
                               23.04.2020 

2  45 min 

Lekcje 7. i 8   Temat:. Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku

   

 Hasło programowe: 

Technologie współczesne i przyszłości. 

 

 Zakres treści: 

Budowa, zasada działania i zastosowanie półprzewodnika, diody i tranzystora.  

Zmiany właściwości ciekłych kryształów pod wpływem pola elektrycznego.  

Zjawisko nadprzewodnictwa. Zastosowanie zmian właściwości ciekłych kryształów  

pod wpływem pola elektrycznego 

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja najważniejszych zastosowań praktycznych osiągnięć nauki. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia: półprzewodnik, dioda, tranzystor, ciekły kryształ, 

nadprzewodnictwo. 

B – Uczeń: 

 przedstawia zasadę działania wybranego elementu współczesnej elektroniki. 

Umiejętności 

C – Uczeń: 

 wyszukuje informacje na temat budowy i zasady działania półprzewodników, diod  

i tranzystorów, 

 wyszukuje informacje na temat ciekłych kryształów i zmian ich właściwości pod 

wpływem pola elektrycznego. 

D – Uczeń: 

 wyjaśnia właściwości ciekłych kryształów i zastosowania zmian ich właściwości pod 

wpływem pola elektrycznego, 

 opisuje zastosowanie elementów elektronicznych we współcześnie używanych 

przedmiotach. 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. Poprawność językowa  

i merytoryczna prezentowanych własnych sądów i przemyśleń. Odpowiedzialność  

za współpracę w grupie i aktywność. 

 

 Metody: 

Scenariusze lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia, Multiboxa 

 



 

 

Podręcznik,  

Technologie współczesne  

i przyszłości 

 

Karty pracy ucznia,  

Technologie współczesne  

i przyszłości, s. 16 

Karty pracy ucznia,  

Technologie współczesne  

i przyszłości, s. 17 

 

Pogadanka, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, mapa mentalna. 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Technologie współczesne i przyszłości. 

2. Karta pracy Technologie współczesne i przyszłości z Kart pracy 

ucznia. Przyroda. Fizyka–chemia. 

3. Multibox. 

4. Filmy: Fantastyka w laboratorium – Wszechświat równoległy  

ze strony http://www.youtube.com/watch?v=xnnGr2cTh04; 

Krzemowa Dolina ze strony 

http://www.youtube.com/watch?v=p65-pC_2yZA; 

Projektowanie układów scalonych ze strony 

http://www.youtube.com/watch?v=dZOJ2KvFQ7w; 

Technologia przyszłości według Microsoftu ze strony 

http://www.youtube.com/watch?v=Bni1lTMuTpg. 

5. Komputer z dostępem do internetu. 

6. Rzutnik multimedialny. 

7. Arkusze szarego papieru. 

8. Schemat mapy mentalnej (załącznik nr 1). 

9. Zdjęcia naukowców dla każdej grupy (załącznik nr 2). 

10. Kilka kompletów kartek w dwóch kolorach, np. jedna żółta i pięć 

niebieskich (lub w dowolnych innych kolorach, ale takich 

samych dla wszystkich grup). 

 

 Przebieg lekcji pierwszej: 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel wyświetla uczniom dziewięciominutowy film  

z pogranicza nauki i science fiction: Fantastyka w laboratorium 

– Wszechświat równoległy  

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na pięcioosobowe grupy.  

2. Nauczyciel wyświetla na ekranie lub pokazuje schemat mapy 

mentalnej (załącznik nr 1) i objaśnia zasady pracy. 

3. Każda z grup otrzymuje:  

 arkusze szarego papieru i kolorowe kartki: jedną żółtą  

i pięć kartek niebieskich, 

http://www.youtube.com/watch?v=xnnGr2cTh04
http://www.youtube.com/watch?v=p65-pC_2yZA
http://www.youtube.com/watch?v=dZOJ2KvFQ7w
http://www.youtube.com/watch?v=Bni1lTMuTpg
http://www.youtube.com/watch?v=Bni1lTMuTpg
http://www.youtube.com/watch?v=xnnGr2cTh04


 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Technologie współczesne  

i przyszłości, s. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multibox, Technologie 

współczesne i przyszłości, 

Dioda 

LED

Multibox, Technologie 

współczesne i przyszłości, 

Polaryzacja złącza p-

n

Multibox, Technologie 

współczesne i przyszłości, 

Tranzystory npn i 

pnp

Karty pracy ucznia,  

Technologie współczesne  

i przyszłości, s. 

18

 

 zdjęcia naukowców, które mogą być pomocne do 

odpowiedzi na pytanie z mapy mentalnej (załącznik  

nr 2). 

4. Uczniowie w ciągu 10 min zapisują na arkuszach swoje 

skojarzenia i pomysły. 

5. Liderzy grup prezentują wyniki pracy. 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

2. Zadanie pracy domowej: zapoznanie się z tekstem źródłowym  

z Kart pracy ucznia, s. 16, i rozwiązanie zadania 3. i 4., s. 17. 

3. Nauczyciel poleca wybranym uczniom przygotowanie 

prezentacji pt. MEMS – półprzewodnikowe mikromaszyny lub 

Elementy współczesnej elektroniki. Uczniowie ci nie muszą 

rozwiązywać zadań domowych. 

 

 

 8 Temat: Praca z kartą pracy Technologie współczesne i 

przyszłości                                                                   27.04.2020 

 Przebieg lekcji drugiej:  

Faza wprowadzająca 

11. Czynności organizacyjne. 

12. Prezentacja rozwiązania zadań opracowywanych przez uczniów 

w ramach pracy domowej. 

13. Nauczyciel jako podsumowanie wyświetla film pt. Krzemowa 

Dolina (cz. 1.).  

 

Faza realizacyjna 

1. Uczniowie, którzy przygotowali prezentację multimedialną 

Elementy współczesnej elektroniki, prezentują wyniki pracy. 

Nauczyciel na bieżąco uzupełnia informacje i zwraca uwagę 

uczniów na informacje najistotniejsze. W ramach uzupełniania 

wiadomości nauczyciel może wyświetlić animacje z Multiboxa: 

Dioda LED, Polaryzacja złącza p-n i Tranzystory npn i pnp. 

2. Uczniowie, którzy opracowywali materiał dotyczący technologii 

MEMS, prezentują wyniki pracy. Nauczyciel na bieżąco 

uzupełnia informacje i zwraca uwagę uczniów na najważniejsze 

informacje.  

3. Nauczyciel w formie pogadanki przestawia uczniom temat Ciekłe 

kryształy. 

4. Nauczyciel prezentuje czterominutowy film pt. Projektowanie 

układów scalonych. 

 

Faza podsumowująca  



1. Nauczyciel wyświetla film pt. Technologia przyszłości według Microsoftu. 

2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

3. Zadanie pracy domowej: 

 rozwiązanie zadań 5.–7. z Kart pracy ucznia, s. 18, 

 dla chętnych: napisanie rozprawki na temat: Jak rozumiesz stwierdzenie R.P. 

Feynmana –„Tam na dole jest dużo miejsca”? 

4. Nauczyciel poleca wybranym parom uczniowskim przygotowanie prezentacji 

multimedialnych pt. Jak działa zegar słoneczny? oraz Kalendarze na świecie wczoraj  

i dziś. 
  Opracowała Ewa Jakubowska 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Bni1lTMuTpg


5.  

 

Załącznik nr 1. Schemat mapy mentalnej 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2. Naukowcy w swoich laboratoriach 

 

A. Michael Faraday
1
. 

B. Maria Skłodowska-Curie
2
. 

C. Współczesny naukowiec
3
. 
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