LEKCJE POKAZOWE W INSTYTUCIE FIZYKI
2019/2020
Serdecznie zapraszamy
nauczycieli z grupami uczniów szkół podstawowych i średnich na lekcje pokazowe z Fizyki
organizowane przez
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapraszamy do wcześniejszego uzgadniania terminów wizyt w Instytucie Fizyki PAN z panią
Anną Drzazgą, która prowadzi sekretariat akcji,

tel. 22 843 68 61, e-mail: adrzazga@ifpan.edu.pl
W bieżącym semestrze proponujemy następujący zestaw Lekcji z Fizyki:

Wykłady i pokazy ogólne w auli, ilość uczniów do 120
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
„Doświadczenia z mechaniki”
Czas trwania ok 60 min – szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
Podczas wykładu zostaną przedstawione i omówione doświadczenia ilustrujące podstawowe
prawa kinematyki i dynamiki punktu materialnego oraz bryły sztywnej. Dzięki temu
widzowie dowiedzą w jaki sposób można zrealizować ruch jednostajny i jednostajnie
przyśpieszony. Przekonają się, że ruchy w dwóch kierunkach prostopadłych są niezależne.
Stwierdzą, że nie zawsze najkrótsza odległość zapewnia najszybszy czas dotarcia do celu. A
czasem nawet łatwiej wtaczać się pod górę, niż z niej zjeżdżać. Nauczą się w jaki sposób
można łatwo wyznaczyć siłę tarcia. Będą mogli osobiście poczuć zdumiewające efekty
zachodzące na obracającej się tarczy. I zobaczą, że wprawienie ciała w szybki obrót może
radykalnie zmienić sposób działania na nie siły ciążenia (precesja żyroskopu). Widzowie
będą zapraszani do bezpośredniego udziału w eksperymentach, przeprowadzanych pod
kontrolą prowadzącego. Poziom zajęć będzie każdorazowo dostosowywany do stopnia
zaawansowania wiedzy z fizyki uczestników.

dr Marek Foltyn
„Własności ciał w niskich temperaturach”
– dla grup do 60 osób, czas trwania wykładu: ok. 90 min.
Historia rozwoju fizyki niskich temperatur, techniki otrzymywania niskich temperatur,
własności ciał stałych i cieczy w niskich temperaturach – nadprzewodnictwo i nadciekłość,
pomiary temperatury, demonstracje zachowania się ciał w niskich temperaturach.

prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
„Zjawisko nadprzewodnictwa i jego zastosowania”
czas trwania wykładu – ok. 60 min., tylko grupy licealne
Zostaną omówione podstawowe własności stanu nadprzewodzącego oraz parametry
charakteryzujące ten stan. Zostaną podane podstawowe pojęcia teorii mikroskopowej
nadprzewodnictwa oraz omówiona zostanie budowa i własności odkrytych ostatnio
nadprzewodników. W ramach lekcji zademonstrowana zostanie lewitacja magnesu nad
nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym. Omówione zostaną różne zjawiska związane z
nadprzewodnictwem które umożliwiają konstrukcję magnetometrów SQUID, zastosowania
nadprzewodnictwa w liniach przesyłowych oraz magnesach nadprzewodzących.
prof. dr hab. Marek Godlewski
„O źródłach światła”
Czas trwania ok 90 min – szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
Zostanie omówiona historia źródeł światła od łuczywa do nowoczesnych lamp ledowych i
fuorescencyjnych. Wyjaśnimy dlaczego żarówka świeci oraz dlaczego potrzebne są
nowoczesne i wydajne źródła światła.

