtują zachowanie 

indywidualnego zwierzęcia. I  to właśnie będą 

„rozgryzać” uczestnicy projektu, badając rozwielitki 

(Daphnia sp.) – maleńkie, ale dobrze widoczne gołym 

okiem, niemal przezroczyste skorupiaki.

Realizujący projekt przyjrzą się indywidualnym 

różnicom w  zachowaniu zwierząt. Będą 

eksperymentowali i  prowadzili obserwacje 

rozwielitek, poszukując odpowiedzi na  pytanie, 

w  jaki sposób czynniki środowiskowe kształtują 

zachowania małych skorupiaków. Dla rozwielitek, 

tak jak dla innych zwierząt, kluczowe jest 

rozmnożenie się zanim dopadnie je drapieżnik. 

Dlatego uczestnicy zbadają, jak doświadczenie 

obecności zagrożenia (w  postaci obecności 

Kto się boi złotej rybki?

Co wpływa na odwagę?

Dlaczego rozwielitki fikają koziołki?

„Środowisko czyni zwierzę”
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drapieżnika lub tylko jego zapachu) wpływa 

na późniejszą śmiałość i aktywność poszczególnych 

osobników. Aby to sprawdzić, można posłużyć 

się drapieżnymi larwami wodzienia (Chaborus 

sp.), można zasymulować obecność zagrożenia, 

wykorzystując wodę, w  której wcześniej pływała 

ryba, najlepiej karaś (Carassius auratus, tzw. złota 

rybka). Uczestnicy sfilmują zachowania rozwielitek 

i przeanalizują nagrania, ale najpierw ruszą w teren 

i  przyjrzą się tym maleńkim zwierzętom oraz ich 

współmieszkańcom w  zbiorniku wodnym – ich 

naturalnym środowisku.

Więcej o projekcie

Rozwielitki żyją m.in. w  jeziorach, starorzeczach, 

śródpolnych zbiornikach wodnych i  miejskich 

sadzawkach. Odżywiają się, odfiltrowując 

z  wody jednokomórkowe glony – jeśli woda jest 

przejrzysta, to najpewniej dzięki rozwielitkom. 

Same są podstawowym pokarmem dla wielu ryb 

i dlatego, jako ogniwo łączące glony (producentów) 

z  konsumentami wyższych rzędów, są ważnym 

elementem ekosystemów, w których żyją*.

Dlaczego warto badać akurat rozwielitki? Są 

wdzięcznym obiektem badawczym – łatwym 

w  hodowli. Ponieważ są przezroczyste, dobrze 

widać wypełniony glonami przewód pokarmowy 

i jaja w komorze lęgowej samicy, a pod binokularem 

również bijące serce, ruch oka i odnóży filtrujących 

wodę. Zwykle rozmnażają się partenogenetycznie 

– bez udziału samców, samice rodzą genetycznie 

identyczne córki*. Badając osobniki pochodzące 

od jednej samicy, z jednego „klonu”, możemy założyć, 

że obserwowane różnice między osobnikami 

są wynikiem różnic środowiskowych a  nie 

genetycznych. To ogromnie ułatwia prowadzenie 

badań i interpretację wyników.

Uczestnicy rozpoczną badania od  połowów 

rozwielitek. Ten etap to pojedyncza wyprawa 

* Rozwielitki są filtratorami – odżywiają się odcedzoną 
z  toni wodnej zawiesiną jednokomórkowych glonów, 
pierwotniaków i  związanych z  nimi bakterii. Funkcję 
aparatu filtracyjnego pełni kilka par krótkich odnóży 
nieustannie poruszających się i  tworzących przepływ 
wody pod klapami okrywającego rozwielitkę pancerza. 
Efektem takiego ich odżywiania się jest rzeczywiste 
filtrowanie wody i większa jej przejrzystość. Rozwijająca 
się populacja rozwielitek potrafi kontrolować zakwity 
glonów w zbiorniku.

* Kiedy warunki środowiska pogarszają się (na przykład 
jesienią, gdy robi się zimno i brakuje pokarmu) samice 
zaczynają dodatkowo rodzić samców, którzy zapłodnią 
jaja przetrwalne. Zamknięte w ochronnej kapsule jaja 
mogą czekać na swój czas nawet setki lat.
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w  terminie od  wiosny do  wczesnej jesieni (póki 

zwierzęta są aktywne). W  wybranej okolicy trzeba 

będzie znaleźć zbiornik wodny i  zabrać ze  sobą 

wiadro, kasarki (siatki jak na  motyle) i  kuwety. 

Uczestnicy złowią drobne zwierzęta bezkręgowe – 

mogą kryć się w przybrzeżnej roślinności, w osadach 

dna lub w  toni wodnej przy brzegu. Jeśli znajdą 

wśród nich rozwielitki, świetnie! W  zamykanych 

pojemnikach z  wodą zabiorą ich kilka lub 

kilkanaście i  rozpoczną hodowlę w  dużych słojach, 

najlepiej na  parapecie. Będą je karmić drożdżami 

i  prowadzić obserwacje zachowań rozwielitek. 

Na  tym etapie trzeba będzie sformułować pytania 

o  zróżnicowanie zachowań zwierząt, czynniki 

wpływające na  nie, przyczyny takich lub innych 

reakcji. Uczestnicy spróbują również sformułować 

przypuszczalne odpowiedzi w  taki sposób, by 

stały się możliwymi do  przetestowania hipotezami. 

Przykładowa hipoteza może brzmieć: rozwielitki, 

które jako młode miały kontakt z  drapieżnikiem, 

będą w dorosłym życiu mniej śmiałe od rozwielitek, 

które tego kontaktu nie miały. Następnie uczestnicy 

będą weryfikować hipotezy w  eksperymencie – 

poddadzą rozwielitki ekspozycji na wybrany czynnik 

środowiskowy, w  przypadku powyższej hipotezy 

na obecność drapieżnika*.

Kolejnym etapem prac badawczych będzie rejestracja 

zachowań rozwielitek, analiza otrzymanego obrazu 

i  analiza danych oraz opracowanie i  prezentacja 

* Innym badanym czynnikiem może być ograniczenie 
ilości pokarmu. W  tym przypadku kluczowe będzie 
precyzyjne odmierzanie jedzenia tak, by zwierzęta 
doświadczyły umiarkowanego, ale nie skrajnego głodu. 
Rozwielitki z grupy kontrolnej nie będą głodzone.
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Jednym z  etapów projektu jest analiza zdjęć 

rejestrujących ruch rozwielitek pod wpływem 

badanych czynników środowiskowych oraz analiza 

danych. Jest to moment, w  którym możliwe jest 

stopniowanie trudności projektu. Analizę można 

wykonać odręcznie na  folii przyłożonej do  ekranu 

komputera i  narysować na  niej trajektorię ruchu 

rozwielitek, a  następnie opisać to, co widać 

na  stworzonych w  ten sposób rysunkach. Można 

też wykonać analizę automatyczną z  użyciem 

nieodpłatnego programu komputerowego ImageJ, 

co polecamy starszym uczestnikom – będą mogli 

dzięki temu rozwinąć umiejętności posługiwania się 

narzędziami informatycznymi. Starszym polecamy 

także opracowanie danych i  przygotowanie 

wykresów w programie Excel.

dr Barbara Pietrzak

wyników. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie 

w harmonogramie oraz w załączonych materiałach.

Jak modyfikować projekt?

Połowom rozwielitek może towarzyszyć nauka 

rozpoznawania innych zwierząt zamieszkujących 

zbiornik, a  także wykonanie pomiarów temperatury 

wody czy zasolenia. Jeśli w  waszej okolicy nie 

ma zbiornika wodnego, udajcie się po rozwielitki 

do sklepu – nietrudno je znaleźć, kupują je akwaryści.

Przygotowanie Eksperyment

Połowy

Obserwacja

Stawianie pytań

Planowanie

1

2

3

4

Ekspozycja

Test

Analiza

Prezentacja

5

6

7

8

Pamiętajcie o  kontrolnych rozwielitkach! Losowo 
wybierzcie, które osobniki będą eksponowane, a które 
posłużą jako próba kontrolna. Dzięki próbie kontrolnej 
(rozwielitkom nie poddawanym eksponowaniu na 
wybrany czynnik środowiskowy, ale traktowanym 
w  ten sam sposób jak pozostałe) będzie można 
później porównać wyniki i wyciągnąć wnioski z badań 
w naukowy sposób.



„Daphnia zjada glony, a ją zjada ryba. 
(…) Choć wygląda niepozornie, Daphnia 
posiada szeroki wachlarz odpowiedzi na 
to, co się w środowisku dzieje. Potrafi 
zareagować na obecność drapieżnika, 
może rosnąć większa, tworzyć długie 
hełmy, kolczaste tarcze, żeby nie zniknąć 
w paszczy drapieżnika bezkręgowego…” 
(fragment z wystąpienia Barbary Pietrzak 
w czasie półfinału FameLab Polska 2014).
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Wiek uczestników

Projekt jest odpowiedni dla uczniów z klas 7-8 szkoły podstawowej oraz liceum. W przypadku pracy 

z  młodszymi uczestnikami opiekun projektu może wykonać samodzielnie etap wytrawiania płytek, 

a  analizę odczytów przeprowadzić bez użycia komputerów. Przy pracy z  ambitnymi uczestnikami 

można dodatkowo stworzyć histogramy otrzymanych wyników lub własną krzywą kalibracyjną.

Dowolność miejsca

Konieczny jest dostęp do  sali z  oknami, które można szeroko otworzyć albo do  sali z  wyciągiem. 

Przy wytrawianiu w  zasadzie sodowej obowiązkowo trzeba się zabezpieczyć – wykorzystywana 

zasada będzie stężona i  podgrzana, konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy tego 

typu oparach. Ekspozycja detektorów może być przeprowadzona w dowolnym miejscu – w szkole, 

mieszkaniu, piwnicy…

Dowolność czasu

Zaplanowane działania nie są ograniczone warunkami pogodowymi ani porą roku – można prowadzić 

je w dowolnym czasie. Warto wiedzieć, że stężenie radonu w pomieszczeniach zmienia się w ciągu roku 

(zimą jest go najwięcej), można więc projekt powtarzać co kwartał i spróbować zaobserwować zmiany.

Czas trwania

Ekspozycja płytek PADC – trwa 3 miesiące. Pozostałe działania, czyli rozpoczęcie prac oraz późniejsze 

wytrawianie płytek i analizę, można wykonać w ciągu miesiąca – to zależy od harmonogramu zajęć.

Dostępność sprzętu

Do  wykonania projektu niezbędne jest szkiełko kalibracyjne* oraz płytki PADC**. Przydatny będzie 

dostęp do  komputerów z  programem ImageJ*** oraz Gnumeric**** (oba są bezpłatne), zamiast 

Gnumerica można skorzystać z innego arkusza kalkulacyjnego.

* Szkiełko kalibracyjne (mikrometryczne) to naniesiona na szkło bardzo drobna skala. Pozwala na zmierzenie 
rozmiarów bardzo małych obiektów widzianych pod mikroskopem, rzędu dziesiątek mikrometrów.

** Można je nabyć za pośrednictwem www.rncheck.com/padc

*** Do pobrania ze strony www.imagej.nih.gov/ij/download.html

**** Do pobrania ze strony www.gnumeric.org

PROJEKT BADAWCZY 
„RADON – ZMIERZ TO”

Celem projektu jest zrozumienie, czym jest radon oraz z czego 

wynikają różnice w poziomach stężenia radonu w różnych miejscach.
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Czy słyszałeś o Czarnobylu?

A o radonie? Wdychasz go codziennie…

Jak często wietrzysz mieszkanie i jak to się ma do promieniowania?

„Radon – zmierz to”

chociaż w  poszczególnych przypadkach może się 

to mocno zmieniać. Wiedza o  radonie jest ważnym 

punktem odniesienia w  dyskusji o  poziomach 

promieniowania (np. z elektrowni jądrowej) ponieważ 

pozwala zinterpretować podawane w  mediach 

informacje. Jeśli przeczytamy wiadomość o poziomie 

promieniowania 3  mSv/h – nie wiemy, czy to 

dużo, czy mało*. Ale wystarczy spojrzeć na  wykres 

pokazujący, ile dostajemy promieniowania z różnych 

źródeł, naturalnych i sztucznych, by móc zrozumieć, 

co wynika z takiej informacji.

Rodzaje promieniowania wymienione 

na grafie (na następnej stronie):

• kosmiczne – naturalne, dociera do  Ziemi 

z  przestrzeni kosmicznej (m.in. z  reakcji 

termojądrowych zachodzących na Słońcu);

Problem z promieniowaniem

Więcej osób słyszało o  Czarnobylu niż o  radonie, 

tymczasem zamieszczony dalej wykres pokazuje, że 

gaz, którym oddychamy, jest głównym czynnikiem 

narażenia na promieniowanie jonizujące! Stanowi on 

aż 70% efektywnej dawki promieniowania naturalnego, 

jaką otrzymuje mieszkaniec Polski. Radon jest uznany 

przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za drugi 

po paleniu tytoniu najistotniejszy czynnik mający 

wpływ na  powstawanie nowotworów narządów 

układu oddechowego – jeśli występuje w  wysokim 

stężeniu. Co ciekawe, jego stężenie w  powietrzu 

zmienia się i  zależy od  wielu czynników, m.in. 

od  budowy geologicznej podłoża (w  jakim miejscu 

Polski mieszkasz?), rodzaju materiałów budowlanych, 

z  których zbudowano dom (żyjesz w  drewnianej 

chacie czy w  bloku z  wielkiej płyty?), wysokości, 

na której wykonuje się pomiar (mieszkasz na parterze 

czy na  ostatnim piętrze?), zwyczajów domowników, 

które wpływają na intensywność i częstość wietrzenia 

pomieszczeń (wychodzisz z psem na spacer? Śpisz przy 

otwartym oknie?). Jeśli uśrednimy wyniki pomiarów 

to okazuje się, że w  Polsce radon stanowi 36% 

łącznej dawki ze  wszystkich źródeł promieniowania, 

* Przykładowe poziomy promieniowania:

• Lot przez Atlantyk – 0,08 mSv
• Badanie rentgenowskie klatki piersiowej – 0,014 mSv
• Tomografia komputerowa głowy – 1,4 mSv
• Poziom, przy którym można zaobserwować zmiany 

w komórkach krwi – 1000 mSv

Źródło: 
https://www.gov.uk/government/publications/
ionising-radiation-dose-comparisons/ionising-
radiation-dose-comparisons (dostęp 29.07.2019)
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• wewnętrzne – naturalne, z  radioizotopów 

znajdujących się w naszym organizmie (np. potasu 

K-40, który przyjmujemy razem z  produktami 

mlecznymi);

• gamma – naturalne, wytwarzane w  wyniku 

rozpadów izotopów promieniotwórczych 

w skorupie ziemskiej, jak uran, tor, rad;

• toron – naturalny izotop radonu (jądro radonu 

składa się zawsze z  86  protonów, ale może 

się różnić liczbą neutronów – mówimy wtedy 

o  izotopach radonu. Mówiąc „radon” mamy 

na  myśli radon-222  (86  protonów i  136 

neutronów – 222  nukleony), toron to nazwa 

zwyczajowa radonu-220  (86  protonów 

i 134 neutrony – 220 nukleonów);

• źródła sztuczne – dawne wybuchy jądrowe, 

przedmioty powszechnego użytku, awaria czarno-

bylska, zastosowanie medyczne (prześwietlenia 

RTG, tomografie komputerowe, medycyna 

nuklearna).

Projekt badawczy – zadania uczestników

W  ramach proponowanego projektu uczestnicy 

wykonają pomiary radonu w  domu, szkole, okolicy. 

Sprawdzą, jakie jest jego stężenie w miejscach, gdzie 

dużo przebywają i  zastanowią się, skąd wynikają 

różnice w  pomiarach. W  tym celu w  wybranych 

punktach pomiarowych uczestnicy wystawią 

na  działanie radonu niewielkie, plastikowe, 

przezroczyste płytki PADC* – cząsteczki alfa powstałe 

w rozpadzie radonu zderzają się z powierzchnią płytki 

i  uszkadzają wiązania chemiczne. Po zakończeniu 

ekspozycji uczestnicy wytrawią płytki – umieszczą 

je w  roztworze zasady sodowej**. Dzięki temu 

uszkodzenia spowodowane przez cząsteczki alfa 

będzie można zaobserwować pod mikroskopem 

jako otwory. W  czasie analizy zdjęć będzie można 

ustalić liczbę otworów powstałych na  powierzchni 

(ewentualnie ich kształty i  rozmiary), co pozwoli 

wnioskować o  tym, jakie było stężenie radonu 

w miejscu ekspozycji płytki.

Więcej o projekcie

Projekt badawczy należy zacząć od zebrania wiedzy, 

którą posiadają uczestnicy na temat promieniowania, 

jego rodzajów oraz źródeł. Z tak ogólnego poziomu 

można przejść do  rozmowy o  radonie – czym jest, 

gdzie występuje, jaki ma wpływ na  ludzki organizm, 

jak można się przed nim chronić i dlaczego. Czy radon 

jest dla nas zagrożeniem? Jaki poziom stężenia jest 

bezpieczny? Od czego zależy? To etap stawiania pytań 

badawczych. Od niego można przejść do głównego 

zadania w  projekcie – wykonania pomiaru stężenia 

Udział różnych składowych promieniowania w średniej 
rocznej dawce efektywnej otrzymywanej dla 
przykładowego mieszkańca Polski. Jednostka mSv 
(milisiwert) oznacza dawkę promieniowania, wyrażoną 
jako ilość energii pochłoniętej przez materię podzieloną 
przez masę tej materii, 1 Sv = 1 J/1 kg i  służy ocenie 
oddziaływania promieniowania na  organizmy żywe. 
1 siwert to jeden dżul przez jeden kilogram.

Źródło: Raport roczny Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki za 2015 rok (http:www.paa.gov.pl)

* PADC – poliwęglan allilo diglikolowy (CR-39)

** Zasada sodowa (NaOH, ług sodowy) to żrąca, 
silnie zasadowa substancja, spotykana w  domach 
jako środek do przeczyszczania rur (tzw. kret). 
W  trakcie pracy z  nią należy zachować szczególną 
ostrożność!
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radonu w  wybranych przez uczestników miejscach. 

Jedna z  popularnych metod pomiaru wykorzystuje 

płytki PADC, które odpowiednio przygotowane należy 

zostawić w miejscu pomiaru na około trzy miesiące 

– czyli dokonać ekspozycji. W tym czasie cząstki alfa 

emitowane przez radon uszkadzają płytki. Im więcej 

takich śladów (na  tym etapie niewidocznych), tym 

większe stężenie radonu w badanym miejscu, dlatego 

płytki nazywamy detektorami. Pytanie, jak uwidocznić 

ślady uszkodzeń i jak je później policzyć?

Aby uwidocznić uszkodzenia uczestnicy wytrawią 

detektory – umieszczą na  kilka godzin płytki PADC 

w  garnku ze  stężonym roztworem podgrzanej 

do  90 °C zasady sodowej (NaOH). Jednym z  zadań 

badawczych będzie wcześniejsze przetestowanie 

sprzętu do wytrawiania (garnek z zasadą sodową, płyta 

grzewcza) pod kątem utrzymywania przez dłuższy 

czas (około półtorej godziny) stałej, podwyższonej 

temperatury wody. W miejscach, w których podczas 

ekspozycji przeszła przez płytkę cząstka alfa, w czasie 

wytrawiania pojawią się otwory. Po tym procesie 

uczestnicy policzą otwory – dokonają odczytu 

detektorów. W tym celu można wykorzystać mikroskop 

ze szkolnej pracowni lub zbudować go ze smartfonu. 

Opcji jest wiele, a decyzję warto zostawić uczestnikom. 

W  każdym przypadku wytrawionym płytkom należy 

wykonać zdjęcia pod powiększeniem.

Ostatni etap to analiza uzyskanych wyników. Można 

do  tego celu korzystać na  przykład z  darmowego 

programu do  analizy obrazu jak ImageJ (analiza 

zdjęć spod mikroskopu). Przyda się również dowolny 

arkusz kalkulacyjny, jak Excel czy Gnumeric (analiza 

otrzymanych wyników, rysowanie wykresów itd). 

Wynikiem, który powinni uzyskać uczestnicy, będzie 

liczba otworów na płytkach na milimetr kwadratowy. 

Dzięki temu będzie można zorientować się, który 

detektor znajdował się w miejscu o wyższym stężeniu 

radonu niż pozostałe. Żeby uzyskać konkretną 

Aby zabezpieczyć detektory na czas 
ekspozycji, plastikowe płytki należy 
ostrożnie umieścić w styropianowym 
kubku, a ten zakryć np. chusteczką.
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odpowiedź na  pytanie o  dokładne stężenie, można 

będzie skorzystać z  zamieszczonego w  aneksie 

wykresu kalibracyjnego (znajduje się na str. 109)  

albo – co może być szczególnie atrakcyjne dla 

uczestników – porozumieć się z instytucją naukową, 

która dokona wzorcowych ekspozycji na  radon, 

dzięki czemu przygotujemy swoją własną krzywą 

kalibracyjną.

Przykładowe hipotezy do  sprawdzenia w  czasie 

projektu badawczego:

• stężenie radonu będzie większe na  niższych 

piętrach, w szczególności w piwnicach;

• średnie stężenie radonu nie będzie wyższe niż 

średnie stężenie w  Polsce (chyba, że projekt 

odbywa się na Śląsku);

• stężenie radonu będzie się zmieniać w zależności 

od materiału, z którego wykonany jest budynek;

• parametry trawienia i  ustawienia mikroskopu 

wpływają na ostateczny wynik.

Dla kogo jest projekt, jak go modyfikować

Badania mogą stać się pretekstem do  dalszego 

pogłębiania wiedzy z  zakresu fizyki, a  także 

informatyki. Projekt nie wyklucza udziału młodszych 

dzieci, a o zakresie zagadnień poruszanych podczas 

jego realizacji zadecyduje opiekun projektu znający 

możliwości swoich podopiecznych. Temat naturalnej 

promieniotwórczości, która dotyka każdego z  nas 

oraz badanie promieniotwórczości we własnym 

domu czy szkole mogą okazać się ciekawe 

i inspirujące dla każdego, niezależnie od wieku.

Dariusz Aksamit

Powstawanie radonu

Radon (Rn) powstaje w wyniku przemian 

radioaktywnych w szeregu promieniotwórczym. 

Pierwszym elementem szeregu jest uran (U).

86 222

91 234

88 226

90 234 90 234

92 23492 238
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Wiek uczestników

Projekt można realizować z uczestnikami od czwartej klasy szkoły podstawowej.

Miejsce

Do realizacji projektu niezbędne jest bliskie sąsiedztwo terenu zielonego (zamieszkałego przez owady) 

oraz wolna przestrzeń do ustawienia domków dla owadów i rabat.

 Kiedy realizować (jesień – wiosna)

Przygotowanie do realizacji części badawczej projektu (np. poznawanie ekologii zapylaczy, budowa 

domków dla owadów, programowanie mikrokomputerów) można wykonywać jesienią i  zimą. 

Przygotowanie rabat kwietnych należy rozpocząć w  lutym, aby rośliny zdążyły się rozwinąć do 

momentu wystawienia domków na zewnątrz (marzec).

Obserwacje owadów można rozpocząć pod koniec zimy, a na pewno warto je rozpocząć przynajmniej 

na początku wiosny.

Czas trwania

Na realizację w  prezentowanej przez nas wersji należy przewidzieć około 6 miesięcy. Zależnie od 

potrzeb i  możliwości można realizować działania dodatkowe, testować nowe hipotezy, rozszerzać 

badania.

PROJEKT BADAWCZY 
„M3 DLA PSZCZOŁY”

Projekt ma za zadanie określić przydatność materiałów użytych do budowy 

domków dla owadów oraz ocenić przydatność różnych kwitnących gatunków 

roślin jako bazy pokarmowej dla dziko występujących pszczołowatych 

w ekosystemie miasta. Ważnym celem projektu będzie zweryfikowanie typu 

budowy domków pod kątem temperatur panujących w  nich, jako jednego 

z głównych czynników warunkujących zasiedlanie domków przez owady.
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Problem (braku) pszczół

Owady, w tym zapylające*, pełnią kluczowe funkcje 

w  ekosystemach (zapylają rośliny), utrzymując 

zarówno różnorodność biologiczną dzikich roślin, jak 

i produkcję rolniczą. Na całym świecie odnotowuje 

się spadki w  liczebności pszczół i  pszczołowatych 

– przez pasożyty, choroby, utratę siedlisk, brak 

pożywienia (w wyniku zmian w  sposobach uprawy 

zanikają niektóre rośliny), zmiany klimatyczne, 

środki ochrony roślin (insektycydy, herbicydy), 

zanieczyszczenie środowiska…

Na świecie żyje około 25 tysięcy gatunków dzikich 

pszczół, a w faunie Polski jest ich ponad 460 gatunków. 

Wśród nich większość stanowią pszczoły samotnice. 

Ich nazwa wzięła się stąd, że w  przeciwieństwie 

do owadów socjalnych (zakładających gniazda 

składające się z  całej rodziny, jak trzmiele czy 

pszczoły miodne), każda samica zakłada wiele gniazd 

pojedynczych. Zresztą, pszczoły samotnice stosują 

zróżnicowaną strategię życiową (czyli sposób życia) 

– zakładają gniazda w  odmiennych środowiskach, 

wybierają różny materiał do budowy gniazda (ziemia, 

przetrawione drewno, liście roślin), zjadają inne 

rodzaje pożywienia (nektar i/lub pyłek roślinny). 

W  ekosystemach miasta najczęściej spotykane są 

murarki, pszczolinki i  lepiarki. Aby zapewnić im 

dogodne warunki życiowe, niezbędne jest zadbanie 

o właściwe siedliska, czyli miejsca, w których owady 

będą miały schronienie, będą mogły się rozmnażać 

i  znajdą odpowiedni pokarm. To właśnie dlatego 

w  miastach projektowane są rabaty i  łąki kwietne 

(źródło pożywienia), którym powinny towarzyszyć 

potencjalne miejsca gniazdowania.

Obecnie w  światowej literaturze pojawiają się 

informacje jedynie o  tym, że dziko występujące 

owady (w tym pszczoły) chętnie korzystają z  hoteli 

dla owadów w  warunkach miejskich. Natomiast 

brakuje informacji o  przydatności różnych typów 

materiałów użytych do budowy takich domków. 

Kolejnym aspektem jest atrakcyjność samych 

Bez kogo nie byłoby truskawek i kawy?

Kto mieszka w trzcinie i co tam robi?

Jakie potrzeby ma owad?

„M3 dla pszczoły”

* Pszczoły to najbardziej znane i najdokładniej zbadane 
zapylacze. Ale jak wynika z  badań prowadzonych 
w  różnych miejscach na świecie (także w  Polsce) 
zapylaniem zajmują się również muchy, chrząszcze, 
osy, motyle, mrówki i wiele innych.

Rola dzikich pszczół w  procesie zapylania jest 
dominująca – pszczoły odwiedzają 50-75 % kwiatów. 
Naukowcy zwracają uwagę, że praca innych owadów 
nie jest może tak wydajna jak pszczół, ale jest bardzo 
ważna dla produkcji nasion i  owoców oraz dla 
zachowania różnorodności biologicznej.
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roślin – wiemy, co i w jakim okresie pasuje pszczole 

miodnej lub trzmielom. Nasza wiedza w kontekście 

dzikich pszczół w  warunkach miejskich jest 

dość niewielka, szczególnie ta dotycząca okresu 

wczesnowiosennego.

Co będą robić uczestnicy

Projekt badawczy „M3 dla pszczoły” ma dwa 

główne cele – sprawdzenie przydatności różnych 

materiałów (drewno, rurki bambusowe, gliniane 

cegły) wykorzystywanych do budowy domków 

dla pszczół oraz zbadanie atrakcyjności roślin 

kwitnących w  okresie przedwiośnia i  wiosny. 

Uczestnicy zajmujący się tym projektem dowiedzą 

się wiele na temat owadów zapylających: o  ich 

roli i  znaczeniu dla środowiska, wymaganiach 

pokarmowych, rozwoju i problemach, poznają także 

sposoby ochrony pszczół.

W pierwszym etapie projektu uczestnicy zajmą się 

budową domków dla owadów i  dowiedzą się, co 

robić, aby owady chciały w  nich mieszkać. Bliżej 

wiosny wysieją kwietne miniłąki i  sprawdzą, które 

rośliny pszczoły oraz inne owady zapylające cenią 

sobie najbardziej. Po wystawieniu na zewnątrz 

przygotowanych wcześniej domków będzie można 

podglądać proces ich zasiedlania. Obserwując 

zmiany pogody i  prowadząc pomiary temperatury 

otoczenia i/lub wewnątrz domków, uczestnicy 

sprawdzą stopień zasiedlenia domków przez owady, 

co pozwoli wysnuć wnioski na temat materiałów 

użytych do budowy domków.

Łatwo rozpoznać, czy domek dla owadów jest 
zasiedlony – rurki są wtedy zalepione błotem.

Odkąd rolnictwo przybrało postać 
wielkoobszarowych, głównie jednogatunkowych 
upraw, coraz mniej jest ukwieconych łąk – wraz 
z końcem kwitnienia dominujących roślin, pszczoły 
tracą dostęp do pożywienia. Za to w mieście panuje 
spora różnorodność gatunków roślin – w  parkach, 
domowych ogródkach, na działkach, nieużytkach, 
balkonach. Dlatego warto sadzić takie rośliny, które 
mogą wykarmić pszczoły od wiosny do jesieni. 
Warto przy tym pamiętać, że dzikie pszczoły nie 
przejawiają agresji względem człowieka, i albo wcale 
nie żądlą albo tylko w ostateczności. Ich użądlenia nie 
wywołują jednak reakcji alergicznych. Aby uniknąć 
nieprzyjemności, wystarczy spokojnie poczekać aż 
pszczoła odleci. U dzikich pszczół, w tym u trzmieli, 
żądło mają tylko samice. Służy im do obrony przed 
wrogami a przede wszystkim do składania jaj.



Pszczoły muszą odwiedzić około 4 miliony kwiatów, 
aby zebrać nektar na kilogram miodu. 
Podczas jednego lotu z ula do ula pszczoła 
odwiedza 50-100 kwiatów.
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Więcej o projekcie

Jak każdy projekt, ten też należy rozpocząć od zebrania 

informacji. Temat pszczół i dzikich pszczołowatych 

jest w ostatnich latach często poruszany, potrzebne 

wiadomości można znaleźć w książkach, Internetcie… 

Zależnie od tematu, który zainteresuje uczestników, 

można napisać również do stowarzyszeń czy fundacji, 

które zajmują się interesującym Was zagadnieniem. 

