
Scenariusze lekcji i modele 
wizyt w centrum nauki 
stworzone przez nauczycieli 
w ramach projektu 
„Szkoła bliżej nauki”.

Narzędzia 
edukacyjne



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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Legenda

scenariusz lekcji

opis narzędzia / eksponatu

pomysł na wizytę w centrum nauki

Tworzenie narzędzi edukacyjnych

W ramach projektu „Szkoła bliżej nauki” nauczyciele 

poznali różne metody pracy z  uczniami i  sposoby 

wplatania elementów metody badawczej w praktykę 

szkolną. Testowali je i  sprawdzone rozwiązania  

wdrażali na  swoich lekcjach – razem z  uczniami 

zadawali pytania, stawiali hipotezy i  prowadzili 

obserwacje, starając się zrozumieć różne 

zjawiska. Następnym krokiem było samodzielne 

zaprojektowanie nowych rozwiązań i  narzędzi 

edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów, 

aby ich aktywizować i  w  pełni angażować w  różne 

działania.

Dobre narzędzie edukacyjne musi spełniać 

kilka warunków: być poprawne merytorycznie, 

dostosowane do  odbiorcy (dobrze, żeby 

odpowiadało na  jego potrzeby) oraz intuicyjne 

w  obsłudze. Powinno być również inspirujące, 

wzbudzać w  eksperymentującym ciekawość 

i  chęć zgłębienia tematu. Dodatkowym atutem jest 

interdyscyplinarność, dlatego praca nad narzędziami 

przebiegała w  zespołach nauczycielskich, tak, 

aby mogli je wykorzystywać nauczyciele różnych 

przedmiotów. Narzędziem edukacyjnym może 

być zarówno scenariusz zajęć, jak i  fizyczny obiekt 

(pomoc naukowa / eksponat), który pomoże nam 

wyjaśnić dane zjawisko. Dzięki temu dowolny 

przedmiot – dobrze wykorzystany – może stać się 

pomocą naukową, przydatną zarówno w szkole, jak 

i poza nią.

Prezentujemy Państwu wybrane narzędzia stworzone 

przez nauczycieli uczestniczących w projekcie „Szkoła 

bliżej nauki” z nadzieją, że będą one wykorzystywane 

przez edukatorów, ale przede wszystkim, że staną 

się inspiracją do  tworzenia własnych scenariuszy 

i pomocy. Wśród opisanych narzędzi znajdą Państwo:

• scenariusze zajęć dotyczące różnych tematów 

i  przedmiotów, które wykorzystują elementy 

metody badawczej,

• eksponaty do samodzielnego wykonania 

• modele wizyt gotowe do zastosowania w różnych 

centrach nauki.

Angelika Ochendowska
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słomki

listewka

Instrument dźwiękowy
Ewa Szewczyk, Marzena Królik, Joanna Lipińska, Jolanta Ścibura 

Szkoła Podstawowa nr 32 w Warszawie

Eksponat, który prezentuje wzbudzanie i powstawanie fali dźwiękowej. Wchodzi się z nim 
w interakcję przez wdmuchiwanie powietrza w słomki.

Instrukcja

Wybierzcie kilkanaście słomek plastikowych.

Przytnijcie je do różnych długości.

Ułóżcie słomki od najkrótszej do najdłuższej.

Przyklejcie słomki do drewnianej listewki tak, jak na załączonym rysunku.

Możliwe warianty

Instrument muzyczny może zawierać mniejszą liczbę słomek o innej długości.

Inspirujące pytania

Od czego zależy wysokość i głośność dźwięku w instrumentach muzycznych? 

Jaki jest mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach? 

Jaki jest zakres słyszalności dźwięku? 

Jaką drogę pokonuje fala dźwiękowa w uchu? 

Na czym polega rozchodzenie się fali dźwiękowej?

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

klej, kilkanaście/kilkadziesiąt plastikowych słomek, nożyczki, klej typu vikol, listewki drewniane 

– do wersji małej wystarczą patyczki jak po lodach

Pojęcia

• dźwięk
• fala mechaniczna

• jednostki db, Mz
• próg słyszalności

• infradźwięk
• ultradźwięk

• ubytek słuchu



7

Woda w butelkach
Aneta Tołoczko-Hordyj, Karolina Wajer, Beata Czarniewicz, Mariusz Sołtysiak 

Szkoła Podstawowa nr 103 w Warszawie

Pomoc naukowa, którą można wykorzystać na lekcjach biologii, geografii, chemii i fizyki:

biologia – zjawisko retencji, geografia – działalność rzeki w biegu górnym, środkowym i dolnym, fizyka – 
badanie prędkości wody przepływającej przez każdą z trzech butelek, chemia – badanie pH roztworu, który 
przepłynął przez każdą butelkę.

Uczniowie, korzystając z butelek, tworzą trzy różne podłoża. Po wlaniu do każdej z butelek takiej samej ilości 
wody mogą obserwować i wyciągać wnioski dotyczące zagadnień biologicznych,chemicznych, fizycznych 
i geograficznych.

Narzędzia potrzebne do budowy 1 zestawu:

3 butelki plastikowe (1,5-litrowe), kamienie, piasek, ziemia, drobne rośliny, np. kępki traw, nożyk, samozaciski, 

gumki, gaza, taśma klejąca, rękawiczki, kuweta

koszt – ok. 20 zł

Instrukcja:

1. Wytnijcie w bocznej ściance butelki otwór, przez który wsypiecie każdy rodzaj podłoża i posadzicie rośliny

• do 1. butelki wsypcie tylko kamienie

• do 2. butelki tylko piasek

• do 3. butelki ziemię z wsadzonymi roślinami

2. Brzegi wyciętego otworu umocnijcie szeroką taśmą klejącą.

3. Gazą i gumką zabezpieczcie miejsce po zdjętej nakrętce.

4. Butelki umieśćcie np. w kuwecie - tak, aby przefiltrowana woda miała gdzie wypływać.

Możliwe warianty

Można:

• wlewać do butelek wodę zanieczyszczoną i porównywać stopień filtracji,

• wlewać wodę zabarwioną,

• porównywać temperaturę wody przed i po, 

• porównywać tempo przepływania wody,

• oddać inicjatywę uczniom – niech badają, co tylko przyjdzie im do głowy.

Inspirujące pytania:

Dlaczego obserwujemy różnicę w szybkości przepływającej wody?

Dlaczego kolor przepływającej wody jest inny?

Co może wpływać na zatrzymanie wody?

Czy mogą to być czynniki przyrodnicze, czy antropogeniczne? Jakie?

Czy jest różnica w zatrzymywaniu wody w mieście i np. na Mazurach, w górach?

Pojęcia

• retencja
• pH roztworu

• działalność rzeki
• działalność człowieka

• prędkość  
przepływającej wody
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Pojęcia

• układ oddechowy
• przepona

• oddychanie
• tlen, dwutlenek węgla

• skurczanie, rozkurczanie
• wymiana gazowa 

zewnętrznaBudowa i funkcjonowanie  
układu oddechowego
Beata Bany, Agnieszka Niewińska, Irena Winnicka 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego (Otwock)

dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Model przedstawia działanie płuc, a szczególnie wpływ kurczenia się i rozkurczania przepony na wypełnia-
nie się płuc powietrzem. Działanie modelu wymaga interakcji dotykowej – pociągania za gumę dolnego ba-
lonu, dzięki czemu baloniki wewnątrz baniaka powiększają swoją objętość, co obrazuje pracę płuc podczas 
oddechu.

Instrukcja

1. Odcięcie dna baniaka i spiłowanie brzegów.

2. Zamocowanie rozgałęzionej rurki do węża u wlotu baniaka.

3. Zabezpieczenie wlotu uszczelką i srebrną taśmą.

4. Przymocowanie cieńszych balonów do rozgałęzionych rurek.

5. Zabezpieczenie balonów srebrną taśmą.

6. Przymocowanie do dna baniaka balonu z grubej gumy lub czepka kąpielowego z sylikonu.

7. Zabezpieczenie grubego balonu srebrną taśmą.

Możliwe warianty

Można:

• dorobić od góry elementy krtani i zaznaczyć nagłośnię,

• narysować na balonach pęcherzyki płucne,

• dorobić dłuższą tchawicę,

• nakleić na obudowie zarys klatki piersiowej człowieka, z przezroczystego materiału,

• zamontować od góry fifkę, do której wkładane byłyby papierosy; do baloników włożyć kłębki waty; 

• zademonstrować, w których miejscach układu oddechowego występują choroby układu oddechowego.

Inspirujące pytania

Jak dokonać pomiaru objętości klatki piersiowej w czasie wdechu i wydechu? 

Jak zmierzyć zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu? 

Jak zmienia się liczba oddechów w ciągu minuty, w stanie spoczynku oraz po wysiłku 

(np. 40 przysiadów)? Co jest przyczyną takich zmian?
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źródło grafiki: FOTON 84, Wiosna 2004

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

baniak od dystrybutora wody, piłka do plastiku, pilnik do piłowania brzegów baniaka, taśma srebrna, uszczel-

ki (power tape), balony zwykłe (x 6), balony „grube” (x 2) lub czepki kąpielowe, rurka – rozgałęźnik (rozdzie-

lacz na 2 węże ogrodowe)

czas: ok. 2 godziny

koszt szacunkowy – 60 zł

Jaki jest proponowany sposób wykorzystania tego eksponatu?

1. Zapoznanie uczniów z procesem i rolą oddychania. Jakie zadania spełnia tlen doprowadzony 
do komórek organizmu?

2. Elementy budowy układu oddechowego.

3. Zapoznanie z mechanizmem wdechu i wydechu oraz przedstawienie go za pomocą 
wykonanego modelu.

4. Przeprowadzenie doświadczeń wykonanych za pomocą modelu – praca w grupach.

5. Utrwalenie wiadomości.
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Pojęcia

• odbicie światła
• ruch prostoliniowy

• kąt padania i kąt odbicia

Co się stanie, gdy światło 
napotka na swojej drodze lustro
Jolanta Jankowska, Elżbieta Rogulska, Jolanta Adamczyk 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie

Uczniowie w grupach budują kalejdoskopy, testują ich działanie, weryfikują pomysły 
związane z budową i działaniem kalejdoskopu przez wykorzystanie różnorodnych 
materiałów. Szukają odpowiedzi na pytanie: „Jak to działa?” Szukają możliwości 
wykorzystania zjawiska odbicia światła w życiu codziennym.

Instrukcja

1. Poproście uczniów, żeby w zaciemnionym pomieszczeniu (można wykorzystać też duże pudełko) 
skierowali światło latarki prosto przed siebie. Niech odpowiedzą, w jaki sposób biegnie promień światła. 
Powtórzcie tę samą czynność, ustawiając na drodze światła lustro. Zadajcie uczniom pytanie: „Co się stało 
z promieniem? Jak zmienił swój kierunek?” Następnie zbudujcie kalejdoskopy według poniższej instrukcji 
i sprawdźciez uczniami, na jakiej zasadzie działają.

2. Zbudujcie w grupach kalejdoskopy. Instrukcja obok.

3. Sprawdźcie, jak działa kalejdoskop – skierujcie go w stronę źródła światła i patrzcie przez otwór w wiecz-
ku, przekręcając kalejdoskop w dłoniach. Co wtedy widzicie? Możecie zmienić kształty i kolory elementów 
wewnątrz kalejdoskopu. Zewnętrzną część obudowy kalejdoskopu możecie ozdobić według własnego 
pomysłu.

Inspirujące pytania

W jaki sposób biegnie promień świetlny? 

Co się dzieje z promieniem świetlnym jeśli napotyka na swojej drodze lustro? 

Na jakiej zasadzie działa kalejdoskop? 

Skąd się biorą kolorowe, zmieniające się wzory? Jakie to zjawisko fizyczne? 

W jaki sposób w życiu codziennym można wykorzystać to zjawisko?

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń: 

– przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych 

– wyjaśnia proste zależności między zjawiskami 

– przeprowadza obserwacje i doświadczenia według instrukcji 

– rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je objaśnia, używając terminologii 

– bada zjawisko odbicia światła od zwierciadeł
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Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

Różnego rodzaju tuby do obudowy (rolki po ręcznikach papierowych, rurki PCV, rurki metalowe…), nieprze-

zroczyste wieczka pasujące do tub / czarny karton, papier lustrzany / folia aluminiowa / prostokątne lusterka, 

folia przezroczysta, taśma klejąca / folia samoprzylepna, nożyczki, cyrkiel, linijka, kalka techniczna (perga-

min), kolorowe kawałki plastiku, cekiny, koraliki, druciki kreatywne i inne drobne elementy różnych kształtów 

i kolorów, materiały do dekoracji obudowy.

Jak zbudować kalejdoskop

1. Złóżcie trzy prostokątne lusterka w trójkąt lustrem do środka, sklejcie je taśmą, by uzyskać w przekroju 
trójkąt równoramienny. Jeśli nie macie lusterek można wykorzystać kartkę papieru oraz folię aluminiową – 
do prostokątnego kawałka kartki należy przykleić folię matową stroną. Nadmiar folii należy odciąć. Kartkę 
należy podzielić wzdłuż na trzy części i złożyć folią do wewnątrz. Krawędzie kartki należy skleić taśmą – 
kartka w przekroju będzie miała kształt trójkąta.

2. Włóżcie lustra/kartkę do tuby.

3. Wytnijcie z czarnego kartonu kółko wielkości otworu tuby / dopasujcie do tuby jedno z wieczek.

4. Na środku kółka/wieczka zróbcie niewielki otwór, przez który będzie można obserwować 
wnętrze tuby.

5. Przyklejcie kółko na końcu tuby / nałóżcie wieczko, zamykając tubę.

6. Drugi koniec tuby zasłońcie przezroczystą folią – przyklejcie ją, owijając koniec tuby paskiem samoprzy-
lepnego papieru o szerokości 3 cm. Papier powinien nieco wystawać poza krawędź tuby – stworzy w ten 
sposób „kieszonkę”.

7. W powstałym zagłębieniu na folii (kieszonce) umieśćcie kolorowe, drobne elementy.

8. Odrysujcie na kalce technicznej kółko wielkości otworu tuby, powiększając jego promień o około 2 cm. 
Wytnijcie to kółko i naklejcie na tubę. W ten sposób zabezpieczycie drobne elementy przed wypadnięciem.

Przykładowe wykonanie można zobaczyć pod adresem www.bit.ly/2KeFFqj

Uwaga 
Dłuższy bok lusterek 

lub kartki powinien 
mieć tyle samo 

centymetrów ile 
na długość ma rolka. 

Złożone w trójkąt 
lusterka bądź kartka 

muszą być takiej 
wielkości, by zmieścić 

się w tubie.

folia 
aluminiowa

kartka 
papieru

kółko wycięte 
z kalki technicznej

folia 
przezroczysta

kółko z kartonu / 
wieczko

tuba 
tekturowa
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Pojęcia

• Eurazja
• kontrast

• klimat
• deniwelacja

• amplituda
• jezioro bezodpływowe 

(endoreiczne)Azja – wielki kontynent 
wielkich kontrastów
Anna Tuchowska 

Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie

Lekcja ma za zadanie budować w uczniach postawę doceniającą zróżnicowanie przyrody. Kształtowanie 
umiejętności pracy w grupie, jaką jest zespół klasowy.

Instrukcja 

Faza wprowadzająca:

1. Korzystając z mapy ściennej omówcie z uczniami położenie geograficzne Azji, wprowadźcie 
przy tym termin Eurazji.

2. Wyjaśnijcie pojęcie kontrastu* i przybliżcie uczniom największe kontrasty geograficzne 
Azji według poniższych skojarzeń: 
 w chmurach i pod poziomem morza 
 bieguny klimatyczne 
 słone i słodkie jeziora Azji 
 (Morze Martwe, Jezioro Aralskie, Jezioro Bałchasz, Morze Kaspijskie, Jezioro Bajkał)

3. Zapisując na tablicy, wyjaśnijcie pojęcia: deniwelacja, amplituda, jezioro bezodpływowe 
(endoreiczne).

4. Niech uczniowie przedstawią informacje i ciekawostki o Morzu Martwym i Jeziorze  
Bałchasz.

Faza badawcza:

1. Pierwsze doświadczenie dotyczy wpływu warunków środowiskowych i położenia  
geograficznego na zasolenie Morza Martwego. Potrzebne będą dwa pojemniki z wodą  
oraz jajko kurze (surowe) pełniące rolę pływaka.

