
 

02.04.2020 

1  45 min 

Lekcja 3. Telegraf, telefon, radio… co jeszcze przed nami? 

 Hasło programowe: 

Wynalazki, które zmieniły świat. 

 

 Zakres treści: 

Przebieg procesu dokonywania odkryć i wynalazków. Historyczne i ekonomiczne 

uwarunkowania odkryć naukowych. Znaczenie naukowe, społeczne oraz ekonomiczne 

wybranych odkryć i wynalazków. Podobieństwa i różnice w zasadzie przekazywania 

informacji przy użyciu radia, telefonu i telegrafu. 

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja najważniejszych zastosowań praktycznych osiągnięć nauki. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia: odkrycie i wynalazek. 

B – Uczeń: 

 na wybranym przykładzie opisuje tło historyczne i warunki ekonomiczne dokonania 

odkrycia lub wynalazku, w tym telefonu, telegrafu i radia. 

 

Umiejętności 

C – Uczeń:  

 wyszukuje informacje na temat najważniejszych odkryć i wynalazków, w tym radia, 

telegrafu i telefonu. 

 analizuje odkrycia i wynalazki, w tym telefon, telegraf i radio, pod kątem naukowym, 

społecznym i gospodarczym, 

 opracowuje i przedstawia tematyczną prezentację multimedialną. 

D – Uczeń: 

 dokonuje oceny znaczenia odkryć i wynalazków, np. telefonu, telegrafu lub radia, 

 dokonuje oceny wpływu czynników związanych ze sposobami przekazywania 

informacji na rozwój współczesnej nauki i technologii. 

 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. Poprawność językowa  

i merytoryczna prezentowanych sądów i przemyśleń. Odpowiedzialność  

za współpracę w grupie i aktywność.  

 

 

Scenariusz lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika i Kart 
pracy ucznia 

 



 

 

 

 

 

Podręcznik,  

Wynalazki, które zmieniły świat 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Wynalazki, które zmieniły świat, 

s. 8 

 

 Metody: 

Pogadanka, prezentacja multimedialna, burza mózgów. 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Wynalazki, które zmieniły świat.  

2. Karta pracy ucznia Wynalazki, które zmieniły świat z Kart pracy 

ucznia. Przyroda. Fizyka–chemia.  

3. Komputer z dostępem do internetu. 

4. Rzutnik multimedialny. 

5.  Encyklopedia fizyki.  

6. Szary papier i kolorowe pisaki (dla każdej grupy w innym 

kolorze). 

7. Slajd z napisem Bez jakich przyrządów nie wyobrażam sobie 

życia, czyli niezbędnik człowieka XXI wieku. 

8. Kartka z napisem „telefon”, kartka z napisem „radio”, kartka  

z napisem „telegraf”, kartka ze znakiem zapytania. 

 

 Przebieg lekcji: 

 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel dzieli klasę na pięcioosobowe grupy. Uczniowie 

otrzymują arkusze szarego papieru i pisaki. 

3. Nauczyciel wyświetla slajd z napisem: Bez jakich przyrządów 

nie wyobrażam sobie życia, czyli niezbędnik człowieka XXI 

wieku. 

4. Uczniowie w ciągu 5 min zapisują na arkuszach wszystkie 

pomysły. 

5. Podsumowaniem zadania jest utworzona z pomysłów uczniów 

lista dziesięciu przyrządów stanowiących „Niezbędnik człowieka 

XXI wieku” 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. 

2. Zapisuje na tablicy słowa: telefon, radio, telegraf oraz pytajnik: 

?. Liderzy grup losują kartki z tymi samymi słowami lub 

znakiem zapytania. 

3. Korzystając z różnych źródeł informacji (podręcznik, internet, 

encyklopedia fizyki itp.), uczniowie w ciągu 15 min mają 

wyszukać na temat wylosowanego wynalazku następujące 

informacje:  



 

 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Wynalazki, które zmieniły świat, 

s. 9 

 

 

 

 

 

 tło historyczne wynalazku, 

 znaczenie naukowe, społeczne i ekonomiczne wynalazku. 

Grupa, która wylosowała kartkę ze znakiem zapytania, 

wyszukuje informacje na temat dowolnego wynalazku (innego 

niż telefon, radio i telegraf), który członkowie grupy uznają  

za najważniejszy. 

4. Liderzy grup prezentują wyniki pracy. 

5. Nauczyciel na bieżąco uzupełnia i podsumowuje wiadomości. 

 

Faza podsumowująca  

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

2. Zadanie pracy domowej:  

 zapoznanie się z tekstem źródłowym z karty pracy 

Wynalazki, które zmieniły świat i rozwiązanie zadań 1.–3.,  

s. 9, 

 dla chętnych: opracowanie prezentacji multimedialnej 

Historia telewizji. 