Mając podstawową wiedzę, można przejść do 

stawiania pytań badawczych i  wynikającej z  nich 

hipotezy badawczej.

Uczestnicy projektu „M3 dla pszczoły” będą badać 

materiały, których używa się do budowania domków 

dla owadów i  rośliny, które mogą stać się bazą 

pokarmową zwierząt. Hotele dla pszczół są zwykle 

wypełniane łodygami roślin (np. trzciny, słomy, 

bambusa), można też wywiercić w  drewnie otwory 

lub użyć suchych gałęzi. Takie sztuczne miejsca 

do gniazdowania są w  stanie zapewnić optymalne 

warunki do rozwoju lokalnie występujących 

gatunków pszczół. W  połączeniu z  zapewnieniem 

bazy pokarmowej (rośliny kwitnące), zaspokaja 

to najważniejsze potrzeby owadów – miejsce 

schronienia i rozrodu oraz pożywienie.

W związku z  tym zadaniem uczestników będzie 

budowa domków dla owadów, a  następnie 

wypełnienie ich różnymi rodzajami materiałów. 

Zalecamy domki sporych rozmiarów z  półkami, 

wówczas na każdej półce można ułożyć inny rodzaj 

materiału i  badać go pod kątem zasiedlenia przez 

owady a  także panującej wewnątrz temperatury. 

Warto w jednym miejscu (w podobnych warunkach) 

ustawić dwa lub trzy domki i  sprawdzić, czy wyniki 
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– wtedy owady rozpoczynają swoją aktywność 

i potrzebują energii z pożywienia. Dobrym pomysłem 

jest posadzenie w  tym okresie np. ciemiernika, 

krokusa, śnieżyczki, śnieżycy, szachownicy, cebulicy 

syberyjskiej, szafirka czy narcyza.

Wczesną wiosną, kiedy rabaty oraz domki będzie 

można przenieść na dwór, zacznie się etap 

obserwacji. Uczestnicy będą odnotowywać 

liczbę pszczół odwiedzających poszczególne 

badań będą porównywalne. Można także kupić 

gotowe, niewypełnione domki i samemu je wypełnić 

wybranymi materiałami.

Aby zbadać preferowaną przez owady bazę 

pokarmową, zadaniem uczestników będzie sadzenie 

rabat kwiatowych. Odpowiednio dobrane gatunki 

roślin będą kwitły w  różnym czasie, dzięki czemu 

zapewnią ciągły dostęp do pokarmu. A jest to ważne, 

szczególnie pod koniec zimy/wczesną wiosną 
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Na obserwacje należy przewidzieć minimum trzy lub 

cztery tygodnie, w najdłuższej możliwej wersji należy 

je zakończyć, kiedy temperatura w ciągu dnia zejdzie 

do ok. 10 °C. Po zebraniu danych uczestnicy powinni 

przeprowadzić analizę i opracować wyniki.

Dla kogo jest projekt, jak go modyfikować

Zachęcamy do angażowania w  projekt młodszych 

i  starszych uczestników. Obserwowanie owadów 

w  samodzielnie przygotowanych domkach i  na 

pielęgnowanych od samego początku rabatach 

wyzwala w  uczestnikach emocje – uczniowie 

realizujący projekt w  ramach „Szkoły bliżej nauki” 

kibicowali roślinom, aby zakwitły oraz owadom, żeby 

przyleciały, zamieszkały w  ich domku i  dochowały 

się potomstwa. To z kolei powoduje zainteresowanie 

problemami zapylaczy i  uwrażliwia na środowisko 

naturalne – w  konsekwencji pomaga to budować 

postawę współodpowiedzialności za przyrodę. 

W zależności od etapu edukacyjnego i zainteresowań 

uczestników, opiekunowie projektu mogą 

modyfikować projekt. W  wersji podstawowej dla 

młodszych uczestników mogą wystarczyć pomiary 

temperatury otoczenia zwykłym zaokiennym 

termometrem, natomiast bardziej zaawansowani 

uczestnicy mogą zaprogramować mikrokontrolery, 

podłączyć do nich czujniki temperatury i prowadzić 

pomiary temperatury wewnątrz domków dla owadów 

lub korzystać z  ogólnodostępnych internetowych 

meteorologicznych baz danych. Warto przemyśleć 

i zaplanować etap obserwacji razem z uczestnikami – 

na pewno będą mieli swoje pomysły, co warto badać 

i na co zwracać uwagę.

dr Marcin Grabowski

rabaty, a  także stopień zasiedlania hoteli. Oceny 

przydatności danego materiału użytego w domku dla 

pszczół można dokonać, licząc zajęte otwory – takie 

zalepione miejsce widać gołym okiem.

Obserwacje można wzbogacić o  pomiar 

temperatury w  domkach. Do tej pory pomimo 

prowadzenia prac w  kilku krajach Europy nad 

zasiedlaniem domków dla owadów nikt nie 

zweryfikował typu budowy pod kątem temperatury 

panującej w nich jako jednego z głównych czynników 

warunkujących zasiedlanie. Owady swoją aktywność 

uzależniają od temperatury – im cieplej, tym są 

aktywniejsze. Z  tego powodu proponujemy aby 

bardziej zaawansowani uczestnicy przeanalizowali 

ten parametr. Do pomiaru temperatury można 

wykorzystać mikrokontrolery, np. zestawy „Micro:bit”. 

Jak złożyć taki minikomputer? Całość przypomina 

trochę zabawę klockami, łączymy elementy 

(mikrokontroler, czujniki temperatury, moduł zegara, 

zasilanie) kolorowymi kabelkami w  odpowiedniej 

kolejności, bez używania jakichkolwiek dodatkowych 

narzędzi (instrukcja znajduje się w  pliku M3_dla_

pszczoly – instrukcje do nauki programowania 

microbit). Do wykonywania pomiarów i zapisywania 

temperatury wewnątrz domków wymagane 

jest oprogramowanie, które można stworzyć 

samemu lub skorzystać z  gotowego (pliki znajdują 

się w  folderze M3_dla_pszczoly – microbit 

pliki_programow). Kolejnym etapem badań jest 

umieszczenie czujników temperatury w  domkach 

dla owadów. Czujniki powinny być umieszczone 

dokładnie wewnątrz wypełnienia.

Mikrobity programujemy kolorowymi bloczkami 
bezpośrednio na stronie producenta. Oznacza 
to, że edytor umożliwiający stworzenie programu 
jest dostępny wyłącznie on-line na stronie 
www.microbit.org.
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Aneks do projektów badawczych

40 „Koroduj”

40 Harmonogram projektu

52 Lista sprzętu

54 Baza wiedzy

62 „Środowisko czyni zwierzę”

62 Harmonogram projektu

70 Lista sprzętu

72 Baza wiedzy

79 Analiza obrazu i opracowanie danych – jak to wykonać?

84 „Radon – zmierz to”

84 Harmonogram projektu

92 Lista sprzętu

93 Baza wiedzy

102 Krzywa kalibracyjna

104 Kilka uwag technicznych

108 „M3 dla pszczoły”

108 Harmonogram projektu

114 Lista sprzętu

116 Baza wiedzy

129 Zestaw „Micro:bit” – możliwe trudności

136 Instrukcja wypełniania dziennika laboratoryjnego

Dodatkowe pliki do pobrania:

• http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/

Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip

• http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/

Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip
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Aneks – „Koroduj”

Harmonogram projektu – propozycja

Zwróć uwagę:

• Każdy kierujący projektem powinien dostosować rozkład zajęć do swoich potrzeb i możliwości. Niektóre 

zajęcia warto łączyć w bloki, pomiędzy innymi tematami zajęć musi upłynąć kilka dni/tygodni, więc warto 

zaplanować działania po przeczytaniu całego harmonogramu.

• Należy na bieżąco uzupełniać dziennik laboratoryjny, ale dodatkowo po każdym zakończonym etapie prac 

należy uzupełnić zapiski i zakończyć ich opracowywanie. Przykładowy wzór dziennika znajduje się w pliku 

Koroduj – dziennik laboratoryjny.

• Ważne, aby przygotować odpowiednią liczbę próbek w każdym badaniu i dobrze zaplanować kolejne etapy. 

Potrzebne są próbki kontrolne, nie poddawane wpływowi różnych czynników – później, w  odniesieniu 

do  tej próbki kontrolnej, będzie można porównać, jak przebiegała korozja np. żelaza zalanego różnymi 

roztworami. Należy pamiętać, aby przygotować powtórzenia każdego wariantu doświadczenia.

Etap prac 

badawczych

Proponowane zajęcia Orientacyjny czas 

(1 = 45 minut)

Wprowadzenie

Korozja – co o niej wiemy?
Zebranie dostępnej wiedzy i potencjalnych pytań 
badawczych, czyli czego chcemy się dowiedzieć i co zbadać

Zespół projektowy – podział na grupy, zaplanowanie prac 
i rozdzielenie zadań

Metale 
w roztworach

Badanie właściwości metali 2

Przygotowywanie roztworów, malowanie lakierem
Umieszczanie metali w roztworach i w jabłku

2

Badanie korozji 2*

Uzupełnienie dzienników i podsumowanie wyników etapu 1**

Metale 
w betonie

Przygotowywanie różnych kombinacji 2

Rozłupywanie, badanie właściwości 2

Zalewanie betonu roztworami 1

Rozłupywanie betonu, badanie metali 2

Uzupełnienie dzienników i podsumowanie wyników etapu 1

Dodatkowe materiały do pobrania: 

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_

europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip


41

Etap prac 

badawczych

Proponowane zajęcia Orientacyjny czas 

(1 = 45 minut)

Rośliny i metale

Wysiewanie nasion roślin, dodawanie metali do gleby 2***

Wpływ metalu na wzrost roślin 2

Uzupełnienie dzienników i podsumowanie wyników etapu 1

Zakończenie 
etapu 
badawczego

Podsumowanie wyników
Dyskusja
Prezentacja wyników w większym gronie

2

* Te zajęcia należy zaplanować ok. tydzień lub dwa tygodnie po poprzednim spotkaniu.

** Warto dobrze przygotować ten etap i wyciągnąć wnioski z dotychczasowego etapu zbierania danych. Może 

coś należy poprawić, usprawnić.

*** Można odwrócić kolejność i etap z roślinami zacząć przed badaniem próbek betonu.

Metale w roztworach – badanie właściwości metali

Korozja jest zjawiskiem powszechnym, to stopniowe niszczenie materiału pod wpływem 

działania środowiska. Rdza jest produktem korozji żelaza i jego stopów, tworzą ją związki 

żelaza. Z  biegiem czasu i  w  obecności tlenu oraz wody każda masa żelaza całkowicie 

przekształca się w rdzę i rozpada się. Czernienie srebra również jest przykładem korozji – 

w jej wyniku na powierzchni srebra tworzą się siarczki srebra (przez obecność związków 

siarki w powietrzu).

Materiały, potrzebny sprzęt:

próbki metali (np. gwoździe, drut), lupa lub mikroskop, multimetr, waga

Działania do wykonania:

• Ważenie próbek metali i zapisywanie ich masy.

Próba badawcza – aby badania miały sens każda grupa powinna badać co najmniej 3  próbki 
metali. Wśród próbek powinna być stal – jest wszechobecna,  będzie to materiał wyjściowy 
do  porównań z  innymi metalami. Drugą próbką może być żelazo – szybko ulega korozji, 
na jego przykładzie można łatwo zaobserwować proces.

Aby ograniczyć czynniki, które wpłyną na wyniki badań, należy przygotować jednakowe próbki metali – 
gwoździe, blaszki lub odcinki drutu o podobnych wymiarach.
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Zalecamy wykonać po trzy powtórzenia każdego wariantu, każda grupa może badać swój zestaw metali.

• Obejrzenie powierzchni próbek metali pod lupą/mikroskopem i opisanie jaka jest (gładka/porowata).

Próbkom metali można zrobić zdjęcia spod mikroskopu, nawet za pomocą telefonu komórkowego – ułatwi 
to późniejsze porównywanie wyników.

• Sprawdzanie elastyczności próbek – próba zgięcia metalu.

Można spróbować uderzyć młotkiem w każdą próbkę w taki sam sposób, aby sprawdzić, który metal ulega 
większemu odkształceniu.

• Przygotowanie (oczyszczenie) próbek metali.

Zanieczyszczenia poprodukcyjne, np. nalot lub rdzę, usuwa się papierem ściernym, a następnie ręcznikiem 
papierowym.

Wszystkie próbki powinny być również odtłuszczone (alkoholem albo płynem do  mycia szyb). 
W przeciwnym razie pomiary nie będą prawidłowe. Próbki należy odtłuścić także przed pomalowaniem 
lakierem ochronnym. Bez tego lakier odpryśnie w trakcie badań.

• Sprawdzanie multimetrem oporu elektrycznego (w omach) i ewentualnie oporności elektrycznej próbek.

Warto przygotować próbki metalu grubsze niż 3 mm (im grubsze tym lepsze) i długie na minimum 3 lub 
4 cm. Długość należy dostosować do przygotowanych pojemników, w których będą umieszczane ponieważ 
próbki nie powinny z nich wystawać. Przy zbyt małych próbkach multimetr może mieć za małą czułość, by 
dokonać pomiaru.

• Oznaczenie próbek.

Niektóre materiały mogą być do siebie bardzo podobne, należy oznaczyć je od razu, aby ich nie pomylić – 
za pomocą liczb, symboli, można nadać im imiona…

• Odłożenie części próbek do malowania lakierem ochronnym do metali.

Dodatkowe uwagi:

• Przebieg pracy oraz wyniki uczestnicy powinni dokumentować na każdym etapie projektu w dzienniku.

• Metale są dobrymi przewodnikami elektryczności. Im mniejsza odległość między przyczepionymi 

krokodylkami pomiarowymi, tym oporność jest mniejsza. Dlatego należy zadbać, żeby badane próbki były 

do siebie podobne – miały tę samą grubość lub w przypadku gwoździ czy drutu – tę samą średnicę.

• W czasie mierzenia oporności oraz pojemności elektrycznej należy zwrócić uwagę, aby za każdym razem 

w ten sam sposób montować krokodylki i aby próbka zawsze była w takim samym stanie – np. zawsze była 

przed czyszczeniem.

Metale w roztworach – przygotowywanie 
roztworów, malowanie lakierem

Praca z  różnymi roztworami ma pokazać uczestnikom projektu jak kwasy, zasady i sole 

wpływają na  metale. Na  przykład zbrojenie budynku to metal zanurzony w  betonie, 

a beton ma odczyn zasadowy. Aby sprawdzić, czy dany metal nadaje się do stosowania 
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w budownictwie (choćby do zbrojenia), należy najpierw umieścić go w różnych roztworach, 

np. w NaOH, czyli roztworze zasadowym (analogicznym do odczynu betonu).

Materiały, potrzebny sprzęt:

próbki metali, lupa lub mikroskop, multimetr, waga, ocet, kwasek cytrynowy, wodorotlenek sodu (lub środek 

do czyszczenia rur typu kret), soda oczyszczona, sól kuchenna, lakier ochronny, papierki wskaźnikowe i/lub 

pH-metr, probówki, pojemniki, papier ścierny, ręczniki papierowe, taca lub kuweta, łyżeczki, woda

Działania do wykonania:

• Przygotowanie roztworów o odczynie kwasowym i zasadowym oraz rotworu soli kuchennej (10%).

Roztwory o  odczynie kwasowym mogą zawierać ocet (7  lub 10%) lub kwasek cytrynowy, o  odczynie 
zasadowym – na przykład soda oczyszczona (roztwór 10%), wodorotlenek sodu (np. roztwór 5% 
lub 10%).

Przygotowanie roztworów zwykle zajmuje uczestnikom sporo czasu – być może trzeba je przechować 
do kolejnych zajęć. Roztwory należy trzymać w szczelnie zamkniętych naczyniach, w przypadku roztworów 
o odczynie kwasowym – szklanych. Pojemniki z substancjami niebezpiecznymi lub żrącymi (np. roztwór 
NaOH) powinny zostać właściwie oznaczone i opisane.

• Zmierzenie odczynu każdego z  przygotowanych roztworów (za pomocą papierków uniwersalnych) 

i zapisanie wartości. Jeśli jest dostępny pH-metr to warto go użyć, aby przedstawić różnice w pomiarze.

• Zastanowienie się, który roztwór będzie powodował największą korozję dla każdego metalu.

To świetny moment na  wprowadzenie elementu rywalizacji wśród uczestników. Można zrobić ranking 
przewidywań. Który roztwór jest najbardziej zabójczy dla metali? Czy dla wszystkich tak samo? To moment 
na postawienie hipotezy.

• Pomalowanie próbek metali (odłożonych na  poprzednich zajęciach) lakierem ochronnym do  metali. 

Można również posmarować próbki żywicą epoksydową, smarem, olejem, szkłem wodnym, a nawet okleić 

plasteliną (tak zrobił uczeń w jednej ze szkół projektowych).

Dodatkowe uwagi:

• Warto przygotować choć jedną kombinację różnych metali i  każdy z  nich umieścić w  przygotowanych 

roztworach. Dzięki temu uczestnicy będą mogli doświadczalnie się przekonać o  tym, jak różnie metale  

reagują w  kontakcie z  roztworami kwasowymi i  zasadowymi (np. aluminium w  kwasach nie niszczeje 

a w zasadach bardzo szybko pokrywa się nalotem i koroduje, stal natomiast odwrotnie – koroduje w kwasach 

a w zasadach nie).

• Zachęćcie uczestników, aby opracowywali warianty doświadczeń, kierując się własną inwencją i ciekawością. 

W przypadku naszego projektu w niektórych szkołach uczniowie przetestowali wpływ napoju typu cola 

na korozję. Zawiera on kwas ortofosforowy, który przyspiesza korozję niektórych metali.
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Metale w roztworach – umieszczanie metali w roztworach 
i… w jabłku

Co się dzieje z  „rozpuszczanym” metalem? Czy produkty korozji mogą przedostać się, 

na przykład, do jedzenia? Ciekawostka – jednym ze sposobów na walkę z anemią w XIX wieku 

było spożywania jabłka, w którym umieszczano gwóźdź? W tamtych czasach gwoździe były 

wykonywane z żelaza, które w kontakcie z sokami w jabłku ulegało korozji – i w ten sposób 

gromadziło się w miąższu. Po wyjęciu z jabłka gwoździ można było zjeść owoc i uzupełnić 

w organizmie poziom żelaza (podnosząc poziom hemoglobiny).

Materiały, potrzebny sprzęt:

metale, metale pomalowane lakierem, probówki, lupa lub mikroskop, roztwory przygotowane na poprzednich 

zajęciach, ręczniki papierowe, taca lub kuweta, łyżeczki, woda, jabłka

Działania do wykonania:

• Rozlanie przygotowanych roztworów do probówek.

• Umieszczenie w  roztworach próbek metali badanych na  pierwszych zajęciach oraz próbek metali 

pomalowanych lakierem ochronnym.

• Oznaczenie pojemników według kolejności przewidywanego tempa korozji.

• Obserwowanie, czy po upływie ok. 10 minut na powierzchni próbek pojawiają się np. pęcherzyki gazu, czy 

powierzchnia matowieje, czy roztwór zabarwia się na inny kolor itp.

Próbki metali warto oglądać pod powiększeniem, przez lupy.

• Zapisanie wyników obserwacji.

• Pozostawienie roztworów z próbkami metali do kolejnych zajęć (na minimum 2 dni).

Stopy (np. stal czy stal ocynkowana) są bardziej odporne na korozję niż żelazo. Dlatego warto zostawić 
próbki w roztworach na co najmniej kilka dni.

Możemy je pozostawić w roztworach nawet na kilka tygodni i obserwować, jak postępuje proces korozji.

• Dodatkowo: umieszczenie wybranych próbek metali w jabłku i pozostawienie przynajmniej na kilka dni.

Dodatkowe uwagi:

• Jakie objawy zachodzącej korozji można zaobserwować? Na powierzchni metalu może pojawić się nalot, 

niekoniecznie o  charakterystycznym dla rdzy brunatnym zabarwieniu – to także oznaka uszkodzenia 

powierzchni próbki i zachodzenia zjawiska korozji. Podobnie matowienie powierzchni metali oznacza, że 

zachodzą w niej reakcje chemiczne.
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Metale w roztworach – badanie korozji

Dlaczego ważne jest dobre poznanie wpływu różnych substancji na wytrzymałość materiałów? 

Zimą często stosuje się sól, która obniża temperaturę topnienia lodu i śniegu – to prosty sposób 

na odladzanie dróg. Niestety, w trakcie jazdy samochodem błoto pośniegowe z solą osiadają 

na karoserii, przyspieszając proces korozji. Sytuacja wygląda podobnie na statkach. Woda morska 

(przez wysoką zawartość soli) ma szkodliwy wpływ na elementy metalowe, dlatego do zbrojenia 

konstrukcji morskich stosuje się stal z dodatkiem kadmu (niestety, kadm jest metalem ciężkim, 

szkodliwym dla środowiska i organizmów żywych).

Materiały, potrzebny sprzęt:

szczypce, woda, ręcznik papierowy, próbki metali i metali pomalowanych lakierem, lupa lub mikroskop, papier 

ścierny, waga

Działania do wykonania:

• Wyjmowanie próbek metali z roztworów, przemywanie ich wodą i osuszanie ręcznikiem papierowym.

• Ważenie próbek metali.

• Zbadanie powierzchni próbek metali pod lupą lub mikroskopem.

• Zmierzenie multimetrem oporu elektrycznego i ewentualnie pojemności elektrycznej.

• W  przypadku próbek, które skorodowały – usunięcie papierem ściernym uszkodzonej powierzchni, 

dokonanie obserwacji, porównanie z wynikami wcześniejszych obserwacji: czy zachodzi zjawisko korozji 

na powierzchni metalu/stopu.

• Zważenie oczyszczonych próbek metali – do obliczeń ubytku masy.

• Zmierzenie multimetrem oporności oczyszczonych próbek metali.

• Sprawdzenie, co dzieje się z próbkami metali, które były wbite w jabłko – badanie analogiczne do pozostałych.

• Zapisanie wszystkich powyższych obserwacji w dzienniku laboratoryjnym.

Należy zapisać, jak długo próbki znajdowały się w  roztworach. Jeśli to możliwe, część próbek można 
zbadać po tygodniu, a  pozostałe pozostawić w  roztworach na  kolejny tydzień lub miesiąc i  ponownie 
przeprowadzić badania. Czy korozja będzie cztery razy „większa”?

• Wstępne podsumowanie wyników.

Dodatkowe uwagi:

• Nie warto wyrzucać skorodowanych próbek metali. Można je zbierać na każdym etapie badań i  po-

równywać albo zrobić makietę – np. przyklejając próbki do kartonu i opisując je (co to za metal, jakim 

czynnikom został poddany i  przez jaki czas). Będzie to widoczny w  każdym momencie efekt działania 
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uczestników. Takie widoczne opracowanie ułatwi pracę na kolejnych etapach projektu. Przyda się podczas 

porównywania wyników otrzymanych przez poszczególne zespoły.

• To moment na dyskusję i wstępne podsumowanie tego etapu. Czy udało się potwierdzić lub obalić jakąś 

hipotezę? Co uczestnicy chcieliby zbadać teraz? Czy mają nowe pomysły?

Metale w betonie – przygotowywanie różnych kombinacji

Beton to jeden z najpopularniejszych materiałów używanych w budownictwie. Jest dość 

odporny, wytrzymały, ale i on poddaje się korozji. Uczestnicy na podstawie otrzymanych 

wcześniej wyników badań korozji metali w  roztworach mogą podjąć świadomą decyzję, 

który metal umieścić w  betonie, a  z  którego ewentualnie zrezygnować i  dlaczego. Jeśli 

bowiem metal skorodował w roztworze o odczynie zasadowym (np. soda oczyszczona lub 

wodorotlenek sodu), a wiadomo, że beton ma odczyn zasadowy, to można przypuszczać, 

że ten sam metal umieszczony w betonie powinien skorodować. Uczestnicy zdecydują, czy 

chcą tę hipotezę zweryfikować doświadczalnie.

Materiały, potrzebny sprzęt:

woda, próbki metali, próbki metali pomalowane lakierem, ręcznik papierowy, cement, piasek, naczynia 

jednorazowe, rękawice ochronne, waga, zaproponowane przez uczniów materiały (np. szkło wodne, kawałki 

plastiku, olej spożywczy lub mineralny)

Działania do wykonania:

• Przygotowanie betonu w różnych proporcjach cementu i piasku – najlepiej w trzech różnych kombinacjach, 

aby zapewnić jednolitą masę betonu oraz masę z licznymi defektami/porami/miejscami, w których będzie 

uwięziony tlen (po 5 porcji każdej kombinacji).

Dzieci mają świetne pomysły! W jednej z naszych szkół uczestnicy dodali do betonu żwirek dla kota, w innej 
kamienie czy popiół z tytoniu do styropianu. W zwykłej mieszance cementu i piasku też można kombinować 
– zmieszać w proporcji 6:1 i 1:6 tym samym pokazując jakie znaczenia ma stechiometria.

• Przygotowanie naczyń jednorazowych, zalanie ich betonem i  umieszczenie w  nich różnych próbek 

metali (stosowanych w konstrukcjach, np. pręt żelazny, stal), wcześniej zważonych i pomalowanych oraz 

niepomalowanych lakierem ochronnym.

Dobrze jest przygotować kilka takich samych próbek, aby zwiększyć wiarygodność wyników, i zanurzyć je 
w  jednej próbce betonu (ale przynajmniej jedna z nich musi wystawać z masy). Pomoże to w obserwacji 
zjawiska korozji – wystająca część będzie zachowywała się inaczej niż zanurzona.

• Pozostawienie części naczyń z betonem bez próbek – potrzebne będą na kolejnych zajęciach.

• Pozostawienie próbek do stężenia betonu.
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• Zastanowienie się nad możliwymi hipotezami. Każda grupa może postawić swoją hipotezę.

Dodatkowe uwagi:

• Uczestnicy mogą przygotować do  badań dodatkowe próbki betonu zawierające np. szkło wodne 

(zapobiegające chłonięciu wilgoci przez beton), kawałki plastiku (z butelek plastikowych bardzo drobno 

pociętych na kawałki) lub dowolne inne elementy.

• Podczas zajęć warto użyć lup, aby ułatwić obserwacje, czy w trakcie wiązania betonu zachodzą zmiany 

na  jego powierzchni (np. czy wypływają z  niego pęcherzyki powietrza). Lupy są bardzo przydatne 

do obserwacji porów w betonie w późniejszym etapie projektu.

• Beton można rozrobić w kubeczkach (bez konieczności używania wiadra i wiertarki. Uczestnicy doskonale 

bawią się przy przygotowywaniu betonu i dzięki temu angażują w badania.

• Beton należy zwilżać wodą, aby dobrze związał. Ponadto woda przyspieszy korozję na powierzchni metalu 

wystającego z betonu. Ta część próbki będzie narażona na działanie wody i powietrza – łatwo będzie porównać 

zmiany zachodzące na powierzchni próbki po upływie jakiegoś czasu wewnątrz betonu oraz na zewnątrz.

• Beton przez cały czas prowadzenia badań powinien być zwilżany co 2-3 dni wodą.

• Badania z betonem to dobry punkt wyjścia do dyskusji o jego składzie chemicznym.

Metale w betonie – rozłupywanie, badanie własności

Materiały, potrzebny sprzęt:

młotek, ręcznik papierowy, może przydać się waga

Działania do wykonania:

• Rozłupanie części próbek betonu niezawierających próbek metali – sprawdzenie, jaki jest przekrój betonu, 

np. czy w betonie znajdują się wolne przestrzenie powstałe przez uwięzienie powietrza, czy beton posiada 

jednorodną strukturę...

Ważne, aby uczestnicy porównali powierzchnię metalu czy stopu zanurzoną w betonie z częścią, która 
wystawała nad masę. Jedna z nich powinna skorodować szybciej.

Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie eksperymentatorów. Przy rozłupywaniu betonu konieczne są okulary 
ochronne, najlepiej też maski ochronne na twarz. Próbki betonu należy umieścić w worku albo zawinąć 
w materiał.

• Odłożenie części próbek betonu bez próbek metali na kolejne zajęcia.

• Opisanie koloru każdego z betonów – zwłaszcza betonu, który zawiera w środku metale.



48

Aneks – „Koroduj”

W  przypadku próbek metali, które skorodowały, można porównać masę próbek przed ich wrzuceniem 
do betonu i po wyjęciu / opłukaniu wodą oraz osuszeniu ręcznikiem papierowym/ wyczyszczeniu papierem 
ściernym.

• Wszystkie obserwacje zarejestrować w dzienniku laboratoryjnym.

• To moment na dyskusję i wstępne podsumowanie tego etapu. Czy udało się potwierdzić lub obalić jakąś 

hipotezę? Co chcielibyście zbadać teraz? Czy macie nowe pomysły?

Dodatkowe uwagi:

• Część próbek można zostawić nawet na dwa miesiąc i zbadać, co po tak długim czasie stało się z próbkami 

metali.

• Jak nie nabrudzić podczas rozłupywania betonu? Warto odpowiednio zabezpieczyć stoliki. Najlepiej na stole 

lub ławce położyć tkaninę/ręcznik, następnie drewnianą deskę, a  na  niej próbkę betonu umieszczoną 

w worku na śmieci i wielokrotnie nim owiniętą. Dopiero wtedy należy rozłupywać beton – przez folię.

Metale w betonie – zalewanie betonu roztworami

Betonowe konstrukcje często sa wystawione na deszcz czy śnieg, podpory mostów 

zanurzone są w wodzie... Jak wpływa to na wytrzymałość materiału? Czy korozja nastpuje 

szybciej w takich warunkach?

Materiały, potrzebny sprzęt:

woda mineralna, woda, różne roztwory (np. sól kuchenna rozpuszczona w wodzie, woda mineralna, która 

zawiera wiele jonów lub inne)

Działania do wykonania:

• Zalewanie nienaruszonych próbek betonu oraz próbek betonu z próbkami metalu wodą, wodą mineralną 

i innymi roztworami.

• Pozostawienie próbek na kilka dni, zadbanie by cały czas beton był wilgotny (co 2–3 dni należy dodać 

odrobinę roztworu).

Dodatkowe uwagi:

• Mokrego, niezwiązanego jeszcze betonu nie należy zalewać roztworami. Obecność na  przykład octu 
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utrudnia wiązanie betonu i osłabia jego strukturę. Oczywiście, można z  tego zagadnienia uczynić nowy 

wątek badawczy!

Metale w betonie – rozłupywanie, badanie metali

Materiały, potrzebny sprzęt:

młotek, waga, papier ścierny, woda, ręcznik papierowy, woda, sól kuchenna

Działania do wykonania:

• Osuszanie betonu, na przykład z pomocą ręcznika papierowego.

• Rozłupywanie betonu.

• Wyjmowanie próbek metali z betonu.