prof. dr hab. Marek Godlewski
„Lasery w medycynie”
Czas trwania ok 90 min –liceum
W wykładzie zostanie pokazane nowatorskie zastosowanie przyrządów z laboratoriów
fizycznych (laserów) w medycynie umożliwiające bezkrwawe operacje jaki i też diagnostykę
wczesnych zmian nowotworowych i ich terapii.
prof. dr hab. Marek Godlewski
„O ekologii oczyma fizyka”
Czas trwania ok 90 min –liceum
Podwojenie ludności Ziemi i gwałtowna industrializacja zagrażają dalszemu rozwojowi
naszej cywilizacji. Podstawowym problemem ograniczającym dalszy jej rozwój będzie przede
wszystkim brak energii. Kolejne miejsca na liście zagrożeń to brak dostępu do czystej wody,
brak dostatecznej ilości żywności, skażenie środowiska naturalnego, rosnąca bieda i plaga
chorób cywilizacyjnych.
„Czarny scenariusz” dalszego rozwoju naszej cywilizacji
przewiduje konieczność podwojenia produkcji energii elektrycznej do roku 2050.
Największym problemem staje się wtedy olbrzymia emisja gazów cieplarnianych do
atmosfery. Według specjalistów taka ilość tego gazu cieplarnianego w atmosferze oznacza
nieodwracalne zmiany klimatyczne!
W czasie wykładu podane będą przykłady działań proekologicznych.
prof. dr hab. Marek Godlewski
„Jak powstał wszechświat „
Czas trwania ok 90 min –liceum
W czasie wykładu omówię obecne zrozumienia świata który nas otacza. Krótko omówię
teorie wielkiego wybuchu jak i podam zaskakujące fakty jak mało ciągle wiemy o
otaczającym nas wszechświecie
dr Michał Szot,
„Historia odkryć astronomicznych widziana ”okiem” samych odkrywców”
Czas trwania ok 60 min –szkoła podstawowa klasy 4-8, liceum
W czasie wykładu słuchacze dowiedzą się o podstawowych faktach w dziedzinie odkryć
astronomicznych w obrębie Układu Słonecznego począwszy od wyobrażeń Ptolemeusza,
przez odkrycie Urana do degradacji Plutona jako planety. Omówienie tych odkryć zostanie
uzupełnione, tam gdzie to możliwe, o opis równie ekscytujących okoliczności, w jakich te

odkrycia się odbywały. Dodatkowo, w czasie wykładu słuchacze poznają budowę
podstawowych przyrządów do obserwacji astronomicznych oraz będą mogli samodzielnie
zbudować jeden z nich - teleskop zwierciadlany.

Zajęcia laboratoryjne, możliwość zapoznania się z
najnowocześniejszymi laboratoriami fizycznym, małe
grupy uczniów – możliwość podziału klas na 2 lub 4 grupy
dr Izabela Kamińska, dr Bożena Sikora, mgr Przemysław Kowalik, dr Krzysztof Fronc,
mgr Anna Borodziuk,
„Rak i nanotechnologia – nowe strategie terapeutyczne i diagnostyczne.”
– dla grupy do 10 osób, czas trwania zajęć – 60 minut, grupy licealne
Podczas lekcji pokazowej uczniowie dowiedzą się o:
1. Metodach syntezy, wytwarzanych w Laboratorium Fizyki Biologicznej, nanocząstek,
kropek kwantowych oraz struktur typu rdzeń/powłoka.
2. Właściwościach optycznych i magnetycznych wytworzonych struktur. Będą mieli
również okazję zobaczyć na żywo luminescencję (upkonwersję) nanocząstek w
roztworach organicznych oraz nanoproszków.
3. Potencjalnym ich zastosowaniu (hipertermia, terapia fotodynamiczna oraz
obrazowanie MRI).
Uczniowie zobaczą również pod mikroskopem optycznym rożne linie komórkowe (raka
szyjki macicy (HeLa) , raka piersi (4T1) i inne.
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dr hab. Piotr Wojnar, dr Wojciech Zaleszczyk, mgr inz. Jakub Płachta
"Układanie pojedynczych warstw atomów w warunkach zbliżonych do próżni
kosmicznej czyli hodowanie kryształów półprzewodnikowych metodą epitaksji."
– dla grup 10 osobowych, czas trwania wykładu – ok. 60 min., tylko grupy licealne
Krystaliczne półprzewodnikowe struktury - dwu, jedno i zero wymiarowe stanowią bardzo
istotny element do zastosowań w elektronice, w biologii, medycynie i w życiu codziennym.
Stanowią one niezbędny element laserów półprzewodnikowych, diod luminescencyjnych,
detektorów promieniowania, czujników.
W laboratorium epitaksji z wiązek molekularnych otrzymuje się bardzo uniwersalnymi
metodami, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, struktury krystaliczne:
•