• W pierwszym zbiorniku woda powinna mieć zasolenie podobne jak w oceanie  
(35‰ czyli ok. 3,5 g soli na 100 ml).

• W drugim zbiorniku zasolenie wody powinno być siedmiokrotnie wyższe, jak w Morzu Martwym.

2. Poproście uczniów, by sprawdzili, jak zachowuje się pływak w każdym ze zbiorników – odpowiadającym 
oceanowi i Morzu Martwemu. Zasugerujcie im, aby zwrócili uwagę na położenie Morza Martwego w stre-
fie klimatycznej oraz na ilość opadów w tej strefie. Niech postarają się znaleźć odpowiedź, np. że wysoka 
temperatura powoduje intensywne parowanie, a to skutkuje wzrostem stopnia zasolenia wody przez co siła 
wyporu działająca na pływaka jest większa.

3. Drugie doświadczenie dotyczy Jeziora Bałchasz, bezodpływowego jeziora w Kazachstanie. Znowu będą 
potrzebne dwa pojemniki, tym razem połączone „wąskim przesmykiem”: 
 w pierwszym pojemniku ma być woda słodka, wymieszana z barwnikiem spożywczym 
 w dowolnym kolorze, 
 w drugim pojemniku – słona, z barwnikiem w innym kolorze niż w pierwszym zbiorniku.

4. Poproście uczniów, by połączyli pojemniki za pomocą rurki w taki sposób, aby oba końce rurki były zanu-
rzone w wodzie z obu pojemników. Doświadczenie polega na obserwacji, jak woda z dwóch części jeziora 
o różnym zasoleniu, rozdzielonych wąskim przesmykiem, nie ulega 
wymieszaniu.

* pojęcie kontrastu 
wywodzi się z języka 
włoskiego i oznacza 

„ostro uwydatniające się 
różnice, sprzeczności 

i przeciwieństwa”. W Azji 
występuje wiele obszarów 

i cech środowiska  
przyrodniczego, które są 

wyjątkowe, jedyne w swoim 
rodzaju, niepowtarzalne – 
zestawione razem tworzą 

właśnie kontrasty.
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Faza podsumowująca:

1. Poproście uczniów, by wskazali na mapie Azji morza i jeziora oraz przypomnieli ich nazwy. Niech podadzą 
także czynniki, które wpływają na stopień zasolenia zbiorników wodnych i związane z tym następstwa.

2. Na zakończenie możecie poprosić uczniów, by napisali na podstawie dostępnych źródeł pracę o azja-
tyckich kontrastach, w której uzasadnią słuszność stwierdzenia „Azja to kontynent wielkich geograficznych 
kontrastów”.

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

Mapa ścienna Azji, mapa fizyczna Azji, 3 lub 4 pojemniki na wodę, sól, jajka kurze, woda, 

rurka do połączenia dwóch pojemników, barwniki spożywcze w dwóch kolorach.
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Pojęcia

• formułowanie 
i zapisywanie 
• zależności 

• modelowanie 
matematyczne 

• rozumowanie  i tworzenie 
strategii 

• maszynki liczbowe
• symbole literowe 

(skrócona forma zapisu)

Maszynki liczbowe
Ewa Pełnia-Iwanicka 

Szkoła Podstawowa nr 81 w Warszawie

Głównym celem jest kształtowanie biegłości w rozpoznawaniu zależności między liczbami, czego efektem 
może być zrozumienie pojęcia funkcji. To wprowadzenie do równań liczbowych: poszukiwanie i badanie 
prawidłowości działań na liczbach, ich formułowanie oraz zapisywanie za pomocą symbolu literowego. 
Dodatkowo uczniowie ćwiczą pracę w grupach, tworzenie zadań dla kolegów oraz umiejętność prezentacji 
wyników swojej pracy.

Instrukcja

Zacznijcie od wprowadzenia uczniów w temat lekcji. Warto wspomnieć, że na tej lekcji wykorzystywana 

będzie metoda badawcza.

Etap 1

1. Podzielcie klasę na grupy 4- i 5-osobowe. Grupy niech usiądą przy oddzielnych stolikach, 
ustawionych w układzie wyspowym.

Wytłumaczcie, jak działają maszynki liczbowe na dowolnym przykładzie. Maszynki przetwarzają liczby 
zgodnie z zaprogramowaną zasadą działania. Każdą wpadającą do nich liczbę przekształcają według pewnej 
reguły, np.

 wejście 0 1 2 3 ?

wyjście 3 4 5 ? 7

2. Rozdajcie każdej grupie wyciętą maszynkę liczbową w innym kolorze, bloczek karteczek 
samoprzylepnych, flamaster oraz tabelę działań (przykład powyżej).

3. Zadaniem każdej grupy jest znalezienie reguły działania maszynki. Niech uczniowie zapiszą 
regułę na karteczce i przykleją ją w okienku maszynki. Następnie niech zapiszą regułę na karcie działań za 
pomocą symboli (np. liter). Uprzedźcie uczniów, że będą prezentować swoje odkrycie innym grupom. To 
zadanie powinno zająć kilka minut.

4. Prezentacja wyników każdej grupy – najlepiej, żeby prezentująca grupa wstała i opowiedziała o swoim 
rozwiązaniu na forum klasy.

Etap 2

Grupy wymyślają inną regułę działania i tworzą do niej tabelę. Następnie wymieniają się tabelami i próbują 

rozszyfrować regułę stworzoną przez kolegów.

Podsumujcie lekcję.

Warianty: 
Uczniowie mogą szukać odpowiedzi na inne pytania. Np. „Jakie rezultaty otrzymamy, jeśli do maszynki 

wpadną inne liczby?” albo „co powinno wpaść, aby wypadło z niej 5? A 60?”.
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Inspirujące pytania

Gdyby taka maszynka istniała w rzeczywistości – do czego mogłaby służyć?

Jak działałaby maszynka z większą liczbą wlotów?

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

Tabele wyników A3 (podobne do przykładowej ze strony obok - 1. punkt instrukcji), kolorowe maszynki wy-

cięte z kartonu, flamastry, karteczki 

samoprzylepne. Więcej inspiracji: http://www.oeiizk.edu.pl/pracdyp/dzwon/scenlekc.htm (odsłona z dnia 

10.12.2018)

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń: 

– stosuje oznaczenia liczbowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia 

algebraiczne 

– dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, prze-

twarza tekst zadania na działania i proste równania
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* Platforma Kahoot 
umożliwia tworze-
nie i rozwiązywanie 
quizów, w których 
uczniowie za po- 
średnictwem smart-
fonów odpowiadają 
na pytania wyświetla-
ne na tablicy/ekranie. 
Więcej na stronach:
• kahoot.com
• kahoot.it

Pojęcia

• luminescencja 
energia

• zasada zachowania 
energii

• stan podstawowy i 
wzbudzony
• elektrony 

• barwniki roślinne 
• fotosynteza 

• chlorofil
• promieniowanie 

elektromagnetyczne
• promieniowanie UV 

• rafa koraIowa

Luminescencja
Agnieszka Bojko, Małgorzata Wenus, Beata Jadam, Irmina Robak 

Szkoła Podstawowa nr 359 w Warszawie

Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie wyników i sformułowanie 
wniosków pozwalają zainteresować uczniów przebiegiem zajęć, umożliwiają 
zaangażowanie w proces poznawczy wszystkich zmysłów, a to ułatwia zrozumienie i zapamiętanie zagad-
nień.

Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca 
przybliżą uczniom metodę badawcze, pokażą związki między przedmiotami przyrodniczymi, a także wypo-
sażą w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Instrukcja

Charakter zajęć wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz efektywnej współpracy 

w grupach.

1. Przedstawcie uczniom cel zajęć, którym jest poznanie zjawiska luminescencji oraz wykonanie 
prostych doświadczeń związanych z tym zjawiskiem.

2. Zapoznajcie uczniów z zasadami BHP.

3. Podzielcie uczniów na grupy 4-osobowe i każdej z grup rozdajcie karty pracy (wzór w załączeniu). Niech 
uczniowie przeprowadzą doświadczenia dotyczące zjawiska luminescencji według instrukcji (instrukcje 
do doświadczeń oraz karta pracy w załączniku).

4. Omówcie doświadczenia. Niech uczniowie zaprezentują swoje obserwacje i  wnioski. Wspólnie podsumuj-
cie zajęcia.

5. Przeprowadźcie doświadczenie pokazowe – fluorescencyjne wykrywanie śladów krwi przy 
pomocy roztworu luminolu.

6. Utrwalcie z uczniami nową wiedzę – możecie do tego wykorzystać quiz Kahoot*.

7. Rozdajcie uczniom karty „Samoocena pracy w grupach”. Zbierzcie je na koniec.

Inspirujące pytania

Jakie znaczenie ma w przyrodzie zjawisko bioluminescencji? 

Jakie inne doświadczenia dotycząc zjawiska luminescencji?

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

Szkło laboratoryjne, atlasy geograficzne, świecące patyczki/pałeczki, latarki i lampy UV 

(z żarówkami UV) – tyle, ile będzie grup, świetlówka, luminol, fluoresceina, perhydrol, farby  

fluorescencyjne i markery, koraliki do detekcji UV, krew do doświadczenia pokazowego,  

świetlówka, kula plazmowa, tonic, rivanol, kora kasztanowca, kostki do gry, żarówka żarowa,  

natka pietruszki, benzyna, alkohol.
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Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń: 

– planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; określa warunki 

doświadczenia,..., 

– formułuje wnioski 

– wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno 

komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, 

rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną 

– interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo skutkowe między faktami, formułuje wnioski, 

(...) 

– opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych 

– zna związek właściwości różnorodnych substancji, ich zastosowanie i ich wpływ na środowisko naturalne; 

wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych 

– bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; 

projektuje I przeprowadza proste doświadczenia chemiczne 

– wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczenio-

wych 

– przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników 

– wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i za-

leżności fizycznych 

– posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk 

i procesów zachodzących w środowisku geograficznym; identyfikuje związki i zależności w środowisku 

przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (Iokalnej, regionalnej, 

krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje przyroda-człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne 

warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka 

na Ziemi.



karta pracy

Luminescencja
CO ŚWIECI W APTECE?
1. Do naczynia wlejcie 1/4 objętości rivanolu (zachowaj zasady bezpieczeństwa – substancja barwi skórę)

2. Na naczynie skierujcie światło UV.

3. Obserwujcie, co się dzieje. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Na szalce macie rivanol w formie sproszkowanej. Skierujcie na szalkę światło UV. Co obserwujecie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

4. Zapoznajcie się z treścią ulotki na opakowaniu. Jaka substancja aktywna tworzy roztwór nazywany rivanolem? Podajcie jej nazwę.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Jakie działanie ma ta substancja?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KULA PLAZMOWA
1. Włączcie kulę plazmową. Niech jedna osoba zbliży do niej palec. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zbliżcie do kuli małą świetlówkę. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zasłońcie kulę tekturowym pudłem i zbliżcie do niej małą świetlówkę. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Zbliżcie do kuli żarówkę żarową. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Zbliżcie do kuli żarówkę LED. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Zbliżcie do kuli ustawioną pionowo długą świetlówkę, chwytając ją w różnych miejscach (np. w połowie długości, 

w 1/4 długości itp). Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Czy to prawda, że eksperyment z kulą plazmową pokazuje, że można „zapalić” świetlówkę bez 

„podłączania” jej do źródła prądu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Luminescencja
ŚWIETLIK CHEMICZNY
1. Wybierzcie jedną świecącą pałeczkę. Wykonajcie ruch zbliżony do łamania, zgniatania pałeczki w roż-

nych miejscach. Nie przełamcie pałeczki! Jaki kolor ma wybrana przez Was pałeczka?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jakie obserwacje rejestrujecie za pomocą narządów zmysłu podczas zgniatania pałeczki?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Na podstawie obserwacji określcie budowę pałeczki. Narysujcie poniżej schemat.

4. Dlaczego pałeczka świeci?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy badany proces to reakcja chemiczna?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BANKNOTY
Na banknotach o nominałach 20zł i 50zł znajdują się elementy graficzne widoczne tylko w UV. 

Zaznaczcie je na zdjęciach.

Spróbujcie wyjaśnić obserwowane zjawisko.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Luminescencja
FLUORESCENCJA CHLOROFILU
1. Obserwacje:

a. Co stało się podczas ekstrakcji barwnika z liści (rozgniatanie w moździerzu z alkoholem)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………

b. Co stało się z ekstraktem barwnika po dodaniu benzyny?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

c. Jaką barwę ma chlorofil w świetle dziennym?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

d. Jaką barwę ma chlorofil w świetle UV?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………

2.Spróbujcie wyjaśnić zjawisko fluorescencji chlorofilu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KORA KASZTANOWCA
1. W zestawie macie zlewkę z wodą, próbkę sproszkowanej kory z kasztanowca i latarkę UV.

2. Skierujcie strumień latarki UV na zlewkę z wodą z góry.

3. Cały czas oświetlając zlewkę, wsypcie szczyptę sproszkowanej kory do wody. 

Nie mieszajcie, obserwujcie.

4. Zapiszcie obserwacje.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjaśnijcie obserwowane zjawisko.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
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Luminescencja
JAK ZNALEŹĆ DROGĘ W CIEMNOŚCI? Uwaga: malujemy przy wyłączonej lampie UV!

Część I. Macie do dyspozycji białą kartkę papieru i farby o różnych kolorach. Wybierzcie 3 kolory i nama-

lujcie na kartce dowolną figurę. Poświećcie lampą UV na obrazek.

Część II. Na kartce papieru narysujcie linie markerami o różnych kolorach. Poświećcie lampą UV na kartkę.

1.Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

2. Sformułujcie wniosek do doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

3. Czy potraficie nazwać obserwowane zjawisko?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

4. Podajcie przykłady na wykorzystywanie badanego zjawiska.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

KORALIKI
Macie do dyspozycji 4 cylindry (po 2 na parę uczniów) z 7 koralikami każdy.

1. Wybierzcie cylinder nr 1. Ustawcie latarkę ze światłem białym tak, aby oświetlała koraliki w cylindrze 

przez 1 minutę. Strumień światła skieruj w stronę ściany. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

2. Zmieńcie światło latarki na UV. Powtórzcie doświadczenie. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

3. Wybierzcie cylinder nr 2. Trzymajcie przezroczystą płytkę między latarką UV a cylindrem. Ustawcie latarkę 

tak, aby oświetlała koraliki przez 1 minutę. Strumień światła skierujcie w stronę ściany. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

4. Powtórzcie doświadczenie z drugą płytką – wykonaną ze szkła matowego. Zapiszcie obserwacje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

5. Wyjaśnijcie obserwowane zjawisko.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

6. Jaką rolę mogą spełniać koraliki?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
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Luminescencja
CO TO ZA NAPÓJ?
1. Macie zlewkę napełnioną płynem X. Skierujcie strumień światła UV na zawartość zlewki. 

Co obserwujecie?

2. Zapoznajcie się z tekstem, który może pomóc w udzielaniu odpowiedzi.

Chinina to organiczny związek chemiczny alkaloid o gorzkim smaku, znajdujący się w korze drzewa 

chinowego rosnącego w Ameryce Południowej w Andach. Jest skutecznym lekiem przeciw malarii. 

W rozcieńczonych roztworach wykazuje silną fluorescencję.

3. Jakim ogólnodostępnym artykułem spożywczym jest płyn X?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

4. Jak nazwiecie obserwowane zjawisko?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

ZIELONA WODA?
1. Zapoznajcie się z tekstem:

Wiemy już oficjalnie jaka substancja przedostała się do wody w Rowie Wolica (Wilanów). To fluoresceina. 

Substancja powszechnie stosowana przez przedsiębiorstwa ciepłownicze do sprawdzania szczelności 

instalacji przesyłowych – poinformowało TVN24 13 października 2011 r.

Ze względu na wystąpienie awarii przewodów przesyłowych, zastosowano fluoresceinę w celu szybsze-

go wykrycia miejsca nieszczelności w rurociągach – poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska.

2. Macie przed sobą próbkę fluoresceiny, poddajcie ją działaniu lampy UV. Co obserwujecie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

..................................................................................................................................................................................................

