
NAUKOWIEC 

KLASY IV – VIII 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE: 

1. Czy kompas zawsze wskazuje północ? Wybierz doświadczenia, które pozwolą 

udzielić odpowiedzi na to pytanie. Przeprowadź je w domu, udokumentuj i przygotuj 

gazetkę ścienną lub plakat. Zademonstruj doświadczenia przed klasą. 

2. Przygotuj plakat na temat prac wybranego polskiego fizyka. Przedstaw przed klasą 

jego sylwetkę i zarys prac badawczych, jakie prowadził. 

3. Przygotuj prezentację multimedialną, którą wygłosisz przed klasą na temat procesów 

uzdatniania wody i usuwania z niej zanieczyszczeń (np. sedymentacja, koagulacja, 

filtracja, napowietrzanie). 

4. Przygotuj plakat na temat budowy, właściwości, występowania i zastosowania 

wybranego pierwiastka. 

 

ZADANIA DO WYBORU: 

1. Przygotuj plakat ukazujący dobre i złe strony zastosowania chemii w życiu 

codziennym. 

2. Przygotuj plakat na temat wybranego polskiego chemika. Przedstaw jego sylwetkę  

i zarys prac badawczych, jakie prowadził. 

3. Przygotuj prezentację multimedialną, którą wygłosisz przed klasą na temat 

zastosowania chemii w kryminalistyce. 

4. Nagraj filmik z doświadczeniami przedstawiającymi różne sposoby rozdzielania 

mieszanin, w tym rozdzielanie za pomocą chromatografii. 

5. Przygotuj planszę (mapę myśli/plakat) na temat powietrza i jego składników. 

Uwzględnij jego zanieczyszczenia. 

6. Wykonaj elektromagnes i zademonstruj jego działanie. Przygotuj gazetkę ścienną  

lub plakat zawierający udokumentowany proces tworzenia elektromagnesu i czytelną 

instrukcję. Zademonstruj zasadę działania i omów proces konstrukcji przed klasą. 



7. Zaprojektuj szereg doświadczeń pomocnych przy omawianiu teorii kinetyczno  

– molekularnej budowy materii. Przeprowadź je w domu, udokumentuj i przygotuj 

gazetkę ścienną lub plakat. 

8. Przygotuj plakat na temat wpływu ekstremalnych ciśnień (głębiny morskie, wysoko  

w górach) na zdrowie i życie człowieka. 

9. Zaprojektuj doświadczenia pozwalające na obserwację dźwięków. Skorzystaj  

z aplikacji pełniącej funkcję oscyloskopu (np. Audio Frequency Counter – aplikacja 

na telefony z systemem Android). 

10. 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. Które urządzenie jest najbardziej kosztowne  

w eksploatacji? 


