
NAUKOWIEC 

kl.IV-VIII 

Zadania obowiązkowe: 

1. Wyjaśnienie wielu procesów przemysłowych wymaga wiedzy z chemii. Wybierz 

jeden z procesów, które prowadzą do produkcji ważnych surowców (np. destylacja 

ropy naftowej, produkcja papieru, produkcja szkła, wytop metali z rud, odsalanie 

wody lub inny) i opracuj plakat lub prezentację ilustrujący wybrany proces. 

2. Przygotuj gazetkę ścienną lub plakat na temat budowy, właściwości, występowania  

i zastosowania wybranej przez Ciebie grupy pierwiastków (lub pierwiastka). 

3. Elektromagnes – Wykonaj elektromagnes i zademonstruj jego działanie. Przygotuj 

gazetkę ścienną lub plakat zawierający udokumentowany proces tworzenia 

elektromagnesu i czytelną instrukcję. 

4. Budowa materii – Zaprojektuj szereg doświadczeń pomocnych przy omawianiu teorii 

kinetyczno-molekularnej budowy materii. Przeprowadź je w domu, udokumentuj  

i przygotuj gazetkę ścienną lub plakat. 

Zadania do wyboru: 

1. Przygotuj prezentację na temat substancji chemicznych powszechnie 

wykorzystywanych w domu (w kuchni – do gotowania, pieczenia, środki czystości,  

w warsztacie, w ogrodzie). Przedstaw mechanizm ich działania.  

2. Przeprowadź wywiad z osobą pracującą jako chemik w zakładzie przemysłowym, na 

uczelni wyższej lub posiadającą takie wykształcenie. Dowiedz się na czym polega 

praca chemika, zapytaj o plusy i minusy tego zawodu. Wywiad możesz przedstawić  

w formie audio, wideo lub jako tekst. 

3. Przygotuj prezentację na temat historii wybranego odkrycia. Rozpocznij od dawnych 

czasów i zaprezentuj postęp w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Swoją pracę 

przedstaw w formie prezentacji multimedialnej, plakatu lub gazetki ściennej. 

4. Energetyka jądrowa jest jedną z metod wytwarzania energii. W elektrowniach 

atomowych do wyprodukowania dużych ilości energii wystarczy niewielka ilość 

radioaktywnego izotopu. Jednak zjawisko rozszczepienia atomu może mieć również 

negatywne zastosowanie. Dowiedz się na czym polega to zjawisko oraz jak pracuje 

elektrownia atomowa. Przeprowadź dyskusję z osobami dorosłymi w Twojej rodzinie 

na temat energetyki jądrowej. Przedstaw sprawozdanie ze swojej pracy i wystąp przed 

klasą w roli eksperta.  

5. Przygotuj prezentację multimedialną, plakat lub gazetkę ścienną na temat prac 

wybranego polskiego chemika (np. Ignacy Łukaszewicz, Ignacy Mościcki, Jędrzej 

Śniadecki, Wojciech Świętosławski, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, 

Kazimierz Fajans) lub na temat badań wybranego noblisty w dziedzinie chemii  

z ostatnich 15-20 lat. Przedstaw jego sylwetkę i zarys prac badawczych, jakie 

prowadził. 



6. Polscy fizycy – Przygotuj plakat na temat prac wybranego polskiego fizyka. 

Przedstaw jego sylwetkę i zarys prac badawczych, jakie prowadził. 

7. Ekstremalne ciśnienia – Przygotuj plakat na temat wpływu ekstremalnych ciśnień 

(głębiny morskie, wysoko w górach) na zdrowie i życie człowieka.  

8. Oglądamy dźwięki – Zaprojektuj doświadczenia pozwalające na obserwację 

dźwięków. Skorzystaj z aplikacji pełniącej funkcję oscyloskopu (np. Audio Frequency 

Counter – aplikacja na telefony z systemem Android). 

9. Czy kompas zawsze wskazuje północ? Przeprowadź doświadczenia, które pozwolą 

udzielić odpowiedzi na pytanie zadane w tytule. Przeprowadź je w domu, 

udokumentuj i przygotuj gazetkę ścienną lub plakat. 

10. Ile kosztuje prąd? Zrób spis urządzeń wykorzystujących energię elektryczną w Twoim 

mieszkaniu, oszacuj przez jaki czas w ciągu miesiąca są one podłączone do prądu, 

następnie oblicz miesięczne zużycie energii elektrycznej. Dowiedz się jaka jest cena  

1 kWh energii elektrycznej i oszacuj miesięczne wydatki na prąd. Przygotuj gazetkę 

ścienną lub plakat opisującą cały proces. 

 