złożone z szeregu bardzo cienkich warstw rożnych półprzewodników - struktury
dwuwymiarowe (nanometry, angstremy)
• nanondruty półprzewodnikowe - (średnica poniżej 100 nm) - struktury
jednowymiarowe
• kropki kwantowe - struktury zerowymiarowe.
W czasie lekcji zostanie pokazane wyposażenie i działanie takiego laboratorium.

dr Tomasz Wojciechowski
„Świat widziany w skaningowym mikroskopie elektronowym”
– dla grup 10 osobowych, czas trwania wykładu –ok. 60 min., tylko grupy licealne
Bohaterem lekcji będzie skaningowy mikroskop elektronowy. Zostanie wyjaśniona jego
budowa i zasada działania. Będą omówione sposoby wykonywania preparatów i metody
interpretacji obrazów otrzymywanych w mikroskopie. Skaningowy mikroskop elektronowy
jest podstawowym narzędziem badawczym pozwalającym na odkrywanie i badanie nowych a
także obrazowanie istniejących materiałów, w szczególności tych niewidocznych dla oka materiałów o rozmiarach nanometrycznych. Posiadamy skaningowy mikroskop elektronowy
NEON 40 firmy ZEISS o napięciu przyspieszającym 0.5÷30 kV i zdolności rozdzielczej 1,5
nm. Jest to mikroskop nowej generacji, całkowicie skomputeryzowany, posiadający system

do litografii elektronowej firmy Raith. Przedstawione zostaną oryginalne wyniki ostatnich
prac z zastosowaniem mikroskopii elektronowej, między innymi w elektronice, w badaniach
materiałowych. W ramach lekcji uczniowie zwiedzają pracownię mikroskopii elektronowej.

dr Marta Aleszkiewicz
"Trojwymiarowy nanokrajobraz-Skaningowe mikroskopy próbkujące”
– dla grup 10 osobowych, czas trwania wykładu – ok. 60 min., tylko grupy licealne
Mikroskop STM zapoczątkował powstanie całej licznej rodziny mikroskopów próbkujących,
w których wykorzystuje się różne rodzaje oddziaływania nanometrowych rozmiarów sondy z
powierzchnia. Można nimi badać różne własności powierzchni z niezwykle wysoka
rozdzielczością. W czasie wykładu poznamy zasadę działania STM, zobaczymy jak wygląda,
dowiemy się jakie są inne popularne rodzaje mikroskopów próbkujących oraz obejrzymy
przykłady, co można takimi mikroskopami badać.

dr hab. Bartłomiej Witkowski, mgr Monika Ożga
„Nanotechnologia od kuchni – wzrost nanosłupków przy pomocy kuchenki indukcyjnej„
- dla grup maksymalnie 4-osobowych – ok. 2-3 godziny, tylko grupy licealne
Nanotechnologia to nauka zajmująca się wytwarzaniem i badaniem właściwości nanostruktur,
czyli obiektów, dla których przynajmniej jeden z wymiarów jest mniejszy niż mikrometr.
Tego typu struktury mogą mieć zupełnie inne właściwości i mogą mieć zastosowania w wielu
dziedzinach życia (detektory, sensory, motoryzacja, elektronika, medycyna, itp.)
Wytwarzanie nanostruktur często kojarzone jest z bardzo drogimi technologiami, tymczasem
możliwe jest wytwarzanie niektórych nanostruktur bardzo prostym i szybkim sposobem. W
czasie ćwiczenia uczniowie wytworzą nanosłupki tlenku cynku za pomocą zwykłej kuchenki
indukcyjnej, a w drugiej części ćwiczenia zobaczą wynik swojej pracy za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego.