• Ścieranie zniszczonej korozją powierzchni z próbek metali.

• Zważenie oczyszczonych próbek metali – do obliczeń ubytku masy.

• Sprawdzanie multimetrem oporności i pojemności elektrycznej próbek metali.

• Wypełnianie notatek / dziennika laboratoryjnego.

• Analiza wyników i wstępne wnioski. Czy hipotezy zostały potwierdzone czy obalone?

Rośliny i metale – wysiewanie, dodawanie metali do gleby

Metale są potrzebne roślinom i  ludziom. Oczywiście, w  odpowiednich ilościach. 

U człowieka niedobór żelaza powoduje anemię, podczas gdy u roślin żelazo bierze udział 

w produkcji zielonego barwnika – chlorofilu – i  jego niedobór kończy się spowolnieniem 

wzrostu, odbarwieniem liści (tzw. chloroza) lub ich żółknięciem. Jednak nadmiar żelaza 

w organizmie także jest niebezpieczny – u ludzi może się odkładać w tkankach i narządach 

wewnętrznych, prowadząc do wielu schorzeń, a nawet rozwoju nowotworów. Dla roślin 

oznacza to pojawianie się żółtych i brązowo-żółtych plam na  liściach, a z czasem nawet 

dziur. Zahamowanie wzrostu rośliny może być oznaką zatrucia nadmiarem żelaza.

Materiały, potrzebny sprzęt:

próbki metali, waga, ziemia, woda, nasiona/sadzonki różnych roślin, pojemniki na ziemię, łyżki/łopatki
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Działania do wykonania:

• Wypełnianie pojemników ziemią.

• Umieszczanie w ziemi wybranych próbek metali (lub kombinacji próbek metali) – próbki należy wcześniej 

zważyć.

• Dokładne opisanie wszystkich pojemników.

• Pozostawienie części pojemników z glebą bez próbek metali (tzw. próba kontrolna).

• Wysiewanie nasion / przesadzenie do pojemników sadzonek, podlanie gleby wodą.

Dodatkowe uwagi:

• Innym, dodatkowym pomysłem na badanie w tej części projektu, jest dołożenie próbek metali do dojrzałych 

roślin i obserwowanie, jak dorosłe okazy poradzą sobie z produktami korozji w ziemi.

• Badania z roślinami warto przeprowadzić w zespołach. Poszczególne zespoły mogą wysiać różne gatunki 

roślin albo wysiać te same, ale w  glebie umieścić różne próbki metali. Niech każdy zespół opiekuje się 

swoimi roślinami i  będzie odpowiedzialny za ich podlewanie. Porównanie wyników obserwacji między 

grupami dostarczy sporo emocji.

• Im więcej próbek metali umieścicie w glebie, tym lepiej – zwiększycie prawdopodobieństwo, że korozja 

zajdzie w stopniu umożliwiającym zaobserwowanie jej wpływu na rośliny (np. ich żółknięcia).

• Korozja w  glebie będzie zachodziła wolniej niż w  roztworach, dlatego warto wysiać rośliny w  miarę 

wcześnie, aby rosły w glebie z metalami przez jakiś czas.

• Należy pamiętać, aby przez cały czas zachować wysoką wilgotność podłoża oraz wystawić próbki 

na działanie promieni słonecznych na co najmniej tydzień.

Rośliny i metale – wpływ metalu na wzrost roślin

Materiały, potrzebny sprzęt:

waga, lupa, multimetr, papier ścierny, ręcznik papierowy

Działania do wykonania:

• Obserwacje koloru i tempa wzrostu roślin. Sprawdzenie czy kształt, kolor i wielkość roślin są takie same jak 

w glebie kontrolnej (bez próbek metali).

• Wyjęcie próbek metali z gleby, opłukanie ich wodą, wysuszenie ręcznikiem papierowym.
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• Obserwacje korozji, usunięcie skorodowanych powierzchni z próbek metali.

• Zważenie próbek.

Zakończenie etapu badawczego

Materiały, potrzebny sprzęt:

komputery z dowolnym arkuszem kalkulacyjnym

Działania do wykonania:

• Praca z dziennikami laboratoryjnymi, opracowanie wyników, analiza, wyciąganie wniosków.

Dodatkowe uwagi:

• Dziennik laboratoryjny można prowadzić w  wersji elektronicznej, ale poza zwykłym plikiem tekstowym 

lub prostym arkuszem kalkulacyjnym nie ma potrzeby korzystania z  programów do  analizy danych lub 

programów graficznych.

• Podsumowanie może być przeprowadzone na różne sposoby, od prezentacji wyników uczestników w formie 

wystąpienia przed większą grupą, przez plakat, quiz wiedzy z pytaniami na temat korozji po przygotowanie 

przez uczestników gry na temat korozji dla innych – ważne, żeby realnie podsumować działania.

• Rośliny można obserwować o wiele dłużej – można je zostawić na kilka tygodni i tylko okazyjnie podlewać, 

a w międzyczasie doglądać stanu próbek umieszczonych w ziemi i  jednocześnie realizować inną część 

projektu – np. badanie próbek betonu.
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Lista sprzętu – propozycja

Zwróć uwagę:

• Podane ilości dotyczą realizacji projektu z ok. 25 uczestnikami, których można podzielić na 4-5 zespołów.

• Warto zwrócić uwagę na stosowanie materiałów przyjaznych środowisku i zrezygnować 

ze stosowania jednorazowych plastikowych naczyń.

• Ponisza lista to obszerna wersja projektu – projekt można zawęzić i ograniczyć się do wybranych 

próbek metali i roztworów.

Gwoździe żelazne lub drut żelazny (średnica kilku mm)

(drut pocięty na kawałki o długości ok 3-4 cm – wtedy 200 kawałków)
200 szt.

Gwoździe stalowe lub drut stalowy

(drut pocięty na kawałki o długości ok 3-4 cm – wtedy 200 kawałków)
200 szt.

Gwoździe ocynkowane lub drut ocynkowany

(drut pocięty na kawałki o długości ok 3-4 cm – wtedy 200 kawałków)
200 szt.

Gwoździe miedziane lub drut miedziany

(drut pocięty na kawałki o długości ok 3-4 cm – wtedy 200 kawałków)
200 szt.

Według uznania – dowolne inne próbki metali

Folia aluminiowa

aluminium – potrzebne do doświadczeń
1 szt.

Wodorotlenek sodu (NaOH) lub środek do czyszczenia rur 100 g

Ocet spożywczy 3 l

Kwasek cytrynowy 500 g

Sól kuchenna 1 kg

Cement budowlany

dowolnej klasy
5 kg

Piasek budowlany lub dekoracyjny kwiatowy 2 kg

Lakier ochronny do metalu 1 opakowanie

Ziemia kwiatowa uniwersalna 3 kg

Nasiona dowolnych roślin lub gotowe rośliny 4-5 opakowań

Kuchenna taca lub kuweta 1 szt.
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Wiadro budowlane do przygotowania kilku kilogramów betonu

Uwaga: beton można rozrobić w mniejszych pojemnikach
1 szt.

Dodatki do betonu: szkło wodne, żwirek dla kotów, żwirek ogrodowy, 
pokruszone muszle, kamienie...

2 l / 2 kg

Papierki uniwersalne / wskaźniki pH 100 szt.

Folia ochronna na stoliki w trakcie pracy

np. cerata, folia malarska (można ją pociąć na kawałki)
1 szt.

Pojemniki na mocz z zakrętką 100 ml lub słoiki

Mogą być też mniejsze pojemniki
tyle, ile próbek metalu

Probówki 10 ml 50 szt.

Talerzyki, najlepiej papierowe 10 szt.

Łyżeczki do mieszania roztworów i próbek betonu w naczyniach 30 szt.

Pojemniki jednorazowe do zalania betonem, najlepiej kubki styropianowe min. 20 szt.

Łopatki do ziemi 4 szt.

Folia spożywcza 10 m

Papier ścierny (80, 100 lub 120) 2 m

Rękawiczki gumowe/lateksowe/foliowe 4 opakowania

Młotek ślusarski 0,1kg 1 szt.

Ręczniki papierowe 5 rolek

Pęseta ze stali nierdzewnej

długość ok. 135 mm
1 szt.

Woda mineralna wysokozmineralizowana typu Zuber 5 l

Soda oczyszczona spożywcza (wodorowęglan sodu) 500 g

Pipety Pasteura 3ml z PE 500 szt.

Miernik typu multimetr z możliwością pomiaru oporności  
200 Ohm–200 MOhm

1

Lupa lub mikroskop 5–10

Waga jubilerska 1

Sprzęt ochronny dla uczestników

Rękawiczki ochronne, okulary, fartuchy
tyle, ilu uczestników
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Magdalena Osial

Korozja

Jest to stopniowe niszczenie materiału pod wpływem działania środowiska. Z łaciny corrosio oznacza zżeranie. 

Korozja jest procesem samorzutnym. Rozpoczyna się na powierzchni materiału, który jest wystawiony na działanie 

otaczającego go środowiska, jednak może przebiegać także wewnątrz materiału (korozja śródkrystaliczna). 

Korodują nie tylko metale i  ich stopy, ale także niemetale, tworzywa sztuczne. Przykładami materiałów 

uleających korozji są np. beton, zbrojenie w betonie, tworzywa sztuczne, ceramika i inne. Korozja może zachodzić 

pod wpływem różnych czynników – chemicznie, elektrochemicznie, mechanicznie, a nawet biologicznie.

Korozja chemiczna

Zachodzi głównie w kontakcie materiału ze związkami chemicznymi takimi jak gorące gazy spalinowe, ropa 

naftowa, suche gazy: CO, CO2, Cl2, NH3, H2, H2S i szereg innych substancji chemicznych. Przykładem korozji 

chemicznej jest np. czernienie srebra na powietrzu – tworzenie siarczku srebra przez obecność związków 

siarki w powietrzu.

Korozja elektrochemiczna

Zachodzi, gdy metal znajdzie się w  kontakcie z  elektrolitem (woda z  jonami soli). Na powierzchni metalu 

tworzą się obszary o  różnym potencjale. Obszary, które mają niższy potencjał tworzą elektrodę zwaną 

anodą, na powierzchni której zachodzi proces utleniania, a obszary posiadające wyższy potencjał to katody, 

na powierzchni których zachodzi proces redukcji. Takie obszary to ogniwa, które są połączone ze sobą za 

pomocą elektrolitu.

Gdy żelazo znajdzie się w kontakcie z tlenem i wodą, wówczas powstaje trudno rozpuszczalny wodorotlenek, 

Baza wiedzy



55

który dalej reaguje na przykład z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu, tworząc rdzę. Rdza jest mieszaniną 

tlenków, wodorotlenków oraz węglanów żelaza. Rdza to produkt korozji żelaza i jego stopów.

Przykładowa reakcja elektrochemicznej korozji żelaza, które jest w kontakcie z wodą i tlenem:

• Na katodzie zachodzi proces redukcji: 2H2O + O2 + 4e– → 4OH– (przybywa elektronów, które pochodzą 

z reakcji na anodzie)

• Na anodzie zachodzi proces utleniania: 2Fe – 4e– → 2Fe2+ (ubywa elektronów, gdyż przemieszczają  

się do katody)

• Proces zachodzący w wyniku korozji elektrochemicznej (połączenie dwóch reakcji powyżej): 2Fe + 2H2O 

+ O2 → 2Fe2+ + 4OH– → 2Fe(OH)2

Proces anodowy

Proces anodowy to proces utleniania (ubywa elektronów), a proces katodowy – redukcji (przybywa elektronów).

Rysunek poniżej ilustruje uproszczony przebieg procesu korozji żelaza, w którym:

• tlen rozpuszcza się w wodzie, powodując zmianę odczynu pH w elektrolicie przy powierzchni żelaza,

• na powierzchni żelaza tworzy się wżer będący ogniskiem korozji,

• we wnętrzu wżeru żelazo roztwarza się z Fe do jonów Fe2+, a elektrody biegną do powierzchni metalu – tak 

powstają obszary naładowane dodatnio (tam, gdzie rozpuszcza się żelazo) i ujemnie (przy powierzchni, na 

granicy metalu z wodą i powietrzem),

• powstaje rdza i metal koroduje na coraz większym obszarze.
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Korozja biologiczna

Jest procesem niszczenia materiałów przez żywe organizmy (bakterie, mchy, grzyby glony i  inne, nawet 

owady). Nazywa się ją czasem biokorozją lub korozją mikrobiologiczną. Mogą jej ulegać metale, tworzywa 

sztuczne, drewno, cegła, kamienie, beton a  nawet szkło, farby i  lakiery. Na szybkość korozji biologicznej 

wpływają różne czynniki, np. temperatura, odczyn pH, dostęp tlenu lub kontakt danego materiału z  innym 

materiałem. Żywe organizmy powodują modyfikację środowiska na powierzchni danego materiału, przez co 

materiał narażony jest na działanie szkodliwych czynników środowiskowych i ulega korozji. Przykłady korozji 

biologicznej: bakterie Gallionella sp. lub Acidithiobacillus ferrooxidans utleniają jony Fe2+ do Fe3+.

Czynniki przyspieszające korozję

• Tlen – O2

• Roztwory soli będące elektrolitami, np. soli kuchennej – NaCl

• Wilgoć

• Tlenki siarki – SO2, tlenki azotu NO2, tlenek węgla – CO, dwutlenek węgla – CO2

• Związki chlorowe – Cl2 i inne

• Amoniak – NH3

• Siarkowodór – H2S

• Kwasy – przez obecność jonów wodorowych

• Zanieczyszczenia cieczy, które nie są elektrolitami, np. benzen, ropa naftowa

• Stykanie się różnych metali (tworzy się ogniwo elektrochemiczne)

• Wadliwe wykonanie elementów metalowych, brak warstwy ochronnej, uszkodzenia mechaniczne – 

pęknięcia także przyspieszają korozję materiałów (nie tylko metali).

Ochrona przed korozją

Materiały można chronić, pokrywając je powłokami ochronnymi. Chronią one przed szkodliwym działaniem 

czynników przyspieszających korozję. Powłoki mogą być metaliczne lub niemetaliczne. Powłoki metaliczne 

składają się z metalu o potencjale niższym lub wyższym od potencjału standardowego metalu, który ma być 

chroniony przed korozją. Powłoki o potencjale niższym od potencjału standardowego danego metalu (np. 

żelaza) – dobrze chronią przed wilgocią i powietrzem. Korozja przebiega wówczas o wiele wolniej. Nawet 

jeśli powłoka pęknie, to żelazo nie będzie rozpuszczało się i ulegało korozji. Dlatego stal często pokrywa się 

cynkiem (stal ocynkowana). Korozja cynku przebiega o wiele wolniej niż żelaza.

Powłoki o  potencjale wyższym od potencjału standardowego danego metalu, aby dobrze chroniły przed 
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korozją, muszą być bardzo szczelne (np. nikiel, cyna lub miedź). W  przypadku, gdy taka powłoka pęknie, 

korozja żelaza przebiegnie o wiele szybciej niż bez powłoki.

Metale mogą być chronione przed korozją anodowo lub katodowo. Ochrona anodowa polega na 

podwyższeniu potencjału elektrodowego metalu. Taką ochronę stosuje się zwykle dla metali, które chętnie 

tworzą ochronną warstwę tlenku (proces utleniania) przylegającą do metalu. Ochrona katodowa polega na 

pokryciu metalu warstwą, na której mogą zachodzić reakcje redukcji a roztwarzanie metalu jest ograniczone. 

W wyniku ochrony katodowej potencjał elektrodowy metalu jest przesuwany w kierunku wartości ujemnych.

Można stosować także tzw. inhibitory czyli substancje, które spowalniają proces korozji. Np. do betonu 

można dodawać związki chemiczne – aminy.

Innym rodzajem ochrony metali przed korozją jest tworzenie stopów. Na przykad mosiądz to stop miedzi i cynku, 

stal składa się z żelaza i węgla, ale może mieć także inne domieszki: krzem, mangan, wolfram (obecnie jest kilkaset 

rodzajów stali). Lut cynowy to stop do lutowania składający się z cyny, antymonu i śladowych ilości ołowiu.

Metale

Większość pierwiastków w układzie okresowym to metale, a każdy z nich posiada odmienne właściwości fizyczne: 

metaliczny połysk, twartość, odporność na odkształcenia, właściwości magnetyczne, barwę oraz w  różny 

sposób reaguje chemicznie. Pierwiastki, które znajdują się w tej samej grupie, posiadają podobne właściwości 

chemiczne – jest to związane z taką samą liczbą elektronów na ostatniej powłoce elektronowej (są to elektrony 

walencyjne). Każdy atom (zatem każdy metal) posiada elektrony walencyjne, które mogą być oddawane w trakcie 

reakcji chemicznych. Im łatwiej atom oddaje elektrony, tym bardziej jest on aktywny chemicznie i ulega różnym 

reakcjom chemicznym. Metale o bardzo wysokim potencjale normalnym są metalami szlachetnymi (np. złoto, 

platyna), a im niższa wartość potencjału normalnego, tym mniej szlachetny jest metal.

Jeśli metal umieści się w  rozcieńczonych kwasach, np. w  roztworze kwasu siarkowego (H2SO4), może to 

spowodować wydzialenie wodoru w postaci gazu, w zależności od położenia metalu w szeregu napięciowym. 

Metale, które posiadają potencjał normalny niższy od wodoru (posiadają potencjał ujemny) powodują 

wydzialenie wodoru z roztworu, podczas gdy metale o potencjale dodatnim nie wypierają wodoru z roztworu. 

Metale zestawiane są w  szeregu napięciowym, który porządkuje je względem ich potencjałów normalnych, 

lecz niektóre czynniki mogą zmienić położenie metalu w  nim. Takim czynnikiem jest np. skłonność metalu 

poddanego warunkom utleniającym do tworzena na powierzchni warstw pasywnych chroniących metal przed 

korozją. Przez tworzenie takich warstw pasywnych szereg napięciowy nie jest narzędziem idealnym do oceny 

czy dany metal będzie szybciej lub wolniej ulegał korozji w porównaniu do innego metalu, ale pozwala na ogólną 

ocenę jego zachowania pod wpływem czynników zewnętrznych.
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Szereg napięciowy metali (elektrochemiczny)

Jest to zestawienie metali według skali potencjału normalnego. Każdy 

metal zanurzony w elektrolicie posiada pewną wartość potencjału, który 

jest związany z reakcją utleniania lub redukcji metalu. Potencjał normalny 

jest charakterystyczny dla danego metalu i określa zdolność metalu do 

przejmowania elektronów w  reakcjach redoks (utleniania-redukcji). 

Przykładowe wartości potencjału normalnego dla metali (potencjały te 

są podawane względem elektrody wodorowej, dla której E=0,0 V →

Metale o niskim potencjale normalnym (mniejszym od zera) chętnie biorą udział w rekacjach chemicznych – 

gdyż chętnie pozbywają się swoich elektronów, więc np. blaszka cynkowa chętnie rozpuszcza się do jonów 

Zn2+. Metale o  wysokim potencjale normalnym (większym od zera) są bierne chemicznie, więc trudno je 

otrzymać w postaci jonu.

Metale wokół nas korodują, zatem np. żelazo i  stal są często pokrywane metalami o  bardziej ujemnym 

potencjale normalnym. Im bardziej ujemny potencjał normalny tym rosną właściwości redukujące metalu, 

a im bardziej dodatni tym bardziej rosną właściwości utleniające metalu.

Metale o bardzo wysokim potencjale normalnym sa odporne na działanie czynników zewnętrznych np. metale 

szlachetne tj. platyna lub złoto posiadają bardzo dodatnią wartość potencjału normalnego i nie ulegają tak 

szybko procesowi korozji jak inne metale.

Korozja konstrukcji stalowych w żelbecie

Korozja stali umieszczonej w betonie jest procesem bardzo złożonym. Beton ma odczyn zasadowy, przez 

co na zbrojeniu (stalowa konstrukcja służąca do wzmocnienia betonowych obiektów) pojawia się warstwa 

pasywna. Jest to warstwa, która jest bardziej odporna na korozję niż czysta stal i  spowalnia proces korozji. 

Niestety beton posiada liczne pory, w które wnika woda oraz inne związki chemiczne np. gdy w pory wnika 

dwutlenek węgla obniża on pH – zmniajszając odczyn zasadowy (alkaliczny). Wartość pH betonu to około 13, 

a pod wpływem dwutlenku węgla spada do około 9.

W wyniku obniżenia pH wodorotlenek wapnia rozpuszcza się do jonów wapnia (w reakcji z jonami wodorowymi), 

które w reakcji z dwutlenkiem węgla tworzą węglan wapnia (CaCO3).

• Rozpuszczanie wodorotlenku wapnia: Ca(OH)2 + 2H+ → Ca2+ + 2H2O

• Reakcja wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Elektroda (metal 
w kontakcie 
z elektrolitem)

Potencjał 
normalny [V]

Mg/Mg2+ -2,37

Al/Al3+ -1,66

Zn/Zn2+ -0,76

Cr/Cr3+ -0,74

Fe/Fe2+ -0,44

Fe/Fe3+ -0,04

½ H2/H+ 0,00

Cu/Cu2+ +0,34

Pt/Pt2+ +1,19

Au/Au3+ +1,50
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Obniżenie pH przyspiesza korozję. Gdy w  pory wnika sól (NaCl) wówczas jony chlorkowe (Cl-) powodują 

korozję wżerową (w stali powstają wżery, które powiększają się i  zwiększając skalę korozji). Powstaje rdza, 

która posiada większą objętość niż nieskorodowana stal. To prowadzi do naprężeń stali i pęknięć betonu, 

osłabienia konstrukcji i dalszego postępu procesu korozji. Chlorki (jony chlorkowe) szybko wnikają wgłąb betonu 

i agresywnie działają powodując powstawanie rdzy, przez którą tworzą się naprężenia oraz pęknięcia betonu.

Gdy beton narażony jest na działanie wody morskiej, ścieków lub wód gruntowych, nawozów sztucznych 

w jego pory wnikają nie tylko jony chlorkowe, ale także sodowe, magnezowe i siarczanowe. W cementach 

używanych do wytwarzania betonu często stosuje się gips (gips to uwodniony siarczan wapnia – CaSO4×2H2O), 

przez co w betonie jest nadmiarna ilość jonów siarczanowych (SO42-). Zatem, gdy z otoczenia do betonu 

dostaną się dodatkowe jony siarczanowe dochodzi do ich reakcji z jonami wapniowtmi (Ca2+ – pochodzącymi 

z rozpuszczenia wodorotlenku wapnia) i powstaje gips oraz inny związek chemiczny – ettringit. Oba te związki 

mają o wiele większą objętość od betonu, z którym reagują, stąd powstają naprężenia betonu prowadzące do 

jego pęknięcia, łuszczenia, osłabienia struktury i tym samym wgłąb betonu mogą wnikać o wiele szybciej np. 

jony chlorkowe. To przyspiesza korozję metalowych elementów zbrojenia betonu.

Nie tylko metale korodują, beton także ulega korozji (ulega uszkodzeniu) – jednak produktem korozji betonu 

nie jest rdza. Rdza to związki żelaza (tylko żelaza – wchodzącego w skład stali stosowanej w zbrojeniu). 

Aby ochronić beton przed korozją dodaje się do cementu różne związki chemiczne np. tlenek cynku ZnO – 

dzięki takiemu zabiegowi powstaje związek cynku z wapniem zwany cynkanem wapnia – a  to pozwala na 

podwyższenie wartości pH. Im wyższe pH tym beton jest lepiej chroniony przed korozją. Gdy pH spada, beton 

szybko ulega korozji.

Pasywacja

Jest to proces pokrywania się metalu warstwą jego tlenku czyli powłoki pasywnej, która jest o wiele mniej 

aktywna chemicznie niż metal. Często metale pokrywa się warstwą pasywną tlenku aby ochronić je przed 

korozją. Taka ochrona nazywana jest ochroną anodową. Wytwarzanie tlenku to proces anodowy czyli utlenienia.

Skala pH

Określa stopień kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych. Skala ta opiera się na określeniu stężenia 

jonów wodorowych w roztworze. Ogólnie, mierzy się ją w skali od 1 do 14. Przyjmuje się, że roztwór o pH 7 jest 

obojętny, poniżej 7 jest kwasowy, a powyżej 7 jest zasadowy. Np. kawa, herbata, ocet, soki owocowe, coca-

cola, kwas żołądkowy – to substancje o odczynie kwasowym, a krew, woda morska, mydło, wodorotlenki – to 

substancje o odczynie zasadowym.
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Aby określić odczyn pH powszechnie stosuje się tzw. wskaźniki, czyli substancje zmieniające zabarwienie 

w zależności od odczynu roztworu. Takim wskaźnikiem może być papierek lakmusowy (papierek nasączony 

substancją chemiczną reagującą na zmianę pH). Papierek lakmusowy w  środowisku kwasowym przybiera 

barwę pomarańczową lub czerwoną, a w środowisku zasadowym zieloną, a nawet niebieską.

Przyjmuje się, że woda ma odczyn obojętny, gdyż ulega samorzutnie dysocjacji na jony: 2H2O ⇄ H3O+ + 

OH– (ściślej, dla 1 cząsteczki wody: H2O ⇄ H+ + OH-). Odczyn obojętny oznacza wartość pH=7, w roztworze 

obojętnym jest taka sama liczba jonów wodorowych H+ i wodorotlenkowych OH-. W rzeczywistości woda ma 

odczyn kwasowy przez obecność dwutlenku węgla, który rozpuszcza się w wodzie, tworząc nietrwały kwas 

węglowy zakwaszający wodę.

Jeśli w  roztworze znajdują się jony wodorowe to roztwór ma odczyn kwasowy, a  jeśli wodorotlenowe – 

zasadowy.

Dlaczego metalowe implanty medyczne nie korodują?

Do wytwarzania medycznych implantów stosuje się różne metale w postaci stopów (np. stal austeniczną – 

kwasoodpowna stal zawierająca chrom, nikiel i molibden oraz niewielkie ilości innych metali np. niobu), stopy 

z osnową kobaltu (zawierają chrom, nikiem, wolfram i molibden), stopy z pamięcią kształtu (zawierają nikiel, 

tytan i  kobalt) oraz tytan i  stopy tytanu. Materiały stosowane w  medycynie muszą być odporne na korozję 

i  ścieranie, muszą posiadać odpowiednie własności mechaniczne i nie mogą być toksyczne dla organizmu. 

W przeciwieństwie do czystych metali, stopy posiadają o wiele większą odporność na korozję. Wyjątkiem jest 

tytan. To z niego tworzy się głównie endoprotezy stawów i implanty stomatologiczne. Tytan na powietrzu i w 

wodzie szybko pokrywa się warstwą pasywną tlenków (TiO oraz TiO2) dzięki czemu jest odporny na korozję. 

Z czasem warstwa anodowa tytanu zwiększa się, dając jeszcze skuteczniejsza ochronę. To ze względu na to oraz 

biokompatybilność tytanu (nie jest toksyczny dla organizmu, może powodować tylko alergie) jest powszechnie 

stosowany w  implantach. Ze względu na różne potrzeby (implant w kolanie, w biodrze, w żuchwie itd.) jest 

stosowany w postaci stopów, np. z glinem, wanadem, niobem, tantalem, a nawet palladem. Dzięki temu można 

zwiększyć jego wytrzymałość na ścieranie (np. gdy implant zastępuje staw – pracuje i ulega ścieraniu).

Utlenianie

Jest to proces, w którym odbierane są elektrony np. Fe – 2e → Fe2+, gdzie żelazo w postaci metalicznej zostaje 

rozpuszczone do jonów Fe2+. Produkt reakcji utleniania posiada stopień utlenienia wyższy od substratu. Żelazo 

metaliczne posiada stopień zerowy, a przechodzi w procesie utleniania na drugi stopień utlenienia.
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Redukcja

Jest to proces, w  którym dostarczane są elektrony np. jony żelaza mogą zostać zredukowane i  powstaje 

żelazo w postaci metalicznej: Fe2+ + 2e → Fe. W wyniku reakcji redukcji żelazo z drugiego stopnia utlenienia 

przechodzi na zerowy stopień, zatem zostaje zredukowany do niższego poziomu.

Przyswajalność metali przez rośliny

Metale są potrzebne roślinom tak samo jak człowiekowi. U  człowieka niedobór żelaza powoduje anemię, 

podczas gdy u  roślin żelazo bierze udzał w  produkcji zielonego barwnika – chlorofilu i  jego niedobór 

powoduje spowolnienie wzrostu rośliny, odbarwienie liści (tzw. chloroza) lub żółknięcie. Nadmiar żelaza 

u człowieka jest niebezpieczy, gdyż może się ono odkładać w tkankach i narządach wewnętrznych prowadząc 

do wielu schorzeń, a nawet rozwoju nowotworów, a u roślin jest tak samo szkodliwe powodując pojawienie 

się żółtych i brązowo-żółtych plamek (z czasem nawet dziur w liściu) i zahamowanie wzrostu rośliny, będące 

oznaką zatrucia nadmiarem żelaza. Organizmy żywe przyswajają także inne metale np. metale ciężkie, które są 

toksyczne dla organizmów żywych.

Ciekawostki

• W XIX wieku jednym ze sposbów na walkę z  anemią było spożywania jabłka, w  którym na kilka dni 

umieszczano gwóźdź. Wówczas gwoździe wykonywane były z żelaza, które w kontakcie z sokami w jabłku 

ulegały korozji. Jabłko przez kilka dni gromadziło w miąższu żelazo i dzięki tej metodzie po zjedzeniu jabłka 

(po wyjęciu skorodowanych gwoździ) w organizmie uzupełniany był poziom żelaza (podnosząc poziom 

hemoglobiny).

• Zimą często do odlodzenia dróg stosuje się różne sole np. NaCl i  CaCl2, które obniżają temperaturę 

topnienia lodu i  śniegu. Niestety w  trakcie jazdy samochodem roztopiony lód i  śnieg z solą osiadają na 

karoserii przyspieszając proces korozji. Szczególnie narażone na korozję są elementy samochodu od strony 

podwozia, gdyż powłoki antykorozyjne są uszkadzane także mechanicznie np. przez żwir, kamienie, a na 

dodatek przez obecność soli w roztopionym śniegu i lodzie. Woda morska (przez wysoką zawartość soli) 

ma również szkodliwy wpływ na elementy metalowe przyspieszając proces korozji. Dlatego do zbrojenia 

konstrukcji morskich stosuje się stal z dodatkiem kadmu (niestety kadm jest metalem ciężkim, szkodliwym 

dla środowiska oraz organizmów żywych).
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Harmonogram projektu – propozycja

Zwróć uwagę:

• Rozpisanie poszczególnych etapów projektu na godziny ma charakter orientacyjny.