3. Dlaczego mieszkańcy poinformowali TVN24 o skażeniu zbiornika?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

..................................................................................................................................................................................................



karta pracy

Luminescencja
RAFY KORALOWE

1. Na załączonej mapie konturowej świata zaznaczono lokalizację kilku raf koralowych. Waszym zada-

niem będzie połączenie odpowiedniego zbiornika wodnego z numerem z mapy.

……………
 Morze Czerwone

……………
 Zatoka Perska

……………
 Morze Koralowe

……………
 Morze Karaibskie

……………
 Zatoka Meksykańska

……………
 Morze Sargassowe

……………
 Malediwy

……………
 Morze Jawajskie

2. Wskażcie rafę koralową najdalej wysuniętą na wschód.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

3. Jak nazywa się ta rafa?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

4. Korzystając z tekstu źródłowego i obejrzanej prezentacji, określcie warunki tworzenia się 

raf koralowych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

5. Dwukrotnie rzućcie kostką. Obliczcie różnicę czasową pomiędzy rafą, oznaczoną numerem 

z pierwszego rzutu a rafą oznaczoną numerem z drugiego rzutu (numery nie mogą się powtarzać!!!)

rzut 1, rafa nr…………… 

rzut 2, rafa nr…………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

6. Rafy koralowe na świecie są zagrożone. Podajcie 3 przyczyny tego zjawiska.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

..................................................................................................................................................................................................
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Pojęcia

• mieszanina 
jednorodna /  

niejednorodna
• sączenie (filtracja)

• destylacja
• dekantacja

• sedymentacja (opadanie)Mieszaniny w mojej kuchni
Edyta Łoda-Chabros, Monika Pachuta 

Szkoła Podstawowa nr 189 w Warszawie

Uczeń po przeprowadzonej lekcji wie, co to jest mieszanina, mieszanina jednorodna i niejednorodna (opisu-
je cechy mieszanin) oraz jakie są sposoby rozdzielania mieszanin; uczeń umie sporządzić różnego rodzaju 
mieszaniny, odróżnić mieszaninę jednorodną od niejednorodnej, opisać proste metody rozdzielania mie-
szanin na składniki, planować/przeprowadzać rozdzielanie wybranych mieszanin na składniki oraz podać 
przykłady mieszanin przygotowywanych w domu.

Instrukcja

1. Porozmawiajcie z uczniami na temat właściwości fizycznych różnych substancji.

2. Nawiążcie do bieżącego tematu „Mieszaniny w mojej kuchni”. Możecie wykorzystać na przykład metodę 
burzy mózgów, zadajcie pytanie uczniom: „Jakie produkty spożywcze znajdują się w waszej kuchni?”. Zapi-
sujcie odpowiedzi na tablicy.

3. Spytajcie uczniów, czy:

• wymienione produkty można ze sobą łączyć?

• w jaki sposób to robić?

• co wówczas powstaje?

4. Zapoznajcie uczniów z celem lekcji: „Będę potrafił odróżnić mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, 
podać przykłady takich mieszanin z życia codziennego oraz zaproponować sposoby rozdzielania mieszanin 
jednorodnych i niejednorodnych”.

5. Podzielcie uczniów na kilkuosobowe grupy.

6. Zapiszcie na tablicy lub w inny sposób przekażce uczniom poniższe pytania:

• co to są mieszaniny, jak powstają np. w naszych domach?

• co to jest mieszanina jednorodna i niejednorodna?

• jakie są metody rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych?

• czy możecie samodzielnie przygotować je w domu?

7. Rozdajcie każdej grupie karty pracy.

8. Poproście uczniów, aby zaobserwowali produkty, które znajdują się na stolikach, określili ich właściwości 
(np. stan skupienia, barwę, gęstość, zapach…).

• Niech każda grupa wykona pierwsze doświadczenie z karty pracy, powinno to zająć 5 minut. Na pod-
stawie przygotowanych mieszanin uczniowie określają, które z nich są jednorodne a które niejednorod-
ne, podają ich składniki.

• Wykorzystajcie giełdę pomysłów – poproście uczniów o podanie przykładów na to, jak można rozdzie-
lić składniki powstałych mieszanin. Propozycje zapisujcie na tablicy.

• Każda grupa niech przygotuje doświadczenia nr 2 (należy dokonać rozdzielenia składników mieszanin 
według wybranego sposobu). Przewidziany czas na to zadanie – 10 minut.

• Po wykonaniu doświadczenia grupy powinny uzupełnić swoje karty oraz przedstawić innym wyniki 
swojej pracy.
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Podsumowanie

1. Poproście każdą grupę, by dokończyła dwa zdania:

• Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się …

• Na dzisiejszej lekcji zaciekawiło mnie …

2. Po skończonej lekcji uczniowie mogą poczęstować się mieszaniną jednorodną, np. sokiem 
owocowym lub mieszaniną niejednorodną, np. sałatką owocową.

Inspirujące pytania

Jak przygotować mieszaninę? 

Od czego zależy wybór metody rozdzielania mieszaniny na składniki?

Na czym polegają metody mechaniczne?

Jak rozdzielić mieszaninę substancji różniących się stanem skupienia?

Jak rozdzielić mieszaninę jednorodną cieczy różnicych się gęstością?

Jak rozdzielić mieszaninę jednorodną cieczy różniących się temperaturami wrzenia?

Czy woda to mieszanina jednorodna czy niejednorodna?

Czy truskawki z kompotu mogę wydostać bez użycia łyżeczki?

Czy ulubiona kawa moich to mieszanica jednorodna czy niejednorodna?

Jak wyciągnąć szpilki, które wpadły mi do herbaty?

Czy moja kuchnia to chemiczne laboratorium?

Czy ja jestem chemikiem w moim domu?

Czy wszystkie mieszaniny możemy spożywać?

Jakie są ulubione Twoje mieszaniny jednorodne i niejednorodne?

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

naczynia laboratoryjne: zlewki, parownice, bagietki, kolba miarowa, lejek, rozdzielacz; 

odczynniki: woda, piasek, olej, sól, mak, opiłki żelaza, makaron, fasola, bibułki filtracyjne (sączki), magnes 

i inne wg uznania i pomysłu nauczyciela; karty pracy (wzór w załączeniu)

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń:

-odróżniam mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, podaję przykłady takich mieszanin z życia co-

dziennego

-proponuję sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych

-opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;

-sporządza mieszaniny i dobiera metody rozdzielania składników mieszanin (np.: sączenie, destylacja, roz-

dzielanie – cieczy w rozdzielaczu);

-wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszanin, które umożliwiają jej roz-

dzielenie



karta obserwacji

Mieszaniny w mojej kuchni
Skład zespołu (imiona uczniów):

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

PYTANIE: JAK POWSTAJĄ MIESZANINY?

Materiały:
ocet, woda, sól kuchenna, cukier, olej, mąka ziemniaczana, sproszkowana kreda, kasza, fasola, kawa, 

makarony, jednorazowe kubeczki, spinacze, szpilki mieszadełka i inne wg potrzeb

Przebieg doświadczenia:
Przygotuj kubeczki, a następnie do każdego z nich nałóż lub nalej niewielką ilość dowolnie wybranych 

dwóch substancji.

Wynik obserwacji:
Określ jaki powstał rodzaj mieszanin — jednorodna (nie możemy wyróżnić składników) czy niejednorod-

na (składniki rozróżniamy) wg podanego wzoru w tabeli

Mieszaniny – rodzaje

składniki woda piasek

sól jednorodna niejednorodna

spinacze

PYTANIE: JAK ROZDZIELIĆ SKŁADNIKI MIESZANIN?

Przebieg doświadczenia:
Na podstawie przygotowanych wcześniej mieszanin lub innych dokonaj rozdzielenia poszczególnych 

składników wybierając odpowiednią metodę: przesiewanie, sączenie (filtracja), magnes, zlanie cieczy 

znad osadu (dekantacja), opadanie, odparowanie rozpuszczalnika,

Mieszaniny – sposoby rozdzielania

opis mieszanina 1 mieszanina 2 mieszanina 3 mieszanina 4

potrzebne składniki

potrzebne przyrządy

wybrana metoda 
rozdzielania

Wnioski: ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Ułóż pytanie lub zadanie, które będzie związane z dzisiejszym tematem: 

Na dzisiejszej lekcji zaciekawiło mnie .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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Pojęcia

•

Pojęcia

• graniastosłup
• ostrosłup

• siatka
• doświadczenie losowe
• prawdopodobieństwo

• częstość doświadczalna Pentakość i jej własności
Emilia Branecka, SP 1 (Żyrardów) 

Pomysł na lekcję oraz nazwa bryły zostały zaczerpnięte z międzynarodowego konkursu „Matematyka Bez 
Granic”. Celem lekcji jest poszerzenie wiedzy o bryłach przestrzennych, budowanie ich siatki, kształtowanie 
intuicji związanej z prawdopodobieństwem, doskonalenie wnioskowania, argumentowania, uzasadniania a 
także zaciekawienie uczniów, doskonalenie współpracy w grupie. 

Instrukcja 

Poniższą instrukcję przekażcie uczniom. 
1. Z kwadratu o boku a, dwóch trójkątów równobocznych o boku a i dwóch rombów, z których każdy jest 
utworzony z dwóch trójkątów równobocznych, można skonstruować ciekawą bryłę. Wykonajcie taką siatkę, 
nie zapominają o „języczkach” (zakładkach) do sklejania. Następnie sklejcie bryłę. 

2. Ta bryła to:  graniastosłup   /   ostrosłup   /   coś, o czym się nie uczyliśmy 

3. Wypiszcie jak najwięcej cech klasycznej kostki do gry.  

4. Podkreślcie te cechy, które zdecydowały, że jest tak popularnym „narzędziem” do losowania liczb. 

5. Umieśćcie cyfry (oczka) na ściankach Waszej bryły. Zaplanujcie i przeprowadźcie doświadczenie lub do-
świadczenia, które pozwolą Wam napisać przekonujące uzasadnienie, czy taką kością dałoby się grać w gry 
tak, jak klasyczną sześcienną kostką.  

6. Przy rzucie taką pentakością odczytujemy wyniki ze ściany, na którą upadła bo ………………………….………… 

7. Wykonane doświadczenie …….……………………………..………….. 

8. Czy taką kością można grać w gry?............................................................... 

Wskazówki: 

Lepiej, żeby odczytywać wyniki ze ściany, na którą upadła kostka.

Wykonanie dużej liczby rzutów powinno dać przybliżone częstości upadku na poszczególne ściany (kwadrat 

– ok. 40%, romby – ok. 27%, jeden z trójkątów – 0%, drugi trójkąt – ok. 6%). Być może grupom będzie trze-

ba podpowiedzieć, że warto zgromadzić wyniki rzutów, aby uzasadnienie było oparte nie tylko na intuicji. 

Można poprawić dokładność wyników, obliczając średnie częstości dla rzutów wszystkich grup 

Inspirujące pytania 

Dlaczego bryła nie może utrzymać się na jednej z trójkątnych ścian? 

Co trzeba byłoby zmienić w siatce, aby bryła utrzymała się na jednej z trójkątnych ścian? 

Ile trzeba wykonać rzutów, aby częstość doświadczalna była wystarczająco bliska prawdopodobieństwu 

zdarzenia? 

Jak dowiedzieć się, czy przedmiot służący do losowania w domowej grze planszowej jest „sprawiedliwy”?    

Która różna od sześcianu bryła nadałaby się do „sprawiedliwych” losowań? 

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł 

kolorowe kartony, nożyczki, linijki, ołówki, cyrkle, kleje, karty pracy dla grup,  klasyczne kostki do gry. 

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń:

analizuje proste doświadczenia losowe (9.5 - gimnazjum) 

porządkuje i interpretuje dane, przedstawia dane w tabeli (9.1, 9.2, 9.3 - gimnazjum)  

rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy  (11.1 - gimnazjum)  

rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów  (10.3 – szkoła podstawowa) 

podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania (V - gimnazjum) 
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Pojęcia

•

Pojęcia

• bryła
• graniastosłup

• podstawa
• ściana

• ściana boczna
• krawędź

• wierzchołek
• siatka

Odkrywamy ostrosłupy
Anna Porzucek-Kowalczyk 

Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Celem lekcji jest odkrycie przez uczniów grupy brył zwanej ostrosłupami i zastanowienie się nad ich wła-
snościami. Lekcja zakłada współpracę między uczniami..

Instrukcja

Podziel uczniów na grupy. Zapoznaj ich z przebiegiem lekcji. Zadania rozdawaj po kolei, kolejne zadania 

każda grupa powinna otrzymać dopiero po wykonaniu poprzedniego. Pamitaj, żeby nie użyć za wcześnie 

słowa "ostrosłup" – to zadanie uczniów, aby dotrzeć do tego słowa.

• Zadanie 1. Każda grupa otrzymuje zestaw siatek ostrosłupów wydrukowanych na papierze technicznym 
(tyle siatek ile osób w grupie). Zróżnicuj siatki (np. ostrosłup trójkątny, czworokątny, pięciokątny, sześcio-
kątny – jeśli w grupie jest więcej uczniów siatki mogą się ewentualnie powtórzyć). Uczniowie mogą sklejać 
bryły za pomocą taśmy klejącej, to znacznie skraca czas pracy nad zadaniem 1.

• Zadanie 2. Jeśli grupa zbudowała wszystkie modele brył, wspólnie decyduje, co zapisać na karcie karcie 
odpowiedzi.

• Zadanie 3. Każdy z uczniów w grupie niech wypełni jeden fragment tabeli, ale zwr óć uwagę, aby działali  
wspólne. Wszyscy powinni kontrolować wyniki i odpowiadać za poprawność wpisywanych liczb. Pozwól 
uczniom na kreatywność w wymyślaniu nazw brył, ale niech ich pomysły mają związek z budową brył.

• Zadanie 4. Wyjdźcie myśleniem poza dostępne w sali modele. W razie kłopotów z wyobrażeniem sobie 
podanych brył możesz zaproponować uczniom wizualizację w jednym z programów komputerowych.

• Zadanie 5. Zadanie problemowe, zwróć uwagę na uzasadnienie odpowiedzi.

• Zadanie 6. Jeśli uczniowie nie zdążą z notatką na lekcji, warto zostawić to zadanie – jako świetny począ-
tek kolejnej lekcji (wspólne zebranie informacji od wszystkich uczniów). Jeżeli jest grupa, która zrobiła to 

zadanie – tacy uczniowie mogą pełnić rolę ekspertów przy tworzeniu notatki.

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

karty pracy dla każdej grupy rozcięte na pojedyncze zadania (wzór w załączeniu), siatki brył wydrukowane  

na kartkach z bloku technicznego (tyle, ile uczniów, wzory łatwo dostępne są w internecie), tyle ile grup: 

taśma klejąca, klej, nożyczki

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń:

- rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli brył,

- rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów,

- rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe



karta pracy

Odkrywamy ostrosłupy
ZADANIE 1. 

Podzielcie się siatkami brył tak, aby każdy miał jeden, dowolny, model. Wytnijcie starannie siatki, uwa-

żając, by nie odciąć skrzydełek. Następnie pozaginajcie siatki według widocznych linii i sklejcie bryły – 

możecie użyć kleju lub taśmy klejącej.

Jeśli skończyłeś wcześniej, zaproponuj pomoc koleżance lub koledze z grupy.

ZADANIE 2. 

Przyjrzyjcie się dokładnie zbudowanym bryłom.

a) Wypiszcie dwie cechy wspólne powstałych brył:

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

b) Wypiszcie dwie cechy, które różnią otrzymane bryły od poznanych wcześniej graniastosłupów:

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

ZADANIE 3. 

Uzupełnijcie tabelę – każdy uczeń uzupełnia fragment tabelki o swojej bryłce:

P – liczba podstaw

ŚB – liczba ścian bocznych

Ś – liczba wszystkich ścian

K – liczba krawędzi

W – liczba wierzchołków

nazwa bryły P ŚB Ś K W



karta pracy

Odkrywamy ostrosłupy
ZADANIE 4. 

Zastanówcie się wspólnie nad kolejnymi ostrosłupami i uzupełnijcie tabelkę:

Nazwa bryły P ŚB Ś K W

ostrosłup 

10-kątny

ostrosłup 

25-kątny

ostrosłup 

50-kątny

ostrosłup 

n-kątny

ZADANIE 5. 

