
 
 

16.04.2020 

2  45 min 

Lekcje 5. Energia – od Słońca do żarówki 16.04.2020 

6. Czy słowo światło zawsze oznacza to samo? 20.04.2020 

 Hasło programowe: 

Energia – od Słońca do żarówki. 

 

 Zakres treści: 

Termiczne i nietermiczne źródła światła. Energia słoneczna. Światło lasera. Widma 

wybranych naturalnych i sztucznych źródeł światła. 

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja najważniejszych zastosowań praktycznych osiągnięć nauki. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia: termiczne i nietermiczne źródło światła. 

B – Uczeń: 

 podaje przykłady termicznych i nietermicznych źródeł światła. 

 

Umiejętności 

C – Uczeń: 

 wyszukuje informacje na temat naturalnych i sztucznych źródeł światła, 

 wyszukuje informacje na temat właściwości światła płomienia, żarówki i lasera, 

 wyszukuje informacje na temat cech charakterystycznych energii słonecznej,  

 planuje i wykonuje zaplanowane doświadczenie. 

D – Uczeń: 

 porównuje, wykazując podobieństwa i różnice, światła: płomienia, żarówki i lasera, 

 analizując cechy światła lasera, wskazuje obszary jego wykorzystania. 

 

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, praca z tekstem, doświadczenie uczniowskie, prezentacja multimedialna, burza 

mózgów. 

Scenariusze lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia, Multiboxa 

 



 
 

 

 

Podręcznik,  

Energia –od Słońca  

do żarówki 

 

Multibox, Energia – 

od Słońca do żarówki, 

Energia słoneczna 

 
Karty pracy ucznia,  

Energia – od Słońca  

do żarówki, s. 12 

 

 Formy pracy: 

Praca indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Energia – od Słońca do żarówki. 

2. Karta pracy Energia od Słońca do żarówki z Kart pracy ucznia. 

Przyroda. Fizyka–chemia. 

3. Multibox. 

4. Komputery. 

5. Rzutnik multimedialny. 

6. Kolorowe kartki samoprzylepne (dla każdej grupy inny kolor). 

7. Źródła światła: świeczka, żarówka tradycyjna, świetlówka. 

8. Aparat fotograficzny. 

 

 Przebieg lekcji pierwszej: 

Uwaga: Podział materiału na poszczególne lekcje przedstawiony  

w scenariuszu może być przez nauczyciela zmieniony. Ważne jest 

jedynie to, aby podsumowanie zajęć realizowane na drugiej lekcji 

stanowiło całościowe podsumowanie tematu. 

 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel omawia w formie pogadanki historię źródeł światła 

wykorzystywanych przez człowieka i wyświetla z Multiboxa 

film pt. Energia słoneczna. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel lub uczeń przygotowuje tablicę według poniższego 

wzoru. – proszę o wpisanie do zeszytu i wypełnienie 

2. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Poleca uczniom 

wyszukanie informacji na temat definicji i przykładów 

następujących źródeł światła: 

 grupa 1 – źródła termiczne, - Jmroz 

 grupa 2 – źródła nietermiczne, - Ciesielska 



 
 

 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Energia – od Słońca  

do żarówki, s. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 grupa 3 – źródła naturalne, - Marek 

 grupa 4 – źródła sztuczne. - Kowalczyk 

3. Uczniowie otrzymują kartki samoprzylepne w czterech kolorach 

i zapisują na nich przykładowe źródła światła, zaliczane do 

wylosowanego rodzaju (jeden przykład na jednej kartce). 

4. Liderzy grup, po zakończeniu pracy w grupach, przyklejają 

kartki z nazwami źródeł światła w odpowiednim prostokącie,  

po czym podają definicje tych źródeł światła. Nauczyciel, 

sprawdzając prawidłowość merytoryczną, zwraca uwagę na 

źródła, które mogą znajdować się w dwóch prostokątach 

jednocześnie, i poleca umieszczać je na granicy prostokątów. 

5. Jednocześnie nauczyciel (lub wybrany uczeń) szczegółowo 

omawia kolejne źródła światła przedstawiane przez uczniów. 

6. Uczniowie prezentują przygotowaną uprzednio prezentację 

multimedialną Podobieństwa i różnice światła lasera i żarówki. 

7. Nauczyciel na bieżąco uzupełnia i podsumowuje wiadomości. 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

2. Zadanie pracy domowej: zadania 4., 5. i 7. z Kart pracy ucznia, 

s. 12. 

3. Nauczyciel poleca wybranym uczniom przyniesienie na kolejną 

lekcję następujących materiałów:  

 zestaw 1 – arkusz ciemnego papieru, nożyczki, płyta CD, 

 zestaw 2 – tuba tekturowa, cienka tektura, płyta CD 

pozbawiona wierzchniej warstwy farby zgodnie  

z instrukcją zawartą w załączniku do lekcji, taśma 

klejąca, nożyczki, nóż do cięcia papieru, ołówek, linijka. 

 

 Lekcja 6.: Czy słowo światło zawsze oznacza to 

samo?         20.04.2020 

 Przebieg lekcji drugiej: 

Przed przystąpieniem do lekcji nauczyciel przygotowuje: świeczkę, 

żarówkę tradycyjną, świetlówkę i aparat fotograficzny. 

 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Prezentacja rozwiązania zadań opracowywanych przez uczniów 

w ramach pracy domowej. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. 



 
 

 

 

 

Podręcznik,  

Energia – od Słońca  

do żarówki,  

Pytania i zadania 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liderzy grup losują opisy zadań 1.–4., dołączone do scenariusza.  

3. W trakcie pracy uczniów nauczyciel kontroluje ich postępy  

i udziela potrzebnej pomocy. Szczególnie dotyczy to grupy 

wykonującej zadanie 4. 

4. Liderzy grup prezentują pozostałym uczniom teoretyczne  

i doświadczalne wyniki pracy. 

5. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i uzupełnia 

wiadomości. 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel poleca uczniom, aby w grupach, w których 

pracowali, przeprowadzili pięciominutową burzę mózgów na 

temat Jak Słońce może nam pomóc obniżyć rachunek za prąd. 

Informuje też uczniów, że liderzy grup powinni opracować 

zebrane pomysły w ramach pracy domowej i przedstawić je na 

początku następnej lekcji. 

2. Nauczyciel poleca pozostałym uczniom rozwiązanie zadania 8.  

z Kart pracy ucznia, s. 14, i zadania 2. z podręcznika, temat 

Energia – od Słońca do żarówki. 

 
Opracowała Ewa Jakubowska 



 
 

Załącznik nr 1 

 

Zadanie 1. 

Wykonaj opisane w podręczniku doświadczenie 2. Opracuj w dowolnej formie wyniki 

doświadczenia i przedstaw pozostałym uczniom wnioski. Wykonaj zdjęcia otrzymywanych 

widm różnych źródeł światła. 

 

 
 

Zadanie 2. 

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, rozwiąż zadania 3. i 4. z podręcznika, temat 

Energia – od Słońca do żarówki. 

 

 
 

Zadanie 3. 

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, opisz powstawanie widm emisyjnych  

i absorpcyjnych pierwiastków. 

 

 
 

Zadanie 4. 

Przeczytaj artykuł Dagmary Sokołowskiej Widma wokół nas – zabawa ze spektroskopem
1
. 

Zbuduj, według podanej w nim instrukcji, domowy spektroskop. Przeprowadź obserwację 

widm różnych źródeł światła i wykonaj ich zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://www2.if.uj.edu.pl/Foton/99/pdf/15%20widma-spektroskop%20domowy.pdf 

http://www2.if.uj.edu.pl/Foton/99/pdf/15%20widma-spektroskop%20domowy.pdf


 
 

 

 

 
  



 
 

 

  



 
 

 