• Każdy kierujący projektem powinien dostosować rozkład zajęć do swoich potrzeb i możliwości. Niektóre 

zajęcia warto łączyć w bloki, pomiędzy innymi tematami zajęć musi upłynąć kilka dni/tygodni, więc warto 

zaplanować działania po przeczytaniu całego harmonogramu.

• Należy na bieżąco uzupełniać dziennik laboratoryjny. Jego propozycja znajduje się w pliku Środowisko_

czyni_zwierze – dziennik laboratoryjny.

• Projekt wymaga opieki nad zwierzętami (karmienie i wymienianie wody).

Etap prac 

badawczych

Proponowane zajęcia Orientacyjny czas 

(1 = 45 minut)

Połowy
Kto tu żyje? Różnorodność zwierząt zamieszkujących brzegi 
jezior

3

Obserwacja Poznaj zwierzę – hodowla i obserwacje zachowań rozwielitek 1

Stawianie pytań
Planowanie

Co, jak, dlaczego? 4

Obserwacja Dyżury uczestników

Ekspozycja
Czym skorupka za młodu nasiąknie cz. 1 2

Dyżury uczestników

Test Zachowanie wobec zagrożenia 4

Ekspozycja

Dyżury uczestników

Czym skorupka za młodu nasiąknie cz. 2 2

Dyżury uczestników

Test Zachowanie wobec zagrożenia 4

Analiza
Prezentacja

Gdzie jest Daphnia? Analiza obrazów oraz danych 6

Powiedz mi, co Cię spotkało, a powiem Ci kim jesteś *

* Zajęcia do przeprowadzenia w dowolnej formie, według pomysłu opiekuna projektu. 

Dodatkowe materiały do pobrania: 

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_

europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip
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Połowy. Kto tu żyje? Różnorodność zwierząt 
zamieszkujących brzegi jezior

Znajdźcie w  swojej okolicy zbiornik wodny – może to być jezioro, parkowy staw albo 

pozostałości starorzecza – i wybierzecie się tam z wiadrem, kasarkami i pojemnikami. Waszym 

zadaniem będzie złowienie drobnych zwierząt bezkręgowych kryjących się w przybrzeżnej 

roślinności, w osadach dna i w toni wodnej przy brzegu. Umieśćcie zwierzęta w kuwetach 

z wodą. Pochylicie się nad nimi, próbując rozpoznać, kim są. Jeśli znajdziecie wśród nich 

rozwielitki – to świetnie! Zabierzecie ich kilkanaście, w zamykanych pojemnikach z wodą 

i rozpocznijcie hodowlę. Jeśli nie znajdziecie rozwielitek, najlepiej powtórzcie wyprawę lub, 

w razie konieczności, zakupćcie je w sklepie akwarystycznym.

Materiały, potrzebny sprzęt:

2 wiadra, kasarki, min. 4 kuwety lub inne płaskie pojemniki, 4 dzbanki, ok. 10 zamykanych pojemników, pipety, 

klucze do oznaczania zwierząt

Działania do wykonania:

• Poznanie różnorodności bezkręgowców wodnych żyjących w najbliższym zbiorniku wodnym.

• Złowienie rozwielitek, pierwsze obserwacje.

• Umieszczenie rozwielitek w zamykanych pojemnikach i przetransportowanie do sali.

• Założenie hodowli w słojach na parapecie.

Dodatkowe uwagi:

• Poszukajcie kluczy do oznaczania wodnych zwierząt bezkręgowych w bibliotekach lub w Internecie.

• Jeśli chcecie zrobić dodatkowe pomiary środowiskowe przydadzą się również mierniki zasolenia wody 

i temperatury, ewentualnie termometr.

Obserwacja. Poznaj zwierzę – hodowla 
i obserwacje zachowań rozwielitek

Hodowla i  obserwacje zachowań rozwielitek to ważny etap, który z  jednej strony uczy 

odpowiedzialności, z  drugiej strony to czas inspiracji i  rozbudzania ciekawości. Samo 

karmienie (zawiesiną drożdży) podczas dyżuru będzie trwało chwilę, ale wykorzystajcie 

ten czas do przeprowadzania wstępnych obserwacji. Rozwielitki hodowane w słoikach na 
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parapecie można obserwować gołym okiem! Należy zacząć od krótkich obserwacji, nawet 

minutowych, a  gdy młodzi badacze się oswoją, czas obserwacji stopniowo wydłużycie. 

Potem dojdzie do nich robienie notatek. Wreszcie etap zakończy się przygotowaniem przez 

uczestników pisemnego opisu zachowania zwierząt (zwróćcie w  nim uwagę na różnice 

między obiektywnym zapisem obserwacji a interpretacją) oraz przygotowaniem zwierząt do 

eksperymentów.

Materiały, potrzebny sprzęt:

słoje do hodowli, sitka kuchenne, pipety, drożdże piekarskie

Działania do wykonania:

• Wstępne obserwacje

• Hodowla rozwielitek w słoikach.

• Dokonywanie obserwacji i notowanie zachowań zwierząt w dziennikach laboratoryjnych.

Dodatkowe uwagi:

• Warto ustalić z uczestnikami dyżury tak, aby wszyscy mieli okazję regularnie karmić zwierzęta.

• Uczestnicy przed przystąpieniem do prowadzenia hodowli powinni zapoznać się z bazą wiedzy na temat 

tych zwierząt dostępną na str. 78–81, a także poszukać informacji o rozwielitkach w innych źródłach. Mogą 

w  grupach opracować wybrane zagadnienia i  zaprezentować je pozostałym uczestnikom na przykład 

w formie prezentacji, plakatu albu samodzielnie zmontowanego filmiku.

• Regularne wypełnianie dzienników laboratoryjnych stanowi ważny etap prac badawczych. Umożliwi 

późniejsze powracanie do poprzednich etapów badań i  porzypomnienie sobie, tego co wydarzyło się 

wcześniej. Prowadzenie dzienników umożliwi analizę obserwacji, dokonanie porównań i  wyciągnięcie 

wniosków.

Stawianie pytań, planowanie. Co, jak, dlaczego?

Uczestnicy w grupach wymienią się swoimi obserwacjami rozwielitek. Postawią pierwsze 

pytania, które ich nurtują; sformułują pytania o zachowania rozwielitek – o ich zróżnicowanie, 

o czynniki na nie wypływające, o przyczyny takich lub innych reakcji. Następnie podzielą się 

swoimi pomysłami na odpowiedzi i z pomocą opiekuna projektu sformułują przypuszczalne 

odpowiedzi w taki sposób, by stały się możliwymi do przetestowania hipotezami. Zapiszą te, 

które będą weryfikować w eksperymencie, np. „rozwielitki, które jako młode miały kontakt 
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z drapieżnikiem, będą w dorosłym życiu mniej śmiałe od rozwielitek, które tego kontaktu nie 

miały”. Albo odwrotnie?

Jak to sprawdzić? Może część rozwielitek trzeba hodować w wodzie, w której była wcześniej 

ryba, a część w wodzie „nieskażonej” zapachem ryby? A potem porównać ich skłonność 

do opuszczania kryjówki? Co tak naprawdę trzeba będzie zmierzyć, żeby to określić? Jakie 

sprzęty będą potrzebne do przeprowadzenia takich badań?

Materiały, potrzebny sprzęt:

stoły ustawione do pracy w grupach, kartki, markery, tablica, rzutnik, ekran

Działania do wykonania:

• Stawianie pierwszych pytań badawczych.

• Poznanie życia rozwielitek – zebranie informacjina temat zwierząt.

• Sformułowanie hipotez, które uczestnicy zweryfikują w eksperymencie.

Przykłady od uczestników projektu „Szkoła bliżej nauki”:

Pytanie: Dlaczego rozwielitki mają przezroczystą krew? Hipoteza: Żeby ich drapieżca nie widział.

Pytanie: Jak rozwielitki reagują na obecność drapieżnika? Hipoteza: Uciekają lub chowają się.

Pytanie: Jaki jest z nich pożytek? Hipoteza: Bardziej przezroczysta woda.

Pytanie: Dlaczego tak szybko umierają? Hipoteza: Z powodu złego pokarmu lub wody.

Pytanie: Jak wyczuwają obecność drapieżnika? Hipoteza 1: Węchowo. Hipoteza 2: Wyczuwają ruch wody.

Pytanie: Jak ich sposób poruszania się zmienia się w  odpowiedzi na obecność drapieżnika? Hipoteza: 
Pływają wolniej / szybciej.

Pytanie: Dlaczego umarły po zmianie wody? Hipoteza: Była za krótko napowietrzona.

Pytanie: Dlaczego badamy rozwielitki w szkole? Hipoteza: W domu trudniej.

• Równolegle powinna trwać hodowla rozwielitek do eksperymentu i  dyżury uczestników karmiących 

zwierzęta.

Ekspozycja. Czym skorupka za młodu nasiąknie cz. 1

To pierwsza część, do potraktowania jako próbna. W  późniejszej części projektu będzie 

możliwość powtórzyć doświadczenia, poprawić je albo przeprowadzić nowe.

W pierwszym etapie realizacji badań, młode rozwielitki eksponowane będą na wybrany czynnik 

środowiskowy. Może nim być zagrożenie drapieżnictwem – zasymulowane użyciem wody 

po trzymaniu w niej ryby (najlepiej karasia, Carassius auratus, „złotej rybki”) czy wodzienia 

(przezroczystych larw potrzebnych będzie kilkaset, może będą w eksplorowanym przez was 

wcześniej zbiorniku). Innym badanym czynnikiem środowiskowym może być ograniczenie 

ilości dostępnego pokarmu.
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Materiały, potrzebny sprzęt:

ryba lub larwy wodzienia, 4 spożywcze pojemniki (do eksponowania ryby i wymiany wody), szklanki, pokarm 

(glony lub drożdże piekarskie)

Działania do wykonania:

• Wybranie pipetami najmłodszych rozwielitek i rozłożenie ich pojedynczo do szklanek.

Każdy uczeń może „zaopiekować się” jednym osobnikiem. Losowo wybierzecie, które osobniki 
będą eksponowane a które posłużą jako kontrolne. Ten etap będzie trwał tydzień i będzie wymagał 
dyżurów i  codziennej wymiany wody, poza weekendami. Ważne jest tutaj, żeby przez kilka dni 
eksponowane osobniki dostawały świeży sygnał o  obecności drapieżnika (aktywne substancje 
chemiczne rozkładają się przed upływem doby) lub właściwą ilość świeżego pokarmu, bez 
ewentualnych „resztek z wczoraj”.

• Badanie zachowań zwierząt poddanych różnym czynnikom środowiskowym.

• Podzielnie osobników na eksponowane oraz kontrolne.

Osobniki eksponowane będą poddawane zmianom środowiska, osobniki kontrolne muszą być traktowane 
tak samo, tylko będą dostawały wodę bez zapachu drapieżcy lub więcej pokarmu .

Dodatkowe uwagi:

• Etap powinien trwać tydzień i wymaga dyżurów uczestników oraz codziennej wymiany wody – ważne, aby 

przez kilka dni eksponowane osobniki dostawały sygnał o obecności drapieżnika lub niedostatku pokarmu.

• Koniecznie pamiętajcie o hodowaniu i równoległym obserwowaniu kontrolnych rozwielitek. Kontrolne 

to te, których nie będziecie traktować czynnikami środowiskowymi – obecnością drapieżnika, 

dietą czy innymi, które będziecie chcieli przetestować. Tylko porównując zachowania kontrolnych 

rozwielitek z  rozwielitkami poddanymi czynnikom środowiskowym będziecie w  stanie wyciągnąć 

wnioski w naukowy sposób. Sprawdzicie, czy te zachowania się różnią czy nie, zastanowicie się nad 

możliwymi wyjaśnieniami.

Test. Zachowanie wobec zagrożenia

W drugim etapie badań należy zarejestrować zachowanie pojedynczych osobników 

(„doświadczonych” i „naiwnych”) w różnych okresach życia. Część rozwielitek filmowana 

będzie w wodzie z zapachem drapieżnika, część w wodzie bez tego zapachu – tak, aby 

nagrać rozwieliti eksponowane i kontrolne. Zwierzęta mogą być filmowane od kilku minut 

do godziny.

To bardziej fizjologia niż behawior, ale można przyjrzeć się tempu bicia serca rozwielitek 



67

w wodzie z zapachem drapieżnika i czystej. Daphnia są przezroczyste, używając binokularu 

i  stopera można zliczać uderzenia serca osobnika umieszczonego na wklęsłym szkiełku 

w kropli wody.

Materiały, potrzebny sprzęt:

szalki Petriego / płytki laboratoryjne, 2 przezroczyste pojemniki, 2 lustra (mieszczące się w  pojemnikach), 

czarny papier, taśma klejąca, 2 kamery lub telefony z kamerą, 2 statywy, markery, ew. szkiełka wklęsłe, stoper

Działania do wykonania:

• Rejestracja zachowań pojedynczych osobników w różnych okresach życia.

Część rozwielitek będzie filmowana w wodzie z zapachem drapieżnika, część w wodzie bez tego zapachu.

Proponujemy użyć przezroczystych plastikowych płytkich pojemników, kuwet lub płytek laboratoryjnych 
podświetlonych od dołu – umieszczonych na przezroczystym plastikowym pojemniku stojącym na 
parapecie do góry dnem i z leżącym pod nim pochyło lustrem. Rozwielitki należy filmować z góry kamerą 
umieszczoną na statywie.

• Rejestracja uderzeń bicia serca rozwielitek za pomocą binokularu i stopera.

Dodatkowe uwagi:

• Lustra i czarny papier to tylko proponowany wariant na plan zdjęciowy. W niektórych szkołach uczniowie 

z  powodzeniem nagrali filmiki, korzystając z  włączonego światła (np. latarki z  telefonu) zamiast lustra. 

Ważne, aby rozwielitki były podświetlone od spodu – będą dobrze widoczne na jasnym tle jako ciemne 

kropki. Na włączonej latarce umieśćcie biały papier, który rozproszy światło, dzięki czemu równomiernie 

oświetli rozwielitki i będzie dla nich łagodniejsze.

Ekspozycja. Czym skorupka za młodu nasiąknie cz. 2

Bogatsi o doświadczenia z wcześniejszych eksperymentów, powtórzcie badania – zwłaszcza, 

jeśli wcześniej coś poszło nie tak. Teraz macie możliwość skorygowania błędów. A może 

poprzednio wyłoniły się nowe pomysły na hipotezy i  teraz zechcecie je przetestować 

i w ten sposób poszerzyć badania? Waszym celem wciąż jest badanie zachowań zwierząt 

poddanych różnym czynnikom środowiskowym. Rozwińcie wasze naukowe skrzydła!

Materiały, potrzebny sprzęt:

ryba, 4 pojemniki spożywcze 5 l, szklaneczki, materiały do hodowli



68

Aneks – „Środowisko czyni zwierzę”

Dodatkowe uwagi:

• Etap powinien trwać tydzień i będzie wymagał dyżurów uczestników oraz codziennej wymiany wody.

• Ważne, aby przez kilka dni eksponowane osobniki dostawały sygnał o obecności drapieżnika.

Test. Zachowanie wobec zagrożenia 

Uczestnicy ponownie powinni rejestrować zachowanie pojedynczych osobników w różnych 

okresach życia, wystawionych na działanie czynników środowiskowych wybranych 

w doświadczeniu z drugiej części. Będziecie mieli okazję do poprawienia planu zdjęciowego 

i uzyskania lepszych zdjęć jeśli poprzednim razem coś poszło nie tak. Jak wiadomo, praktyka 

czyni mistrza! Naukowcy też wielokrotnie powtarzają swoje eksperymenty.

Zależnie od postawionej wcześniej hipotezy, starsi uczestnicy zmierzą wartości odpowiednich 

parametrów. Przykładowe mierzone parametry: średnia odległość dafni od ścianki naczynia, 

czas przebywania przy ściankach, droga przebyta przez dafnię podczas eksperymentu, 

średnia prędkość dafni, krętość ścieżki ruchu dafni...

Materiały, potrzebny sprzęt:

szalki Petriego / płytki laboratoryjne, ew. szkiełka wklęsłe, 2 przezroczyste pojemniki, 2 lustra (mieszczące się 

w pojemnikach), czarny papier, taśma klejąca, 2 kamery lub telefony z kamerą, 2 statywy, markery, ew. stoper

Działania do wykonania:

• Rejestracja zachowań pojedynczych osobników w różnych okresach życia.

Zależnie od postawionej hipotezy, część rozwielitek będzie filmowana np. w wodzie z zapachem drapieżnika, 
a część w wodzie bez tego zapachu.

• Rejestracja uderzeń bicia serca rozwielitek za pomocą binokularu i stopera.

Gdzie jest Daphnia? Analiza obrazów oraz danych

Uczestnicy w zespołach zanalizują położenie zwierząt na wybranych klatkach swoich nagrań. 

Można to zrobić odręcznie, z  linijką przy ekranie, ale proponujemy użyć dostępnego na 

wolnej licencji oprogramowania, np. ImageJ – będziecie mogli łatwiej uzyskać gotowe dane 

w arkuszach kalkulacyjnych, np. potrzebne do wyliczenia średniej prędkości rozwielitki lub 

przebytej przez nią drogi, miejsce przebywania itp. Na tej podstawie będzie można wykonać 

wykresy. Porównajcie rozwielitki między grupami i  przyjrzycie się międzyosobniczym 
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różnicom w obrębie grup.

Materiały, potrzebny sprzęt:

kabel lub karta SD, komputery z dostępem do Internetu, program do analizy obrazu (np. bezpłatny ImageJ) a w 

przypadku analizy odręcznej: folia, przezroczysta taśma, cienkie markery do folii; dowolny arkusz kalkulacyjny

Działania do wykonania:

• Analiza materiału filmowego poprzez ręczne lub automatyczne spisywanie pozycji zwierząt.

Instrukcja dostępna na str. 83–86.

• Porównanie zachowań rozwielitek trzymanych w różnych warunkach.

Dodatkowe uwagi:

• Warto, żeby uczestnicy przyjrzeli się uzyskanym rysunkom – trajektorii ruchu każdej rozwielitki. Czy testowe 

różnią się czymś od kontrolnych? Jakie były przewidywania – że jedne z nich będą bliżej ścianek niż drugie? 

Że któreś będą pływać szybciej?



70

Aneks – „Środowisko czyni zwierzę”

Przydatne informacje:

Podane ilości dotyczą realizacji projektu z ok. 25 uczestnikami, których można podzielić na 4-5 zespołów.

Plastikowe wiadra 5 l 2

Dzbanki plastikowe 1-3 l 4

Siatka akwarystyczna do połowu rozwielitek

z bardzo drobnymi oczkami i sztywną ramką
1

Plastikowe kuwety białe 4

Plastikowe pojemniki na mocz 100ml

Lub inne podobne
10

Pipety Pasteura np. opakowanie 500 szt

Plastikowe sitka kuchenne

Małe 6-8 cm
6

Drożdże piekarskie świeże opakowanie 100 g

Słój szklany 2 lub 3 l 3

Blok kartek A3 1

Grube pisaki / markery 12

Szklanki 100 ml 40

Szalki (płytki) Petriego lub inne przezroczyste pojemniki 30

Pojemniki przezroczyste z matowego tworzywa

O pojemności ok 3 l, prostopadłościenne
2

Lusterko stojące kosmetyczne

O wymiarach nie większych niż 19x14 cm, odchylane
4

Czarny sztywny papier

Arkusze A2
5 arkuszy

Taśma klejąca transparentna 1 rolka 20–25m

Szkiełko podstawowe z łezką (lub dwoma) paczka

Pisaki permanentne

4 kolory
1 komplet

Binokular min. 1

Lista sprzętu – propozycja
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Komputery, rzutnik i ekran

Ryba (np. karaś) albo inny drapieżnik 1

Nieduże akwarium z osprzętem

Jeśli uczestnicy zdecydują się hodować rybę po eksperymencie
1

Kamera (może być w komórce) 1

Stoper (może być w komórce) 2



72

Aneks – „Środowisko czyni zwierzę”

Barbara Pietrzak

Odrobina biologii

Instrukcja w genach

Każda żyjąca istota jest efektem realizacji programu zapisanego w jej genach. Czy to bakteria, drzewo czy człowiek, 

odczytywane są w  trakcie jej rozwoju kolejne porcje kodu genetycznego, na bazie których następuje synteza 

cząsteczek chemicznych – bezpośrednio budujących ciało bądź biorących udział w regulacji tego, jak ma ono działać. 

Na podstawie sekwencji DNA potrafimy odcyfrować znacznie więcej niż przynależność gatunkową organizmu, 

a badacze udoskonalają algorytmy, które pozwalają stworzyć portret osoby na podstawie sekwencji jej genów.

Zwierzę w środowisku

Zachodzący w  organizmie nieustanny odczyt zapisanej w  jego genach instrukcji nie następuje w  próżni. 

Zmieniają się warunki wokół: temperatura, dostępność pokarmu, pojawiają się substancje szkodliwe, patogeny, 

drapieżcy… Docierające ze środowiska sygnały wpływają na ekspresję genów organizmu, a  tym samym na 

wszystkie jego cechy: wielkość i budowę ciała, metabolizm, aktywność ruchową i cały repertuar zachowań. 

Od temperatury, w jakiej rozwijają się żółwie jaja, zależy, czy wyklują się z nich samce czy samice. Od rodzaju 

diety zależy, czy z larwy pszczoły wyrośnie królowa czy robotnica.

Zwierzęce indywidualności

Podczas gdy u wielu zwierząt raz ukształtowane ciało trudno przemodelować, behawior jest bardziej elastyczny. 

W  odpowiedzi na zimno zwierzę zaczyna drżeć produkując ciepło, chowa się do nory lub gniazda, albo 

zakłada czapkę. W odpowiedzi na zagrożenie ucieka lub podejmuje walkę. W sytuacji głodu zapada w letarg 

lub wyrusza na poszukiwania pokarmu. Wydawałaby się, że stosownie do sytuacji zwierzę może zareagować 

Baza wiedzy
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tak lub inaczej. Okazuje się jednak, że w populacjach ptaków, ryb, a nawet drobnych bezkręgowców występują 

trwałe różnice między osobnikami – jedne podejmą ryzyko by zdobyć pokarm, inne pozostaną głodne 

w ukryciu. Czy te śmiałe to te duże? Niewątpliwie repertuar zachowań każdego osobnika jest, podobnie jak 

inne jego cechy, wynikiem ekspresji posiadanych przez niego genów zachodzącej w konkretnych warunkach 

środowiska oraz wobec informacji przekazanej od rodziców poza zapisem w  sekwencji genów. Ale jak 

dokładnie się ten repertuar zachowań kształtuje?

Kto pod lupę

Naukowcy szukając odpowiedzi na nowe pytania badawcze często wybierają jako obiekt swoich badań 

te organizmy, o  których już wiele wiadomo. To ułatwia planowanie badań oraz odniesienie odkrywanych 

zależności do uzyskanych wcześniej przez innych wyników. Te często wykorzystywane w  badaniach 

organizmy to organizmy modelowe. Należą do nich między innymi myszy, muszki owocowe i  drożdże 

piekarskie w  badaniach genetycznych oraz rozwielitki w  badaniach ekologicznych. Łączy je stosunkowa 

łatwość w hodowli i krótki czas generacji, który umożliwia z jednej strony szybkie uzyskanie w hodowli wielu 

osobników, a z drugiej – prześledzenia całego życia osobnika.

Dlaczego rozwielitki?

U rozwielitek czas generacji, czyli pełen cykl od jaja w jednym pokoleniu do jaja w następnym, to – zależnie od 

gatunku (geny) oraz temperatury i dostępności pokarmu (środowisko) – zwykle od kilku dni do kilku tygodni. 

Samica dużego gatunku (2 do 5 mm długości) występującego w bezrybnych stawach i sadzawkach, w warunkach 

obfitości pokarmu w temperaturze 20 °C po upływie tygodnia może wydać na świat pierwsze potomstwo. Ta 

sama samica w ciągu kolejnego tygodnia może wyprodukować setkę młodych, a sama rzadko dożyje drugiego 

miesiąca (za to w Czarnym Stawie pod Rysami, gdzie przez cały rok jest zimno i brakuje pokarmu, niektóre 

samice wydają potomstwo dopiero w  drugim roku życia!). Sama samica, bez udziału samca – ponieważ 

rozwielitki zwykle rozmnażają się partenogenetycznie. To kolejne ułatwienie dla hodowcy i eksperymentatora.

Filtrujące skorupiaki

Rozwielitki są skorupiakami, podobnie jak krewetki, raki czy kraby. Żyją w toni wód słodkich – jezior, stawów, 

a  także okresowych zbiorników śródpolnych i  sadzawek miejskich. Choć w  głębokich jeziorach potrafią 

pokonywać codziennie dziesiątki metrów w pionie, w głąb i z powrotem ku powierzchni, są maleńkie i słabo 

radzą sobie z prądem wody – nie spotykamy ich w rzekach. Są filtratorami, to znaczy odżywiają się odcedzoną 

z  toni wodnej zawiesiną jednokomórkowych glonów, pierwotniaków i  związanych z  nimi bakterii. Funkcję 



74

Aneks – „Środowisko czyni zwierzę”

aparatu filtracyjnego pełni kilka par krótkich odnóży nieustannie poruszających się i  tworzących przepływ 

wody pod klapami okrywającego rozwielitkę pancerza. Efektem takiego ich odżywiania się jest rzeczywiste 

filtrowanie wody i większa jej przejrzystość. Rozwijająca się populacja rozwielitek potrafi kontrolować zakwity 

glonów w zbiorniku.

Biologia w imieniu

Wiele o biologii tych zwierząt mówią ich nazwy w różnych językach. Łacińska nazwa Daphnia i jej spolszczona 

wersja, dafnia, wywodzą się od imienia greckiej bogini Dafne zamienionej w drzewo i odnoszą się do długich 

gałęzistych odnóży, które działają jak wiosła i służą temu zwierzęciu do poruszania się w toni. Stąd też nazwa 

całej tej grupy skorupiaków, do której należą dafnie – wioślarki. Pojedyncze machnięcia tymi odnóżami sprawiają, 

że te maleńkie zwierzęta poruszają się w wodzie skokami – aktywnie do góry i opadając w dół. Stąd w wielu 

językach wioślarki nazywane są potocznie pchłami wodnymi (np. ang. water fleas, niem. Wasserflöhe). Czesi 

nazywają wioślarki perloočki i jeśli spojrzymy na nie pod binokularem, to zobaczymy, że widoczne gołym okiem 

czarne oko otoczone jest „perełkami” – to soczewki skupiające światło na ciemnej tkance światłoczułej.

Do światła czy od światła

Rozwielitki mają nadzwyczaj dobry wzrok, choć nie tworzą złożonych obrazów. Mogą za to wykryć ruch, 

rozpoznać barwę oraz zobaczyć polaryzację światła. Pierwsze informuje zwierzę o nadpływającym drapieżniku 

– rybie. Drugie może być wskazówką, gdzie szukać pokarmu. Trzecie informuje o tym, z której strony i jak daleko 

jest brzeg zbiornika, a z której jest otwarta toń wody. Jednym z obserwowanych u rozwielitek zachowań jest 

właśnie unikanie brzegów, gdzie czyha więcej drapieżców. Innym, być może najważniejszym zachowaniem, 

jest unikanie drapieżcy przez chowanie się w głębszej wodzie, dokąd nie dociera światło i gdzie zwierzę jest 

niewidoczne. Rozwielitki migrują pionowo w rytmie dobowym: w dzień kryją się przed rybami w ciemnych 

głębinach, pod osłoną nocy żerują w ciepłej wodzie przy powierzchni. Co ciekawe, zdaje się, że nie światło 

a gradient temperatury jest dla nich wskazówką na jakiej głębokości pozostać.

Cyklomorfoza

Ryby nie są jedynym zagrożeniem dla rozwielitek. W  wodach żyje cała plejada bezkręgowych drapieżców. 

Najliczniejszym i najgroźniejszym z nich są przezroczyste larwy podobnego komarom owada – wodzienia – 

przez akwarystów zwane szklarkami. Ci drapieżcy nie kierują się wzrokiem, wyczuwają raczej chemiczne ślady 

i ruch wody wokół potencjalnych ofiar. Sposobem na nie jest wytworzenie długich ostrych wyrostków: hełmu 

na głowie i kolca na końcu ciała. Tak uzbrojona rozwielitka nie tylko stanie ością w gardle, gdyby któremuś udało 
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się ją schwytać, ale też te długie wyrostki zmieniają sposób drgania wody wokół zwierzęcia i tym samym mylą 

drapieżcę co do pozycji ofiary. Rozwielitki z niektórych gatunków mogą uzbroić się w taki hełm i kolec w ciągu 

swojego życia – zrzucając kolejne wylinki i  rozbudowując przy każdej nowy pancerz. Różnice w  wyglądzie 

uzbrojonych i nieuzbrojonych osobników są tak duże, że brano je niegdyś za odrębne gatunki. A zmiana ta 

dokonuje się w obrębie jednego genotypu, w ramach jego plastyczności fenotypowej!

Rozwielitki pod Grunwaldem

O sposobach rozwielitek na przeżycie w niebezpiecznym świecie słodkowodnych zbiorników można pisać 

całe tomy. Jeśliby wybrać do opisu jeszcze jeden sposób, będzie to „kapsuła czasu”. Gdy warunki się pogarszają, 

populacja staje się przegęszczona lub z  innych powodów zaczyna brakować pokarmu, partenogenetyczne 

samice zaczynają produkować samce, a także składać inne jaja: czekające na zapłodnienie jaja przetrwalne. 

Po zapłodnieniu, zamknięte w  szczelnej osłonce, przypominającej czarne nasionko, mogą wyschnąć, 

przemarznąć, uprażyć się na słońcu czy przejść przez przewód pokarmowy ryby lub ptaka, a i tak może z nich 

po dziesiątkach a nawet setkach lat wykluć się młoda rozwielitka. W jednym z laboratoriów rozwielitka wykluła 

się z  jaja, które wydobyto z głębokich osadów jeziora, a których wiek oceniono na jakieś 600 lat – została 

poczęta w czasach bitwy pod Grunwaldem.

Odrobina praktyki

Żywa istota

Biolodzy z  zadziwieniem patrzą na terminologię prawną, według której większość bezkręgowców nie jest 

traktowanych jak zwierzęta! Rzeczywiście, ich układy nerwowe są prostsze, stąd tradycyjnie panowało 

przekonanie, że ich zachowania są bardziej stereotypowe i  odtwarzalne niż u  kręgowców. Porównanie do 

„minirobotów” odchodzi jednak do lamusa z wynikami kolejnych eksperymentów. Zachowania, które zdawały 

się prostymi odruchami ucieczki lub walki, okazują się wynikiem złożonych procesów podejmowania decyzji 

w bardzo konkretnych warunkach środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu. Rozwielitka może i jest 

maleńka, ale ta świadomość musi nam zawsze towarzyszyć podczas eksperymentów: to żywa czująca istota, na 

bieżąco odbierająca i przetwarzająca bodźce ze środowiska i dostosowująca odpowiednio swoje zachowanie.