Zastanówcie się czy istnieje ostrosłup, który ma 19 krawędzi? Uzasadnijcie swoje odpowiedzi.

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

A taki, który ma 19 wierzchołków?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

ZADANIE 6. 

Stwórzcie wspólnie notatkę o ostrosłupach i zapiszcie ją w swoich zeszytach.
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Pojęcia

•

Pojęcia

• prąd elektryczny 
• przewodzenie prądu

• dysocjacja 
elektrolityczna  

zasad  i kwasów
• elektrolity, przewodniki, 

izolatoryBadanie przewodzenia  
prądu elektrycznego 
Marzena Borkowska, Elżbieta Obiedzińska, Anna Ponikowska 

Szkoła Podstawowa nr 172 w Warszawie

Prosty eksponat złożony z zaledwie paru elementów, w którym można badać przewodnictwo prądu  
różnych materiałów i cieczy.

Instrukcja

1. Przygotujcie deskę i rozplanujcie na niej położenie poszczególnych elementów.

2. Przylutujcie 2 kabelki/krokodylki do żarówki (można przylutować specjalny metalowy wkręt/gwint do 
żarówki, aby można było wymienić żarówkę, gdy się przepali).

3. Przymocujcie klejem na gorąco żarówkę/żarówkę z gwintem do deski.

4. Przymocujcie baterię oraz pojemnik na ciecze za pomocą taśmy dwustronnej.

5. Podłączcie kabelki/krokodylki do baterii. 

Teraz możecie badać przewodnictwo cieczy (roztworów kwasów lub zasad, czystej wody, wody  
wysokozmineralizowanej...) lub ciał stałych.

Inspirujące pytania

Czy wszystkie wodorotlenki rozpuszczają się w wodzie i czy ich wodne roztwory  
przewodzą prąd elektryczny?

Czy kwasy przewodzą prąd elektryczny?

Czy substancje sypkie przewodzą prąd elektryczny?

Dlaczego jedne substancje przewodzą prąd elektryczny a inne nie?

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

materiały dla dla jednej grupy: bateria, mała żarówka (jak do latarki), 4 kabelki/krokodylki, pojemnik na ciecz 

(do podstawienia pod deskę), niewielka deska 

lutownica, klej na gorąco, nożyk/nożyczki, taśma dwustronna

szacowany czas budowy jednego zestawu: 30–60 min
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Pojęcia

• rozpuszczalność
• stężenie  

procentowe
• zasolenie mórz

Rozpuszczalność substancji w wodzie
Aleksandra Szymańska 

Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie

doświadczenia chemiczne | 7 klasa szkoły podstawowej (13-14 lat)

Przypomnienie definicji rozpuszczalności, wzoru na stężenie procentowe, schematu opisów doświadczeń che-
micznych, sporządzenie opisu doświadczeń, określenie czynników wpływających na szybkość rozpuszczania 
się substancji, obliczenia stężeń procentowych szacunkowych ilości soli w danych morzach.

Instrukcja

1. Przypomnijcie z uczniami wiadomości z poprzednich lekcji (najważniejsze pojęcia i definicje).

2. Rozdajcie uczniom karty pracy – szablon opisów doświadczeń do indywidualnego uzupełnienia.

3. Uczniowie samodzielnie przeprowadzają poniższe doświadczenia związane z czynnikami wpływającymi na 
szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie:

• wpływ temperatury na szybkość rozpuszczania się cukru w wodzie,

• wpływ mieszania na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie,

• wpływ rozdrobienia substancji rozpuszczonej na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie,

• wpływ tcyh czynników (temperatury, mieszania oraz rozdrobienia) na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie.

4. Omówcie z uczniami doświadczenia. Możecie nawiązać do lekcji geografii (scenariusz „Azja – wielki konty-
nent wielkich kontrastów) oraz zasolenia mórz (Bałtyckiego, Kaspijskiego i Martwego).

5. Przypomnijcie uczniom pojęcie stężenia procentowego oraz jego wzorów. 

6. Na podstawie stężeń procentowych (zasolenia) mórz niech uczniowie:

• obliczą ilości soli na 100 ml wody,

• odważą obliczone ilości soli,

• porównają ilości soli w podanych morzach.

7. Nawiążcie do kwestii wyporności ciał w zależności od stopnia zasolenia akwenu wodnego.

Inspirujące pytania 

Co ma wpływ na rozpuszczalność substancji?

Jaki jest związek między rodzajem strefy klimatycznej a rodzajem i zasoleniem mórz?

Jaki wpływ na wyporność ma zasolenie akwenu wodnego?

Spis materiałów

Karty pracy (wzór w załączeniu), zlewki, termos, woda, termometr, bagietka, łyżeczki, cukier, sól, waga, tablica, 

kreda

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń:

– rozwija umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania

– pogłębia wiedzę, rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do nauki

– potrafi określić czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie

– potrafi obliczyć stężenie procentowe korzystając ze wzoru

– rozumie zależności między przedmiotami przyrodniczymi i potrafi je wskazać
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karta pracy 

Rozpuszczalność substancji w wodzie
– czynnik wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji
Przeprowadźcie samodzielnie doświadczenia związane z czynnikami wpływającymi na szybkość rozpusz-

czania się substancji w wodzie:

• wpływ temperatury na szybkość rozpuszczania się cukru w wodzie,

• wpływ mieszania na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie,

• wpływ rozdrobienia substancji rozpuszczonej na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie,

• wpływ wszystkich 3 czynników (temperatury, mieszania oraz rozdrobienia) na szybkość rozpuszczania 

cukru w wodzie.

Zapiszcie wszystkie opbserwacje i wnioski. Na rysunkach opiszcie zawartość zlewek i ...

Doświadczenie nr 1

Tytuł:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Rysunek:

Obserwacje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............………………………………………………………………………………………...…

Wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………............………………………………………………………………………………...…

Doświadczenie nr 2

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Rysunek:

Obserwacje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………...…

Wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………...…
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Doświadczenie nr 3

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Rysunek: 
 
 
 
 
 

Obserwacje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Doświadczenie nr 4

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Rysunek:

Obserwacje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

Doświadczenie dodatkowe – zasolenie mórz

Po przeliczeniu stężeń procentowych zasolenia podanych mórz i zakładając, że w naszym akwenie byłoby 
100ml wody, zawartość soli w poszczególnych akwenach wynosiłaby:

zasolenie [‰] ilość soli [g]

Morze Martwe

Morze Kaspijskie

Morze Bałtyckie

Do jakich wniosków można dojść analizując powyższą tabelę?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy Twoim zdaniem zasolenie mórz ma wpływ na wyporność ciała wrzuconego do takiego morza? W któ-
rym morzu wyporność będzie największa, a w którym najmniejsza?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
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Pojęcia

•

Pojęcia

• sole
• wzory sumaryczne 

i strukturalne soli
• dysocjacja jonowa 

(elektrolityczna)
• reakcje zobojętniania
• reakcje strąceniowe

• tlenek kwasowy
• tlenek zasadowy

Produkujemy sól
Monika Skóra 

Szkoła Podstawowa nr 383 w Warszawie

uczniowie 15-16 lat (8 klasa szkoły podstawowej / 1 klasa szkoły ponadpodstawowej)

Cel główny: poznanie reakcji chemicznych otrzymywania soli, projektowanie doświadczeń 
chemicznych, w wyniku których powstają sole; umiejętność zapisu równań reakcji chemicznych w sposób 
jonowy i cząsteczkowy.

Cele edukacyjne: przypomnienie wiadomości z zakresu nazewnictwa soli, podział soli pod 
względem budowy chemicznej.

Cele wychowawcze: motywowanie ucznia do zdobywania wiedzy metodą badawczą.

Instrukcja

1. Powtórzcie z uczniami wiadomości z zakresu podziału i nazewnictwa soli.

2. Podzielcie uczniów na kilkuosobowe grupy i rozdajcie karty pracy (wzór w załączeniu). 
Każda grupa powinna wykonać zadania z czterech kategorii (reakcje otrzymywania soli): 
 • reakcje zobojętniania 
 • reakcje metali z kwasem

 • reakcja sól I z solą II

 • reakcja sól I z kwasem I

3. Zbierzcie karty pracy, podsumujcie zadania.

Inspirujące pytania

Jakimi metodami i z jakich substratów można otrzymać chlorek miedzi (II)?

Spis materiałów, pomocy oraz źródeł

Odczynniki chemiczne (CuSO4, NaOH, FeCl3), drobny sprzęt laboratoryjny (zlewki, probówki, statyw, bagietki 

szklane), karty pracy, tabele rozpuszczalności, podręcznik Nowa Era, zbiory zadań, układ okresowy pier-

wiastków

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń: 

– podaje wzory i nazwy soli, omawia budowę tej grupy związków, zapisuje równania dysocjacji jonowej soli, 

wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania, reakcji strąceniowych



H+ + OH– → H2O

Nazwa jonu lub cząsteczki

Odczyn

Wartość pH (>, <, =) pH 
........

 7 pH 
........

 7 pH 
........

 7

karta pracy – Produkujemy sól

Woda jako produkt zobojętniania
Grupa A

Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa ..............

Ogólne równanie reakcji zobojętniania ma postać: H+ + OH– → H2O
1. Uzupełnij opis fotografii dowolnymi nazwami kwasu i zasady, między którymi zachodzi reakcja 
zobojętniania. Zapisz obserwacje, sformułuj wniosek i zapisz równanie reakcji chemicznej w zapisie 
cząsteczkowym i jonowym.

Obserwacje: ........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Wnioski: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Zapis cząsteczkowy równania reakcji chemicznej: ................................................................................................... 

Zapis jonowy równania reakcji chemicznej: ...............................................................................................................

2. Uzupełnij tabelę.

3. Uzupełnij zapisy jonowe na podstawie zapisu cząsteczkowego równań reakcji zobojętniania.

3 KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3 H2O  3 K+ + 
.................

 + 3 H+ + 
................

 → 
................

 + PO43– + 3 H2O 

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O   
.............

 + 2 OH– + 2 H+ + 
...............

 → 
...............

 + 
.................

 + 2 H2O 

Ba(OH)2 + 2 HCl → BaCl2 + 2 H2O  Ba2+ + 
.................

 + 
..................

 + 2 Cl– → 
......................

 + 2 Cl– + 
..............

4. Wykonaj polecenia dotyczące przedstawionego poniżej chemografu.

Przedstaw w zapisie cząsteczkowym równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi 1–4,

a w zapisie jonowym równanie reakcji chemicznej oznaczonej cyfrą 5.

1. ....................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................... 

5. .......................................................................................................................................

Napisz wzór sumaryczny i nazwę substancji oznaczonej literą A.

A – ....................................................................................................................................

5. * Określ odczyn roztworu, który powstał w wyniku zmieszania roztworu wodorotlenku wapnia 
z roztworem kwasu azotowego(V), w taki sposób, że na jeden anion wodorotlenkowy przypadają 
dwa kationy wodoru. Odpowiedź uzasadnij.

Roztwór ma odczyn .................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
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Woda jako produkt zobojętniania
Grupa B

Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa .............. 

Ogólne równanie reakcji zobojętniania ma postać: H+ + OH– → H2O
1. Zapisz obserwacje do przedstawionego na fotografii doświadczenia. 
Uzupełnij równanie reakcji chemicznej.

Obserwacje: .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......... 

Równanie reakcji chemicznej: 

NaIOHI + HIClI → 
................. ................. .................

 + H2O
2. Uzupełnij tabelę.

3. Wykonaj polecenia.

 Przedstaw podane równanie reakcji chemicznej w zapisie jonowym.

KIOHI + HIClI → KIClI + H2O

 K+ + 
....................

 + 
....................

+ Cl– → 
................ 

+ 
................

 + H2O

Skreśl te jony, które powtarzają się po obu stronach równania (nie biorą udziału w reakcji chemicznej, ale 
pozostają w roztworze).

Przepisz równanie reakcji chemicznej bez skreślonych jonów – otrzymasz w ten sposób skrócony zapis 
jonowy równania reakcji chemicznej. 
...............................................................................................................................................................................................

4. Uzupełnij równania reakcji chemicznych podanymi wzorami sumarycznymi i podkreśl równania reakcji 
zobojętniania.

N2O5 / CaO / Ca(OH)2 / HNO3 / Ca(NO3)2 / H2O

a) 2 Ca + O2 → 2 
....................

     d) N2O5 + H2O → 2 
....................

b) CaO + H2O → 
....................

     e) Ca(OH)2 + 2 HNO3 → 
....................

 + 2 
....................

c) 2 N2 + 5 O2 → 2 
....................

     f) H+ + OH– → 
....................

H+ + OH– → H2O

Nazwa jonu lub cząsteczki

Rodzaj odczynu

Wartość pH (>, <, =) pH 
........

 7 pH 
........

 7 pH 
........

 7
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Jak zachowują się metale 
w spotkaniu z kwasem?
Grupa A

Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa ..............

Rysunek przedstawia szereg aktywności metali. Wszystkie metale umieszczone w szeregu przed 

wodorem są od niego aktywniejsze (reagują z kwasami, wydzielając wodór). Natomiast metale 

umieszczone w szeregu za wodorem mają mniejszą aktywność chemiczną od wodoru.

1. Na podstawie szeregu aktywności metali ustal, w których pro-
bówkach metale będą reagowały z kwasem solnym z wydziela-

niem wodoru.

Reakcja zachodzi w probówkach nr: 
....................

Reakcja nie zachodzi w probówkach nr: 
....................

2. Na podstawie podanych informacji uzupełnij schemat i napisz 

równanie reakcji chemicznej.

Odczynniki chemiczne: wiórki magnezu, kwas siarkowy(VI).

Obserwacje: Wydziela się gaz. Gaz spala się z charakterystycznym dźwiękiem.

Wniosek: Spalany gaz to wodór.

Równanie reakcji chemicznej: .............................................................................................

..........................................

3. Na podstawie szeregu aktywności metali uzupełnij równania reakcji chemicznych 

lub zapisz, że reakcja chemiczna nie zachodzi.

....................
 Ca + 

....................
 HCl → 

.................... ....................
  

....................
 Al + 

....................
 H2SO4 → 

.................... ....................

....................
 Hg + 

....................
 HCl → 

.................... ....................
  

....................
 Zn + 

....................
 H2SO4 → 

.................... ....................

....................
 Na + 

....................
 HNO3 → 

.................... ....................
  

....................
 Ag + 

....................
 HCl → 

.................... ....................

4. Do kwasu chlorowodorowego wrzucono 20 g mosiądzu. Mosiądz jest stopem zawierającym 40% cynku 

i 60% miedzi. Na podstawie szeregu aktywności metali oblicz, ile gramów wodoru wydzieli się w tej 

reakcji chemicznej (mH = 1 u, mCl = 35,5 u, mCu = 63,5 u, mZn = 65 u).

Odpowiedź: ........................................................................................................................................................................
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Jak zachowują się metale 
w spotkaniu z kwasem?
Grupa B

Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa .............. 

Rysunek przedstawia szereg aktywności metali. Wszystkie metale umieszczone w szeregu przed 

wodorem są od niego aktywniejsze (reagują z kwasami, wydzielając wodór). Natomiast metale 

umieszczone w szeregu za wodorem mają mniejszą aktywność chemiczną od wodoru.

1. Na podstawie szeregu aktywności metali ustal, w których probówkach metale będą reagowały 

z kwasem solnym, a następnie zaznacz poprawny opis.

Probówka 1.

a) Reakcja chemiczna zachodzi, ponieważ glin jest aktywniejszy od wodoru.

b) Reakcja chemiczna nie zachodzi, ponieważ glin jest mniej aktywny od wodoru.

Probówka 2.

a) Reakcja chemiczna nie zachodzi, ponieważ miedź jest mniej aktywna od wodoru.

b) Reakcja chemiczna zachodzi, ponieważ miedź jest aktywniejsza od wodoru.

Probówka 3.

a) Reakcja chemiczna zachodzi, ponieważ magnez jest aktywniejszy od wodoru.

b) Reakcja chemiczna nie zachodzi, ponieważ magnez jest mniej aktywny od wodoru.