3. Nauczyciel poleca wybranym uczniom przygotowanie na 

następną lekcję prezentacji multimedialnej Budowa oraz zasady 

działania silników parowych, spalinowych i elektrycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06.04.2020 

1  45 min 

Lekcja 4. Od turbiny Herona z Aleksandrii do wysokowydajnych silników 

cieplnych i elektrycznych 

 Hasło programowe: 

Wynalazki, które zmieniły świat. 

 

 Zakres treści: 

Uwarunkowania historyczne, gospodarcze oraz społeczne odkrycia silników parowych, 

spalinowych i elektrycznych. Budowa i zasada działania silników parowych, spalinowych 

oraz elektrycznych. Obszary ekonomicznego wykorzystania różnego rodzaju silników. 

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja najważniejszych zastosowań praktycznych różnego rodzaju silników. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia: silnik parowy, silnik spalinowy, silnik elektryczny. 

B – Uczeń: 

 na przykładzie wybranego silnika opisuje tło historyczne i warunki ekonomiczne 

dokonania wynalazku. 

 

Umiejętności 

C – Uczeń:  

 wyszukuje informacje na temat budowy i zasad działania różnych rodzajów silników, 

 analizując budowę i zasadę działania różnego typu silników, wskazuje obszary ich 

ekonomicznego wykorzystania, 

 opracowuje i przedstawia tematyczną mapę mentalną, 

 opracowuje i przedstawia tematyczną prezentację multimedialną. 

D – Uczeń: 

 dokonuje oceny i uzasadnia wybór obszarów najbardziej ekonomicznego 

wykorzystania silników, 

 analizując czynniki przyrodnicze środowiska, potrafi wskazać kierunki rozwoju nauki 

związanej z napędami wykorzystywanymi w przemyśle. 

 

 

 

Scenariusz lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia, Multiboxa 

 



 

 

 

 

 

Podręcznik,  

Wynalazki, które zmieniły świat 

 

 

Multibox, 

Bania Herona 

 

Multibox, 

Maszyna parowa 

 

 

 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. 

Poprawność językowa i merytoryczna prezentowanych sądów  

i przemyśleń. Odpowiedzialność za współpracę w grupie i aktywność.  

 

 Metody: 

Pogadanka, prezentacja multimedialna, mapa mentalna. 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Wynalazki, które zmieniły świat.  

2. Karta pracy ucznia Wynalazki, które zmieniły świat z Kart pracy 

ucznia. Przyroda. Fizyka–chemia.  

3. Multibox. 

4. Infografika Historia projektorów na infografice: od roku 1420 

do dzisiaj ze strony 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78002485/PicoPix/ig_prj_5.png. 

5. Komputer z dostępem do internetu. 

6. Rzutnik multimedialny.  

7. Szary papier i kolorowe pisaki. 

 

 Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel w formie pogadanki przedstawia historię 

wynalezienia pierwszego silnika parowego, tzw. bani Herona 

(140 r. p.n.e.), korzystając z ilustracji w Multiboxie: Bania 

Herona i Maszyna parowa. 

 

Faza realizacyjna 

Część I 

1. Uczniowie, którzy przygotowali prezentację multimedialną pt. 

Budowa i zasada działania silnika parowego, spalinowego  

i elektrycznego, prezentują wyniki swojej pracy. 

2. Nauczyciel na bieżąco uzupełnia i podsumowuje wiadomości. 

Część II 

3. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. 

4. Wyjaśnia, czym jest mapa mentalna. 

5. Rozdaje uczniom arkusze papieru oraz pisaki i poleca wykonanie 

mapy mentalnej zatytułowanej Wynalazki tworzą wynalazki. 



 

Podaje uczniom definicję wynalazku (załącznik nr 1) i wyświetla Historię projektorów 

na infografice: od roku 1420 do dzisiaj.  

6. Liderzy grup prezentują wyniki pracy. 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

2. Zadanie pracy domowej:  

 rozwiązanie zadań 7. i 8. z Kart pracy ucznia, s. 10. 

3. Nauczyciel poleca wybranym uczniom przygotowanie na następną lekcję prezentacji 

multimedialnej Podobieństwa i różnice między światłem lasera i żarówki. 

 

 
Opracowała Ewa Jakubowska 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 1  

Wynalazek
*
 – rozwiązanie problemu, które w ocenie twórcy jest nowe. W systemie prawa 

brak definicji pojęcia „wynalazek”. Ustawa Prawo własności przemysłowej definiuje jedynie 

szczególne kryteria, które musi posiadać wynalazek, aby mógł zostać udzielony na niego 

patent. Zgodnie z ustawą: patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki,  

na wynalazki, które są nowe (nie są częścią stanu techniki), posiadają poziom wynalazczy  

(nie wynikają dla wynalazcy w sposób oczywisty ze stanu techniki) i nadają się do 

przemysłowego stosowania. Za pierwsze wynalazki przyjmuje się narzędzia, które powstały 

około 1,7 mln lat temu. 

                                                           
* http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek

