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       Szkoła ponadpodstawowa  
- poziom rozszerzony 

Astronomia 

 

 

Materiały: 

 Prezentacje (Rozwój poglądów na budowę Wszechświata.pptx, Powstanie 

materialnego świata.pptx);  

 Scenariusze zajęć (Scenariusz 1 i 2.pdf, Scenariusz 3.pdf, Scenariusz 4.pdf);    

 Karty pracy (Aniołki_karty pracy.pdf); 

 Test końcowy i ewaluacja (Aniołki_test.pdf, Aniołki_ewaluacja.pdf). 

 

Opis idei: 

 Zajęcia warsztatowe do wykorzystania na zajęciach fizyki, geografii, przyrody  

i informatyki. Uczniowie zapoznają się z metodami pomiarowymi, oraz samodzielnie obliczą 

obwód Ziemi korzystając ze współrzędnych GPS oraz odległości między miastami, Zastosują 

metodę triangulacji do pomiaru odległości od wyznaczonego obiektu oraz sprawdzą 

rachunkowo poprawność pomiaru i zastanowią się nad przyczynami błędów pomiarowych. 

Za pomocą programu GeoGebra wykreślą możliwe trajektorie punktu materialnego w polu 

grawitacyjnym. Zajęcia zakończą się krótkim testem z wykorzystaniem aplikacji Kahoot! 
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Cele ogólne: 

 wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu 
zjawisk występujących we Wszechświecie, 

 rozwiązywanie zadań obliczeniowych przy 
pomocy technik multimedialnych, 

 przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie 
wniosków z otrzymanych wyników, 

 budowa prostych modeli fizycznych  
i matematycznych do opisu zjawisk, 

 wykorzystywanie komputera oraz programów  
i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy  
i umiejętności z różnych dziedzin, 

 kształcenie umiejętności pracy w zespole jako 
jednej z najbardziej poszukiwanych przez 
pracodawców kompetencji praktycznych. 
 

Cele szczegółowe: 
 zainspirowanie kosmologią, rozszerzaniem się 

Wszechświata, jego wiekiem i dalszymi losami, 

 pobudzenie do kreatywnego myślenia 
związanego ze zjawiskiem oddalania się galaktyk, 

 zapoznanie ze sposobami pomiaru odległości  
w kosmosie oraz ich jednostkami, 

 zapoznanie z prawem Hubble’a i wielkościami  
w nim występującymi, 

 zachęceni do poznawania tajemnic związanych  
z gęstością materii, 

 zapoznani ze sposobami obliczania wieku 
Wszechświata, 

 nabycie umiejętności obliczania odległości we 
Wszechświecie, 

 pobudzenie do wyobraźni i symulacji dalszych 
losów Wszechświata, 

 zainspirowanie do rozważań nad możliwością 
życia poza Ziemią.

Cele z odniesieniem do podstawy 
programowej fizyki  

Fizyka 
posługiwanie się nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi w celu 
poznawania i opisywania zjawisk, 

łączenia różnorodnych informacji i technik 
doświadczalnych, 

 kształtowanie podstaw rozumowania 
naukowego obejmującego rozpoznawanie 

zagadnień naukowych, wyjaśnianie zjawisk 
fizycznych w sposób naukowy, 

interpretowanie oraz wykorzystywanie 
wyników i dowodów naukowych, 
zasady wyznaczania odległości we 
Wszechświecie, budowa Galaktyk, 

opis Wielkiego Wybuchu i rozszerzania się 
Wszechświata. 

 
Cele z odniesieniem do innych 

przedmiotów  
Geografia 

pozyskiwanie, przetwarzanie  
i prezentowanie informacji na podstawie 
różnych źródeł informacji geograficznej 

Chemia 
reakcje termojądrowe, wyznaczanie gęstości, 

Informatyka 
wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, 
przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, 

gromadzenie w tabeli arkusza kalkulacyjnego, 
wykorzystywanie komputera oraz programów 
edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych 

dziedzin 
Matematyka 

budowanie modeli matematycznych, 
używanie języka matematycznego do opisu 

rozumowania i interpretacji wyniku, sprawne 
wykonywanie obliczeń matematycznych z 
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, 

wykreślanie krzywych stożkowych. 
Historia 

rozwój myśli na rozwój Wszechświata i 
postępu naukowego od czasów 
pradawnych do współczesności 


