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O projekcie 
„Stimulate” to wyjątkowy projekt UE, którego celem jest przedstawienie znaczenia 

zaawansowanych materiałów w życiu codziennym. Zaawansowane materiały są naszymi 

sprzymierzeńcami na drodze do ekologicznej przyszłości i jest to główne przesłanie, które 

pragniemy przekazać w 23 europejskich językach za pośrednictwem naszej strony internetowej, 

filmu dokumentalnego, filmów krótkometrażowych, interaktywnej gry komputerowej oraz 

materiałów edukacyjnych. Poznaj znaczenie zaawansowanych materiałów dla zdrowia, 

środowiska, technologii, innowacji, energii i wielu innych dziedzin. 

 

Poprzez dostarczenie niniejszego pakietu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych 

pragniemy rozbudzić w młodych ludziach zainteresowanie przyszłością i zastosowaniem 

zaawansowanych materiałów. Mamy również nadzieję, iż pasja, z jaką zaangażowani w projekt 

naukowcy i projektanci odnoszą się do swoich dziedzin zachęci młodych ludzi do podjęcia 

studiów lub rozpoczęcia kariery zawodowej w dziedzinie nauki i technologii.  

 

Jak korzystać z pakietu 
Niniejszy pakiet edukacyjny został stworzony jako część projektu „Stimulate” i można z niego 

korzystać wraz z innymi dostępnymi zasobami. Zaprezentowane poniżej aktywności opierają się 

na fragmentach filmu dokumentalnego „Sekretne życie materiałów” oraz na informacjach 

dostępnych na stronie internetowej Materials Future (www.materialsfuture.eu).  

 
Pakiet edukacyjny jest podzielony na trzy części i rozpoczyna się od aktywności badających 

potrzeby związane z zaawansowanymi materiałami, następnie poruszane są kwestie 

odkrywania różnych rodzajów zaawansowanych materiałów, a w ostatnim etapie uczniowie 

dowiadują się, jak mogą się zaangażować w prezentowane zagadnienia. Poszczególne działy i 

aktywności w niniejszym pakiecie zostały opracowane tak, aby umożliwić zarówno 

systematyczne omawianie działów od pierwszego do ostatniego, jak i wybiórcze podejście do 

aktywności. Karty pracy i wskazówki dla nauczycieli zostały dołączone do pakietu wówczas, gdy 

są one niezbędne. Niniejszy pakiet odnosi się do historyjki „Przygody Maksa i Lily” oraz do gry 

„Łowca materiałów”, które zostały udostępnione na stronie internetowej.  

 

Niniejszy pakiet jest przeznaczony dla uczniów w wieku 14-17 lat. Ponieważ pakiet ten będzie 

stosowany w różnych krajach UE, nie zawiera on konkretnych powiązań z programem 

http://www.materialsfuture.eu/
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nauczania. Jednakże przedstawione aktywności są powiązane z zagadnieniami omawianymi w 

ramach bloków tematycznych: nauka i technologia, sztuki piękne, badania nad rozwojem 

zrównoważonym. 

 
Dzięki ukończeniu aktywności zaprezentowanych w niniejszym pakiecie uczniowie: 

 Będą rozumieć, czym są zaawansowane materiały i będą rozpoznawać kilka rodzajów 
tychże materiałów; 

 Będą rozumieć znaczenie i możliwości wykorzystania zaawansowanych materiałów w 
celu stworzenia ekologicznej przyszłości; 

 Dowiedzą się, na czym polega praca naukowca lub studiowanie na kierunku 
technicznym.  

 

Część 1: Zapotrzebowanie na zaawansowane 

materiały 

Poniższe aktywności pomogą uczniom zrozumieć bieżący stan i ograniczenia wykorzystania 

naturalnych surowców. Uczniowie zostaną także wprowadzeni do świata zaawansowanych 

materiałów.  

 

Po ukończeniu poniższych aktywności uczniowie:  

 Zapoznają się z ograniczeniami i możliwościami związanymi z zasobami naturalnymi; 

 Będą rozumieć, czym jest rozwój zrównoważony; 

 Będą potrafili wyjaśnić, czym jest zaawansowany materiał. 

 

Zasoby: 

 Karta pracy 1 

 Dostęp do Internetu 

 

Aktywność 1  | Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju 

(20 min.) 