Probówka 4.

a) Reakcja chemiczna zachodzi, ponieważ srebro jest aktywniejsze od wodoru.

b) Reakcja chemiczna nie zachodzi, ponieważ srebro jest mniej aktywne od wodoru.

2. Na podstawie podanych informacji uzupełnij schemat i równanie reakcji chemicznej.

Odczynniki chemiczne: wiórki magnezu, kwas siarkowy(VI).

Obserwacje: Wydziela się gaz. Gaz spala się z charakterystycznym dźwiękiem.

Wniosek: Spalany gaz to wodór.

Równanie reakcji chemicznej: .......................................................................................................................................

3. Uzupełnij równania reakcji chemicznych.

 
.................

 Na + 
.................

 HCl → 
.................

 + H2↑    
.................

 + H2SO4 → Na2SO4 + H2↑

 
.................

 K + 
.................

 HCl → 
.................

 + H2↑    
.................

 + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

 
.................

 Na + 
.................

 HNO3 → 
.................

 + H2↑    
.................

 + 
.................

 HCl → FeCl2 + H2↑
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Trudno rozpuszczalne związki
Grupa A
Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa ..............

Informacja do zadania 1.

Przedstawiony na fotografii obok biały, serowaty osad (fot. a) chlorku srebra(I) jest produktem reakcji 

roztworu azotanu(V) srebra(I) z roztworem odpowiedniej soli. Pod wpływem światła osad ciemnieje (b).

1. Na podstawie tabeli rozpuszczalności zaproponuj wzór sumaryczny soli, którą należy dodać do roztworu 
azotanu(V) srebra(I), aby uzyskać osad chlorku srebra(I). Uzupełnij opis schematu doświadczenia, zapisz ob-
serwacje i równanie reakcji chemicznej w zapisie cząsteczkowym i jonowym.

Wzór sumaryczny soli: ............................................................................................................................. 

Obserwacje: ............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Zapis cząsteczkowy równania reakcji chemicznej: ........................................................................... 

Zapis jonowy równania reakcji chemicznej: .......................................................................................

2. Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie 
soli 
i napisz ich nazwy. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności.

Sól 1.
wzory jonów: 

................. .................
 wzór soli: 

................. .................
 nazwa: 

................. .................

Sól 2.
wzory jonów: 

................. .................
 wzór soli: 

................. .................
 nazwa: 

................. .................

Sól 3.
wzory jonów: 

................. .................
 wzór soli: 

................. .................
 nazwa: 

................. .................

3. Napisz, w której z probówek przedstawionych na schemacie wytrąci się osad, 
a następnie zapisz 
równania reakcji strąceniowej cząsteczkowo, jonowo oraz jonowo w sposób skróco-

ny.

Osad wytrąci się w probówce nr 
.................

Równanie reakcji chemicznej:

Zapis cząsteczkowy: ...........................................................................................................................

Zapis jonowy: ........................................................................................................................................

Skrócony zapis jonowy: ......................................................................................................................

4. *Na podstawie zapisu jonowego równania reakcji chemicznej: Ca2+ + CO32− → CaCO3↓ 
przedstaw jego zapis cząsteczkowy tak, by ilustrował reakcję chemiczną przebiegającą według zapisu ogól-
nego:

sól I + sól II → sól III↓ + sól IV.

Zapis cząsteczkowy równania reakcji chemicznej: ...................................................................................................

wzór

kation anion

K+

Na+

Ca2+

SO42-

Cl-

CO32-

PO43-
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Trudno rozpuszczalne związki
Grupa B
Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa ..............

Informacja do zadania 1.

Przedstawiony na fotografii obok biały, serowaty osad (fot. a) chlorku srebra(I) jest produktem reakcji 

roztworu azotanu(V) srebra(I) z roztworem odpowiedniej soli. Pod wpływem światła osad ciemnieje (b).

1. Na podstawie przedstawionego zapisem cząsteczkowym równania reakcji chemicznej uzupełnij zapis jono-
wy równania reakcji chemicznej i opis schematu doświadczenia oraz zapisz obserwacje.

Zapis cząsteczkowy równania reakcji chemicznej: AgINO3I + KIClI → AgCl↓ + KINO3I

Zapis jonowy równania reakcji chemicznej: Ag+ + 
.................

 + K+ + 
.................

 → AgCl↓ + K+ + 
..................

Obserwacje: ..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, napisz wzory jonów, które tworzą nierozpuszczalne w wodzie sole 

o podanych wzorach.

wzór

sumaryczny soli kationu anionu

CaCO3

AgCl

CaSO4

Ag2S

Ca3(PO4)2

Połącz zapisy ogólne przebiegu reakcji otrzymywania trudno rozpuszczalnych soli z ilustrującymi 

je przykładami równań reakcji chemicznych.

sól I + sól II → sól III↓ + sól IV K2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2 KOH

sól I + kwas I → sól II↓ + kwas II AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

sól I + zasada → sól II↓ + wodorotlenek NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Napisz, w której z przedstawionych na schemacie probówek wytrąci się osad. Skorzystaj z tabeli 
rozpuszczalności.

Osad wytrąci się w probówce nr 
.................



karta pracy – Produkujemy sól

Jak otrzymać sole – podsumowanie
Grupa A 
Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa ..............

1. Uzupełnij zapisy ogólne przebiegu reakcji otrzymywania soli.

metal + 
.................................

 → sól + 
.................................

kwas + zasada → 
.................................

 + 
.................................

   
.................................

 + kwas I → 
.................................

 + kwas II

tlenek metalu + 
.................................

 → sól + woda   tlenek zasadowy + 
.................................

 → sól

tlenek kwasowy + 
.................................

 → sól + 
.................................

   
.................................

 + niemetal → sól

sól I + zasada → 
.................................

 + 
.................................

   
................................

 + 
.................................

 → sól III + sól IV

2. Do podanych równań reakcji chemicznych oznaczonych cyframi rzymskimi dopasuj sposoby otrzymywa-
nia soli oznaczone literami.

1. Ag+ + NO3– + H+ + Cl– → AgCl + H+ + NO3– tlenek kwasowy + zasada → sól + woda

2. Ca2+ + 2OH– + 2Na+ + SO42– → CaSO4 + 2Na+ + H– tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól

3. 2Na + Cl2 → 2NaCl tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól

4. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O sól I + zasada → sól II + wodorotlenek

5. Na2O + SO3 → Na2SO4 metal + niemetal → sól

1. 
.............. 

/ 2. 
.............. 

/ 3. 
.............. 

/ 5. 
.............. 

/ 6. 
.............. sól I + sól II → sól III+ sól IV

Rozwiąż chemograf. Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami. Zapisz równania reakcji che-
micznych oznaczonych cyframi.

Nazwy substancji:

A. ...............................................

B. ...............................................

*C. .............................................

*D. .............................................

Wzory substancji:

A. ...............................................

B. ...............................................

*C. .............................................

*D. .............................................

Równania reakcji chemicznych:

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................................................................... 

*6. ......................................................................................................................................................................................... 

*7. .........................................................................................................................................................................................



karta pracy – Produkujemy sól

Jak otrzymać sole – podsumowanie
Grupa B 
Imię i nazwisko ...................................................................................................................  Klasa ..............

1. Uzupełnij zapisy ogólne przebiegu reakcji otrzymywania soli.

metal + 
.................................

 → sól + 
.................................

kwas + zasada → 
.................................

 + 
.................................

   
.................................

 + kwas I → 
.................................

 + kwas II

tlenek metalu + 
.................................

 → sól + woda   tlenek zasadowy + 
.................................

 → sól

tlenek kwasowy + 
.................................

 → sól + 
.................................

   
.................................

 + niemetal → sól

sól I + zasada → 
.................................

 + 
.................................

   
................................

 + 
.................................

 → sól III + sól IV

2. Do podanych równań reakcji chemicznych oznaczonych cyframi rzymskimi dopasuj sposoby otrzymywa-
nia soli oznaczone literami.

1. Ag+ + NO3– + H+ + Cl– → AgCl + H+ + NO3– tlenek kwasowy + zasada → sól + woda

2. Ca2+ + 2OH– + 2Na+ + SO42– → CaSO4 + 2Na+ + H– tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól

3. 2Na + Cl2 → 2NaCl tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól

4. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O sól I + zasada → sól II + wodorotlenek

5. Na2O + SO3 → Na2SO4 metal + niemetal → sól

1. 
.............. 

/ 2. 
.............. 

/ 3. 
.............. 

/ 5. 
.............. 

/ 6. 
.............. sól I + sól II → sól III+ sól IV

Rozwiąż chemograf. Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami. Zapisz równania reakcji che-
micznych oznaczonych cyframi.

Nazwy substancji:

A. ...............................................

B. ...............................................

*C. .............................................

*D. .............................................

Wzory substancji:

A. ...............................................

B. ...............................................

*C. .............................................

*D. .............................................

Równania reakcji chemicznych:

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................................................................... 

*6. ......................................................................................................................................................................................... 

*7. .........................................................................................................................................................................................
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plan wizyty w centrum nauki

Reportaże z Kopernika 
Agnieszka Brzozowska 

Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie

Po wizycie warto pdosumować wspólnie pracę w formie prezentacji, np. na lekcji przyrody.

Wersja A

Witajcie, młodzi naukowcy! Dziś zmierzycie się z intelektualnym wyzwaniem w Centrum Nauki Kopernik.  
Waszym zadaniem jest przeprowadzenie doświadczeń i zebranie jak najwięcej informacji dotyczących

funkcjonowania narządu wzroku. 

Odszukajcie minimu 2 eksponaty związane z powyższym zagadnieniem. Przeprowadźcie eksperymenty zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną przy eksponacie. Jakie wnioski nasunły Wam się po wykonaniu dośwadczeń? Czy w życiu codziennym macie 
do czynienia z badanymi zjawiskami?

Udokumentujcie efekty swojej pracy. Nagrajcie film, w którym pokażecie Wasze zmagania lub zróbcie zdjęcia i przygotujcie 
prezentację multimedialną. Pamiętajcie, że animatorzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Kto wie, może zgodzą się na 
wywiad przed kamerą? Macie inny pomysł na pokazanie, czego się dowiedzieliście? Przedyskutujcie ten temat ze swoim 
nauczycielem. 

Czas: 120 minut. Dobrej zabawy i powodzenia!

Wersja B

Witajcie, młodzi naukowcy! Dziś zmierzycie się z intelektualnym wyzwaniem w Centrum Nauki Kopernik.  
Waszym zadaniem jest przeprowadzenie doświadczeń i zebranie jak najwięcej informacji dotyczących

fizycznych możliwości człowieka. 

Odszukajcie minimu 2 eksponaty związane z powyższym zagadnieniem. Przeprowadźcie eksperymenty zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną przy eksponacie. Jakie wnioski nasunły Wam się po wykonaniu dośwadczeń? Czy w życiu codziennym macie 
do czynienia z badanymi zjawiskami?

Udokumentujcie efekty swojej pracy. Nagrajcie film, w którym pokażecie Wasze zmagania lub zróbcie zdjęcia i przygotujcie 
prezentację multimedialną. Pamiętajcie, że animatorzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Kto wie, może zgodzą się na 
wywiad przed kamerą? Macie inny pomysł na pokazanie, czego się dowiedzieliście? Przedyskutujcie ten temat ze swoim 
nauczycielem. 

Czas: 120 minut. Dobrej zabawy i powodzenia!

Wersja C

Witajcie, młodzi naukowcy! Dziś zmierzycie się z intelektualnym wyzwaniem w Centrum Nauki Kopernik.  
Waszym zadaniem jest przeprowadzenie doświadczeń i zebranie jak najwięcej informacji dotyczących

pamięci człowieka. 

Odszukajcie minimu 2 eksponaty związane z powyższym zagadnieniem. Przeprowadźcie eksperymenty zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną przy eksponacie. Jakie wnioski nasunły Wam się po wykonaniu dośwadczeń? Czy w życiu codziennym macie 
do czynienia z badanymi zjawiskami?

Udokumentujcie efekty swojej pracy. Nagrajcie film, w którym pokażecie Wasze zmagania lub zróbcie zdjęcia i przygotujcie 
prezentację multimedialną. Pamiętajcie, że animatorzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Kto wie, może zgodzą się na 
wywiad przed kamerą? Macie inny pomysł na pokazanie, czego się dowiedzieliście? Przedyskutujcie ten temat ze swoim 
nauczycielem. 

Czas: 120 minut. Dobrej zabawy i powodzenia!
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Wersja D

Witajcie, młodzi naukowcy! Dziś zmierzycie się z intelektualnym wyzwaniem w Centrum Nauki Kopernik.  
Waszym zadaniem jest przeprowadzenie doświadczeń i zebranie jak najwięcej informacji dotyczących

iluzji. 

Odszukajcie minimu 2 eksponaty związane z powyższym zagadnieniem. Przeprowadźcie eksperymenty zgodnie z in-
strukcją zamieszczoną przy eksponacie. Jakie wnioski nasunły Wam się po wykonaniu dośwadczeń? Czy w życiu co-
dziennym macie do czynienia z badanymi zjawiskami?

Udokumentujcie efekty swojej pracy. Nagrajcie film, w którym pokażecie Wasze zmagania lub zróbcie zdjęcia i przy-
gotujcie prezentację multimedialną. Pamiętajcie, że animatorzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Kto wie, może 
zgodzą się na wywiad przed kamerą? Macie inny pomysł na pokazanie, czego się dowiedzieliście? Przedyskutujcie ten 
temat ze swoim nauczycielem. 

Czas: 120 minut. Dobrej zabawy i powodzenia!

Wersja E

Witajcie, młodzi naukowcy! Dziś zmierzycie się z intelektualnym wyzwaniem w Centrum Nauki Kopernik.  
Waszym zadaniem jest przeprowadzenie doświadczeń i zebranie jak najwięcej informacji dotyczących

światła i barw. 

Odszukajcie minimu 2 eksponaty związane z powyższym zagadnieniem. Przeprowadźcie eksperymenty zgodnie z in-
strukcją zamieszczoną przy eksponacie. Jakie wnioski nasunły Wam się po wykonaniu dośwadczeń? Czy w życiu co-
dziennym macie do czynienia z badanymi zjawiskami?

Udokumentujcie efekty swojej pracy. Nagrajcie film, w którym pokażecie Wasze zmagania lub zróbcie zdjęcia i przy-
gotujcie prezentację multimedialną. Pamiętajcie, że animatorzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Kto wie, może 
zgodzą się na wywiad przed kamerą? Macie inny pomysł na pokazanie, czego się dowiedzieliście? Przedyskutujcie ten 
temat ze swoim nauczycielem. 

Czas: 120 minut. Dobrej zabawy i powodzenia!

Wersja F

Witajcie, młodzi naukowcy! Dziś zmierzycie się z intelektualnym wyzwaniem w Centrum Nauki Kopernik.  
Waszym zadaniem jest przeprowadzenie doświadczeń i zebranie jak najwięcej informacji dotyczących

procesów zachodzących w środowisku naturalnym. 

Odszukajcie minimu 2 eksponaty związane z powyższym zagadnieniem. Przeprowadźcie eksperymenty zgodnie z in-
strukcją zamieszczoną przy eksponacie. Jakie wnioski nasunły Wam się po wykonaniu dośwadczeń? Czy w życiu co-
dziennym macie do czynienia z badanymi zjawiskami?

Udokumentujcie efekty swojej pracy. Nagrajcie film, w którym pokażecie Wasze zmagania lub zróbcie zdjęcia i przy-
gotujcie prezentację multimedialną. Pamiętajcie, że animatorzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Kto wie, może 
zgodzą się na wywiad przed kamerą? Macie inny pomysł na pokazanie, czego się dowiedzieliście? Przedyskutujcie ten 
temat ze swoim nauczycielem. 

Czas: 120 minut. Dobrej zabawy i powodzenia!
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plan wizyty w centrum nauki

Misja Kopernik
Szkoła Podstawowa nr 7 w Żyrardowie

Wyobraźcie sobie, że...

 ... jest rok 2033. Na skutek ciągle rosnącej emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń 

do atmosfery, klimat naszej planety ulega bardzo niepokojącym zmianom. Niegdyś rzadkie zjawiska 

pogodowe, takie jak np. trąby powietrzne, huragany czy fale powodziowe dzisiaj stały się codziennością. 

Kataklizmy te stanowią ogromne zagrożenie dla naszego społeczeństwa...