dr Rafał Jakieła
„Jak rozpoznać pierwiastek? Zważmy jego atom.”
– dla grup 10 osobowych, czas trwania – ok. 60 min., tylko grupy licealne
W naszym laboratorium zapoznamy uczniów z najnowszymi technikami spektrometrii
masowej, która umożliwia badanie zaawansowanych materiałów dla współczesnej elektroniki
oraz badanie składów izotopowych próbek ziemskich lub pozaziemskich w celu datowania
radioizotopowego.

Warsztaty dla dzieci 3-10 lat, zapisy bezpośrednio u dr. Beaty Brodowskiej
brodo@ifpan.edu.pl
dr Beata Brodowska, dr Izabela Kuryliszyn-Kudelska

Dla przedszkolaków 4-6 lat:
„Jak powstaje dźwięk? „ – warsztaty trwają ok.45min i są formą zabawy na dywanie w czasie której
dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu akustyki.
„Co się przyciąga a co się odpycha? – warsztaty trwają ok. 45 min i są podzielone na dwie części –
elektrostatykę i magnetyzm. Dzieci samodzielnie elektryzują materiały oraz eksperymentują na
specjalnie dla nich przygotowanych kolorowych magnesach.

Dla klas 0-3:
„Elektrostatyka" – warsztaty trwają około 45 min, dzieci w grupach eksperymentują poszukując
elektryzujących się materiałów, dowiadują się jakie są metody elektryzowania ciał oraz co to są
ładunki elektryczne. Dowiadują się także w jaki sposób powstają wyładowania elektryczne w czasie
burzy oraz jak się skutecznie ochronić przed burzą.
„Powstawanie prądu elektrycznego” – warsztaty trwają około 1h. W pierwszej części dzieci poznają
różne metody wytwarzania prądu elektrycznego. Samodzielnie budują ogniwo z owoców lub warzyw.
W drugiej części dzieci samodzielnie budują proste układy elektroniczne (pracują na zestawach
sekrety elektroniki).
„Światło” – warsztaty trwają około 45 min, dzieci zapoznają się poprzez samodzielne
eksperymentowanie z własnościami światła, dowiadują się także o tym w jaki sposób widzimy, jakie
są podstawowe wady wzroku oraz jak te wady się koryguje dzięki odpowiedniemu doborowi
okularów. Dzieci dowiadują się dlaczego nie można używać nie swoich okularów.
„Świat kryształów” – warsztaty trwają około 1h, dzieci dowiadują się, że otaczający ich świat składa
się z atomów, jest wyjaśnienie czym jest atom. Poznają wybrane budowę atomową (ilość protonów,
neutronów, elektronów) wybranych pierwiastków chemicznych. Dowiadują się o tym czym różnią się
w swojej budowie ciała stałe, ciecze i gazy. Poznają różne rodzaje struktur krystalicznych węgla i
samodzielnie budują nowo poznane struktury krystaliczne z klocków magnetycznych geomag.