(Wprowadzenie do tematu) Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb obecnego 

pokolenia bez zmniejszania możliwości przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich własnych 

potrzeb. Ludzie od dawna korzystają z odnawialnych materiałów pochodzenia roślinnego, takich 

jak drewno, bawełna czy kauczuk. Jednak w ostatnim wieku tempo zużywania tychże 

materiałów wzrosło tak bardzo, iż rośliny lub zwierzęta (zbyt intensywne połowy!) nie odradzają 

się wystarczająco szybko. Ponadto, ludzkość jest coraz bardziej uzależniona od zasobów takich, 

jak węgiel, gaz oraz ropa naftowy, wyczerpując je w szybkim tempie. Ropa naftowa jest 

wykorzystywana nie tylko jako paliwo, ale także jako surowiec do produkcji tworzyw 
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sztucznych, barwników, środków farmaceutycznych i tekstyliów. Wyzwaniem dla naukowców 

jest odkrycie sposobów tworzenia produktów przy wykorzystaniu ekologicznej energii i 

oszczędnej gospodarce zasobami naturalnymi. Świetny temat do dyskusji! 

 

(Aktywność) Zapytaj uczniów o ich wstępną opinię na temat poniższych trzech twierdzeń. 

Następnie poproś uczniów, aby zbadali i przedyskutowali te zagadnienia w grupach. Jeśli 

uczniowie wykazują zainteresowanie tymi zagadnieniami, można przeprowadzić głosowanie i 

ustalić plan działania. 

1 Zalety odnawialnych źródeł energii przewyższają ich wady. 

2 Sprzedaż plastikowych toreb powinna być zakazana. 

3 Musimy zmienić nasz sposób życia, aby zachować naszą planetę w dobrym stanie 

dla przyszłych pokoleń. 

 

Zachęć uczniów do rozważenia kwestii: czemu tworzywa sztuczne są tak powszechnie 

stosowane? Jakie problemy to powoduje? Jakie metody produkcji i utylizacji są stosowane w 

przypadku tych materiałów? Jaki wpływ ma to na środowisko naturalne, florę i faunę? Jaki 

wpływ ma to na zatrudnienie i użytkowanie gruntów? Z jakich materiałów i źródeł energii 

korzysta się obecnie i jakie są alternatywy? 

 

Aktywność 2  |Rozwój technologii (40 min.) 

(Wprowadzenie do tematu) Obecnie ponad 70% innowacji technicznych w wielu różnych 

dziedzinach jest bezpośrednio lub pośrednio zależnych od rozwoju zaawansowanych 

materiałów. Ludzie zazwyczaj nie doceniają znaczenia zaawansowanych materiałów w życiu 

codziennym, ponieważ skupiają się przede wszystkim na produktach końcowych, nie doceniając 

technologii materiałowych leżących u podstaw tychże produktów. Konsumenci nie są świadomi 

tego, iż większość technologicznych produktów, z których obecnie korzystają istnieje dzięki 

ciągłemu udoskonalaniu właściwości materiałów funkcjonalnych. 

 

(Aktywność) W ramach niniejszej aktywności poproś uczniów o zbadanie, jak technologia i 

nauka przyczyniły się do udoskonalenia materiałów wykorzystywanych do produkcji 

przedmiotów codziennego użytku. Poproś każdego ucznia o wybranie jednego przedmiotu 

codziennego użytku do zbadania (np. kuchenka, lodówka, stół, komputer, zabawki itp.). 

Uczniowie powinni zbadać, jak dany przedmiot wyglądał w chwili wynalezienia i jakie materiały 

zastosowano do jego produkcji; następnie uczniowie powinni przyjrzeć się temu jak dany 

przedmiot był rozwijany i ulepszany na przestrzeni czasu. Jak ulepszono technologie 

wykorzystywane do produkcji danego przedmiotu? Jak ulepszono materiały wykorzystywane do 

produkcji? Poproś uczniów o napisanie krótkiego sprawozdania lub zaprezentowanie swych 

wyników pracy.  
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Aktywność 3  | Wprowadzenie do zaawansowanych 

materiałów (20 min.) 
(Wprowadzenie do tematu) Wciąż istnieje wiele możliwości ulepszenia procesu 

wykorzystywania naturalnych surowców tak, aby odbywało się to w bardziej ekologiczny i 

wydajny sposób, dlatego też naukowcy kontynuują badania i prace nad rozwojem nowych, 

innowacyjnych materiałów. Celem projektu „Stimulate” jest propagowanie wiedzy na temat 

znaczenia zaawansowanych materiałów w życiu codziennym. Jak mówią Max i Lily: 

„zaawansowane materiały zmieniły nasz świat dzięki temu, iż materiały te zapewniają większą 

szybkość, są trwalsze, tańsze i bardziej wydajne od tradycyjnych materiałów. Dzięki temu 

zaawansowane materiały są zdrowsze i bardziej ekologiczne”. 