Jesteście grupą ekspertów, których zadaniem jest:

1. Odnalezienie i opisanie urządzeń (lub przyrządów) umożliwiających werbowanie załogi do misji 

ratowniczo-badawczych. Każdy członek załogi spełnia inne zadania i powinien charakteryzować się innymi 

umiejętnościami. (W skład załogi musi wchodzić: kapitan załogi, kierowca transportera, medyk, nawigator, 

przyrodnik, mechanik, łącznościowiec i żołnierz.).

2. Odnalezienie i opisanie urządzeń (lub przyrządów) umożliwiających wyszkolenie załogi z zakresu 

niebezpiecznych zjawisk pogodowych, takich jak: tornado, huragan i fala powodziowa.

Wypełnijcie poniższą kartę, przypisując do niżej wymienionych członków załogi lub zjawisk pogodowych 

odpowiedni eksponat (nazwy eksponatów na tabliczkach obok eksponatów). Uzasadnijcie dlaczego akurat 

ten eksponat wybraliście w danym podpunkcie (jak działa, co powoduje, jakie zjawisko pokazuje, czego się 

można z niego nauczyć).

CZŁONKOWIE ZAŁOGI

KAPITAN ZAŁOGI jest „mózgiem” operacji, musi być bystry i spostrzegawczy

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

KIEROWCA TRANSPORTERA przewozi załogę, sprawnie jeździ pojazdami mechanicznymi

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

MEDYK  niesie pomoc rannym, zna budowę i funkcjonowanie ludzkiego organizmu

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

NAWIGATOR wyznacza trasę i wskazuje właściwy kierunek, zna się na kartografii i astronomii

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:
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PRZYRODNIK bada przyrodę po przejściu kataklizmu, zbiera próbki, zna się na roślinach i zwierzętach

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

MECHANIK naprawia zepsute urządzenia, cechuje go zręczność i wyobraźnia przestrzenna

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

ŁĄCZNOŚCIOWIEC zna się na radiofonii i emisji dźwięku

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

ŻOŁNIERZ ochrania członków załogi, cechuje go siła, szybkość i celność

Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

ZJAWISKA POGODOWE

TRĄBA POWIETRZNA
Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

FALA POWODZIOWA
Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

HURAGAN
Nazwa eksponatu:

Jak działa/ co pokazuje:

Uzasadnienie:

JAK EKSPERCI OCENIAJĄ SWOJĄ PRACĘ?

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

CZEGO NAJCIEKAWSZEGO DOWIEDZIELI SIĘ PODCZAS POSZUKIWAŃ?

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

KTÓRY EKSPONAT PODOBAŁ SIĘ NAJBARDZIEJ I DLACZEGO?

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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plan wizyty w centrum nauki

Eksponat = eksperymenty
Szkoła Podstawowa nr 172 w Warszawie

Do każdego z poniższych punktów przypisz nazwę przyrządu, na którym można 

wykonać eksperyment, a następnie sporządź krótki opis:

1. do wykonania doświadczenia na tym przyrządzie potrzeba więcej niż jednej osoby:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

2. doświadczenie na tym przyrządzie wykonuje się tylko przez kilka sekund:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

3. doświadczenie na tym przyrządzie wykonuje się powyżej jednej minuty:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

4. aby wykonać doświadczenie na tym przyrządzie trzeba przeczytać instrukcję:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

5. doświadczenie wykonywane na tym przyrządzie polega na pracy zespołowej:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

6. nazwa przyrządu, który zawiera w sobie nazwisko uczonego:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

7. na tym przyrządzie, aby wykonać doświadczenia, przydaje się wiedza z matematyki:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

8. na tym przyrządzie, aby wykonać doświadczenia, przydaje się wiedza z przyrody:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

9. doświadczenie wykonywane na tym przyrządzie opiera się na pracy głosu:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

10. doświadczenie wykonywane na tym przyrządzie polega na wykorzystaniu wzroku:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

11. doświadczenie wykonywane na tym przyrządzie wymaga dobrego słuchu:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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12. w tym doświadczeniu korzystamy z narządu dotyku:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

13. w tym eksperymencie ważna jest sprawność:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

14. w tym eksperymencie sprawdza się siła mięśni:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

15. eksperyment, który mnie rozbawił:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

16. doświadczenie na tym przyrządzie, którego nie odważę się wykonać:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

17. w tym doświadczeniu pojawia się ogień:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

18. w tym doświadczeniu występuje woda:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

19. w tym doświadczeniu można poczuć podmuch wiatru:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

20. największy przyrząd w Koperniku, na którym wykonuje się eksperyment:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

21. przyrząd, który jest „ukryty” i nie każdy go dostrzeże, aby wykonać doświadczenie:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

22. doświadczenie wykonywane na tym przyrządzie polega na twoim przemieszczaniu się:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

23. doświadczenie wykonane na tym przyrządzie pozwala wcielać się w rolę budowniczego:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

24. doświadczenie wykonywane na tym przyrządzie sprawia, że chce się je wykonać jeszcze raz:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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plan wizyty w centrum nauki

Gra terenowa z wykorzystaniem  
eksponatów w Koperniku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Maz.

*Eksponat – przedmiot wystawiony na pokaz

Uczniowie w losowaniu wybierają hasła do opracowania spośród 4 proponowanych:

• Nasze zmysły w grze

• Z fizyką za pan brat

• Fotosynteza a fotokomórka

• Od komórki do organizmu

Wylosowane hasło: ……………………………………..................................…

1. Ustalenie miejsca ekspozycji z pomocą planu centrum nauki

2. Praca z eksponatem:

• Czytanie instrukcji

• Obserwacja i działanie – 10 min

• Wyniki i wnioski – 5 min

• Uzasadnienie zastosowania

3. Podsumowanie

• Czy wszystko robiłeś zgodnie z instrukcją?

.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................
• Czego dowiedziałeś się podczas korzystania z danego eksponatu? Co obserwowałeś?

.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................
• Jakie umiejętności rozwija dany eksponat?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
• Co można zrobić innego z danym eksponatem?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
• W jaki sposób można udokumentować eksponat – etap gry?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
• Wymyśl hasło reklamowe promujące dany eksponat.

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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Scenariusze matematyczne

Specjalnie na potrzeby uczestniczących w projekcie 

„Szkoła bliżej nauki” nauczycieli matematyki 

zaplanowano warsztat Metoda badawcza 

w nauczaniu matematyki. Autorka i prowadząca 

warsztat doktor Anna Rybak, inicjatorka Centrum 

Kreatywnego Uczenia się Matematyki na 

Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 

w   Białymstoku, opracowała kilka scenariuszy  

lekcji matematyki dla szkół podstawowych, które 

prezentujemy Państwu na kolejnych stronach.

Geometria na pomarańczy

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawami 

geometrii na powierzchni kuli (geometrii sferycznej) 

i odkrycie przez uczniów podstawowych 

własności figur geometrycznych w tym systemie 

geometrycznym w wyniku własnej pracy badawczej.

Kąty

Celem lekcji jest odkrycie przez uczniów własności 

kątów przyległych i  kątów wierzchołkowych,  

w  drodze pracy badawczej z  programem 

komputerowym GeoGebra.

Twierdzenie Pitagorasa

Celem lekcji jest sformułowanie przez uczniów 

Twierdzenia Pitagorasa w  wyniku własnej pracy 

badawczej prowadzonej zgodnie z  czynnościową 

strategią kształcenia matematycznego.

Warunek trójkąta

Celem lekcji jest sformułowanie przez uczniów 

nierówności trójkąta w  wyniku własnej pracy 

badawczej prowadzonej zgodnie z  czynnościową 

strategią kształcenia matematycznego.
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Geometria na pomarańczy
dr Anna Rybak 

etap edukacyjny: szkoła podstawowa / liceum

Celem zajęć jest zapoznanie się uczniów z podstawami geometrii na powierzchni kuli (geometrii sferycznej) i odkrycie przez 
nich podstawowych własności figur geometrycznych w tym systemie geometrycznym w wyniku własnej pracy badawczej.

Cele ogólne lekcji

Charakter zajęć wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz efektywnej współpracy w grupach.

Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu geometrii poprzez realizację treści z zakresu geometrii sferycznej.

Wdrażanie uczniów do samodzielnego odkrywania wiedzy matematycznej – zmiana sposobu uczenia się matematyki  

z odbiorczego na konstruktywistyczny.

Wzbogacenie warsztatu pracy ucznia  poprzez wprowadzenie pracy badawczej jako metody oraz różnorodnych pomocy   

dydaktycznych (kulistych owoców, piłek, globusów) jako narzędzi badawczych. Omówcie doświadczenia. Niech uczniowie  

zaprezentują swoje wnioski. Wspólnie podsumujcie zajęcia.

Tworzenie korelacji pomiędzy matematyką i geografią (globus jako pomoc dydaktyczna na lekcjach matematyki, z drugiej   

strony: matematyczne spojrzenie na globus na lekcjach geografii).

Budowanie motywacji do nauki, wiary uczniów we własne siły, pozytywnej samooceny w zakresie możliwości samodziel-  

nego odkrywania wiedzy naukowej. 

Cele szczegółowe lekcji (w postaci operacyjnej) 

Po lekcji uczeń: 

– zna podstawowe własności wybranych figur geometrycznych na powierzchni kuli, 

– zna różnice pomiędzy własnościami wybranych figur geometrycznych na płaszczyźnie i na sferze, 

– potrafi zaplanować i wykonać badanie własności figur na powierzchni kuli, 

– potrafi uzasadnić różnice pomiędzy geometrią na płaszczyźnie i na sferze.

W trakcie realizacji tego zajęcia uczniowie: 
–  wykorzystają globus i wiedzę z geografii jako narzędzia do poznawania geometrii na sferze, 

– wykonają pseudokonstrukcje figur geometrycznych na pomarańczach (lub innych kulistych owocach) z pomocą gumek 

recepturek i wykałaczek, aby odkryć figury, które nie istnieją na płaszczyźnie, np. dwukąt czy trójkąt o trzech kątach rozwartych, 

– określą nowe dla nich pojęcia, np. sferyczna prosta, 

– postawią hipotezy dotyczące różnic pomiędzy geometrią na płaszczyźnie i na sferze, np. sumy katów wewnętrznych  

w trójkącie, istnienia równoległości,  

– będą dyskutować, argumentować, uzasadniać swój punkt widzenia.

Metody zastosowane na lekcji 
pogadanka, prezentacja, metoda problemowa, burza mózgów, metoda porównawcza, dyskusja

Formy organizacji pracy klasy
praca zbiorowa i indywidualna

Pomoce dydaktyczne
prezentacja, owoce kuliste, wykałaczki, gumki recepturki, piłeczki, kulki styropianowe, globusy

Miejsce i czas realizacji zadania 

sala lekcyjna / 45 minut

Uwaga wstępna dla nauczyciela 
Proponuję przeprowadzić lekcję po zakończeniu działu „Bryły”, zwłaszcza po omówieniu kuli. W szkole omawiamy własności fi-

gur geometrycznych  wyłącznie na płaszczyźnie.  Realizując zagadnienia z zakresu stereometrii nie zwracamy uwagi na własno-

ści figur skonstruowanych na powierzchni bryły. Omawiając własności kuli nie mówimy o specyficznych własnościach  

np.  trójkątów na powierzchni tej kuli. Nie wspominamy też, że prawa geometrii na płaszczyźnie (geometrii euklidesowej)  

nie stanowią jedynego systemu geometrycznego w nauce. Nie wspominamy o geometriach nieeuklidesowych.
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Wprowadzenie elementów geometrii sferycznej niejako na podsumowanie zagadnień związanych z bryłami wypadnie tym bar-

dziej naturalnie, jeżeli rozpoczniemy ten temat od rozważań nad globusem, który jest kulą, na powierzchni której można znaleźć 

różne figury geometryczne.

Każdy uczeń powinien mieć przygotowaną pomarańczę, grapefruit lub kulkę styropianową, wykałaczki i gumki recepturki.  

Globus może być jeden na grupę lub parę uczniów.

Proponowany przebieg lekcji

Kluczowe działania/czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów

czynności porządkowe, sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji – ilościowe lub jakościowe.  

Sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie przynieśli potrzebne materiały / 3 min.

Udział w rozmowie, podawanie 

przykładów powierzchni za-

krzywionych, omawianie różnic 

pomiędzy płaszczyzną a sferą, 

które wyczuwalne są intuicyjnie 

(skończoność i ograniczoność 

sfery a nieskończoność płasz-

czyzny, krzywizna sfery itp.)

Zainicjowanie przez nauczyciela 

rozmowy o różnych powierzch-

niach, ewentualnie połączone 

z prezentacją obrazującą takie 

powierzchnie (głównie zakrzy- 

wione) w przyrodzie i efektach 

ludzkiej działalności.

umieszczanie próbek metali 

w ziemi na kilka dni/tygodni

Z pomocą globusa określa  

sytuację wyjściową:

Wyobraźmy sobie, że płyniemy 

podczas wakacji jachtem na 

super wycieczkę. Startujemy  

z Nowego Jorku, płyniemy  

na zachodnie wybrzeże Afryki, 

potem do Brazylii, a potem wra-

camy do Nowego Jorku. Można 

w uproszczeniu powiedzieć, 

że płyniemy „po trójkącie”. Czy 

sternik w swoich obliczeniach 

niezbędnych do zmiany kierun-

ku poruszania się jachtu może 

posłużyć się wiedzą o trójkątach, 

którą wyniósł ze szkoły?

Wprowadzenie do tematu  

/ 7 min

Stworzenie sytuacji problemowej 

/ 5 min

Czy trójkąt na powierzchni kuli 

ma takie same własności jak 

trójkąt na płaszczyźnie?

Tak, jak na płaszczyźnie: wybrać 

trzy wierzchołki i połączyć je. 

Na płaszczyźnie odcinkami,  

a na sferze łukami. Jest bardzo 

prawdopodobne, że uczniowie 

nie będą umieli odpowiedzieć 

na to pytanie. 

Do rysowania sferycznych 

odcinków. I do mierzenia odle-

głości na sferze, bo na płasz-

czyźnie odległości mierzymy 

wzdłuż prostej.

Jak wyrazić nasz problem  

w języku matematyki?

Jak zbudować trójkąt na sferze?

Czym je będziemy łączyć?

A czym są te łuki?

Zmatematyzowanie problemu  

i określenie kluczowego pojęcia 

sferycznej prostej / 5 min
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Równik! 

(Doświadczenie wskazuje, że  

im młodsi uczniowie, tym szyb-

ciej określają okrąg wielki jako 

sferyczną prostą – chyba lepiej 

pracuje u nich intuicja)

Ponieważ wzdłuż równika mie-

rzymy odległości na globusie.

Za sferyczną prostą możemy 

uznać okrąg wielki, ponieważ 

dokonuje na sferze tego, co 

prosta na płaszczyźnie: dzieli  

ją na dwie przystające części.

Odkrywają, że suma kątów  

w trójkącie sferycznym nie  

jest stała, że jest większa od  

180 stopni, że na sferze można  

zbudować trójkąt o dwóch lub 

trzech kątach prostych, lub  

o trzech kątach rozwartych,  

jak ilustrują zdjęcia obok. 

Trójkąt o dwóch lub trzech 

kątach prostych łatwo jest też 

wskazać na globusie (zdjęcie  

poniżej).

Aby konstruować (budować) 

wielokąty na powierzchni kuli, 

musimy określić na niej taki zbiór 

punktów (figurę), który będzie 

pełnił taką rolę, jaką pełni prosta 

na płaszczyźnie, czyli musimy 

określić „sferyczną prostą”. Do 

czego jest nam ona niezbędna?

Jaka figura na sferze może być 

„sferyczną prostą”?

Dlaczego?

A matematycznie?

Obserwuje pracę uczniów  

z pomocami.

Zmatematyzowanie problemu  

i określenie kluczowego pojęcia 

sferycznej prostej / 5 min

Badanie własności trójkąta  

sferycznego / 5 min

W drodze dyskusji nad definicją  

wielokąta i obserwacji utwo-

rzonej figury uczniowie zwykle 

dość szybko dochodzą do 

wniosku, że jest to wielokąt  

i nadają mu nazwę „dwukąt”.