Połowy zwierząt

Powyższe uwagi dotyczą wszystkich zwierząt, także tych złowionych podczas wycieczki rozpoczynającej projekt. 

Większość zwierząt wodnych nie potrafi poradzić sobie z brakiem wody. Dlatego wszystkie wyłowione ze zbiornika 
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zwierzęta przekładamy bezpośrednio do kuwet lub innych pojemników wypełnionych wodą. Jeśli zaś z kuwety 

jakieś zwierzę uparcie wyłazi, może należy mu pozwolić – być może jest to zwierzę lądowe, które przypadkiem 

wpadło do siatki. Po zakończeniu oznaczania zwierząt według obrazkowego klucza, wszystkie zwierzęta – prócz 

kilku(nastu) znalezionych rozwielitek, które zabieramy – transportujemy całe i żywe z powrotem do zbiornika.

Rozpoczęcie hodowli

Przyniesione zwierzęta można zostawić na jeden lub dwa dni w wodzie, w której są, ale lepiej przełożyć je 

pojedynczo pipetką do przygotowanej wcześniej wody – wtedy mamy szansę na pozbycie się towarzyszących 

im w  wodzie ledwo widocznych lub niewidocznych gołym okiem innych organizmów. Wodę można 

przygotować, odstawiając ją do napowietrzania pod przykryciem przez przynajmniej kilka dni, a  najlepiej 

tydzień. Im dłużej taka woda się napowietrza – kiedy w ciemności nie zachodzi fotosynteza i nie mnożą się 

glony a z nimi organizmy wykorzystujące je jako pokarm, a w natlenionej wodzie zachodzą procesy rozkładu 

różnych niepożądanych substancji – tym lepiej.

Karmienie

Kolega profesor trzyma w  swoim gabinecie słój wysokości metra z  zamkniętymi w  nim rozwielitkami, 

rozrastającymi się glonami, innymi drobnymi organizmami i  osadem i  przez wiele miesięcy tam nie zagląda. 

Ten mały ekosystem zmienia się, ale trwa. Populacja rozwielitek czasem znika na kilka miesięcy, ale odradza 

się z  wytworzonych wcześniej jaj przetrwalnych, które opadły w  osady. Mimo tej ciekawostki, nie polecam 

pozostawiania hodowli bez opieki i pożywienia. Ekosystem profesora jest całkiem spory i różnorodny biologicznie 

– a wraz z  rozmiarami i  różnorodnością rośnie stabilność układu. Niedokarmienie własnej hodowli może się 

zakończyć śmiercią głodową zwierząt. Z kolei zwierzęta karmione tylko sporadycznie będą otrzymywały sygnał 

o niepewności warunków środowiskowych i mogą ograniczyć produkcję jaj albo wręcz je tracić. Dlatego tak 

ważne jest rozpisanie dyżurów i, o ile to możliwe, codzienne karmienie. W weekendy – trudno, muszą sobie 

poradzić. Najlepszym pokarmem będzie zawiesina glonów – pokarm zbliżony do tego z naturalnego środowiska. 

Zawiesina jednokomórkowych grzybów, drożdży, też jest całkiem pożywna, trzeba tylko uważnie kontrolować 

ich ilość oraz dbać, by nie dodać ich za dużo, gdyż woda stanie się mleczna i nieprzejrzysta.

Wymiana wody

Warto w hodowli regularnie wymieniać wodę. Rozwielitki, jak wszystkie organizmy żywe, wydalają zbędne produkty 

przemiany materii i ich nagromadzenie może nie służyć zwierzętom. Najłatwiej pewnie w warunkach szkolnych taką 

wymianę zorganizować dwa lub trzy razy w miesiącu, chociaż można by to robić częściej. Przy każdej wymianie na 
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początek trzeba przygotować czyste naczynia ze świeżą wodą i pokarmem i do nich przekładać zwierzęta. Kiedy 

zwierząt jest niewiele, można je przekładać pojedynczo pipetką. Gdy będzie ich więcej, można użyć sitka. Przy 

zmianie wody najlepiej od razu nastawić do napowietrzania wodę na następną wymianę.

Kontrola warunków, obserwacje i notatki

Warto regularnie mierzyć temperaturę wody w jednym z naczyń i zapisywać wyniki w dzienniku, w tym sprawdzać, 

czy temperatura świeżej i zmienianej wody nie różni się zbytnio. Można też skontrolować zasolenie w odbieranej 

rozwielitkom i w świeżej wodzie. Jeśli w wodzie pojawią się inne drobne organizmy, warto przyjrzeć się im pod 

mikroskopem i sprawdzić, co tam jest.

Prowadzenie notatek pomaga skupić uwagę i kontrolować na bieżąco, czy wykonaliśmy wszystkie zadania. 

Pozwala też prześledzić przeszłe wydarzenia w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to szczególnie ważne, 

gdy hodowlą zajmują się różne osoby i trzeba przekazywać sobie informacje. Dobrze jest notować w uwagach 

wszystkie nietypowe wydarzenia i  obserwacje. Im więcej zanotujemy podczas obsługi eksperymentu, tym 

większą mamy nad nim kontrolę i  łatwiej nam będzie później interpretować wyniki. Druga rzecz to notatki 

z  prowadzonych obserwacji zachowań zwierząt. Warto się im przy jakiejś okazji przyjrzeć z  uczestnikami 

projektu – co jest obiektywnym opisem ruchu zwierząt, a co już subiektywną interpretacją?

Kohorta

Wraz z  wiekiem zwierzę się zmienia: rośnie, dojrzewa płciowo, starzeje się. W  trakcie rozwoju rozwielitki 

zmienia się też jej wrażliwość na sygnały płynące ze środowiska, a z tym jej reakcje. Żeby w eksperymentach 

nie mieszały się nam wpływ wieku i wpływ badanego przez nas czynnika, warto wykorzystywać osobniki w tym 

samym wieku. W dniu karmienia poprzedzającego rozpoczynanie ekspozycji, warto rozdzielić do osobnych 

naczyń hodowlanych: dojrzałe, produkujące jaja samice i osobniki młode. Następnego dnia, rozpoczynając 

ekspozycję, mamy szansę zastać w naczyniu z dojrzałymi samicami młode urodzone właśnie między jednym 

a  drugim karmieniem – jednowiekową kohortę. Jeśli będzie ona za mała, zawsze możemy sięgnąć po 

zwierzęta z drugiego naczynia, zapisując „kto jest kto”.

Kontrola i powtórzenia

Prawidłowo przygotowany eksperyment badający wpływ dowolnego czynnika, u nas obecności drapieżcy na 

zachowanie rozwielitek, powinien obejmować zabieg eksperymentalny oraz kontrolny, każdy w odpowiedniej 

liczbie powtórzeń. Postępowanie ze zwierzętami kontrolnymi powinno różnić się od postępowania 
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ze zwierzętami wystawionymi na działania badanego czynnika tylko nieobecnością tego czynnika. To 

oznacza, że jeśli dobę przed ekspozycją rozwielitek eksponujemy samego drapieżnika w  świeżej wodzie 

(dla wyprodukowania „zapachu”), obok naczynia z  wodą z  drapieżnikiem ustawiamy naczynie z  wodą bez 

drapieżnika. Następnego dnia rozwielitki wylosowane jako eksperymentalne i  jako kontrolne dostaną 

odpowiednio jedną lub drugą wodę. Teraz, ponieważ niekontrolowane przez nas czynniki mogą wpłynąć 

na wyniki eksperymentu (przysłowiowa mucha wpadnie do słoika), ustrzegamy się błędnego wnioskowania 

stosując powtórzenia. Żelazne minimum to trzy – jeśli jeden wynik z przyczyn losowych odbiegnie znacząco 

od reszty, mamy szansę to wytropić.

Plan eksperymentu

Eksperyment ma umożliwić uzyskanie odpowiedzi na postawione na początku pytanie badawcze 

i  przetestowanie hipotezy. Dlatego dokładny plan postępowania będzie im podporządkowany. Planując 

eksperyment cały czas mamy w głowie pytanie: jeśli nasza hipoteza nie jest prawdziwa, czy ten eksperyment 

pozwoli to wykazać? Jaki wtedy uzyskam wynik? Nie wiemy, jaki uzyskamy wynik, ale przed przystąpieniem 

do eksperymentu powinniśmy wiedzieć, jakiego wyniku się spodziewamy, jeśli nasza hipoteza jest fałszywa, 

a jakiego, jeśli może być prawdziwa. Czas wstępnych obserwacji to czas potencjalnych inspiracji i rozbudzenia 

ciekawości przyszłych eksperymentatorów. Być może pojawią się pytania, za którymi warto podążyć.
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Analiza obrazu

Celem tego zadania jest sczytanie z nagrania danych behawioralnych. Można to zrobić na dwa sposoby.

1. Dla obu, najpierw przy pomocy kabla USB zgrajcie nagranie na komputer i kontrolnie odtwórzcie film.

Sposób pierwszy. Analiza ręczna:

2. Przyklejcie na ekran grubą przezroczystą folię (np. taką w formacie A4 do rzutników).

3. Odtwarzajcie nagranie zatrzymując (pauza) z wybraną częstotliwością. Zależnie od warunków eksperymentu 

i sposobu poruszania się zwierząt, to może być co 1, 2 lub 5 sekund, według licznika w programie, w którym 

odtwarzacie film. Byle tak samo dla wszystkich nagrań.

4. Za pierwszym zatrzymaniem odrysujcie na folii kształt szalek i  zaznaczcie główne podziały sfilmowanej 

linijki (np. 0–10–20 cm).

5. Przy każdym zatrzymaniu obrazu zaznaczcie na nałożonej na ekran folii pozycję dafni w każdej szalce oraz 

połączcie ten punkt z poprzednim prostą linią.

6. Wykonajcie w ten sposób 12–60 odczytów dla każdej dafni na każdym nagraniu.

Sposób drugi. Analiza cyfrowa:

2. Zainstalujcie program ImageJ ze strony: https://imagej.nih.gov/ij/, wybierając opcję Download, a następnie 

właściwą opcją systemu operacyjnego waszych komputerów. Możecie też użyć dowolnego innego wybranego 

przez was programu do analizy obrazu.

Analiza obrazu i opracowanie 
danych – jak to wykonać?

https://imagej.nih.gov/ij/
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3. Odtwarzajcie nagranie, zatrzymując (pauza) z wybraną częstotliwością. Zależnie od warunków eksperymentu 

i sposobu poruszania się zwierząt, to może być co 1, 2 lub 5 sekund, według licznika w programie, w którym 

odtwarzacie film. Ważne, żeby dla wszystkich nagrań było tak samo.

4. Przy każdym zatrzymaniu obrazu zapiszcie klatkę, używając klawisza printscreen (prt sc) i  nadajcie tak 

uzyskanym obrazom odpowiednie nazwy.

5. Otwórzcie program ImageJ i sczytajcie pozycje dafni na kolejnych klatkach, używając wymienionych dalej 

przycisków/funkcji.

6. File – Open: wybierzcie pierwszy zapisany z nagrania plik.

7. Analyze – Measure: pojawi się okno Results.

8. W oknie Results: Results – Set Measurements: odznaczcie wszystko.

9. Wybierzcie z paska narzędzi na górze multi-point, klikając odpowiednią ikonę (krzyżyki).

10. Ustalcie kolejność zaznaczania i zaznaczcie pozycję wszystkich widocznych dafni.

11. Analyze – Measure: pojawi się w oknie Results tabela z pozycjami dafni, kolumny X i Y (zamiast wybierać 

Analyze – Measure możecie też używać skrótu ctrl + M).

12. Otwórzcie kolejny plik i zaznaczcie dafnie według ustalonej wcześniej kolejności. Cały czas powinniście 

mieć zaznaczone narzędzie multi-point, jeśli nie – zaznaczcie je.

13. Po zaznaczeniu dafni powtórzcie krok 11 i przejdźcie do kolejnego pliku: krok 12. Kontynuujcie.

14. Po skończonym zaznaczeniu pozycji wszystkich dafni na kolejnych klatkach, zapiszcie wyniki: w  oknie 

Results: Edit – Select All – Edit – Copy.

15. Otwórzcie arkusz Excel, zaznaczcie trzy kolumny i wklejcie skopiowane wcześniej dane.

16. W czwartej kolumnie wpiszcie numery osobników. Jeśli na każdej klatce zaznaczane były dwie dafnie, to 

znaczy, że teraz co druga pozycja jest dafni 1, a co druga dafni 2, czwarta kolumna przybierze postać: 1 2 1 2 itd.

Najlepiej od razu posortować dane według czwartej kolumny z numerem dafni (zaznaczyć dane i przez: Dane 

– Sortuj wybrać sortowanie według właściwej kolumny – nie używać skrótu AZ!)

17. Zapiszcie plik.
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Analiza i graficzne opracowanie danych

Celem tego zadania jest przygotowanie bazy danych i  na ich podstawie ilościowe porównanie zachowań 

rozwielitek trzymanych w  różnych warunkach. Pomoże w  tym też graficzne opracowanie wyników – 

przygotowanie wykresów.

1. Dokładne postępowanie będzie zależeć od tego, jakie dane zebraliście (behawioralne sczytane z nagrań, 

behawioralne sczytane inaczej podczas eksperymentów, tempo bicia serca itp.). Ogólne zasady pozostają 

te same, dlatego też prześledzicie teraz wstępne postępowanie z  danymi zebranymi z  nagrań – to jeden 

z trudniejszych przypadków.

Analiza ręcznie sczytanych z nagrań danych

2. Spójrzcie na uzyskane rysunki – trajektorie ruchu każdej rozwielitki. Czy testowe różnią się czymś od 

kontrolnych? Jakie były wasze przewidywania, czego się spodziewaliście? Że jedne z nich będą bliżej ścianek 

niż drugie? Że będą pływać szybciej?

3. Zależnie od postawionej wcześniej hipotezy, trzeba teraz zmierzyć wartości odpowiednich parametrów. 

Przykładowe mierzone parametry:

Średnia odległość dafni od ścianki naczynia

Dla każdej odczytanej pozycji dafni można mierzyć linijką (przechodzącą przez środek okręgu szalki i przez 

pozycję dafni) odległość od ścianki albo jej „odwrotność” – odległość od środka naczynia. Ze wszystkich 

pomiarów dla każdej dafni osobno wyciągana jest średnia.

Droga przebyta przez dafnię podczas eksperymentu

Pomiar linijką odcinków między kolejnymi punktami – pozycjami dafni (ważna kolejność w jakiej nanoszone 

były punkty!). Na koniec zsumowanie długości wszystkich odcinków dla każdej z dafni osobno. Można też 

zamiast linijki użyć sznurka, odkładając kolejne odcinki na nim i mierząc długość całej trasy (odmierzonego 

sznurka) na końcu.

Średnia prędkość dafni

Przebytą przez dafnię drogę trzeba podzielić przez czas trwania zanalizowanego fragmentu nagrania.

4. Średni lub sumaryczny, zależnie od parametru, wynik dla każdej dafni zapisujecie w osobnym formularzu ze 

średnimi w arkuszu kalkulacyjnym. Dla każdego wariantu (testowego i kontrolnego) osobno wyliczacie średnią 

wartość parametru oraz jego odchylenie standardowe.
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Analiza cyfrowo sczytanych z nagrań danych

2. Otwórzcie zapisany wcześniej plik Excel z pozycjami dafni posortowanymi według osobników i wykonajcie 

rysunek trajektorii ruchu każdej dafni: po zaznaczeniu kolumn X i Y dla każdej dafni osobno z menu Wstawianie 

– Wykres punktowy z prostymi liniami i znacznikami.

Niezależnie od waszego sposobu sczytania danych, przeczytajcie opis analizy danych sczytanych ręcznie 

powyżej.

3. Możecie teraz wasz rysunek potraktować tak, jak rysunki wykonane ręcznie. Lepiej jednak skorzystać 

z  możliwości arkusza kalkulacyjnego i  wzoru na odległość między punktami w  układzie współrzędnych: 

d=√(x2-x1)2+(y2-y1)2. Przykładowy parametr:

Droga przebyta przez dafnię podczas eksperymentu. We wspomnianym wyżej arkuszu jest wpisana formuła 

opierająca się na podanym wzorze i przykładowo wykonane są obliczenia. Skorzystajcie z tego rozwiązania, 

żeby wyliczyć odcinki przebyte przez każdą dafnię w kolejnych sekundach nagrania. Zsumujcie wyniki dla 

każdej dafni.

4. Końcowe wyniki dla każdej dafni zapiszcie w osobnym formularzu.

Ciąg dalszy dla obu ścieżek

5. Dla średnich wartości badanych parametrów dla wariantów eksperymentu (testu i  kontroli) wykreślcie 

w arkuszu kalkulacyjnym wykres, na który naniesiecie średnie i miary zmienności – odchylenia standardowe 

wyliczone w programie.

Kontrola odchyleń standardowych nie jest sposobem sprawdzenia statystycznej istotności wyników, ale może 

nam dać wskazówkę, czy obserwowane przez was różnice między wariantami mogą być istotne. Jeśli zakres 

odchyleń mocno na siebie zachodzi, różnica zapewne nie jest istotna.

6. Wykres czyta się jak obraz. Czytelny wykres ma zatem widoczną czcionkę, opisy osi, odpowiednio dobrane 

jednostki (niezbyt gęsto) i usunięte nie wnoszące nic ozdobniki, czyli maksymalny stosunek ilości przekazywanej 

informacji do ilości zużytego „tuszu” (ang. information to ink ratio).
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Przydatne informacje:

• Każdy kierujący projektem powinien dostosować rozkład zajęć do swoich potrzeb i możliwości. Niektóre 

zajęcia warto łączyć w bloki, pomiędzy innymi tematami zajęć musi upłynąć kilka dni/tygodni, więc warto 

zaplanować działania po przeczytaniu całego harmonogramu.

• Należy na  bieżąco uzupełniać dziennik laboratoryjny, ale dodatkowo po każdym zakończonym etapie 

należy uzupełnić zapiski i zakończyć ich opracowywanie.

Etap prac 

badawczych

Proponowane zajęcia Orientacyjny czas 

(1 = 45 minut)

Wprowadzenie

Promieniowanie, promieniowanie jonizujące – co o nim 
wiemy?
Zebranie dostępnej wiedzy i potencjalnych pytań badawczych, 
czyli czego chcemy się dowiedzieć i co zbadać

*

Zespół projektowy – podział na grupy, planujemy prace 
i rozdzielamy zadania

*

Ekspozycja Czym jest radon? Co i gdzie zamierzamy mierzyć?
Wykonujemy detektory

2**

Testy

Składamy sprzęt do wytrawiania detektorów 5

Budujemy i testujemy układ do odczytu detektorów 2

Uczymy się analizy obrazu 2

Trawienie Trawimy detektory 2

Odczyt Analizujemy obrazy 3

Analiza Analizujemy otrzymane wyniki 3

* Zajęcia do przeprowadzenia w dowolnej formie, według pomysłu opiekuna projektu. 

** Ekspozycja płytek PADC powinna trwać ok. 3 miesiące

Harmonogram projektu – propozycja

Dodatkowe materiały do pobrania: 

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_

europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_1.zip
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Ekspozycja. Czym jest radon? Co i gdzie zamierzamy mierzyć? 
Wykonujemy detektory

Radon jest jednym z  naturalnie występujących na  Ziemi pierwiastków, najgęstszym 

z gazów szlachetnych – w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia jest około 8 razy 

gęstszy od powietrza na poziomie morza. Jest także jedynym promieniotwórczym gazem 

występującym w przyrodzie. Jest bezbarwny, bezwonny, niepalny oraz łatwo rozpuszczalny 

w  wodzie. Inne znane nam naturalne izotopy promieniotwórcze pozostają zamknięte 

w skorupie ziemskiej, a radon jako gaz bez trudu może się przemieszczać – stąd jego stała, 

chociaż śladowa, obecność w powietrzu atmosferycznym i dlatego może być potencjalnym 

zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Materiały, potrzebny sprzęt:

sala z projektorem, płytki PADC, kubki styropianowe 200 ml, gaza do przykrycia kubków z płytkami, gumki 

recepturki do umocowania gazy na kubku z płytkami, taśma dwustronna/plastelina, chusteczki higieniczne

Działania do wykonania:

• Przeprowadzenie zajęć na temat własności fizycznych i chemicznych radonu.

 Na str. 99–107 znajduje się podstawowa baza wiedzy na temat promieniowania oraz radonu.

• Ustalenie z uczestnikami, gdzie będą rozstawione punkty pomiarowe

Mogą to być domy, mieszkania, piwnice, klasa…

• Rozdanie uczestnikom płytek, a następnie umieszczenie każdej płytki w odrębnym pojemniku.

Do płytki PADC (do strony bez numerka) należy przykleić taśmę dwustronną albo plastelinę a następnie 
płytkę przykleić do dna kubka, numerkiem do góry. Całość należy zakryć chusteczką higieniczną lub gazą 
i złapać gumką recepturką. Na str. 33 umieszczono zdjęcie z zajęć, na których przygotowywano detektory.

W każdym punkcie pomiarowym należy umieścić co najmniej po jednym pojemniku z płytką PADC – dla 
pewności polecamy ustawić dwa, żeby mieć zapas na wypadek gdyby coś poszło nie tak w kolejnych etapach 
badań. Jeśli jednak fundusze na projekt są ograniczone, wystarczy jedna płytka na punkt pomiarowy. Później 
uczestnicy nie będą odczytywać całej powierzchni płytki pod mikroskopem, a tylko wybrane fragmenty, 
które już same w sobie będą stanowiły powtórzenia pomiarów.

• Opisanie pojemników z detektorami.

Płytki umieszczone w styropianowych kubkach przykrytych gazą należy oznaczyć – na przykład napisać 
flamastrem, że to część projektu lub „trwają pomiary – proszę nie ruszać”. W przeciwnym razie stojące 
gdzieś w piwnicy lub w kącie kubeczki z płytkami mogą zostać uznane przez innych za śmieci i wyrzucone.

• Wypełnienie dziennika laboratoryjnego – wpisanie numerów płytki wraz z  opisem miejsca ekspozycji 

(piętro, rodzaj budynku etc).

• Zabranie przez uczestników pojemników z płytkami i umieszczenie ich w miejscach pomiarowych.
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Testy. Składamy sprzęt do wytrawiania detektorów

Każdy układ doświadczalny trzeba przetestować, aby być pewnym nie tylko tego, że działa 

poprawnie, ale również tego, że zapewnia powtarzalne wyniki. To trudna i żmudna część 

pracy naukowej – upewnianie się, że na  każdym etapie kontrolujemy wszystkie istotne 

parametry. W tym wypadku – temperaturę roztworu.

Materiały, potrzebny sprzęt:

płyta grzewcza, pojemnik na wodę (garnek), pokrywa na pojemnik, pojemnik na zasadę (zlewka), termometr

Działania do wykonania:

• Zmontowanie urządzenia w całość.

pokrywka garnka

talerzyk / pokrywka zlewki
zawieszka/stelaż z drutu

zlewka
klips metalowy

garnek

płytki PADC

rotwór wodorotlenku

woda

płyta grzewcza

Rysunek schematyczny – ułożenie elementów sprzętu do wytrawiania płytek w warunkach szkolnych.

• Zadaniem uczestników jest zapewnienie w  trakcie wytrawiania płytek stałej temperatury 90 °C przez 

100  minut. W  związku z  tym należy odpowiednio dobrać intensywność grzania (moc płyty grzewczej) 

i sprawdzić, czy temperatura roztworu jest stabilna.

Testy przeprowadzamy z wodą, nie z zasadą sodową. W trakcie testów można sprawdzić na przykład jaki 
jest rozkład temperatury w naczyniu, czy woda nie paruje zbyt intensywnie i nie trzeba jej uzupełnić, jak 
używanie przykrywki zmienia temperaturę.

Aby znaleźć właściwy „przepis” należy odpowiedzieć na  pytania: Z  jaką dokładnością mierzona jest 
temperatura? (1 °C / 0,1 °C / …), Po jakim czasie temperatura wody osiąga 90 °C?, Jak duże są wahania 
temperatury przez następne 100 minut? (o ile stopni w górę i w dół). 

Warto robić pomiary na przykład co 5 minut i zrobić wykres zmian temperatury.
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Zdjęcia prezentują 
sprzęt wykorzystywany 
w  szkołach, które 
realizowały projekt 
„Szkoła bliżej nauki”. 
Na górnych zdjęciach 
widac płytki PADC 
wpięte w  metalowe 
żabki do firanek.

Polecamy umieścić szklaną 
zlewkę na stelażu z drutu, co 
zapobiegnie przewracaniu się 
zlewki i jej unoszeniu na wodzie. 
Warto sprawdzić, jak działa 
układ zanim przejdziecie do 
wytrawiania płytek.
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Testy. Budujemy i testujemy układ do odczytu detektorów

Do odczytania detektorów potrzebny będzie mikroskop i możliwość wykonywania zdjęć oglądanego obrazu. 
Po drugie należy zmierzyć jaki rozmiar ma oglądany obraz, a zatem jaka jest obserwowana powierzchnia 
(w milimetrach kwadratowych). Po trzecie można ustalić, ile będzie wykonywanych zdjęć z każdej płytki 
– znając jej rozmiary i  rozmiary obrazu pod mikroskopem można obliczyć o  ile przesuwać płytkę, żeby 
otrzymywane zdjęcia nie nachodziły na siebie.

Materiały, potrzebny sprzęt:

płytka pomiarowa (czysta), szkiełko kalibracyjne, mikroskop (lub samodzielnie wykonany mikroskop 

ze smartfona), aparat cyfrowy (np. w smartfonie)

Działania do wykonania:

• Przygotowanie stanowiska do  odczytu detektorów radonu i  testowanie go na  szkiełku kalibracyjnym 

i czystej, nieeksponowanej wcześniej, płytce.

Zależnie od posiadanego sprzętu – być może wystarczy położyć płytkę pod mikroskopem i od razu można 
będzie zacząć obserwacje, a może być tak, że trzeba będzie zbudować własny mikroskop ze smarfona 
i soczewki. Warto przemyśleć wcześniej ten etap, majsterkowanie może zająć parę godzin, a być może 
będą potrzebne dwa kwadranse skalowania obrazu z pomocą szkiełka.

• Wykonanie zdjęć szkiełka kalibracyjnego na  różnych powiększeniach mikroskopu i  ustalenie rozmiarów 

obrazu. Obliczenie pola powierzchni widzianego na zdjęciu pod mikroskopem.

Testy. Uczymy się analizy obrazu

Szukanie kropek na zdjęciu to bardzo powszechne zajęcie naukowca – kropkami mogą być 

gwiazdy widziane przez teleskop astronomiczny, świecące białka na obrazie z mikroskopu 

wykorzystywanego w biologii molekularnej, zmiany na skórze badane przez dermatologa…

Materiały, potrzebny sprzęt:

obrazy płytek (własne, ew. przykładowe znajdują się folderze Radon_zmierz_to – zdjęcia płytek), komputery 

z programem ImageJ

Działania do wykonania:

• Nauka obsługi programu ImageJ na przykładowych zdjęciach powierzchni płytek.
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Instrukcja dostępna w materiałach dodatkowych.

• Wczytanie obrazów płytek i nauka automatycznego analizowania zdjęcia (zliczania liczby otworów).

• Wykonanie wykresu pokazującego, jak liczba otworów w płytce zależy od stężenia radonu.

Prostsza wersja: można wykorzystać gotowy wykres, dostępny na str. 109, który pokazuje zależność między 
liczbą otworów na mm2 a stężeniemradonu.

Trudniejsza wersja: praca z surowymi zdjęciami, ich analiza, w wyniku której powinien powstać podobny 
do zamieszczonego na str. 109 wykres.

Trawienie. Trawimy detektory

W trakcie kilku miesięcy ekspozycji płytek cząstki alfa pochodzące z rozpadu radonu trafiały 

w płytkę PADC, niszcząc wiązania chemiczne w jej wnętrzu. Uszkodzenia nie będą od razu 

widoczne – dlatego należy wytrawić detektory w zasadzie sodowej, co pozwoli uwidocznić 

ślady trafień. Tam, gdzie płytka została uszkodzona promieniowaniem wytrawianie będzie 

zachodziło szybciej – powstaną w  tym miejscu widoczne pod mikroskopem otworki 

o średnicy kilkudziesięciu mikrometrów. Zarówno stężenie zasady, jej temperatura jak i czas 

trawienia będą wpływać na liczbę otworów i ich rozmiar – ważne zatem, aby zawsze trawić 

w tych samych warunkach.

Materiały, potrzebny sprzęt:

płytki, zasada sodowa, woda, układ z zajęć „Budujemy i testujemy układ...”, drut do mocowania płytek, materiały 

ochronne do pracy ze żrącą substancją (rękawice lateksowe i okulary ochronne)

Działania do wykonania:

• Przyniesienie przez uczestników płytek eksponowanych w różnych miejscach (detektorów).

• Trawienie płytek.

Należy tu wykorzystać wypracowany w czasie wcześniejszych zajęć „przepis” na trawienie. Przykładowy 
protokół (warto go wcześniej przetestować): sześciomolowy roztwór NaOH, 90 °C i 100 minut.

Gdy temperatura ustabilizuje się, można włożyć płytki do roztworu. Należy pilnować, aby płytki nie stykały 
się ze sobą. Po upływie 100 minut (dla przykładowego protokołu) płytki należy wyjąć i opłukać dużą ilością 
wody, aby pozbyć się zasady. Następnie należy je delikatnie osuszyć, np. miękkim ręcznikiem papierowym 
(uważając, żeby ich nie zarysować). Tak przygotowane płytki są gotowe do odczytów pod mikroskopem.

Podczas wkładania i wyjmowania płytek należy pamiętać, aby nigdy nie dotykać zasady sodowej gołymi 
rękami – jest żrąca. Do ich wyjęcia można uzyć np. pęsety lub szczypiec trzymanych w ręku w gumowej 
rękawicy. Można też tak wykonać stojak na płytki, by dało się go wyjąć w całości z roztworu (w obu wersjach 
należy pamiętać o ochronnych rękawicach i okularach).

Dodatkowe uwagi:

• Niezbędny jest dostęp do pracowni chemicznej z wyciągiem lub dostęp do wietrzonego pomieszczenia 
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(wytrawianie można przeprowadzić na  parapecie otwartego na  oścież okna, ale pamiętając o  zasadach 

bezpieczeństwa).

Odczyt. Analizujemy obrazy

Pod mikroskopem można obejrzeć efekty wytrawiania – na  gładkich wcześniej płytkach 

pojawiły się otwory o  średnicy kilkudziesięciu mikrometrów, czyli ślady uszkodzeń 

w  miejscach, przez które przeszła cząsteczka alfa. Pozostało wykonać serię zdjęć spod 

mikroskopu, aby ich obrazy móc poddać analizie na komputerze – zliczyć liczbę otworów 

i ich rozmiary.