 

Zapytaj uczniów, czy znają definicję zaawansowanych materiałów lub czy potrafią wymienić 

jakieś zaawansowane materiały. Zapisz ich sugestie na tablicy. Następnie przekaż uczniom, iż 

zaawansowane materiały to „wysoce solidne materiały, charakteryzujące się bardzo wysoką 

wydajnością w odniesieniu do jednej cechy”. Mogą być to nowe materiały lub modyfikacje 

istniejących materiałów. Pewne określenia i przedrostki informują o tym, iż mamy do czynienia 

z zaawansowanymi materiałami: wysoce, silnie (nad-) i nano-. Wysoce odporne materiały, 

materiały nadprzewodzące, silnie hydrofobowe (silnie odpychające wodę), nanocząsteczki lub 

nanorurki. Materiały naśladujące naturalne rozwiązania (biomimetyka) lub zapamiętujące 

konkretny kształt (stopy z pamięcią kształtu) są również uważane za materiały zaawansowane.  

 

(Aktywność) Uczniowie będą mieć okazję przyjrzeć się bliżej różnym materiałom i ich 

zastosowaniom w drugiej części tego pakietu. W ramach wprowadzenia rozdaj uczniom kartę 

pracy 1 i poproś ich, aby odszukali poprawne opisy w encyklopedii na stronie Materials Future:

 www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia.  

http://www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia
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Część 2: Poznawanie roli zaawansowanych 

materiałów 

Aktywności opisane w tej części pakietu wprowadzają uczniów w zagadnienie roli, jaką 

zaawansowane materiały odgrywają w rozwoju najnowszych technologii, oraz pozwalają 

uczniom zapoznać się z możliwościami i zastosowaniami każdego z wymienionych materiałów.  

 

Po ukończeniu poniższych aktywności uczniowie: 

 Będą znać sześć różnych rodzajów zaawansowanych materiałów oraz ich zastosowania; 

 Będą rozumieć rolę zaawansowanych materiałów w kształtowaniu ekologicznej 

przyszłości; 

 Będą potrafili sobie wyobrazić, jak zaprezentowane materiały mogą pomóc w 

kształtowaniu ekologicznej przyszłości. 

 

Zasoby: 

 Karty pracy 2 - 5 

 Zaawansowane filmy krótkometrażowe 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/en/film)  

 Dostęp do Internetu 

 

1|  Energia słoneczna 

 

Aktywność 1 |Poznawanie energii słonecznej (40 min.) 

(Wprowadzenie do tematu) Lily podaje definicję ogniw słonecznych: „ogniwo słoneczne to 

urządzenie pochłaniające światło słoneczne i przetwarzające je na energię elektryczną, która 

może być wykorzystana bezpośrednio (np. do zasilania lampy) lub przechowywana w formie 

baterii”. 

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z historyjką Maksa i Lily „Miasto świateł” 

udostępnioną na stronie internetowej. 

 

(Wyjaśnienie) W ramach tej aktywności uczniowie zapoznają się z działaniem ogniw 

słonecznych i będą mieć możliwość stworzenia własnego ogniwa słonecznego. Jedna z 

technologii wykorzystywanych w celu przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną 

nosi nazwę fotowoltaiki słonecznej. Nazwa „fotowoltaika” pochodzi od greckiego słowa 

„photo”, które oznacza światło oraz od nazwiska włoskiego pioniera elektryczności Alessandro 

Volty. Ogniwa fotowoltaiczne to czarne panele słoneczne, które uczniowie najprawdopodobniej 

widzieli, być może są one nawet wykorzystywane w Twojej szkole. Można także przedstawić 

uczniom zdjęcie tychże ogniw na tablicy. Działanie ogniw słonecznych polega na absorbowaniu 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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fotonów (małych pakietów energii), które są wypromieniowane ze słońca i pochłaniane przez 

półprzewodniki w panelu słonecznym. Panel słoneczny składa się z różnych ogniw. Fotony 

uderzają w ogniwa i wytwarzają prąd elektryczny, który jest następnie przekazywany za 

pośrednictwem kabla podłączonego do ogniw. Im więcej ogniw i im bardziej są one wydajne, 

tym więcej energii elektrycznej są one w stanie wyprodukować.  