Uświadamiają też sobie (cza-

sem po podpowiedzi nauczy-

ciela, aby spojrzeć na globus), 

że każde dwa różne południki 

na globusie tworzą dwukąt.

Czy kawałek skórki pomarań-

czowej pozostały po „eleganc-

kim” obieraniu owocu można 

nazwać wielokątem?

Odkrywanie dwukąta / 3 min
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Proste sferyczne mogą się 

przecinać (w dwóch punktach!), 

w tym pod kątem prostym,  

ale nie mogą być do siebie 

równoległe, ponieważ każde 

dwa okręgi wielkie na po-

wierzchni kuli przecinają się.

Uczniowie dosyć szybko  

dochodzą do wniosku, że  

na sferze nie można zbudować 

kwadratu w sensie definicji, jaką 

posługujemy się w geometrii 

płaszczyzny: czworokąta  

o czterech równych bokach  

i czterech kątach prostych.  

Odpowiedź na pytanie, dlacze-

go, ilustruje zdjęcie obok.

Natomiast uczniowie dość 

szybko też stwierdzają, że 

można zbudować czworokąt 

foremny o wszystkich bokach 

jednakowej długości i wszyst-

kich kątach o jednakowych 

miarach (chociaż nie są to  

kąty proste)

Jakie może być wzajemne  

położenie dwóch prostych  

sferycznych?

Na globusie widzimy czworo-

kąty jako wynik przecinania się 

południków i równoleżników. 

Czy można zbudować kwadrat 

na sferze?

Czy istnieje równoległość  

na sferze? / 4 min

Czworokąty na sferze / 7 min

Krótkie podsumowanie (z udziałem uczniów), ocena aktywności uczniów / 3 min. Rozmowa z uczniami o tym, co było  

dla nich trudne, co interesujące, jak chcieliby pracować podczas kolejnych lekcji / 3 min

Proponowane modyfikacje 
Jeżeli czas pozwoli lub organizujemy jeszcze jedną lekcję z geometrii sferycznej, można rozwiązywać dodatkowe problemy:

– Jaka jest najmniejsza odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie? A na sferze? Jaka jest największa odległość  

 między dwoma punktami na płaszczyźnie? Jaka jest największa odległość między dwoma punktami na sferze?

–  Dane są dwie prostopadłe sferyczne proste. Ile istnieje sferycznych prostych prostopadłych do obu danych? Wykonaj kon- 

 strukcję, która ilustruje Twoje wnioski. Dane są dwie proste prostopadłe na płaszczyźnie. Ile istnieje prostych prostopadłych  

 do obu danych? Wykonaj konstrukcję, która ilustruje Twoje wnioski.

–  Czy można na płaszczyźnie skonstruować trzy proste a, b, c  tak położone, że każde dwie sąsiednie (włączając c i a) są pro- 

 stopadłe do siebie? Czy można na sferze skonstruować trzy sferyczne proste  a, b, c tak, że każde dwie sąsiednie (włączając  

 c i a) są prostopadłe do siebie? 

– Czemu jest równa suma kątów wewnętrznych w czworokącie sferycznym? A w n-kącie sferycznym?

– Czy możesz rysować na płaszczyźnie i na sferze okręgi koncentryczne o coraz większych promieniach zakładając,  

 że na płaszczyźnie masz odpowiedniej wielkości cyrkiel i papier? Czy rodzina okręgów koncentrycznych jest skończona?

–  Ile środków ma okrąg? Na płaszczyźnie? Na sferze?

–  Czy liczba pi ma na sferze jakieś szczególne znaczenie?

Odniesienie do podstawy programowej:  
Proponowany temat stanowi rozszerzenie treści z zakresu podstawy programowej gimnazjum, dział „Bryły”

Uwaga 

Większość przytoczonych zdjęć została zrobiona podczas zajęć z uczniami gimnazjum na omawiany temat, figury  

uwidocznione na zdjęciach z tłem na korkowych matach wykonywałam sama.
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Cztery kąty a piec piąty… 

temat w brzmieniu ściśle matematycznym:  
Kąty przyległe i kąty wierzchołkowe

dr Anna Rybak 

etap edukacyjny: szkoła podstawowa

Celem lekcji jest odkrycie przez uczniów własności kątów przyległych i kątów wierzchołkowych,  w drodze pracy badawczej  
z programem komputerowym GeoGebra.

Cele ogólne lekcji

Rozszerzenie wiadomości o kątach.

Kształtowanie umiejętności planowania działań niezbędnych do rozwiązania postawionego problemu.

Doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie dokonanych pomiarów i obserwacji.

Kształtowanie u uczniów postawy dociekliwości, dokładności, logicznego myślenia i krytycznej oceny własnych osiągnięć 

w rozwiązywaniu problemów.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się programem komputerowym Geogebra.

Cele szczegółowe lekcji (w postaci operacyjnej) 

Po lekcji uczeń: 

– zna pojęcia: kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, kąty odpowiadające, kąty naprzemianległe, 

– potrafi wskazać na rysunku  kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, kąty odpowiadające, kąty naprzemianległe, 

– zna związek miarowy pomiędzy kątami przyległymi, 

– zna związek miarowy pomiędzy kątami wierzchołkowymi, 

– potrafi wykorzystać wyżej wymienione związki miarowe w zadaniach.

W trakcie realizacji tego zajęcia uczniowie: 
– zapoznają się z pojęciami kątów przyległych i kątów wierzchołkowych, 

– wykonają konstrukcje i pomiary posługując się programem GeoGebra, 

– wyciągną wnioski z wykonanych przez siebie pomiarów,  

– postawią hipotezę dotyczące związków miarowych pomiędzy kątami przyległymi i zweryfikują tę hipotezę poprzez  

 wykonanie symulacji w programie GeoGebra, 

– postawią hipotezę dotyczące związków miarowych pomiędzy kątami wierzchołkowymi i zweryfikują tę hipotezę poprzez  

 wykonanie symulacji w programie GeoGebra, 

– sformułują wnioski płynące z ich działań, 

– wykorzystają zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań.

Metody zastosowane na lekcji 
pogadanka, prezentacja, metoda problemowa, burza mózgów, praca z komputerem, ćwiczenia

Formy organizacji pracy klasy
praca zbiorowa i indywidualna (ewentualnie w parach przy komputerach, jeżeli warunki sprzętowe tego wymagają)

Pomoce dydaktyczne
program komputerowy GeoGebra, zadania z podręcznika lub opracowane w formie karty pracy

Miejsce i czas realizacji zadania 

pracownia komputerowa / 45 minut

Uwaga wstępna dla nauczyciela 
Zakładamy, że uczniowie umieją posługiwać się programem GeoGebra. Jest to program bezpłatny, można pobrać go ze stro-

ny www.geogebra.org. Warto zapoznać z nim uczniów, ponieważ będzie bardzo przydatny do samodzielnego badania przez 

uczniów własności figur geometrycznych (zwłaszcza w szkole podstawowej) z uwagi na swój dynamiczny charakter.
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Spodziewamy się, że uczniowie 

wymienią kąty ostre, proste  

i rozwarte.

Jakie kąty widzimy w poniższej  

mozaice?  

Kluczowe działania/czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów

Czynności porządkowe, sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji – ilościowe lub jakościowe / 3 min

Uczniowie przypominają  

poznane wiadomości.

Uczniowie dyskutują.  Praw-

dopodobnie wymienią trójkąty, 

zauważą proste równoległe 

i proste przecinające się. Być 

może wskażą kąty, które są 

tematem lekcji (bez używania 

nazw „kąty przyległe”, „kąty 

wierzchołkowe”), być może 

też postawią pierwsze hipotezy 

odnośnie związków miarowych 

między nimi.

Uczniowie uruchamiają program 

GeoGebra na komputerach.

Zainicjowanie przez nauczyciela 

rozmowy o kątach: Co wiemy 

o kątach? Jakie znamy rodzaje 

kątów? Gdzie występują kąty?

Informacja o celach lekcji: bę-

dziemy rozszerzać wiadomości 

o kątach. Będziemy odkrywać 

zależności pomiędzy miarami 

kątów utworzonych przez dwie 

lub trzy proste. Właśnie: odkry- 

wać samodzielnie, nie zaś wy-

łącznie przyswajać wiedzę.

Dlaczego będziemy uczyć się 

więcej o kątach? Popatrzcie na 

poniższe obrazki (zdjęcia obok).

Prawda, że piękne?

Jakie figury geometryczne tutaj 

widzicie? Jakie kąty? Jak są po-

łożone względem siebie proste?

Łatwiej jest takie piękne mozaiki 

tworzyć, gdy znamy zależności 

między miarami kątów, które tu 

widzicie. W zbadaniu tych za-

leżności pomoże nam program 

GeoGebra.

Wprowadzenie do tematu  

/ 3 min

Stworzenie sytuacji problemowej 

/ 2 min

Wprowadzenie pojęcia kątów  

przyległych / 3 min
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Spodziewana odpowiedź:  

W niektórych kątach przedłuża-

ją się wzajemnie. 

Uczniowie zapisują definicję.

Uczniowie zauważają lub nie.

Uczniowie konstruują kąty 

przyległe i mierzą je. Powinni 

otrzymać rezultaty podobne  

do poniższego obrazu:

Formułują hipotezę dotyczącą 

sumy miar kątów przyległych. 

Weryfikują tę hipotezę porusza-

jąc wspólnym ramieniem kątów 

i obserwując wiele przypadków, 

np.:

Uczniowie formułują i zapisują  

wniosek: Suma miar kątów 

przyległych jest równa 180 

stopni.

Uczniowie uzupełniają  

konstrukcję w programie.

Spodziewana odpowiedź: 4.

Uczniowie zapisują definicję.

Spodziewana odpowiedź: 2.

Widzimy, że niektóre kąty mają 

jedno ramię wspólne.  A jak 

położone są pozostałe ramiona 

tych kątów?

Podanie definicji: Kąty, w których  

jedno ramię jest wspólne, a po-

zostałe ramiona przedłużają się, 

nazywamy kątami przyległymi.

Czy zauważacie jakiś związek 

pomiędzy miarami kątów przy-

ległych? 

Sprawdźmy z pomocą programu 

GeoGebra.

Nauczyciel obserwuje pracę 

uczniów, wspomaga ich w wy-

konaniu odpowiedniej konstruk-

cji i mierzeniu kątów (w razie 

potrzeby).

Pyta uczniów o wnioski i uza-

sadnienie, moderuje dyskusję.  

Przedłużmy wspólne ramię  

kątów przyległych.

Ile kątów widzimy? 

Podanie definicji: Kąty, których 

ramiona wzajemnie się przedłu-

żają, nazywamy kątami wierz-

chołkowymi.

Proszę wskazać kąty wierzchoł-

kowe. Ile par takich kątów jest na 

utworzonym rysunku?

Wprowadzenie pojęcia kątów  

przyległych / 3 min

Praca badawcza uczniów / 7 min

Zainicjowanie pracy badawczej 

uczniów dotyczącej kątów  

przyległych / 2 min

Wyciągnięcie wniosków przez 

uczniów – dyskusja / 3 min

Wprowadzenie pojęcia kątów  

wierzchołkowych / 3 min
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Uczniowie zauważają lub nie.

Uczniowie mierzą kąty wierz-

chołkowe:

Formułują hipotezę dotyczącą 

równości miar kątów wierzchoł-

kowych.

Weryfikują tę hipotezę porusza-

jąc wspólnym ramieniem kątów 

i obserwując wiele przypadków, 

np.:

Czy zauważacie jakiś związek 

pomiędzy miarami kątów  

wierzchołkowych? 

Sprawdźmy z pomocą programu 

GeoGebra.

Nauczyciel obserwuje pracę 

uczniów, wspomaga ich w wy-

konaniu odpowiedniej konstruk-

cji i mierzeniu kątów (w razie 

potrzeby)

Zainicjowanie pracy badawczej 

uczniów dotyczącej kątów  

wierzchołkowych / 2 min

Praca badawcza uczniów / 5 min

Uczniowie formułują i zapisują 

wniosek: Kąty wierzchołkowe 

mają równe miary.

Rozwiązują zadania.

Pyta uczniów o wnioski i uza-

sadnienie, moderuje dyskusję.  

Podaje do rozwiązania zadania 

utrwalające.

Wyciągnięcie wniosków przez 

uczniów – dyskusja / 3 min

Ćwiczenia / 5 min

Część końcowa  

Krótkie podsumowanie (z udziałem uczniów), ocena aktywności uczniów, zadanie pracy domowej. / 2 min 

Rozmowa z uczniami o tym, co było dla nich trudne, co interesujące, jak chcieliby pracować podczas kolejnych lekcji. / 2 min

Proponowane modyfikacje
1. Jeżeli  lekcji nie można odbyć w sali komputerowej i odbywamy ją w klasopracowni matematycznej, gdzie jest tylko jeden  

 komputer, podczas realizacji części badawczej należy wielu uczniów zapraszać do komputera do wykonania nawet małych  

 fragmentów konstrukcji,  natomiast cała klasa powinna uczestniczyć w dyskusji. 

2. Jeżeli czas pozwoli lub klasa jest bardzo zainteresowana tematyką, można wprowadzić kąty odpowiadające  

 i naprzemianległe – na zasadzie treści uzupełniających.

Odniesienie do podstawy programowej 
Uczeń rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe oraz korzysta z ich własności. 
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Jesteśmy jak Pitagoras – odkrywamy 
twierdzenia
temat w brzmieniu ściśle matematycznym:  
Twierdzenie Pitagorasa

dr Anna Rybak 

etap edukacyjny: szkoła podstawowa / liceum

Celem lekcji jest sformułowanie przez uczniów Twierdzenia Pitagorasa w wyniku własnej pracy badawczej prowadzonej  
zgodnie z czynnościową strategią kształcenia matematycznego.

Cele ogólne lekcji

Rozszerzenie wiadomości o trójkątach.

Wdrażanie do pracy metodą badawczą.

Kształtowanie umiejętności planowania działań niezbędnych do rozwiązania postawionego problemu.

Doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie dokonanych pomiarów i obserwacji oraz stawiania hipotez.

Kształtowanie u uczniów postawy dociekliwości, dokładności, logicznego myślenia i krytycznej oceny własnych osiągnięć 

w rozwiązywaniu problemów.

Kształcenie umiejętności dyskutowania i argumentowania (obrony własnego zdania).

Cele szczegółowe lekcji (w postaci operacyjnej) 

Po lekcji uczeń: 

– zna Twierdzenie Pitagorasa, 

– potrafi wypowiedzieć  i zapisać Twierdzenie Pitagorasa, a także wyjaśnić jego sens, 

– potrafi wykorzystać  Twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach.

W trakcie realizacji tego zajęcia uczniowie: 
– zaplanują strategię rozwiązywania problemu polegającego na poszukiwaniu związku między długościami boków  

 trójkąta prostokątnego, 

– wykonają niezbędne pomiary i obliczenia, 

– postawią hipotezę (hipotezy),  

– sformułują Twierdzenie Pitagorasa.

Metody zastosowane na lekcji 
pogadanka, metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja, prezentacja, metoda ćwiczeniowa

Formy organizacji pracy klasy
praca zbiorowa i indywidualna

Pomoce dydaktyczne
modele trójkątów prostokątnych wycięte ze sztywnego materiału, przyrządy do mierzenia długości odcinków, kalkulator,  

karta pracy, plansza ilustrująca Twierdzenie Pitagorasa w ujęciu geometrycznym – z kwadratami zbudowanymi na bokach  

trójkąta prostokątnego, animowana prezentacja dowodu Twierdzenia Pitagorasa – można pobrać z Internetu

Miejsce i czas realizacji zadania 

sala lekcyjna / 45 minut

Uwaga wstępna dla nauczyciela 
Uczniowie powinni przynieść na lekcję dosyć duże modele trójkątów prostokątnych wycięte np. z bloku technicznego, 
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przyrząd do mierzenia długości odcinków i kalkulator (przynajmniej jeden na ławkę).

Nauczyciel powinien przygotować na każdą ławkę kartę pracy: 

Przyprost. a Przyprost. b Przeciwpr. c Związek

Trójkąt 1

Trójkąt 2

W tabeli powinny być puste kolumny, ponieważ poszukiwanie związku pomiędzy długościami boków trójkąta prostokątnego 

nie przyniesie rezultatu i będzie trzeba opracować nową strategię, a w puste kolumny wpisać wyniki stosowania nowej strate-

gii. Można też przewidzieć puste wiersze na wypadek, gdyby uczniowie chcieli zbadać więcej trójkątów, np. trójkąt powstały 

z podziału kartki zeszytu przekątną.