Materiały, potrzebny sprzęt:

wytrawione płytki, komputery z  programem ImageJ, szkiełko kalibracyjne, mikroskop (lub samodzielnie 

wykonany mikroskop ze smartfonu), aparat cyfrowy

Działania do wykonania:

• Wykonanie zdjęć płytkom. Wgranie obrazów do komputera.

Nie ma wymogów co do jakości czy formatu zdjęć, ważne jest jednak, aby obraz był ostry. Należy również 
przypilnować, żeby za każdym razem zdjęcie było robione w tym samym powiększeniu (aby obejmowało 
taki sam obszar płytki).

Problemem badawczym może być to, ile zdjęć jednej płytki PADC należy wykonać. Jeśli pole widzenia 
mikroskopu jest niewielkie, to istnieje duża szansa, że obrazy będą mocno różniły się między sobą 
(na jednym będzie dużo otworów, na drugim mało). Sugerujemy wykonać około 5-10 zdjęć na każdą płytkę 
i obliczyć z nich średnią liczbę otworów. Można również, na przykład, wykonywać kolejne zdjęcia tak długo, 
aż średnia liczba otworów ze  wszystkich zdjęć przestanie się zmieniać o  więcej niż np. 10%. Na liczbę 
otworów wpływa etap trawienia i odczytu.

• Analiza obrazu wytrawionych płytek.

Więcej szczegółów o  analizie można znaleźć w  pliku Radon_zmierz_to – analiza danych i wyciganie 
wniosków.

Analiza otrzymanych wyników

Zawsze powinniśmy się upewnić, czy otrzymane wyniki mają sens – w  tym przypadku, 

czy wielkość otworów znalezionych przez program odpowiada temu, co widzimy pod 

mikroskopem. Mając poprawnie odczytane detektory – wiedząc, ile mamy otworów 

na  płytkach – możemy ustalić, jaka była powierzchnia analizowanych zdjęć. Dzięki 

temu obliczymy gęstość śladów – liczbę otworów na  milimetr kwadratowy. To pozwala 

zorientować się, który detektor znajdował się w miejscu o wyższym stężeniu radonu niż 
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pozostałe. Ale gęstość śladów może być różna – inna, jeśli potrzymamy płytkę w pokoju 

miesiąc albo kwartał. Korzystając z odpowiedniej kalibracji możemy powiedzieć, jakie było 

dokładnie stężenie radonu w powietrzu w Bq/m3 (bekerele na metr sześcienny) niezależnie 

od  czasu ekspozycji. Zrozumienie, jak odczyt otworów ma się do  stężenia radonu to 

najważniejsza merytorycznie część tego projektu – nadaje sens wszystkim pomiarom.

Materiały, potrzebny sprzęt:

komputery, program Excel albo Gnumeric (darmowy)

Działania do wykonania:

• Przyglądanie się wynikom, ich grupowanie. Ocena, które ze śladów są tymi poszukiwanymi po cząstkach 

alfa, a które zabrudzeniami lub błędami odczytu.

Obserwując na powiększeniu kilka przykładowych otworów, które mają regularne, okrągłe lub eliptyczne 
kształty, sprawdzamy jak duży rozmiar mają – możemy odrzucić automatyczne zliczenia zbyt dużych lub 
małych obiektów (np. zabrudzenia, zarysowania i inne elementy, które program błędnie sklasyfikował).

Grupowanie wyników – ślady na płytkach będą miały różne rozmiary, niektóre będą bardzo duże, inne będą 
pojedynczymi pikselami, a  tylko część to te otwory, o które chodzi. Grupowanie można przeprowadzić 
albo na etapie Analyze Particles w ImageJ (opisanym w dodatkowych materiałach) albo biorąc wszystkie 
i patrząc na histogram rozrzutu średnic (również opisane w dodatkowych materiałach), łatwo zauważymy 
wtedy, że część wyników jest bez sensu.

Dla każdej płytki uśredniamy wynik z tych kilku/kilkunastu zdjęć, a dla każdego miejsca pomiaru możemy 
uśrednić wynik z kilku płytek i zobaczyć, na ile są to powtarzalne wyniki.

• Wykonanie wykresów.

• Obliczenie gęstości śladów na płytce.

Należy obliczyć jaka jest liczba otworów na milimetr kwadratowy płytki. Zazwyczaj pod mikroskopem widać 
obszar o powierzchni kilku milimetrów kwadratowych. Dlatego w przypadku tego projektu zostaliśmy przy 
milimetrach kwadratowych – wynik to liczba śladów na 1mm2, bo wtedy to uniwersalna jednostkę i wyniki 
moemy porównywać między sobą..

• W  prostszej wersji – ustalenie, w  którym miejscu ekspozycji stężenie radonu (odpowiadające gęstości 

śladów) było największe, a w którym najmniejsze i ile razy się różniły.

• W trudniejszej wersji – obliczenie na podstawie krzywej kalibracyjnej jakie było stężenie radonu dla każdej 

z płytek.

Krzywa kalibracyjna jest dostępna na  str. 109. Można również poprosić wybraną instytucję naukową 
o wsparcie.

• Wyciągnięcie wniosków, podsumowanie projektu.

Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, gdzie stężenie radonu jest powyżej normy i dlaczego.

Można zachęcić uczestników do znalezienia tych informacji:

 – średnie stężenie radonu w domach w Polsce to 50 Bq/m3

 – dopuszczalne stężenie w nowych domach to 300 Bq/m3, a w starym budownictwie 400 Bq/m3

 – powyżej tych wartości należy podjąć działania mające na celu obniżenie stężenia.
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Przydatne informacje:

Podane ilości dotyczą realizacji projektu z ok. 25 uczestnikami, których można podzielić na 4–5 zespołów.

Płytki PADC

Ile będzie punktów pomiarowych (tyle, ilu 
uczestników, czy mniej – np. uczestnicy będą 
pracować w zespołach)?
W każdym punkcie pomiarowym należy umieścić 
co najmniej jeden detektor, warto dwa.

Wytrawiarka czyli pojemnik na roztwór i płytki

Szkic dostępny na str. 92

Uchwyty na płytki

np. klamerki, stojak własnego projektu…
podobnie jak przy płytkach PADC

Płyta grzewcza 1

Garnek
1 – powinien pasować do płyty grzewczej, 
pojemność ok. 3 l

Zlewka 1 – taka, żeby zmieściła się do garnka

Stojak z drutu 1

Termometr do pomiaru temperatury wody 1

NaOH 2 l

Woda demineralizowana / destylowana 2 l – ważne, żeby była to woda z kranu

Materiały BHP

Rękawiczki, okulary…
tyle, ilu będzie uczestników

Styropianowe kubki tyle, ile płytek

Gaza tyle, żeby przykryć wszystkie kubki z płytkami

Kamera cyfrowa / mikroskop z powiększeniem min. x 
10 / mikroskop zrobiony ze smartfonu

min. 1, a najlepiej tyle, ile będzie grup

Taśma klejąca dwustronna / plastelina 1 lub 2

Drut stalowy 1 m

Ew. szkiełko kalibracyjne

Sugerujemy zakup szkiełka z dwiema skalami 
(podziałka 100 oraz 10 mikrometrów).

1

Lista sprzętu – propozycja
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Dariusz Aksamit

Promieniowanie jonizujące

Promieniowaniem nazywamy każde wysyłanie przez ciało cząstek lub fal, natomiast jeśli promieniowanie 

to prowadzi do jonizacji ośrodka, czyli wytworzenia w  nim ładunków elektrycznych – nazywamy je 

promieniowaniem jonizującym. Z każdym oddechem wprowadzamy do organizmu promieniotwórczy radon, 

z mlekiem matki (i każdym innym) wysysamy promieniotwórczy potas, podczas spaceru jesteśmy bombardowani 

przez kwanty gamma i miony z promieniowania kosmicznego, a  leżąc na łące, wystawiamy się na produkty 

rozpadu pierwiastków z  wnętrza ziemi… Przed promieniowaniem nie ma ucieczki, ponieważ my sami też 

promieniujemy – w czasie czytania tego wstępu w Twoim ciele doszło do kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy 

rozpadów promieniotwórczych. 

Promieniowanie jonizujące jest naturalną i nieodłączną częścią naszego życia, tak jak promieniowanie świetlne 

czy cieplne. Nie należy się go obawiać – jednak, tak jak przy każdej innej formie energii, trzeba wiedzieć, kiedy 

może być szkodliwe a kiedy pomocne. Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na 

temat promieniowania w środowisku człowieka – wiedza ta jest jedynym lekarstwem na „radiofobię”, czyli 

nieuzasadniony strach przed promieniowaniem wynikający z ignorancji.

Własności promieniowania jonizującego

Promieniowanie jonizujące dzielimy na bezpośrednie (przez wprowadzenie do ośrodka ładunków) i pośrednie 

(przez wywołanie zjawisk, które doprowadzą do wytworzenia ładunku w  ośrodku). Do pierwszej kategorii 

wchodzi promieniowanie α, β i protonowe, do drugiej promieniowanie γ, rentgenowskie i neutronowe.

promieniowanie

bezpośrednie  
– cząstki naładowane

pośrednie 
– cząstki neutralne

elektrony, protony, 
cząstki alfa

neutrony,  
kwanty gamma,  
p. rentgenowskie

jonizujące

niejonizujące

Baza wiedzy
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Ze względu na charakter promieniowania możemy je podzielić na promieniowanie cząstkowe (korpuskularne), 

emisja materii) i falowe (emisja kwantów promieniowania):

cząsteczkowe 
– emisja materii

falowe 
– emisja kwantów 
promieniowania em

elektrony, pozytony, protony, 
neutrony, cząstki alfa

kwanty gamma,  
p. rentgenowskie

promieniowanie

Krótka charakterystyka różnych rodzajów promieniowania:

• α, promieniowanie alfa:

 - emisja zjonizowanego jądra helu 24He2+

 - promieniowanie cząstkowe jonizujące bezpośrednio

Promieniowanie o bardzo małej przenikliwości, nieprzekraczającej kilku centymetrów w powietrzu (nie ma potrzeby 

stosowania osłon). Zatrzymywane już przez kartkę papieru. Silnie jonizujące, szkodliwe przy wniknięciu do organizmu, 

normalnie jest zatrzymywane przez naskórek). Stosowane w czujkach dymu (Ameryk, Am-241).

• β-, promieniowanie beta minus

 - emisja elektronu

 - promieniowanie cząstkowe jonizujące bezpośrednio

Ma małą przenikliwość (choć większą od α), zatrzymywane całkowicie przez cienką blachę. W zależności od 

energii w powietrzu pokonuje od kilkudziesięciu do kilkuset centymetrów. Stosowane w leczeniu nowotworów 

(bomby cezowe i kobaltowe).

• β+, promieniowanie beta plus

 - emisja pozytonu

 - promieniowanie cząstkowe jonizujące bezpośrednio

Zasięg krótszy niż β ze względu na anihilację. Stosowane w obrazowaniu PET (pozytonowa tomografia emisyjna).

• γ, promieniowanie gamma

 - emisja kwantu promieniowania elektromagnetycznego

 - promieniowanie falowe jonizujące pośrednio

Promieniowanie o dużej przenikliwości. Przy wysokoenergetycznych kwantach potrzeba ciężkich materiałów 
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(ołowiu, żelaza, betonu) o grubościach np. kilku metrów. Ze względu na ekspotencjalny charakter absorpcji 

nie możemy zupełnie ekranować (metoda ochrony przed) promieniowania γ, możemy je redukować (np. do 

poziomu tła). Stosowane przy terapii nowotworowej czy przy sterylizacji żywności.

• X, promieniowanie rentgenowskie

To również promieniowanie γ, jednak wprowadza się rozróżnienie między nimi ze względu na mechanizm 

powstania: w γ źródłem są elektrony wewnątrz jąder, podczas gdy w X mamy promieniowanie hamowania 

elektronów wybitych z żarzonej katody w tzw. target, czyli tarczę z ciężkiego materiału.

• n0, promieniowanie neutronowe

 - emisja neutronów

 - promieniowanie cząstkowe jonizujące pośrednio

Ma bardzo dużą przenikliwość. Neutrony powolne mogą być wychwytywane przez kadm, neutrony prędkie 

właściwie nie są ekranowane – należy je spowolnić w materiale i małej liczbie atomowej (wodór, tryt, woda, 

parafina, węgiel) i  później wychwycić. Stosowane przy terapii neutronowej, przy modyfikacji i  aktywacji 

materiałów.

• p+, promieniowanie protonowe

 - emisja protonów

 - promieniowanie cząstkowe jonizujące bezpośrednio

Ma względnie mały zasięg (przy energii 150MeV rzędu 15 cm w ciele człowieka). Jego źródłem są protony. 

Stosowane w  terapii protonowej, pozwalającej precyzyjnie zdeponować dawkę w  głębi ciała (w obszarze 

nowotworu) zmniejszając ekspozycję sąsiednich tkanek.

Hasło „promieniowanie jonizujące” obejmuje szeroki zakres zjawisk i problemów technicznych: każde wymaga 

innego ekranowania, generowane jest przez różne źródła, inny jest mechanizm oddziaływania z  materią… 

Wspólną cechą jest fakt, że każde z nich jest codziennie stosowane na całym świecie w przemyśle i medycynie 

w służbie człowiekowi.

Wielkości dozymetryczne i jednostki używane w opracowaniu

W dozymetrii i  ochronie radiologicznej korzysta się z  szeregu wielkości dozymetrycznych określających 

promieniowanie w  różnych warunkach. Ponieważ ma dla nas znaczenie na jaką część ciała otrzymaliśmy 

promieniowanie i z jakiego źródła ono pochodziło wyróżnia się następujące wielkości:
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• Aktywność, liczba rozpadów promieniotwórczych w jednostce czasu:

1 rozpad

1 sekunda
1 Bq = , Bekerel (Bq)

W odniesieniu do konkretnej próbki mówi się o aktywności na jednostkę masy, objętości czy powierzchni:  

Bq/m2, Bq/kg, Bq/l.

• Dawka pochłonięta, średnia energia przekazana materii przez promieniowanie jonizujące. Wielkość ta nie 

jest używana w  kontekście napromienienia ludności, ponieważ nie uwzględnia rodzaju promieniowania 

i  jego oddziaływania z  organizmem żywym. Stosuje się ją raczej odnośnie materii nieożywionej (np. 

napromienienie modyfikowanego materiału).

ilość pochłoniętej energii

masa ciała, które ją pochłonęło

E

m

J

kg
D = , Grey: 1 Gy = 1=

• Moc dawki pochłoniętej, określa w jakim czasie dawka została pochłonięta – jest to ważne, gdyż nawet 

bardzo duże dawki znosimy bez żadnych objawów, ale pod warunkiem, że są one rozłożone w czasie. Przy 

krótkotrwałym pochłonięciu dawki (przy dużej mocy dawka) organizm nie zawsze nadąża z  procesami 

naprawczymi:

ΔD

Δt
D = ,  Gy/s, Gy/h

• Dawka równoważna, dawka pochłonięta w  tkance lub narządzie z  uwzględnieniem rodzaju i  energii 

promieniowania – bierze ona od uwagę, że przy tej samej dawce pochłoniętej promieniowanie może 

jonizować silniej (α) lub słabiej (β), ponadto sposób oddziaływania promieniowania z materią zależy od 

jego energii:

HT = wRD,  Siwert (Sv)

D – dawka pochłonięta, wR – czynnik wagowy

Czynnik wagowy wR zmienia się w  zakresie od 1 dla fotonów do 20 dla cząstek alfa. Czyli nawet przy tej 

samej całkowitej energii, efekt biologiczny będzie 20 razy większy (np. 20 razy więcej komórek zostanie 

zniszczonych) przy tych różnych typach promieniowania.

• Moc dawki równoważnej, podobnie jak przy dawce pochłoniętej – jej moc określa jej kumulację w czasie:

ΔHT

Δt
HT = ,  Sv/s, Sv/h, dawka roczna

• Dawka skuteczna, suma dawek równoważnych z  uwzględnieniem czynników wagowych dla różnych 
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tkanek, obrazująca narażenie całego ciała. Uwzględnia fakt, że różne tkanki i narządy mają różną podatność 

na promieniowanie – gonady są dużo wrażliwsze niż mięśnie czy kości. Czynnik wT  określa stosunek ryzyka 

wystąpienia skutków stochastycznych na skutek pochłonięcia dawki przez narząd do skutków wywołanych 

przez równomierne napromienienie tą samą dawką całego ciała. Innymi słowy: na przykład napromienienie 

pewnego narządu dawką A daje skutek taki jak napromienienie całego ciała równomiernie dawką 3A.

E = wT1HT1 + wT2HT2 + ... wTnHTn ,  Sivert (Sv)

HTn – dawka równoważna w kolejnym narządzie

wTn – czynnik wagowy narządu lub tkanki uwzględniający 

różną wrażliwość na promieniowanie

Czynnik wagowy wT zmienia się w zakresie do 0,2 dla najbardziej wrażliwych narządów (jak gonady) do 0,01 

do najmniej wrażliwych na promieniowanie tkanek (jak skóra).

• Moc dawki skutecznej, podobnie jak w poprzednich przypadkach:

ΔE
Δt

E = ,  Sv/s, Sv/h

Skutki biologiczne napromienienia

Na skutek oddziaływania promieniowania jonizującego z materią przekazywana jest do niej energia, uwalniane 

są ładunki, substancje mogą ulec wzbudzeniu – powoduje to różnego rodzaju skutki, które dzielimy na 

deterministyczne i stochastyczne:

skutki  
promieniowania 

jonizującego

deterministyczne stochastyczne

zmiany obrazu krwi 
rumień popromienny 

depilacja 
choroba popromienna

mutacje  
indukowanie 
nowotworów

dawka = skutek dawka =  
prawdopodobieństwo 

skutki
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Przy ocenie skutków napromienienia należy zwrócić uwagę na tę różnicę oraz pamiętać, że objawy 

stochastyczne mogą się ujawnić w perspektywie na przykład 20 lat. Stąd bierze się duża trudność w ocenie 

wpływu małych dawek na zdrowie.

Prostsze w ocenie są skutki deterministyczne, co zestawiono w tabeli poniżej:

dawka (Gy) Skutek

0,25 Brak objawów klinicznych.

0,50 Małe, przemijające zmiany we krwi. 
Nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia skutków późnych.

1–2 Objawy kliniczne. Okresowe zmiany w obrazie krwi. 
Duże prawdopodobieństwo skutków późnych.

2–3 Ciężkie objawy kliniczne. Zmiany w obrazie krwi. Częste skutki późne. 
Dawka śmiertelna dla 25% napromienionych osób.

3–5 Ciężkie objawy kliniczne. Ostra choroba popromienna. 
Dawka śmiertelna dla 50% napromienionych osób.

6–7 Śmierć w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu dni.

10–30 Śmierć w ciągu kilku do kilkunastu dni.

50 Śmierć w ciągu kilkunastu godzin do 3 dni.

Promieniotwórczy radon

Pochodzenie radonu i jego miejsce w szeregach promieniotwórczych

Radon jest bezbarwnym, bezwonnym radioaktywnym gazem szlachetnym. Występuje naturalnie, jako produkt 

rozpadu radu, który z kolei powstaje z obecnego w przyrodzie w sporych ilościach uranu. Jego najstabilniejszy 

izotop, 222Rn, ma okres połowicznego rozpadu 3,8 dnia. Gęstość radonu wynosi 9,73 kg/m3 – jest on 8 razy 

cięższy niż średnia gęstość gazów atmosferycznych. Z tego względu gaz gromadzi się w zagłębieniach, takich 

jak piwnice, gdzie jego stężenie jest najwyższe. 

W czasie rozpadu emituje promieniowanie alfa (oraz w mniejszym stopniu beta) o małej przenikliwości, ale 

o dużej zdolności jonizującej (wysoka energia, duża masa cząstki). W związku z tym jest niebezpieczny gdy 

dostanie się do organizmu, natomiast gdy promieniuje na zewnątrz organizmu zatrzymywany jest przez 

naskórek. Radon stanowi 40–50% dawki promieniowania, jaką otrzymuje mieszkaniec Polski ze źródeł 

naturalnych. Szkodliwość radonu jest wynikiem stosunkowo szybkiego jego rozpadu, prowadzącego do 

powstania kilku krótkożyciowych pochodnych, również radioaktywnych, emitujących promieniowania alfa.
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W szeregu uranowo-radonowym, zaczynającym się od uranu U-238, jednym z powstających w rozpadach 

pierwiastków jest radon Rn-222 jako produkt rozpadu radu Ra-226. W innych szeregach również powstaje 

radon – w szeregu torowym Rn-220, a w uranowo-aktynowym Rn-219. W szeregu neptunowym radon nie 

powstaje. Oprócz wymienionych trzech izotopów naturalnych istnieje również około 30 izotopów sztucznych, 

od Rn-195 po Rn-228. Ze wszystkich najstabilniejszy jest Rn-222 i o nim mowa w dalszej części opracowania.

Izotop radonu Poprzednik 
w szeregu

Czas 
połowicznego

Produkt rozpadu Szereg

Rn-222 Ra-226 3,823 dnia Po-218 uranowo-radowy

Rn-219 Ra-223 3,920 sekundy Po-215 uranowo-aktynowy

Rn-220 Ra-224 54,5 sekundy Po-216 torowy

Radon w otoczeniu człowieka; w powietrzu i glebie; na świecie 

i w Polsce, na zewnątrz i w budynkach

Radon wnosi około 50% średniej indywidualnej rocznej dawki naturalnej, nie licząc narażenia powodowanego 

przez procedury medyczne. Przy rozpadzie promieniotwórczym radon emituje cząstki alfa i  przemienia 

się w  krótkożyciowe pierwiastki promieniotwórcze, również emitujące cząstki alfa, co przedstawiono 

w poprzednim podrozdziale. Są to z reguły pierwiastki ciężkich metali – w przeciwieństwie do radonu, który 

jest gazem, nie możemy ich łatwo wydychać, więc zalegają w płucach. Jeśli atomy radonu lub produktów 

jego rozpadu rozpadają się w naszych płucach, to cząstki alfa uderzają w tkankę płuc i powodują uszkodzenia 

jej komórek. Dawka promieniowania beta i alfa z produktów rozpadu radonu przeliczona na całe ciało zależy 

silnie od składu gleby, ale średnio na Ziemi wynosi 1,27 mSv/rok.

Średnie stężenie radonu wynosi w budynkach 49 Bq/m3 a w powietrzu 6.5 Bq/m3.

Stężenie radonu w materiałach budowlanych zmienia się wraz z surowcem:

Stężenie radonu w mieszkaniach Bq/m3

Rodzaj materiału Średnie stężenie Zakres

cegła 50,7 4,3–563,2

beton 27,4 4,0–119,4

drewno 67,0 11–244

Aktualnie w Polsce obowiązuje limit stężenia radonu – w nowych budynkach mieszkalnych wynosi 200 Bq/

m3, natomiast w starych 400 Bq/m3 – i jak widać nie jest on przekraczany. Warto zauważyć, że w samych 

surowcach występują duże wahania stężenia w zależności od pory roku:
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Zmiany sezonowe Bq/m3

Rodzaj materiału wiosna lato jesień zima

cegła 47,3 26,8 63,5 51,1

beton 26,1 17,7 33,1 29,4

drewno 63,1 33,0 29,4 74,5

Przyczyną tych zmian są uwarunkowania temperaturowe i ciśnieniowe dyfuzji gazu przez materiał. Z  tego 

powodu, ale również z  bardziej prozaicznego faktu, że w  lato częściej niż w  zimie wietrzy się mieszkanie, 

wynika sezonowa zmienność stężenia radonu w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ze względu na różnice w  stosowanych materiałach, różny skład gleby (zawartość pierwiastków 

promieniotwórczych i  przepuszczalność dla gazów) i  odmienne warunki atmosferyczne obserwuje się 

zróżnicowanie stężenia radonu w zależności od regionu, jednak zawsze widoczny jest spadek stężenia wraz 

z wysokością:

Stężenie radonu w budynkach Bq/m3

pomieszczenie Pogórze Karkonowskie Kotlina Jeleniogórska Pogórze Izerskie

piwnica 1000 2000 718

parter 350 300 165

piętro 132 89

Stężenie radonu w budynkach w Polsce (49 Bq/m3) nie odbiega od średniej w innych państwach, w większości 

utrzymuje się na poziomie 45-55 Bq/m3. Od średniej odstają takie kraje jak Szwecja i Francja, ze zwiększonym 

stężeniem oraz Wielka Brytania ze zmniejszonym, co ilustruje poniższa tabela:

Stężenie radonu w budynkach Bq/m3

Kraj Liczba 
domów

Średnia 
Bq/m3

Rozrzut 
(%)

USA 817 55 2,8

Kanada 10 000 42 2,7

Szwecja 500 122 2,0

Dania 348 68 2,0

Finlandia 4 500 90 4,0

Norwegia 720 52

Niemcy 6 000 49 1,8

Holandia 1 000 45 1,6

Francja 1 552 100 2,6

UK 2 000 25 2,6

Irlandia 1 036 58 2,0
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Sposoby zmniejszenia dawek od promieniotwórczego radonu

Ze względu na szkodliwość produktów rozpadu radonu (ciężkich pierwiastków osadzających się w płucach) 

opracowano kilka metod obniżania jego stężenia. Metody te rozwijają głównie Szwedzi. Przykładową metodą 

jest stosowanie studzienek pod podłogą, w których będzie gromadził się radon, podłączonych do wentylatora 

wysysającego powietrze na zewnątrz, zanim gaz zdąży wniknąć przez fundamenty do wnętrza. Na zewnątrz 

radon jest unoszony z wiatrem, nie gromadzi się więc tak jak w piwnicach i  budynkach. Inną metodą jest 

stosowanie membran powietrznych.

W polskich warunkach nie ma potrzeby instalowania kosztownych systemów pompujących – działaniem 

wystarczającym jest częste wietrzenie mieszkania i nieprzebywanie zbyt długo w pomieszczeniach piwnicznych 

(adaptacja ich na pokój jest niewskazana).

Poza monitorowaniem stężenia radonu w budynkach zwraca się także uwagę na narażenie zawodowe z nim 

związane, przede wszystkim górników. Przeprowadza się symulacje wentylacji wyrobisk i wprowadza do nich 

uaktualniane wyniki pomiarów. Prowadzi się również aktywną filtrację powietrza z aerozoli promieniotwórczych.
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Dariusz Aksamit

Otwory na  płytce to ślady po cząstkach alfa. Wiedząc, jakie jest pole widzenia mikroskopu (powierzchnia 

analizowanego obrazu w  milimetrach kwadratowych) oraz licząc, ile jest na  zdjęciu otworów, pracownicy 

laboratorium są w stanie obliczyć gęstość śladów – liczbę otworów na milimetr kwadratowy powierzchni. Ta 

liczba to wynik analizy płytki. Wiedząc to, możemy porównywać płytki ze sobą, ale tylko na zasadzie „na  tej 

jest więcej, na tej jest mniej śladów” – np. stężenie radonu w jednym pomieszczeniu było wyższe niż w drugim. 

Aby przeliczyć ślady na jednym milimetrze kwadratowym w Bq/m3 [bekerele na metr sześcienny] na konkretne 

stężenie, potrzebna jest krzywa kalibracyjna.

Uczestnicy mogą skorzystać z gotowej krzywej kalibracyjnej. W trudniejszej wersji mogą zrobić własną krzywą (jeśli 

zlecili laboratorium wykonanie wzorcowych ekspozycji płytek) trzeba jednak pamiętać, że to dodatkowy koszt. 

Takie płytki należy wytrawić i zliczyć ślady uszkodzeń pod mikroskopem. Następnie punkty umieścić na wykresie, 

gdzie na osi pionowej zapisujemy wzorcowe stężenie, a na osi poziomej otrzymaną z analizy gęstość otworów. 

Jeśli do tych danych dopasujemy prostą, to będzie ona miała równanie C=aN-b, gdzie C oznacza stężenie radonu, 

N – gęstość otworów/mm2, a i b to parametry dopasowania.

Wykres na stronie obok prezentuje krzywą kalibracyjną, którą posługiwano się w Centralnym Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej.

Z  takim wykresem możemy z dowolnej płytki (wytrawianej w analogicznych warunkach) obliczyć, jakie było 

średnie stężenie radonu. Równanie prostej ćwiczone na matematyce to y=ax+b. W wypadku powyższej krzywej 

oś y to stężenie radonu (y=C), a oś x to gęstość śladów (x=N), czyli to równanie ma ogólną postać C=aN+b. 

Z dopasowania wychodzi konkretnie jakie jest a i b. Jeśli zmierzymy, jakie jest N, przemnożymy przez a i dodamy 

b, dostaniemy wynik, jakie jest C. Prostą widoczną na wykresie można przedłużyć w górę lub w dół zależnie 

od potrzeb.

Krzywa kalibracyjna
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Kilka uwag technicznych

Dariusz Aksamit

Ekspozycja płytki – na co zwrócić uwagę?

Przy ekspozycji warto się upewnić, która strona płytki jest wystawiona na  promieniowanie – czy płytka 

leży i eksponowana jest tylko jedna jej strona, czy płytka stoi i obie strony są tak samo eksponowane? Jeśli 

eksponowana jest jedna strona, to która? Warto ustalić od razu, że np. wszyscy umieszczają płytki numerkiem 

do  góry i  pilnują tego (może w  tym pomóc lista kontrolna, na  której – jak w  dzienniku laboratoryjnym – 

odnotujemy odpowiedź na pytania typu „jak była ułożona płytka?”.

Jak nie pokłócić się o kubek

Warto pamiętać, że styropianowy kubek stojący gdzieś na półce lub w piwnicy może być potraktowany jak 

śmieć. Warto na nim napisać lub dokleić mu kartkę z napisem „Trwa pomiar, proszę nie ruszać” albo „Ekspozycja 

detektorów do marca, nie sprzątać!”. To zabezpieczy nas przed utratą detektora.

Delikatnie z płytkami

Płytki PADC są plastikowe i mogą się rysować – należy obchodzić się z nimi delikatnie, nie przesuwać po 

powierzchniach, nie dotykać palcami ich powierzchni, nie trzymać ich jedna na drugiej (chyba, że są przełożone 

czymś miękkim, choćby ręczniczkiem papierowym). Każdy taki „artefakt” jak zarysowanie będzie utrudniał 

późniejszy odczyt.

W czasie trawienia płytek…

…warto zrobić zdjęcie układu podczas pracy – ułatwi to późniejsze wyjaśnianie ewentualnych problemów.