Dla klas IV-VI
„Powstawanie prądu elektrycznego” – warsztaty trwają około 1h. W pierwszej części dzieci poznają
różne metody wytwarzania prądu elektrycznego. Samodzielnie budują ogniwo z owoców lub warzyw.
W drugiej części dzieci samodzielnie budują proste układy elektroniczne (pracują na zestawach
sekrety elektroniki).
„Światło” – warsztaty trwają około 45 min, uczniowie zapoznają się poprzez samodzielne
eksperymentowanie z własnościami światła, dowiadują się także o tym w jaki sposób widzimy, jakie
są podstawowe wady wzroku oraz jak te wady się koryguje dzięki odpowiedniemu doborowi
okularów. Dzieci dowiadują się dlaczego nie można używać nie swoich okularów.
„Świat kryształów” – warsztaty trwają około 1h, uczniowie dowiadują się, że otaczający ich świat
składa się z atomów, jest wyjaśnienie czym jest atom. Poznają wybrane budowę atomową (ilość
protonów, neutronów, elektronów) wybranych pierwiastków chemicznych. Dowiadują się o tym
czym różnią się w swojej budowie ciała stałe, ciecze i gazy. Poznają różne rodzaje struktur
krystalicznych węgla i samodzielnie budują nowo poznane struktury krystaliczne z klocków
magnetycznych geomag.
„Podróż na Marsa” – warsztaty trwają około 1,5h, uczniowie poprzez wykonywanie szeregu kolejnych
zadań odbywają mentalną podróż na Marsa. Rozpoczynamy na Ziemi tworząc schemat pojazdu
kosmicznego, który ma wynieść ekipę w przestrzeń kosmiczną. Następnie dzieci budują lądownik, by
bezpiecznie wylądować na Marsie. Po wylądowaniu badają glebę Marsa i poszukują form życia.
Zastanawiają się czy Marsa można skolonizować i czy jest sens? Na koniec wszyscy bezpiecznie
wracają na Ziemię.
„Czy to poleci?” – warsztaty trwają około 1,5h, uczniowie konstruują różne formy latające,
sprawdzają doświadczalnie aerodynamiczne właściwości różnych materiałów, budują samodzielnie
spadochrony.
Klasy VII-VIII
„Podróż na Marsa” – warsztaty trwają około 1,5h, uczniowie poprzez wykonywanie szeregu kolejnych
zadań odbywają mentalną podróż na Marsa. Rozpoczynamy na Ziemi tworząc schemat pojazdu
kosmicznego, który ma wynieść ekipę w przestrzeń kosmiczną. Następnie dzieci budują lądownik, by
bezpiecznie wylądować na Marsie. Po wylądowaniu badają glebę Marsa i poszukują form życia.
Zastanawiają się czy Marsa można skolonizować i czy jest sens? Na koniec wszyscy bezpiecznie
wracają na Ziemię.
„Czy to poleci?” – warsztaty trwają około 1,5h, uczniowie konstruują różne formy latające,
sprawdzają doświadczalnie aerodynamiczne właściwości różnych materiałów, budują samodzielnie
spadochrony.
Klasy 1-2 szkoła ponadpodstawowa/ ponadgimnazjalna
„Podróż na Marsa” – warsztaty trwają około 1,5h, uczniowie poprzez wykonywanie szeregu kolejnych
zadań odbywają mentalną podróż na Marsa. Rozpoczynamy na Ziemi tworząc schemat pojazdu
kosmicznego, który ma wynieść ekipę w przestrzeń kosmiczną. Następnie dzieci budują lądownik, by
bezpiecznie wylądować na Marsie. Po wylądowaniu badają glebę Marsa i poszukują form życia.
Zastanawiają się czy Marsa można skolonizować i czy jest sens? Na koniec wszyscy bezpiecznie
wracają na Ziemię.

„Czy to poleci?” – warsztaty trwają około 1,5h, uczniowie konstruują różne formy latające,
sprawdzają doświadczalnie aerodynamiczne właściwości różnych materiałów, budują samodzielnie
spadochrony.
"Warsztaty z niskich temperatur" – warsztaty trwają około 2h i podzielone są na 2 części. W pierwszej
odbywa się pokaz doświadczeń z ciekłym azotem. W drugiej części uczniowie projektują jeden z
trzech urządzeń w których niskie temperatury mają bardzo duże znaczenie.

Opiekun Akcji
”Wykłady Zwiedzanie Lekcje”
dr Ewa Przeździecka
eilczuk@ifpan.edu.pl