Kluczowe działania/czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów

Czynności porządkowe, sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji – ilościowe lub jakościowe. Sprawdzenie, 

czy wszyscy uczniowie przynieśli potrzebne pomoce dydaktyczne. / 3 min

Udział w rozmowie, przypo-

minanie wcześniej zdobytych 

wiadomości.

Przypomnienie związku między 

kątami ostrymi w trójkącie pro-

stokątnym (suma ich miar jest 

równa katowi prostemu).

Krótka dyskusja na ten temat; 

prawdopodobnie zdania będą 

podzielone, więc uczniowie 

postawią różne hipotezy (kon-

kretnie dwie: związek istnieje 

lub nie istnieje)

Uczniowie uczestniczą w burzy 

mózgów, podając pomysły na 

zbadanie problemu.

Spodziewamy się, że uczniowie 

wskażą przydatność przyniesio-

nych przez siebie materiałów 

w badaniu zagadnienia.

Zainicjowanie przez nauczyciela 

rozmowy o trójkątach, ich klasy-

fikacjach i własnościach

Nauczyciel mówi: widzimy, że 

trójkąt prostokątny jest w ja-

kimś sensie szczególny; między 

jego kątami istnieje związek. 

Może więc warto sprawdzić, czy 

między jego bokami też istnie-

je jakiś związek. Gdyby istniał, 

ułatwiłoby to obliczenia w wielu 

sytuacjach praktycznych, gdzie 

mamy do czynienia z trójkątami 

prostokątnymi.

Jak myślicie, czy między  bokami 

trójkąta prostokątnego istnieje 

związek?

Jak to zbadać?

Wprowadzenie do tematu  

/ 3 min

Stworzenie sytuacji problemowej 

/ 2 min

Zainicjowanie pracy badawczej 

uczniów / 3 min
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Mierzą boki przyniesionych przez  

siebie trójkątów, nanoszą wyniki 

pomiarów w tabeli i poszukują 

związków pomiędzy długościami 

boków według własnej inwencji 

– badają sumy, różnice itp.

Uczniowie dyskutują o wynikach 

swoich badań i wnioskują, że  

nie ma związku pomiędzy 

długościami boków badanych 

trójkątów. trójkątów.

Uczniowie uczestniczą w burzy 

mózgów i generują pomysły. 

Spodziewamy się, że zauważą, 

że kwadrat zbudowany na prze-

ciwprostokątnej jest największy, 

więc może zbadać związek 

między polami kwadratów?

Uzupełniają nagłówek tabelki  

o wzory na pola kwadratów  

zbudowanych na bokach a, b  

i c, obliczają te pola i wpisują  

w odpowiednich miejscach 

wyniki obliczeń. Poszukują 

związków.

Uczniowie formułują wniosek 

(stawiają hipotezę): Między dłu-

gościami boków trójkąta prosto-

kątnego istnieje związek: suma 

pól kwadratów zbudowanych 

na przyprostokątnych jest równa 

sumie kwadratu zbudowanego 

na przeciwprostokątnej.

Obserwują animację.

Nauczyciel rozdaje karty pracy 

po jednej na ławkę i ukierun-

kowuje uczniów organizacyjnie 

poprzez wyjaśnienie, jak noto-

wać wyniki pomiarów i obliczeń 

na karcie pracy.

Pyta o wnioski.

Nie poddawajmy się. Może nale-

ży spojrzeć na problem inaczej. 

Prezentuje planszę z kwadra-

tami zbudowanymi na bokach 

trójkąta prostokątnego i stawia 

pytanie: co powiemy o widocz-

nych tutaj kwadratach?

Pyta o wnioski.

Nauczyciel chwali uczniów: 

Brawo! Odkryliście związek, 

który kilkaset lat przed naszą erą 

sformułował Pitagoras.

Podaje krótką informację  

o Pitagorasie i prezentuje dowód 

geometryczny w postaci animo-

wanej (np. https://www.youtube.

com/watch?v=WJYOum6hrPg)

Praca badawcza uczniów (wyko-

nywanie czynności konkretnych) – 

część 1. / 5 min

Wnioskowanie – postawienie  

hipotezy / 2 min

Zmiana strategii i praca badawcza 

uczniów część 2. / 5 min

Wnioskowanie – postawienie  

hipotezy / 2 min

Weryfikacja hipotezy – dowód 

Twierdzenia Pitagorasa – czynności 

wyobrażeniowe / 5 min

Formułują twierdzenie, wykonują 

w zeszytach stosowny rysunek  

i zapisują twierdzenie słownie  

i z użyciem symboli matema-

tycznych.

Prosi uczniów o sformułowanie 

Twierdzenia Pitagorasa i ewen-

tualnie „wygładza językowo” 

dbając o to, aby wyraźnie pod-

kreślić założenie i tezę. 

Sformułowanie Twierdzenia Pitago-

rasa – czynności abstrakcyjne 

/ 5 min
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Rozwiązują zadania.Podaje do rozwiązania zadania 

utrwalające.

W zadaniach powinny występo-

wać różne oznaczenia boków 

trójkąta, aby uczniowie umieli 

zastosować twierdzenie w róż-

nych kontekstach.

Ćwiczenia / 5 min

Część końcowa  

Krótkie podsumowanie (z udziałem uczniów), ocena aktywności uczniów, zadanie pracy domowej. / 3 min. 

Rozmowa z uczniami o tym, co było dla nich trudne, co interesujące, jak chcieliby pracować podczas kolejnych lekcji. / 3 min

Proponowane modyfikacje
1. Jako „materiału badawczego”, czyli trójkątów można użyć tego, co jest w klasie: znaleźć trójkąt prostokątny na kartce  

 zeszytu, okładce książki, stoliku, przy którym uczniowie siedzą, tablicy itp 

2. Pomiędzy dwoma częściami pracy badawczej uczniów zasugerowałam ingerencję nauczyciela kierującą myślenia  

 i postępowanie uczniów w nowym kierunku, ponieważ doświadczenie wskazuje, że uczniowie, nie znalazłszy prostego   

 związku pomiędzy długościami boków trójkąta, czują się zagubieni, a przecież chcemy, żeby ich praca badawcza  

 zakończyła się sukcesem. Oczywiście każdy nauczyciel może ten problem rozwiązać na swój własny sposób według  

 własnej inwencji.

Odniesienie do podstawy programowej 
Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa
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Czy z każdych trzech odcinków  
można zbudować trójkąt?
dr Anna Rybak 

etap edukacyjny: szkoła podstawowa / liceum

Celem lekcji jest sformułowanie przez uczniów nierówności trójkąta w wyniku własnej pracy badawczej prowadzonej zgodnie 
z czynnościową strategią kształcenia matematycznego.

Cele ogólne lekcji

Rozszerzenie wiadomości o trójkątach.

Wdrażanie do pracy metodą badawczą.

Kształtowanie umiejętności opracowywania strategii rozwiązywania problemu oraz realizacji tej strategii z wykorzystaniem   

narzędzi badawczych,

Kształcenie umiejętności stawiania hipotez i weryfikowania ich,

Kształcenie umiejętności dyskutowania i argumentowania (obrony własnego zdania),

Wdrażanie do kreatywnego i krytycznego myślenia.

Cele szczegółowe lekcji (w postaci operacyjnej) 

Po lekcji uczeń: 

– zna nierówność trójkąta, 

– potrafi zastosować nierówność trójkąta w zadaniach praktycznych

W trakcie realizacji tego zajęcia uczniowie: 

– postawią hipotezę stanowiącą (według nich) odpowiedź na pytanie postawione w temacie lekcji, 

– wykorzystają przyniesione przez siebie materiały (patyki różnej długości) do zweryfikowania postawionej hipotezy, 

– wyciągną wnioski z działań własnych, 

– sformułują nierówność trójkąta.

Metody zastosowane na lekcji 
pogadanka, metoda problemowa, burza mózgów, metoda praktyczna, dyskusja, metoda ćwiczeniowa

Formy organizacji pracy klasy
praca zbiorowa i indywidualna

Pomoce dydaktyczne
patyki różnej długości przyniesione przez uczniów (przynajmniej dziesięć na ucznia), zadania z podręcznika lub opracowane  

w formie karty pracy

Miejsce i czas realizacji zadania 

sala lekcyjna / 45 minut

Uwaga wstępna dla nauczyciela 
Możemy z tygodniowym wyprzedzeniem polecić dzieciom do wykonania nietypową pracę domową: zebranie dziesięciu 

lub innej zbliżonej liczby patyków w miarę prostych, o różnych długościach i przyniesienie ich na lekcję matematyki. Można 

zbierać patyki w drodze ze szkoły do domu, można w czasie wycieczki (jeśli taka ma miejsce w odpowiednim czasie). Takie 

polecenie powinno wzbudzić u dzieci zainteresowanie: do czego będą potrzebne patyki na lekcji matematyki?
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Kluczowe działania/czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów

Czynności porządkowe, sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej lekcji – ilościowe lub jakościowe.  

Sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie przynieśli zebrane przez siebie patyki / 3 min

Udział w rozmowie, podawanie 

przykładów wzorów ułożonych 

z trójkątów.

Stawiają hipotezy. Spodziewa-

my się, że uczniowie nie będą 

pewni odpowiedzi – hipotezy 

będą różne.

Uczestniczą w burzy mózgów, 

podając pomysły na zbadanie 

problemu.

Spodziewamy się, że uczniowie 

wskażą przydatność przynie-

sionych patyków w badaniu 

zagadnienia.

Wybierają trójki patyków, 

z których można ułożyć trójkąt 

i takie z których nie można 

ułożyć trójkąta. Swoje „kon-

strukcje” zostawiają na stolikach 

aż do dyskusji, w której będą 

omówione wnioski wyciągnięte 

przez uczniów.

(Ten etap lekcji odpowiada kon-

kretnym czynnościom w strate-

gii czynnościowego nauczania 

matematyki.)

Uczniowie wypowiadają się: 

można z każdych trzech paty-

ków ułożyć trójkąt czy nie?

Uczeń wypowiada się. Ucznio-

wie prezentują ułożone przez 

siebie trójkąty.

Spodziewamy się, że każdy 

uczeń znajdzie wśród swoich 

patyków trzy takie, z których 

można ułożyć trójkąt.  Jeśli 

jednak odpowiedź któregoś 

dziecka brzmi „nie”, to należy 

przyjrzeć się temu, co dziec-

ko robiło ze swoimi patykami. 

Praktycznie niemożliwe jest, 

aby wśród około dziesięciu 

Zainicjowanie przez nauczyciela 

rozmowy o trójkątach, zwłasz-

cza o ich występowaniu  

w naszym otoczeniu.

Stawia pytanie badawcze:

Czy z każdych trzech odcinków 

możemy zbudować trójkąt?

Stawia uczniom pytanie: Jak to 

sprawdzić? w nauce mówimy  

w takiej sytuacji: jak to zbadać?

Jeśli uczniowie w trakcie burzy 

mózgów nie wpadną na pomysł 

wykorzystanie patyków do ukła-

dania trójkątów i sprawdzania, 

które trójki patyków nadają się 

do tego, to nauczyciel powinien 

podpowiedzieć, że do zbadania 

zagadnienia użyjemy przyniesio-

nych materiałów. Podczas pracy 

badawczej nauczyciel obserwuje 

działania uczniów.

Pyta uczniów o wnioski i uza-

sadnienia wniosków, moderuje 

dyskusję.

Jeśli odpowiedź przynajmniej 

jednego ucznia brzmi „tak”  

to prosimy o uzasadnienie.

Jeśli odpowiedź przynajmniej 

jednego ucznia brzmi „nie” to 

rodzi się następne pytanie: Czy 

można wybrać trzy takie patyki,  

z których można ułożyć trójkąt?

Wprowadzenie do tematu  

/ 3 min

Stworzenie sytuacji problemowej   

/ 2 min

Zainicjowanie pracy badawczej 

uczniów / 3 min

Praca badawcza uczniów (wykony-

wanie czynności konkretnych)  

/ 5 min

Wyciągnięcie wniosków przez 

uczniów – dyskusja / 5 min
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patyków o różnych długościach 

nie znalazły się trzy spełniające 

warunek trójkąta. Należy upew-

nić się, czy uczeń sprawdził 

wszystkie możliwości.

Uczniowie prezentują takie trójki 

patyków.

Uczniowie zaczynają operować 

pojęciem długości w odniesieniu 

do patyków i formułują nierów-

ność trójkąta językiem potocz-

nym w odniesieniu do trójkątów 

ułożonych z patyków, ilustrując 

ją na swoich przykładach.

Spodziewamy się, że uczniowie 

odpowiedzą: odcinki.

Spodziewamy się, że uczniowie 

odpowiedzą: nie

Uczniowie formułują nierów-

ność trójkąta  posługując się 

pojęciem boku trójkąta.

Rozwiązują zadania.

Nauczyciel zadaje następne 

pytanie: Czy wśród swoich 

patyków znaleźliście trzy takie, 

z których nie można ułożyć 

trójkąta?

Najważniejsze pytanie: czym 

charakteryzują się trójki patyków, 

z których można ułożyć trójkąt, 

a czym te, z których nie można 

go ułożyć?

Nauczyciel mówi: ucząc się 

geometrii nie zawsze posługu-

jemy się przedmiotami konkret-

nymi, zwykle rysujemy figury 

geometryczne. Jaką figurę geo-

metryczną wyobrażały Wasze 

patyki?

Wróćmy więc do pytania posta-

wionego w temacie lekcji: Czy  

z każdych trzech odcinków 

można zbudować trójkąt?

Kiedy z trzech odcinków można 

zbudować trójkąt?

Podaje do rozwiązania zadania 

utrwalające.

Konstruowanie wiedzy  

matematycznej przez uczniów  

/ 3 min

Przejście do czynności wyobraże-

niowych / 5 min

Ćwiczenia / 5 min

Część końcowa  

Krótkie podsumowanie (z udziałem uczniów), ocena aktywności uczniów, zadanie pracy domowej / 3 min. 

Rozmowa z uczniami o tym, co było dla nich trudne, co interesujące, jak chcieliby pracować podczas kolejnych lekcji / 3 min

Proponowane modyfikacje
1. Można zorganizować pracę badawczą uczniów w parach. Wówczas jeden z uczniów wybiera patyki, z których można uło-

żyć trójkąt, drugi takie, z których nie można go ułożyć. 

2. Można wykorzystać do pracy badawczej program GeoGebra, ale wymaga to wcześniejszego przygotowania uczniów  

 do biegłej obsługi tego programu.

Odniesienie do podstawy programowej 
Uczeń konstruuje trójkąt o danych trzech bokach i ustala możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta
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Eksperci projektu

Joanna Stocka

Magister biologii, doktor psychologii, nauczyciel 

i coach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu 

badań naukowych, w tym z zakresu psychologii oraz 

pedeutologii i wdrażania programów nauczania.

Mirosław Łoś                

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”. 

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

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.

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”.

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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Zespół Centrum Nauki Kopernik

Beata Jurkiewicz

koordynator ds. merytorycznych

Magdalena Puczko

koordynator ds. projektów edukacyjno-badawczych

Angelika Ochendowska

koordynator ds. szkoleń

Dorota Wieluńska

redaktor, koordynator promocji

Urszula Matusiak / Agnieszka Redzisz

koordynator sieciowania

Katarzyna Zdybel / Kamil Wachol

asystent projektu

Zespół redakcyjny niniejszej publikacji

Dorota Wieluńska

Angelika Ochendowska

Beata Jurkiewicz

Kamil Wachol

Opiekunowie szkół

Monika Mazurek

Magdalena Blicharska

Magda Kuran

Agnieszka Leśny

Alicja Rygier

Jacek Rosiński

Jacek Walawender

Paweł Jaskólski

Łukasz Mędrzycki
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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



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Mapa poglądowa na podstawie: Aotearoa, CC BY-SA 4.0, Wikimedia 
Commons

M.st. Warszawa

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Miasto Otwock

Miasto Żyrardów

Miasto Kobyłka

Gmina Lesznowola

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.