Na przykład, jeśli płytki były zanurzone w zasadzie sodowej tylko do połowy, to wiadomo, że otworki będą 

tylko w zanurzonej części. Jeśli płytki się skleiły (np. kiedy ktoś potrącił układ) to powierzchnie styku nie będą 

się trawiły. Warto notować wszystkie uwagi!
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Czy otwory, które widzimy to te, o które nam chodzi?

Po pierwsze, warto zrobić zdjęcia jednej płytki, która nie była wytrawiona. Zaraz po odpakowaniu „nie dostała” 

jeszcze cząstkami alfa z radonu – wszystko, co zobaczymy na jej powierzchni pod mikroskopem nie będzie tym, 

na czym nam zależy, zobaczymy jedynie pyłki, zarysowania czy tłuste ślady. Po drugie, zróbcie zdjęcie płytki, która 

została wytrawiona. Porównując oba obrazy, będzie wiadomo, co należy zignorować, a co wziąć pod uwagę.

Wzorcowy odczyt w laboratorium:

 

Może się zdarzyć, że detektor został zabrudzony podczas trawienia lub zabrudził się przed odczytem, 

w szczególności klejem, są na nim odciski placów lub zarysowania pochodzące z nieostrożnego obchodzenia 

się z tym plastikiem. Jeśli trawienie było zbyt krótkie lub w niższej temperaturze, zmieniają się również rozmiary 

otworów. Wtedy zdjęcia nie należą do udanych:
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Więcej zdjęć płytek. Które zdjęcia są dobre?

Aby zobaczyć więcej obrazów płytek spod mikroskopu, można wyszukać w  Internecie hasła „radon PADC 

dosimetry”. Jeśli obraz to duży, ciemny obszar z małą białą kropką po środku, to jest idealnie. Przy gorszej 

rozdzielczości lub powiększeniu może nie być tak idealnie, ale nadal warto „nauczyć się” na  wzorcowych 

obrazach rozpoznawać, co jest śladem od radonu a co nie.

Zdjęcia detektorów kalibracyjnych – ten sam układ, różne detektory (Szkoła Podstawowa nr 81, Warszawa):

Skąd wiadomo, że robiąc zdjęcia płytce, nie odczytujemy tego samego obrazu?

Dzięki szkiełku mikrometrycznemu wiemy jakie jest pole widzenia mikroskopu, możemy więc policzyć o ile 

milimetrów musimy przesunąć detektor, żeby kolejne obrazy nie nachodziły na siebie.

Na zdjęciu szkiełko kalibracyjne i jego obraz spod mikroskopu. W tym wypadku widać koło o średnicy 3,5 mm.
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Zdjęcie użyte do skalowania, czyli obraz szkiełka mikrometrycznego:

 

Ile zdjęć jednego detektora należy wykonać?

Dobre pytanie. Zależy to głównie od pola widzenia mikroskopu. Najlepiej jest jedną płytkę odczytać na jednym 

zdjęciu, na  dwóch, na  pięciu, na  dziesięciu i  tak dalej i  sprawdzić, kiedy na kolejnych zdjęciach przestaje 

znacznie zmieniać się średnia liczba śladów zliczanych na obrazie.

Jak złapać ostrość na dobrą stronę

W trakcie odczytów płytek pojawi się ważne pytanie – którą stronę płytki obserwujemy? Płytka jest przezroczysta 

i można łatwo wyostrzyć zarówno dolną jak i górną powierzchnię. Jednak wyniki dla każdej powierzchni mogą 

być diametralnie różne jeśli podczas ekspozycji płytka leżała na jednej ze stron. W tym wypadku odczytanie 

niewłaściwej strony będzie dużym błędem – otrzymamy bezwartościowy wynik. Aby ustalić, którą stronę płytki 

obserwujemy, na której stronie płytki jesteśmy, można przyłożyć do jednej z powierzchni szkiełko kalibracyjne 

i ostrość ustawić na nie – będzie wiadomo, gdzie skupiamy obraz. Można też spróbować oznaczyć strony 

markerem czy zarysowaniem (np. poziomą i pionową kreską).

Słabo widoczne ślady

Jeśli źle widać otwory pod mikroskopem i nie pomaga zmiana ustawień programu ani warunków oświetlenia, 

to można spróbować wypełnić czymś ślady – np. grafitem z ołówka. Delikatnie nacierając płytkę proszkiem 

można uzyskać ciemniejsze otwory. Bardzo ważne, jeśli chcemy mieć porównywalne wyniki, żeby zawsze 

mieć powtarzalne warunki ekspozycji, trawienia i odczytu.
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Harmonogram projektu – propozycja

Przydatne informacje:

• Każdy kierujący projektem powinien dostosować harmonogram do swoich potrzeb i możliwości. Niektóre 

zajęcia warto łączyć w  bloki, pomiędzy innymi tematami musi upłynąć kilka dni/tygodni, więc warto 

zaplanować działania po przeczytaniu całego harmonogramu.

• Należy na bieżąco uzupełniać dziennik laboratoryjny, a po każdym etapie prac uzupełnić zapiski.

• Projekt wymaga wsparcia osoby radzącej sobie z mikrokomputerem typu „Micro:bit”.

Orientacyjny 

czas

Proponowane zajęcia Orientacyjny czas 

(1 = 45 minut)

wrzesień
Zespół projektowy – podział na grupy, zaplanowanie prac 
i rozdzielenie zadań

*

wrzesień – 
grudzień

Owady zapylające – co o nich wiemy. 
Nauka podstaw dzikich pszczołowatych

*

Składanie zestawu „Micro:bit” 4

Oprogramowania do wykonywania pomiarów temperatury 4

Przygotowanie domków dla owadów 5**

styczeń – luty Przygotowanie rabat 2

marzec Umieszczenie domków dla owadów i rabat na zewnątrz 2

marzec – 
kwiecień

Prowadzenie obserwacji na rabacie i zasiedlenia domków 2***

kwiecień – maj Opracowanie wyników 4

maj – czerwiec Podsumowanie projektu badawczego i prezentacja wyników *

* Zajęcia do przeprowadzenia w dowolnej formie, według pomysłu opiekuna projektu. Na str. 122–134 znajduje 

się krótka baza wiedzy, którą można wykorzystać w czasie zajęć.

** Czas na przygotowanie domków będzie dłuższy jeśli uczestnicy zbudują je samodzielnie.

*** Dwie godziny to orientacyjny czas wszystkich obserwacji wykonywanych po 2-3 razy w tygodniu (po 10–15 

minut). Warto zwiększyć ich częstotliwość. Obserwacje można prowadzić od wczesnej wiosny co najmniej do 

końca kwietnia.
Dodatkowe materiały do pobrania: 

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_

europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/projekty_europejskie/Szkola_blizej_nauki/Szkolne_projekty_badawcze-materialy_cz_2.zip
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Składanie zestawu „Micro:bit”

Materiały, potrzebny sprzęt:

komputery, minikomputery „Micro:bit”, moduł zegara, logger danych, karta pamięci, kabelki stykowe, czujnik 

temperatury, stacja dokująca

Działania do wykonania:

• Zapoznanie się z  instrukcją dotyczącą montażu zestawu pomiarowego. Zmontowanie elementów 

(mikrokomputer, czujniki temperatury, moduł zegara, zasilanie) i zaprogramowanie zestawów pomiarowych.

Instrukcja dostępna w pliku M3_dla_pszczoly - instrukcja budowy ukladu pomiarowego.

• Testowanie działania zestawów – wykonanie testowych pomiarów temperatury.

Oprogramowania do wykonywania pomiarów temperatury

Materiały, potrzebny sprzęt:

komputery z dostpem do Internetu, złożone minikomputery „Micro:bit”, kable USB

Działania do wykonania:

W prostszej wersji:

• Pobranie z materiałów dodatkowych folder M3_dla_pszczoly - microbit pliki_programow. 

• Rozpakowanie folderu. Wgranie plików programów do pamięci mikrokomputerów.

W trudniejszej wersji:

• Zapoznanie się z instrukcją dotyczącą oprogramowania.

Instrukcja dostępna w pliku M3_dla_pszczoly - instrukcje do nauki programowania microbit.

• Przygotowanie oprogramowania, wgranie go do pamięci mikrokomputerów.
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Przygotowanie domków dla owadów

Materiały, potrzebny sprzęt:

drewno, cegły gliniane, gwoździe, młotki, wiertarka, rurki trzcinowe, wiertła, wkrętarki, rękawiczki ochronne, 

siatka ochronna plastikowa lub metalowa

Działania do wykonania:

Wersja z gotowym domkiem:

• Wypełnianie drewnianych konstrukcji drewnem, cegłami i trzciną.

Wersja z samodzielnym budowaniem domków:

• Zaprojektowanie konstrukcji.

• Zebranie potrzebnych materiałów.

• Budowanie domku, wypełnianie konstrukcji drewnem, cegłami i trzciną.

Dodatkowe uwagi:

• Proponujemy każdą półkę domku wypełniać tylko jednym rodzajem materiału.

• Zalecenia dotyczące budowy hoteli dla owadów znajdują się na str. 123–124. 

Przygotowanie rabat

Materiały, potrzebny sprzęt:

donice, ziemia, rękawiczki ochronne, cebulki/nasiona roślin, spryskiwacz, woda odstana lub deszczówka

Działania do wykonania:

• Przygotowanie donic z podłożem, umieszczenie w nich cebulek/nasion odpowiednich roślin.

Proponujemy użycie długich, balkonowych donic – ok. 5 na jedną rabatę. Oczywiście nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby uczestnicy projektu sami zaprojektowali rabaty. Należy jedynie pamiętać, aby dostarczyć 
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owadom wystarczającą ilość roślin i ich odpowiednie gatunki.

• Umieszczenie rabat na parapetach w sali, regularne podlewanie.

Dodatkowe uwagi:

• Można samemu skomponować skład łąkowej rabaty. Warto zaangażować uczestników w ten etap – mogą 

poszukać wiadomości na temat preferowanej przez owady bazy pokarmowej. W naszym projekcie każda 

z rabat zawierała:

• ciemiernik – 1 szt.,

• krokus – 10 szt.,

• śnieżyczka – 5 szt.,

• śnieżyca – 3 szt.,

• szachownica – 4 szt.,

• cebulica syberyjska – 6 szt.,

• szafirek – 12 szt.,

• narcyz – 4 szt.

• Do podlewania należy stosować wodę deszczową lub odstaną min. 24 godziny.

• Pielęgnacja rabat polega na zwilżaniu podłoża za pomocą spryskiwacza. Należy pilnować, żeby nie 

przesuszyć gleby – powinna być cały czas wilgotna, ale nie przelana.

Umieszczenie domków dla owadów i rabat na zewnątrz

Domki należy umieszczać w  starannie wybranym miejscu. Pszczoły samotnice 

(w  odróżnieniu od pszczoły miodnej) nie poszukują pokarmu w  dużej odległości od 

gniazda – hotel od źródła pożywienia nie powinien stać dalej niż 100 m. Powinien stać też 

w porannym słońcu, a po południu nie może być narażony na bezpośrednie promienie. 

Najlepiej, jeśli przód domku będzie skierowany na wschód. Ważne, żeby miejsce, które 

wybierzemy, było nasłonecznione – hotel umieszczony w miejscu zacienionym może stać 

się domem dla os i szerszeni.

Materiały, potrzebny sprzęt:

szpadle, konewki, rękawice ochronne

Działania do wykonania:

• Rozstawienie domków, wystawienie rabat kwietnych.
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• Montaż czujników do pomiaru temperatury w domkach.

Dodatkowe uwagi:

• Polecamy umieszczać domki nieco nad powierzchnią ziemi: na ścianie budynku, na drzewie, na stelażu...

• Domki i  rabaty należy przenieść na dwór w  tym samym dniu, a  temperatura na zewnątrz powinna 

przekraczać 8 °C.

Prowadzenie obserwacji rabat i zasiedlenia domków

Materiały, potrzebny sprzęt:

notatniki, długopisy, aparat fotograficzny, karty obserwacji (wzór dostępny w pliku M3_dla_pszczoly – dziennik 

laboratoryjny)

Działania do wykonania:

• Obserwacja owadów zapylających i odnotowanie pojawienia się owadów na każdej donicy.

Ten moment warto wcześniej dokłdnie zaplanować. Ilu uczestników na raz będzie obserwowało rabaty? 
W jaki sposób będą notować swoje obserwacje? Jak często będą to robić?

• Wykonanie zdjęć domków z wypełnieniami – do późniejszej analizy zasiedlenia.

• Rejestracja danych z czujników temperatury.

• Pomiary temperatury powietrza.

Wystarczy do tego zwykły termometr zaokienny.

Dodatkowe uwagi:

• Wskazówki dotyczące obserwacji znajdują się na str. 142–143.

• W tygodniu będzie trzeba wykonać 2 lub 3 obserwacje, każda po 15 minut (dla chętnych uczestników 

można zwiększyć częstotliwość obserwacji).
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Opracowanie wyników

Materiały, potrzebny sprzęt:

komputer z pakietem Office lub darmowym odpowiednikiem

Działania do wykonania:

• Zestawienie wyników poszczególnych obserwacji.

• Zestawienie informacji dotyczących zasiedlenia poszczególnych domków w postaci wykresów.

W materiałach dodatkowych umieściliśmy plik z  proponowanymi sposobami analizy danych (plik M3_
dla_pszczoly - analiza danych) oraz szablon arkusza kalkulacyjnego do obliczeń – plik M3_dla_pszczoły 
- dzienniki.

• Opracowanie wyników badań (w formie np. wykresów) tak, aby zobrazować atrakcyjność rabat i materiałów 

użytych do budowy oraz temperaturę wewnątrz domków.

Podsumowanie projektu badawczego i prezentacja wyników

Działania do wykonania:

• Przygotowanie i prezentacja wyników badań w postaci krótkich prezentacji, plakatu, filmiku, artykułów do 

lokalnych mediów, zorganizowanie szkolnego pikniku naukowego, spotkań z rodzicami, ze społecznością 

lokalną i podzielenie się obserwacjami.
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Przydatne informacje:

Podane ilości dotyczą realizacji projektu z ok. 25 uczestnikami, których można podzielić na 4-5 zespołów.

Drewniana budka dla owadów do wypełnienia
Wielkość średnia ok. 45x70x17 cm

3

Listwy drewniane budowlane (kantówki) o przekroju kwadratowym 
40x40 mm
Długość ok. 2700 mm (lub krótsze)

6 sztuk (lub odpowiednio 
więcej dla krótszych)

Ogrodzeniowa siatka plastikowa lub metalowa o oczkach np. 
kwadratowych

50 cm x 5 m

Stalowa piła do drewna „płatnica” 1

Klinkierowa cegła drążona 9

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 1

Młotek 1

Metalowe wiertła do drewna o średnicy 6 mm 4

Ręczny opryskiwacz do roślin 5

Rękawiczki ochronne dla każdego uczestnika

Cebulki roślin ogrodowych Crocus – krokus botaniczny 15 op.

Cebulki roślin ogrodowych Helleborus niger – ciemiernik biały 5 op.

Cebulki roślin ogrodowych Galanthus nivalis – śnieżyczka przebiśnieg 5 op.

Cebulki roślin ogrodowych Leucojum aestivum – śnieżyca 4 op.

Cebulki roślin ogrodowych Fritillaria Meleagris – szachownica kostkowata 1 op.

Cebulki roślin ogrodowych Scilla – cebulica syberyjska 10 op.

Cebulki roślin ogrodowych Muscari – szafirek armeński 1 op.

Cebulki roślin ogrodowych Narcissus – narcyz botaniczny Tete-A-Tete 15 op.

Termometr zewnętrzny/zaokienny 1

Zwijana miarka metalowa 1

Rurki trzcinowe do hodowli pszczół 30 wiązek po 100 rurek

Plastikowe skrzynki balkonowe 12

Konewka ogrodowa o pojemności ok. 6l 2

Lista sprzętu – propozycja
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Szpadel ogrodowy 1

Uchwyt stolarski o zakresie ok. 300 mm 2

Uniwersalna ziemia ogrodnicza do kwiatów w workach np. 50l 12

Rzutnik i ekran

Aparat fotograficzny do zdjęć makro lub aparat w telefonie komórkowym

Do budowy układu pomiarowego rejestrującego temperaturę wewnątrz domków:

Sala informatyczna z dostępem do internetu

Minikomputery „Micro:bit” (po 1 na domek) + 1 odbierający dane

Moduł zegara (po 1 na jeden domek)

Logger danych (1 do mikrobita odbierającego dane, niezależnie od liczby domków)

Karta pamięci (1 do mikrobita odbierającego dane, niezależnie od liczby domków)

Kabelki stykowe (według instrukcji z pliku M3_dla_pszczoly – instrukcja_budowy_ukladu_pomiarowego)

Czujnik temperatury (maks. 3 na jeden mikrokomputer, proponujemy po 1 czujniku na 1 półkę w domku)

Stacja dokująca (1 na 1 microbit)

Power bank

Zapewnia stałe napięcie przed dłuższy czas niż zwykłe baterie. Spadki napięcia znacznie zwiększają błąd 
pomiarowy.
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Baza wiedzy

dr Marcin Grabowski

Dzikie pszczołowate

Na świecie żyje około 25 000 gatunków dzikich pszczół, a w krajowej faunie jest ich ponad 460 gatunków 

(Michener 2007, Celary i Wiśniowski 2001). Wśród nich większość stanowią pszczoły samotnice. Ich nazwa 

wzięła się stąd, że w przeciwieństwie do owadów socjalnych (zakładających gniazda składające się z całej 

rodziny, np. trzmiele, pszczoła miodna), każda samica zakłada wiele gniazd pojedynczych. Jedną z najbardziej 

pospolitych gatunków pszczół samotnic występujących na terenie całej Polski jest murarka ogrodowa (Osmia 

rufa). Pszczoły samotnice prezentują szeroki wachlarz strategii życiowych, m.in. środowisko, w  którym 

zakładają gniazda, rodzaj pożywienia (nektar i/lub pyłek roślinny), substrat do budowy gniazda (np. ziemia, 

przetrawione drewno, liście roślin i wiele innych). 

Pszczoły samotnice budują trzy typy gniazd (Michener 2007):

• naziemne – największa liczba dzikich pszczół, zwłaszcza na terenach otwartych, np. pszczoły z rodziny 

Andrenidae (Pszczolinkowate), Melittidae (Spójnicowate), Halictidae (Smuklikowate), Colletidae 

(Lepiarkowate);

• podziemne – np. Megachilidae (Miesiarkowate), Apidae (Pszczołowate);

• kleptopasożytniczne pszczoły – składające jaja do gniazd innych pszczół, np. Apidae – rodzaj Nomada 

(Koczownica), Halictidae – rodzaj Sphecodes (Nęczyn), Megachilidae – rodzaj Coelioxys (Ścieska).

Najczęściej spotykanymi dzikimi pszczołami w ekosystemach miasta Warszawy są: Osmia (murarka), Andrena 

(pszczolinka) i  Colletes (lepiarka). Dla zapewnienia dogodnych warunków życiowych dla dzikich pszczół 

niezbędne są optymalne siedlisko oraz źródło pokarmu (nektaru i pyłku). Z powyższych powodów projektowane 

są rabaty i łąki kwietne (źródło pożywienia) w połączeniu z potencjalnymi miejscami gniazdowania – hotele 

dla owadów.

W niektórych krajach Europy Zachodniej prowadzono już wstępne oceny zasiedlania hoteli dla dzikich pszczół 

w warunkach miejskich, np. Fortel i inni 2016 w swojej pracy wykazali, że aż ponad kilkanaście gatunków pszczół 
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jest w stanie zasiedlić miejsca przygotowane przez człowieka. Wyniki m.in. tej pracy pokazują, jak ważne są 

takie miejsca w zielonej infrastrukturze miejskiej. Obecnie wiele stolic europejskich aktywnie podchodzi do 

tematu budowy miejsc bytowania dzikich pszczołowatych, np. Bruksela, Paryż, Berlin, Londyn czy Oslo.

Hotele dla owadów

Hotele dla pszczół są zwykle budowane z wykorzystaniem łodyg roślin (np. trzciny, bambusa itp.), papierowych 

(kartonowych) rurek lub otworów wywierconych w drewnie lub formowanych z plastiku. W każdym przypadku 

takie „sztuczne” miejsca do gniazdowania jedynie wspomagają lokalne populacje pszczół, nie zwiększając 

możliwości danego siedliska co do większej liczebności populacji pszczołowatych. Niemniej są w stanie zapewnić 

optymalne warunki do rozwoju lokalnie występujących gatunków pszczół, co w  połączeniu z  zapewnieniem 

bazy pokarmowej (roślin kwitnących) wypełnia ich dwie najważniejsze potrzeby (pokarm i miejsce schronienia). 

Rozwój hoteli dla pszczół miał swój początek w  latach 50. XX wieku w USA podczas doświadczeń z użyciem 

papierowych rurek i drewnianych bloków z otworami dla utrzymania populacji miesierki (Megachile rotundata) 

w  uprawie lucerny (Krombein 1967). W  tamtym okresie rolnicy od stanu Utah do stanu Saskatchewan byli 

zachęcani, aby wprowadzać ten gatunek za pomocą otworów w ścianach ich gospodarstw. W kolejnych dekadach 

nastąpiło zwiększenie różnorodności wzorów/typów gotowych do kupienia hoteli dla owadów lub poradników 

jak je wykonać. W środowisku rolniczym w USA za pomocą hoteli dla owadów udało się skutecznie wprowadzić 

pszczoły miesierki (Megachile sp.) i murarki (Osmia sp.) do zapylania roślin (Bosh i Kemp 2002, Pitts-Singer i Cane 

2011). Ponadto taka „zielona” infrastruktura znalazła swoje zastosowanie w badaniach ekologicznych na świecie 

(Zurbuchen i inni 2010). Obecnie hotele dla pszczół zyskują coraz większe uznanie również w przestrzeni miejskiej 

jako wsparcie dla rdzennych gatunków pszczół. Temat stał się obecnie nie tylko chwilową „modą miejską”, ale 

jednym z ważnych filarów programów wsparcia dzikich pszczołowatych w wielu krajach Europy Zachodniej (m.in. 

Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia – np. Totland i inni 2013, Francja – np. Fortel i inni 2016).

Zalecenia dotyczące budowy hoteli dla pszczół:

• Otwory powinny mieć średnicę od 2 mm do 10 mm tak, żeby były dostosowane do różnej wielkości pszczół 

i stanowiły skuteczną barierę przed wrogami (np. ptakami);

• Otwory nie powinny być wykonane na wylot, ponieważ pszczoły preferują zamknięte tunele;

• Wnętrze otworów powinno być również pozbawione zgrubień czy innych przeszkód, aby umożliwić 

pszczołom swobodne wchodzenie i wychodzenie z tunelu, a następnie umożliwić rozwój potomstwa;

• Wyjścia otworów powinny być gładkie i wolne od jakichkolwiek wypustek/zgrubień (np. wiór czy kawałków 

drewna/kory po wykonaniu otworu);

• Drewno, którego używana się do wykonania otworów, nie powinno wykazywać oznak zniszczenia 

ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo związane z  występowaniem szkodników czy chorób 

grzybowych (które mogą zainfekować jaja, larwy czy już dorosłe pszczoły);
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• Do budowy hoteli może zostać wykorzystany praktycznie każde drewno, pod warunkiem, że nie było 

wcześniej traktowane żadnymi substancjami chemicznymi (np. konserwującymi);

• Dom dla pszczół powinien być solidnie umieszczony, tak, żeby nie bujał się pod wpływem wiatru;

• Pszczoły samotnice w odróżnieniu od pszczoły miodnej nie poszukują źródeł pokarmu w dużej odległości 

od gniazda i dlatego hotel nie powinien być umieszczony dalej niż 100 m od źródła pokarmu;

• Hotel powinien być umieszczony tak, aby być w porannym słońcu a po południu nie być narażonym na 

bezpośrednie promienie. Umieszczony w miejscu zacienionym może stać się domem dla os i szerszeni.

Pszczoły, podobnie jak inne żywe organizmy, mają wielu wrogów naturalnych. W przypadku pszczół samotnic 

i trzmieli najgroźniejsze są ptaki (Goulson i inni 2017). W warunkach miejskich są to głównie sikory, dzięcioły 

i niekiedy jaskółki. Sikory stanowią największe zagrożenie w okresie wczesno wiosennym – w późniejszym 

okresie jest wiele potencjalnych źródeł pokarmu dla nich (gąsienice – larwy motyli, muchówki i inne). Dzięcioły 

potrafią w okresie zimowym i wiosennym „wykuwać” ze szczelin z drzew zimujące owady a w miejscach, gdzie 

występują ule, mogą nawet wykuć otwory i przez nie wyjadać pszczoły aż do wyczerpania zasobów. Hotele 

dla owadów powinny być monitorowane ze względu na ocenę ich zasiedlania przez owady, ale również 

ze względu na stan, który powinien być odpowiedni dla pszczół (np. obecność szkodników, patogenów, 

nieproszonych gości, itp.).

Pszczoły samotnice w zależności od gatunku mogą zimować w różnych stadiach rozwojowych (jajo, larwa, 

osobnik dorosły). Większość gatunków zimuje pojedynczo w komorach, otworach naturalnych czy tunelach 

w ramach hoteli dla owadów. W tym ostatnim przypadku należy zwrócić uwagę, czy w okolicy znajduje się 

duża populacja dzięciołów. Warto  zabezpieczać hotele siatką ze względu na sikory.

Hotel dla pszczół



119

źr
ó

d
ło

: 
w

w
w

.fl
ic

kr
.c

o
m

/p
h

o
to

s/
ru

c
h

e
r_

o
rg

e
va

l/
3

4
14

0
0

9
9

75
/

źr
ó

d
ło

: 
w

w
w

.p
o

lli
n

at
o

rs
.m

su
.e

d
u

źr
ó

d
ło

: 
w

w
w

.e
xt

e
n

si
o

n
p

u
b

lic
at

io
n

s.
u

n
l.e

d
u

Małe hotele dla pszczół

Materiały często stosowane do budowy hoteli (bambus, drewno)

Przykład dużego hotelu dla owadów
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Hotel dla owadów – Park Zieleniec Wielkopolski, Warszawa

Wybór odpowiednich gatunków roślin, które mogą być uprawiane w  warunkach miejskich a  jednocześnie 

będących źródłem pokarmu, jest dość trudny. Z jednej strony należy rozważyć ich przydatność (ich kwiatów) 

dla dzikich pszczołowatych, a  z drugiej wymagania siedliskowe roślin. Jednym z  najczęściej stosowanych 

kluczy przy takim wyborze jest zastosowanie możliwie jak największej liczby gatunków występujących we 

florze krajowej (należy unikać gatunków obcych inwazyjnych). Badania wskazują, że gatunki roślin lokalnie 

występujących są najbardziej atrakcyjne dla pszczół. Ponadto należy wybierać rośliny kwitnące w  kilku 

kolorach (niebieski, biały, żółty, fioletowy). Poszczególne gatunki roślin należy umieszczać w  grupach, co 
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wydajniej przywabi pszczoły, niż pojedyncze kwiaty. Kolejnym aspektem często pomijanym w  rabatach/

łąkach kwietnych dla owadów jest kształt kwiatów, który powinien być możliwie zróżnicowany, tak, aby był 

wykorzystywany przez jak największą grupę pszczół. Owady te są różnej wielkości i posiadają różnej długości 

języki, co prowadzi do specjalizowania się w  poszczególnych typach kwiatów, nawet wśród tylko trzmieli. 

Trzmiele z krótszymi językami potrzebują krótszych, otwartych kwiatów, z których mogą łatwo pobrać nektar. 

Natomiast te z dłuższymi językami potrzebują kwiatów głębszych (np. rośliny z rodziny Lamiaceae), do których 

trudniej się dostać, ale zawierających więcej nektaru niż rośliny o kwiatach płytszych. Niektóre gatunki pszczół 

wyspecjalizowały się w tzw. okradaniu nektaru przez wycinanie dziury na spodzie kwiatu (np. niekiedy trzmiel 

ziemny – Bombus terrestris, Bombus jonellus, Bombus occidentalis).

Trzmiel gajowy (Bombus lucorum) o  języku długości 5,8 mm preferuje płytsze kwiaty, jak np. koniczyna, 

żywokost, szałwia – on także należy do tzw. złodziei nektaru.

Koniczyna (Trifolium sp.)

Żywokost wielkokwiatowy (Symphytum grandiflorum ‚Wisley Blue’)
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Żywokost lekarski (Symphytum officinale)

Szałwia lekarska (Salvia officinalis)

Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum) posiada długi język (12 mm), co umożliwia mu odwiedzanie kwiatów 

z głębokim kielichem np. ostróżka, mięta, wiciokrzew. Trzmiel kamiennnik (Bombus lapidarius) (długość jego  

języka to 6 mm) preferuje rośliny, których kwiaty tworzą platformę, np. chaber, stokrotka.

Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)
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Trzmiel łąkowy (Bombus pratorum) jest niewielki, jego język ma 6,4 mm długości. Dzięki temu może odwiedzać 

kwiaty o różnej głębokości (m.in. dlatego, że nawet do dużego kielicha jest w stanie wejść i wyjść), odpowiedni 

jest dla niego np. żywokost czy żmijowiec. Bombus pascuorum należy do trzmieli o bardzo długich językach 

(7,6 mm) dzięki czemu może pobierać nektar z głębokich kielichów kwiatowych. np. jasnota biała, ostrożeń 

(Goulson 2008).

Jasnota biała (Lamium album)

Jasnota plamista (Lamium maculatum ‚Beacon Silver’)
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Pszczolinkowate (Andrenidae) – pszczoły z tej rodziny preferują rośliny z rodziny selerowatych (Apiaceae), ale 

też inne rośliny, których kwiatostan ma postać baldachu, np. z rodzajów Spiraea, Sorbus, Filipendula, także 

rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae), jak np. jabłonie, maliny, jeżyny (Wray i Elle 2016).

Mikołajek (Apiaceae – Eryngium sp.)

Mikołajek płaskolistny (Eryngium planum)
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Spójnicowate (Melittidae) – preferują rośliny z  rodzin astrowatych (Asteraceae), dzwonkowatych 

(Campanulaceae), ogórecznikowatych (Boraginaceae), bobowatych (Fabaceae), pierwiosnkowatych 

(Primulaceae), wrzosowatych (Ericaceae) (Michez i inni 2008).

Pierwiosnek bezłodygowy (Primula vulgaris ‚Tara’)

Dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia ‚Takion Blue’)
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Miesiarkowate (Megachilidae ) – rodzaj Osmia preferuje zasoby pokarmowe z rodzin astrowatych (Asteraceae), 

jaskrowatych (Ranunculaceae), bukowatych (Fagaceae) (Raw 1974). Lepiarkowate (Colletidae) – rodzaj 

Colletes – dla pszczół z tego rodzaju najcenniejsze są rośliny z rodzin astrowatych (Asteraceae), bobowatych 

(Fabaceae), selerowatych (Apiaceae) (Müller i Kuhlmann 2008).

Języczka pomarańczowa (Asteraceae – Ligularia dentata)

Łąki kwietnie złożone z  roślin cebulowych są nowym trendem w  Europie. Poza względami estetycznymi 

mogą stanowić cenne źródło pokarmu dla dzikich pszczołowatych. W okresie przedwiośnia/wiosny zasoby 

pyłku/nektaru jako pokarmu dla pszczół (np. trzmieli czy pszczół samotnic) jest bardzo ograniczony 

i często sprowadza się jedynie do kilku gatunków roślin kwitnących w różnym okresie. Dlatego m.in. rośliny 

cebulowe kwitnące w  tym okresie są cennymi źródłami pokarmu. Murarki (Osmia sp.) w  jednej komórce 

(komorze gniazdowej) potrafią zgromadzić ok. 200 mg pyłku zmieszanego z nektarem. Dorosła samica, aby 

odpowiednio przygotować jedną komorę (gniazdo), musi wykonać ok. 40 lotów, odwiedzając przy tym 1200 

kwiatów. Dziennie jest w stanie założyć co najmniej 5 komór, co przekłada się na wykonanie ok. 200 lotów 

i  zapylenie ok. 6000 kwiatów. Takie wymagania przekładają się na potrzebę istnienia dużej ilości zasobów 

pokarmowych, czyli kwitnących roślin. W okresie wiosny kwitnącą rośliną, która produkuje najwięcej pyłku, 

jest wierzba, stanowiąc źródło pokarmu dla dzikich pszczołowatych (np. murarek i trzmieli).

Wybrane do projektu rośliny cebulowe są charakterystycznymi gatunkami kwitnącymi w okresie przedwiośnia/

wiosny: ciemiernik (Helleborus sp.), krokus (Crocus sp.), śnieżyczka (Galanthus sp.), śnieżyca (Leucojum sp.), 

szachownica (Fritillaria sp.), cebulica syberyjska (Scilla sibirica), szafirek (Muscari sp.), narcyz (Narcissus sp.).

Zagrożenia

Projekt „M3 dla pszczoły” jest realizowany w  warunkach naturalnych (poza budynkiem), co wiąże się 

z  uzależnieniem od panujących warunków pogodowych. Rośliny cebulowe będą umieszczać uczniowie 
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wspólnie z nauczycielami w bliskim otoczeniu szkoły. Zagrożeniem w tym przypadku może być opóźnienie/

przyśpieszenie kwitnienia roślin, co niestety może wiązać się z  tym, że pszczoły, które zasiedlą domki dla 

owadów będą miały ograniczoną bazę pokarmową. Natomiast zasiedlanie hoteli przez owady zapylające może 

zostać zakłócone przez krótkotrwałe i/lub długotrwałe spadki temperatury w okresie wiosennym. Należy mieć 

na uwadze, że pszczoły obecnie muszą borykać się z takimi problemami, związanymi z bardzo zmiennymi 

warunkami naturalnymi.

Pszczoły występują prawie pod każdą szerokością geograficzną (lasy tropikalny, pustynie, obszary arktyczne, 

góry). W warunkach klimatu umiarkowanego (np. Europa) możemy spotkać pszczoły zarówno w lesie czy na 

terenach rolniczych, ale również na terenach miejskich. Tereny zurbanizowane (miejskie) często są dużo lepszym 

miejscem dla zakładania gniazd przez pszczoły samotnice, co wynika z tego, że środowisko miejskie cechuje się 

bardzo dużym zróżnicowaniem siedlisk (miejsca suche, wilgotne, mniej lub bardziej zielone). Ta cecha terenów 

miejskich umożliwia występowanie dużej grupie pszczół samotnic. Związane jest to z zróżnicowaną specjalizacją 

pomiędzy gatunkami w obrębie tej grupy pszczół. Na terenie wielu dużych metropolii odnotowywano wiele 

gatunków pszczół samotnic (np. 44 gatunki w Paryżu, 200 gatunków w Montrealu).

Pomimo, że na terenie szkoły może obecnie nie być miejsc gniazdowania pszczół i/lub źródeł pokarmu 

dla pszczół samotnic, to w momencie pojawienia się miejsc potencjalnie mogących stanowić odpowiednie 

miejsce do założenia gniazda (np. domki dla owadów) pojawią się pszczoły w  niewielkiej lub dość dużej 

liczebności. Obecnie umieszczane hotele dla owadów na terenie Warszawy, pomimo ograniczonej bazy 

pokarmowej (niedostatek gatunków roślin kwitnących), są zasiedlane w okresie wczesnoletnim przez pszczoły 

samotnice, nawet w centrum Warszawy, potencjalnie uważanym za „pustynię” w kontekście różnorodności 

biologicznej. Błonkoskrzydłe (m.in. pszczoły samotnice, trzmiele) należą do grupy owadów o dość wysokim 

stopniu mobilności. Umiejętność ta pozwala myśleć pozytywnie o pojawieniu się pszczół w domkach i na 

przygotowanych rabatach.
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Podczas realizacji projektu „M3 dla pszczoły” w ramach „Szkoły bliżej nauki” szkoły raportowały różne problemy. 

Pojawiały się błędne odczyty temperatury (zawyżone oraz zaniżone), baterie szybko się wyczerpywały, dane nie 

docierały do microbita, który miał je zapisywać. Poniżej przedstawiam krótką analizę napotkanych problemów 

i propozycje ich rozwiązania.

 

Zdjęcie czujnika TMP36 zastosowanego w badaniu temperatury.

Problemy z zasilaniem

Baterie

Microbity nadawcze (z czujnikami temperatury) w warunkach zbliżonych do tych panujących w ulach (wilgoć, 

wysoka temperatura) były w  stanie działać jeden pełny dzień na bateriach dostarczonych razem z  nimi 

(w  oryginalnym pudełku). Przeważnie wysyłanie danych kończyło się po półtora dnia, jednak pod koniec 

żywotności baterii wysyłane dane były bezużyteczne (najczęściej wskazywały ujemne temperatury, pojawiały się 

też niespodziewane jej skoki).

Zestaw „Micro:bit” – możliwe problemy
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Powerbanki

Pierwszym rozwiązaniem, które miało zapewnić zasilanie przez dłuższy czas, było zastosowanie powerbanków. 

Niestety, w  przypadku niskiego poboru prądu niektóre powerbanki mają zabezpieczenia, które nakazują 

im się wyłączyć. Testowane powerbanki firmy „PLATINET” o  pojemności 13000 mAh oraz 8000 mAh 

również zachowywały się różnie. Pierwszy szybko się wyłączał, drugi działał z  mikrobitem przez kilka dni. 

W obu przypadkach testowane było wyjście powerbanka o parametrach 5V, 1A. Producenci nie piszą o tym 

w specyfikacji, więc nie dało się tego przewidzieć.

Faktyczne napięcie na wyjściu

Mikrobit na jeden pin podpisany 3V – jest to wyjście, które powinno zapewniać napięcie 3,3 V jeśli mikrokomputer 

jest odpowiednio podłączony. Praktyka pokazuje, że różne niedokładności w  wykonaniu elementów 

elektronicznych mogą  zmniejszyć to napięcie. Przykładowo biblioteka pxt-gator-temp (dostępna jako pakiet 

rozszerzający mikrobita, stworzona przez SparkFun) przyjmuje, że napięcie wynosi 3,14 V. Prawdopodobnie jest 

to wynik bardziej zbliżony do tego rzeczywistego. Na nasze potrzeby przyjmowaliśmy, że napięcie wynosi 3,3 V.

Zapis a napięcie

Zapis danych na kartę pamięci jest bardzo wrażliwy na spadki napięcia. Problemy pojawiają się bardzo szybko 

po nawet lekkim spadku napięcia, więc mikrobit zapisujący, podłączony do baterii, działa bardzo krótko. 

Minimalne napięcie do zasilania modułu OpenLog wynosi 3,3V (dokładnie zakres napięć zasilających wynosi 

od 3,3V do 12 V) –  nawet mały spadek napięcia baterii skutkował zaprzestaniem zapisu. Tutaj niezbędny 

jest powerbank lub zasilanie z  użyciem ładowarki z  wyjściem microUSB. Ponownie, powerbank nie może 

się wyłączać samoczynnie (co niektóre z powerbanków robią). Podłączony w  ten sposób mikrobit dobrze 

spełniał rolę odbiornika. Powerbank o pojemności 8000 mAh wystarczał na ok. 3–4 dni.

Zwarcie i przewodnictwo cieplne kabli

Kable przewodzące prąd mogą się nagrzewać (np. od słońca) i przewodzić ciepło do czujnika temperatury. 

Zwiększa to niedokładność pomiarów, więc warto zadbać, aby kable były krótkie i niewyeksponowane na 

słońce. Również nieosłonięte metalowe części mogą być nad ranem problematyczne, ze względu na ich 

zdolność do kondensacji pary wodnej. Z tego względu metalowe elementy należy osłaniać. Jeśli zaniedbamy 

ten element i elementy będą się np. grzać, wówczas odczyty temperatur będą pozbawione sensu, a baterie 

wyczerpią się w ciągu kilku chwil.
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Czujnik temperatury bez izolacji nóg. Podczas wkładania do ula jego nogi mogą się zetknąć. Problemem będzie 
również woda, która może skroplić na tych elementach w godzinach porannych.

 

Czujnik z prawdopodobnie dobrze osłoniętymi nogami. Taka wersja była dostarczana do szkół.

Trudność w programowaniu

Programy zaproponowane przez nas były skomplikowane, jednak bardzo ułatwiały stosowanie w praktyce 

urządzeń. Jeśli ktoś chciałby napisać taki program od zera, na pewno może to zrobić w mniej skomplikowany 

sposób – programy można okroić z funkcjonalności tak, aby były proste, jednak ciągle spełniały wyznaczone 

zadanie.

Odczytywanie temperatury zamiast analogread z późniejszym przeliczaniem w excelu

Na mikrobitach można było podejrzeć aktualne pomiary, jednak były podawane w jednostkach niezrozumiałych 

dla człowieka: od 0 do 1023. Aby można było kontrolować, co dzieje się z mikrokomputerem, należy przeliczać 

te liczby od razu na temperaturę w stopniach Celsjusza. Można w tym celu skorzystać ze wzoru podanego 

przez producenta:

T = (330*odczyt analogowy (analogread))/1023-50
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Aby to zrobić, wystarczy użyć kilku matematycznych funkcji jak odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Poniżej 

przedstawiam obrazkową formę implementacji wzoru (niestety jest mniej przejrzysta):

 

Drugim sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest zamiana odczytu analogowego na pożądany 

przez nas zakres napięć. W tym celu wykonamy mapowanie:

 

Trzecim i  najłatwiejszym sposobem odczytania temperatury będzie skorzystanie z  gotowego rozszerzenia 

z  github sparkfun/pxt-gator-temp. W  tym celu rozwijamy opcję Advanced, następnie +Extensions. 

W  wyszukiwarce, która się włączy, wpisujemy gator-temp i  wybieramy to rozszerzenie. Po lewej stronie 

pojawia się ikonka Gatortemp wraz z funkcją Get temperature.

 

nowa funkcja
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Wówczas pomiar temperatury wygląda tak:

 

Taka operacja bardzo upraszcza cały program.

Co więcej warto wiedzieć o bibliotece github sparkfun/pxt-gator-temp?

Jest ona dostosowana do czujnika MCP9700, ale tak samo dobrze działa dla czujnika TMP36. Co ciekawe 

czujnik MCP9700 jest dokładniejszy (±0,5 °C) i mniej kosztowny od czujnika TMP36 użytego w projekcie. Jeśli 

potrzeba dostosować tą bibliotekę do innego, dokładniejszego czujnika, najlepiej ją pobrać, zmodyfikować 

31 linijkę pliku gatortemp.cpp.

Modyfikować należy w  taki sposób, aby linijka zgadzała się ze wzorem podanym przez producenta dla 

pożądanego typu czujnika. Wzór pokazany w kodzie z biblioteki pozornie wygląda inaczej niż ten przedstawiony 

w punkcie 3a, jednak po przeanalizowaniu można dojść do wniosku, że wszystkie liczby się zgadzają, jedynie 

napięcie 3,3 V, zostało zastąpione przez 3,14 V. Aby dokładniej odczytywać temperaturę, polecałbym każdemu 

microbitowi zmierzyć za pomocą woltomierza napięcie, które jest pomiędzy pinami 3V i GND, a następnie 

jego wartość wprowadzić zamiast wartości 3.14 w przykładzie powyżej. W przypadku zastosowania lepszego 

czujnika temperatury dobrze zmienić typ danynych z int16_t na zmiennoprzecinkowy, aby zwiększyć precyzję 

odczytu.

Prosty tutorial: https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-inventors-kit-for-

microbit-experiment-guide/experiment-7-reading-the-temperature-sensor

Dokładność odczytu

Pomiary dokonywane za pomocą czujnika TMP36 są obarczone dużą niepewnością pomiarów. Producent 

podaje, że jest to ±2 °C. Projekt zakładał, że pomiary powinny być dokładne co do jednego miejsca po przecinku, 

więc pomiar temperatury za pomocą tego czujnika jest obarczony zbyt dużą niepewnością. Nie pomaga fakt, 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-inventors-kit-for-microbit-experiment-guide/experiment
https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-inventors-kit-for-microbit-experiment-guide/experiment
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że po przeliczeniu otrzymujemy temperatury z dużą dokładnością numeryczną. Z fizycznego punktu widzenia, 

33,5 °C oraz 32,4 °C nie różnią się od siebie w granicach niepewności pomiarowej, więc dokładność podawania 

ich co do jednego miejsca po przecinku jest zbędna. Fakt występowania tej niepewności potwierdza również 

fakt, że czujniki będące w tej samej temperaturze, pokazują odczyty różniące się od siebie średnio o 1 °C.

Inne mierniki

Czujnik TMP36 został wybrany ze względu na niski koszt oraz bogatą literaturę opisującą jego zastosowania 

w  innych projektach. Niestety jego niepewność pomiarowa sprawia, że nieuchwytne są różnice, jakie mogą 

występować pomiędzy zastosowanymi w  budowie domków materiałami. Aby wykonać lepiej to badanie 

należałoby poprawić działanie tego czujnika (punkt b), lub zastosować inny czujnik dostępny na rynku.

• MCP9700 (niepewność pomiarowa ±0,5 °C, koszt ok. 1,5 zł ). Jest do niego dostosowana biblioteka github 

sparkfun/pxt-gator-temp, dzięki czemu łatwo odczytać temperaturę. Warto pokusić się o  modyfikację tej 

biblioteki i odczytywanie z większą dokładnością temperatur (zamiana int na float we wskazanym wyżej miejscu).

• DS18B20 (niepewność pomiarowa ±0,5 °C, koszt ok. 5 zł) Odczytywanie danych z  tego czujnika jednak 

wygląda inaczej niż TMP36 (DS18B20 wykorzystuje protokół 1-wire).

• SHT15 (niepewność pomiarowa ±0,3 °C, koszt ok. 130 zł). Czujnik o wysokiej klasie dokładności pomiarowej, 

umożliwia również pomiar wilgotności powierza (przykład: http://www.microbitlearning.com/code/

arduino/microbit-sht11-digital-humidity-sensor-example.php). Tu również można zmodyfikować bibliotekę.

• LM35 (niepewność pomiarowa ±0,5 °C, koszt ok. 5 zł) – podobnie jak MCP9700, jednak trzeba zmodyfikować 

do niego bibliotekę.

Należy pamiętać, że błąd kwantyzacji każdego miernika przy rzutowaniu na liczbę z zakresu 0-1023 wynosi:

Błąd kwantyzacji= (zakres pomiarowy)/1023

Więc dla zakresu od – 40 do 125 stopni błąd ten wynosi

Błąd kwantyzacji TMP36= (125+40)/1023=0,16

Wybierając czujnik, warto zdecydować się na taki, który ma zakres operacyjny bliski oczekiwanym temperaturom. 

W naszym przypadku byłoby to zapewne od 0 do 60 stopni.

Prosta dopasowania i dokładne napięcie

W przypadku posiadanych już czujników temperatury TMP36 można pokusić się o zwiększenie dokładności 

przez podanie we wskazanym wyżej miejscu dokładnej wartości napięcia pomiędzy GND a pinem 3V, drugim, 

nieco trudniejszym krokiem będzie dostosowanie prostej kalibracyjnej.
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Kalibracja opiera się o  założenie, że czujnik został dopasowany do dużego zakresu tempetatur. Od –40 do  

125 °C. Dzięki temu wskazuje niedokładne, jednak zbliżone temperatury na całym zakresie. Można jednak 

zaniedbać końcowe fragmenty zakresu pomiarowego i skupić się na zakresie, który nas interesuje, dopasowując 

do porządanych temperatur nową prostą. W skrócie metoda polega na zmierzeniu napięcia, jakie wytworzy się na 

stykach czujnika TMP36 w zaznanych temperaturach (mierzonych autoryzowamym termometrem laboratoryjnym). 

Np. od 5 °C do 60 °C zmieniając temperaturę co 5. Na podstawie otrzymanych danych (podobnie jak w projekcje 

„Radon – zmierz to”), dopasowujemy prostą, zaś jej współczynniki mają posłużyć do wyznaczania temperatur. 

Dzięki temu zabiegowi zwiększamy precyzję pomiarów w badanym przez nas zakresie pomiarowym, tracąc ją na 

krańcach tego zakresu. Całość jest wytłumaczona przez pana Matteo Corti (https://youtu.be/e2TVIf1CLPI).

Zasięg radiowy zestawu „Micro:bit”

Jednym z problemów, jakie napotkał projekt „M3 dla pszczoły”, była komunikacja radiowa. Okazuje się, że nawet 

nastawienie mikrobitów na 7 poziom mocy nadawania sygnału nie wystarcza, aby wysłać sygnał do odległego 

mikrokomputera odbiorczego. Zasięg mikrobitów jest porównywalny z  zasięgiem jaki mają piloty radiowe. 

Sygnał nie przechodzi przez podłogi, podwójne warstwy szkła, nawet przez pojedyncze okno – jeśli jeden 

mikrobit jest na poziomie parteru a drugi za szybą na pierwszym piętrze. Aby rozwiązać ten problem zaleca się 

ustawienie mikrokomputerów możliwie blisko siebie (w każdych warunkach trzeba sprawdzić, czy sygnał na 

pewno dotrze do zaplanowanego miejsca). Jeśli natomiast musimy mieć zestaw podłączony przez ładowarkę 

do gniazdka, rozwiązaniem może być mikrobit, który przekazuje sygał dalej (repeater). Przykładowo mikrobit, 

który jest w ulu, wysyła na grupie radiowej 1 pomiary temperatury do mikrobita, który jest w plastikowym 

wiaderku po zewnętrznej stronie okna. Ten, kiedy otrzyma odczyty temperatur, na drugiej grupie radiowej 

przekazuje je mikrokomputerowi, który wewnątrz sali jest podłączony do kontaktu.

Ogólne porady

Jeśli okaże się, że żadne z zaproponowanych rozwiązań nie jest satysfakcjonujące lub nie przynosi rozwiązania 

napotkanych problemów z  pomiarami temperatury, dobrze byłoby wykonać najpierw eksperyment 

w  warunkach laboratoryjnych. Pomoże on określić różnice temperatur pomiędzy różnymi warstwami 

i materiałami w zależności od temperatury otoczenia oraz różnicę w wychładzaniu się tych materiałów. Na 

podstawie tej wiedzy i mając pomiary temperatury otoczenia będzie można wnioskować, jakie temperatury 

panują aktualnie w domkach. Wtedy wystarczy notować tylko temperaturę zewnętrzną.

Aby zapis na kartę pamięci następował nawet po podłączeniu niskiego napięcia, warto wypróbować płytkę 

rozszerzającą możliwości mikrobita Elecfreaks Octopus:bit. Pozwala ona na zwiększenie napięcia do 5V 

(https://www.hackster.io/idreams/temperature-data-logger-c56c91).

https://youtu.be/e2TVIf1CLPI
https://www.hackster.io/idreams/temperature-data-logger-c56c91
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Aneks – „M3 dla pszczoły”

Instrukcja wypełniania  
dziennika laboratoryjnego

Tabela 1 – Dziennik zasiedlenia hoteli przez owady 

1.Każdy hotel ma przyporządkowany numer (1, 2 lub 3). 

2.Przed przystąpieniem do pierwszych obserwacji podzielcie się na grupy – każda może odpowiadać za jeden 

hotel. Obserwacje i wpisy do tabeli możecie wykonywać w parach, w kolejnych dniach zmieniajcie się. 

3.Podczas obserwacji stańcie spokojnie w jednym miejscu, nieco z boku hotelu  

(aby nie przeszkadzać owadom). 

4.Po obserwacji wykonajcie hotelom zdjęcie i przekażcie je naukowcowi. 

Legenda  

Data – data obserwacji. Obserwacje wykonujcie co drugi dzień od momentu ustawienia hotelu w miejscu docelowym. 

Godzina obserwacji – godzina rozpoczęcia obserwacji. Dokonujcie ich rano (np. 8-10) lub popołudniu  

(16-18), aby jak najmniej przeszkadzać owadom zamieszkałym w hotelu (są wtedy najmniej aktywne). 

Temp. powietrza [Tp]  (wyrażona w °C) – wykonajcie pomiar temperatury tuż przed wyjściem na obserwacje. Do 

pomiarów wykorzystujcie zawsze ten sam termometr (najlepiej, aby był ustawiony w zacienionym i osłoniętym od 

wiatru miejscu). 

Pogoda – do opisu stanu pogody wykorzystajcie symbole: 

pochmurnie 
*w czasie deszczu – brak obserwacji

pochmurnie  
z przejaśnieniami

słonecznie słonecznie 
z niewielką ilością chmur

Temperatura na półce w hotelu [Th]  – oznacza temperaturę, którą rejestrują mikrobity. Każda półka w hotelu 

powinna mieć na trwałe przypisany numer. W dominujące wypełnienie każdej półki powinien być wmontowany 

czujnik, który mierzy w nim temperaturę. Każdy typ wypełnienia powinien mieć swój czujnik. 

Odczyt temperatury z microbita można wykonywać co tydzień – dla wszystkich obserwacji w mijającym tygodniu 

(poniedziałek, środa, piątek). Wyniki z  microbitów  należy przeliczyć na °C, wg. instrukcji podanej na stronie 

internetowej projektu.  Do tabeli należy wpisać wyniki po przeliczeniu na °C. 

Różnica temperatur na półkach [Tp-Th] (wyrażona w °C) – obliczcie i wpiszcie jaka jest różnica między 

temperaturą powietrza zmierzoną przez termometr i tą przez czujniki mikrobita (po przeliczeniu na °C). 

Wypełnienie półki – zaznaczcie literami (C, D lub T) dominujące wypełnienie na każdej półce, gdzie: 

C – cegła, D – drewno, T – rurki trzcinowe. 

Zasiedlenie półki – oszacujcie zasiedlenie półek w skali od 0 do 10 (0 – brak zasiedlonych otworów, a 10 – 

wszystkie zajęte).

W dni deszczowe nie 
musicie prowadzić  

obserwacji. Nie 
pomijajcie ich jednak 
i wykonajcie je w naj-
bliższym dogodnym 

terminie. 

Warto zrobić 
zdjęcie hotelu po 
każdej obserwacji 

zasiedlenia.  
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Tabela 2 – Dziennik odwiedzin owadów na rabatach 

1. Przed przystąpieniem do pierwszych obserwacji podzielcie klasę na grupy. Każda grupa będzie odpowiedzialna 

za inną część rabaty. Obserwacje i wpisy do tabeli możecie wykonywać w parach, w kolejnych dniach zmieniajcie 

się. 

2. Każda obserwacja powinna trwać 10 minut. 

Nawet kwiaty, które są rozwinięte w niewielkim stopniu, tzn. uniemożliwiającym wlot owada do kielicha 

kwiatu po pyłek/nektar, mogą już przywabiać owady. Możecie się spodziewać dni o niesprzyjających 

warunkach pogodowych (np. niska temperatura), podczas których nie będzie żadnej aktywności owadów.

Legenda

Data – data obserwacji. Obserwacje wykonujcie co drugi dzień od momentu  

ustawienia hotelu w miejscu docelowym. 

Podczas obserwacji stańcie spokojnie w jednym miejscu, nieco z boku hotelu,  

by uniknąć bezpośredniego kontaktu z wlatującymi/wylatującymi owadami  

(po to, żeby im nie przeszkadzać). 

Godzina obserwacji – godzina rozpoczęcia obserwacji.Obserwacje należy  

wykonywać w godz. 10 – 15 (to czas największej aktywności owadów). 

Numer rabaty – każda rabata powinna mieć na trwałe przypisany numer (1, 2, 3). Wpiszcie go. 

Temp. powietrza [Tp]  (wyrażona w °C) – wykonajcie pomiar temperatury tuż przed wyjściem na obserwacje. Do 

pomiarów wykorzystujcie zawsze ten sam termometr (najlepiej, aby był ustawiony w zacienionym i osłoniętym od 

wiatru miejscu). 

Pogoda – do opisu stanu pogody wykorzystajcie symbole: 

pochmurnie 
w czasie deszczu – brak obserwacji

pochmurnie  
z przejaśnieniami

słonecznie słonecznie 
z niewielką ilością chmur

Gatunek odwiedzanej rośliny – wpiszcie wszystkie gatunki roślin, które zostały odwiedzone przez  

owady podczas 10-minutowej obserwacji. 

Ile owadów odwiedziło rabatę? – wpiszcie liczbę owadów, które odwiedziły rabatę podczas  

10-minutowej obserwacji. 

Jakie grupy owadów odwiedziły rabatę? – wpiszcie nazwę zauważonego owada, np. pszczoła miodna, pszczoła 

„dzika” (np. murarka ogrodowa), trzmiel, mucha, inne (przez „inne” rozumiemy każdego nierozpoznanego, ale 

zauważonego owada).  

Ile różnych grup owadów odwiedziło rabatę? – zsumujcie wszystkie grupy owadów, które wpisaliście do 

poprzedniej kolumny i wpiszcie sumę.

W dni deszczowe nie 
musicie prowadzić  

obserwacji. Nie pomi-
jajcie ich całkowicie – 
wykonajcie je w naj-
bliższym dogodnym 

terminie. 
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Eksperci projektu

dr Joanna Stocka

Magister biologii, doktor psychologii, nauczyciel 

i coach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu 

badań naukowych, w tym z zakresu psychologii oraz 
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Dyplomowany nauczyciel fizyki i matematyki, 

doradca metodyczny fizyki, matematyki i przyrody, 

od 1999 roku członek komisji nagród dla nauczycieli 

Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Były redaktor 

czasopisma „Fizyka w szkole”. 

dr Tahao Ishikawa

Wykłada na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 

UKSW. Popularyzator biologii. Laureat nagrody 

Wykładowca Roku 2010/11 Uniwersytetu Dzieci 

w kategorii „wykład”. Redaktor naczelny kwartalnika 

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa wydawanego 

przez IBE. Sekretarz naukowy Komitetu Głównego 

Olimpiady Biologicznej.

Naukowcy

dr Magdalena Osial

Chemik, pasjonatka popularyzowania nauki. Prowadzi 

Manufakturę Naukowców, gdzie organizuje warsztaty 

chemiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Działa w ramach Uniwersytetu Młodego Chemika 

na Uniwersytece Warszawskim. Zajmuje się m.in. 

nanomateriałami wykorzystywanymi w medycynie.

dr Barbara Pietrzak

Ekolog, biolog ewolucyjny, w pracy zajmuje 

się przystosowaniem zwierząt do wyzwań  

środowiskowych. Współzałożycielka obywatelskiego 

ruchu naukowców i portalu popularyzującego 

wiedzę przyrodniczą Nauka dla Przyrody”.

dr Marcin Grabowski

Entomolog, zajmuje się ekologią owadów, ochroną 

gatunkową bezkręgowców oraz ekologią gatunków 

inwazyjnych. Wspólnie z naukowcami z innych krajów 

stara się poznać mechanizmy spadku liczebności 

owadów oraz  opracować metody służące ich ochronie.

Dariusz Aksamit

Fizyk medyczny, który swoją wiedzę wykorzystuje 

w diagnostyce i terapii chorób, przede wszystkim 

nowotworowych. Działa w Stowarzyszeniu Rzecznicy 

Nauki, popularyzując wiedzę w mediach.

Zespół projektowy
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Beata Jurkiewicz

koordynator ds. merytorycznych

dr Magdalena Puczko

koordynator ds. projektów edukacyjno-badawczych

Angelika Ochendowska

koordynator ds. szkoleń

Dorota Wieluńska
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PROJEKT EDUKACYJNY 
„SZKOŁA BLIŻEJ NAUKI”

Cele projektu:

rozwój kompetencji uczniów (umiejętności informatyczne i  matematyczno-przyrodnicze), 

kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej, promowanie aktywności naukowej; stworzenie 

w szkołach objętych projektem warunków dla nauczania metodą badawczą (podniesienie kompetencji 

nauczycieli, wyposażenie szkół).

Partnerzy projektu

Centrum Nauki Kopernik, M.st. Warszawa, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Otwock, 

Miasto Żyrardów, Miasto Kobyłka, Gmina Lesznowola, Gmina Stare Babice

Czas realizacji projektu

09.2017 r. – 08.2019 r.

Główne działania

Dyrektorzy i  nauczyciele szkół biorących udział w  projekcie przeszli specjalnie zaplanowany cykl 

warsztatów, które rozwijały ich kompetencje w zakresie wykorzystania elementów metody badawczej 

w szkole, metod pracy zespołowej oraz realizacji projektów badawczych.

Samorządy doposażyły szkoły w  potrzebny sprzęt, który według indywidualnej diagnozy potrzeb, 

wskazali nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik dodatkowo doposażyło szkoły w  mobilne zestawy 

edukacyjne WODA (po 10 szt.) oraz mikrokontrolery do nauki programowania Micro:bit (po 50 szt.).

W tak przygotowanych warunkach i z nauczycielami wspieranymi przez trenerów z CNK oraz ekspertów, 

uczniowie wzięli udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z elementami metody badawczej oraz 

w projekcie badawczym. Uczestnicy projektu dwukrotnie odwiedzili też przestrzenie Centrum Nauki 

Kopernik, gdzie wzięli udział w warsztatach na wystawach oraz laboratoriach CNK.

Uczestnicy i zasięg projektu

38 szkół podstawowych 

ok. 2000 uczniów (klasy 5-8) 

ok. 200 nauczycieli i dyrektorów
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Gmina Grodzisk Mazowiecki
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Gmina Stare Babice

Szkoła bliżej nauki – stworzenie w  7  gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek 

i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia 

do  nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i  uczennic w  zakresie 

przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.