 

(Aktywność) Aby pomóc uczniom zrozumieć jak działają panele słoneczne, pozwól im 

poeksperymentować. W Internecie można znaleźć wiele eksperymentów związanych z 

panelami słonecznymi, ponadto w karcie pracy 2 przedstawiono trzy proste eksperymenty, 

które uczniowie mogą przeprowadzić, aby poznać działanie ogniw słonecznych. 

 

Aktywność 2 |Organiczne ogniwa słoneczne (30 – 60 min.) 

(Aktywność) Rozdaj uczniom karty pracy 3 i poproś, aby przeczytali pytania. Następnie 

uczniowie obejrzą fragmenty filmu dotyczące energii słonecznej 

(http://www.materialsfuture.eu/en/film/) i spróbują odpowiedzieć na pytania. Uczniowie będą 

prawdopodobnie musieli obejrzeć film więcej niż jeden raz. Odpowiedzi na pytania 

zamieszczono we wskazówkach dla nauczyciela 1. 

(Aktywność) W Internecie można znaleźć kilka szczegółowych instrukcji jak stworzyć ogniwo 

Grätzela przy użyciu materiałów do użytku domowego, takich jak maliny lub jagody. Na stronie 

internetowej The Solar Spark zamieszczono kilka ciekawych eksperymentów, na przykład: 

www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments. Na stronie 

internetowej można znaleźć instrukcje, wskazówki dla nauczyciela, listę potrzebnych 

rekwizytów oraz porady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Eksperyment trwa około 45-60 

minut. Twórcy strony przedstawili także zarysy eksperymentu badającego działanie barwnika 

stosowanego w ogniwach Grätzela.  

 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2  |  Bioniczne ciała 
 

Aktywność 1|Bionika (20 min.) 

(Aktywność) Rozpocznij omawianie tego tematu od zapytania uczniów, czy znają znaczenie 

terminu bioniczny. Zapisz ich pomysły, a następnie poinformuj ich, iż bioniczna część ciała to 

taka część, której „normalne funkcje lub właściwości biologiczne zostały ulepszone lub 

odtworzone przy użyciu urządzeń elektronicznych lub elektromechanicznych”. Bionika to 

dziedzina wiedzy, w ramach której naukowcy pracują nad opracowaniem zaawansowanych 

bionicznych części ciała dla osób niepełnosprawnych. Następnie obejrzyj z uczniami fragment 

filmu (drugi klip na stronie internetowej: http://www.materialsfuture.eu/en/film/). W filmie 

tym naukowcy rozważają, w jaki sposób osseintegracja, czyli połączenie pomiędzy żywą kością a 

sztucznym implantem poprawia funkcjonowanie bionicznej ręki. Po obejrzeniu fragmentu filmu 

można przeprowadzić dyskusję wokół następujących pytań: 

 

1. Jakie możliwości stwarza osseointegracja dla osób z amputowanymi kończynami oraz 

ludzi z bionicznymi częściami ciała? (Dzięki tej metodzie pacjenci odzyskują zdolności 

czuciowe i są w stanie rozpoznać np. kuliste kształty lub twarde/miękkie przedmioty). 

2. Jakie problemy etyczne mogą pojawić się wraz z rozwojem bioniki? (Np. kto otrzyma 

implanty, które pozwalają wykonywać działania niedostępne dla normalnego 

organizmu). 

 

Aktywność 2| Doświadczanie bodźców czuciowych (15 min.) 

(Aktywność) Jak to jest nie odczuwać żadnych bodźców czuciowych płynących z palców lub 

dłoni? Pozwól uczniom doświadczyć tego stanu. Zleć im wykonanie zadania opierającego się na 

drobnych zdolnościach motorycznych, takich jak zawiązywanie sznurówek lub podnoszenie 

niewielkich przedmiotów. Najpierw poproś uczniów o wykonanie zadania w normalny sposób. 

Następnie poproś uczniów, aby nanieśli na opuszki palców krem na opryszczkę lub na oparzenia 

słoneczne, który spowoduje chwilową utratę czucia. Poproś ich o ponowne wykonanie tego 

samego zadania. Czy można zauważyć jakieś różnice? 
 

Aktywność 3|Historia bionicznych ciał (40 min.) 

(Aktywność) Chirurdzy stosują protezy zastępujące części ciała, z lepszym lub gorszym 

skutkiem, od tysiącleci (np. drewniane nogi). Wielki postęp w bionice dokonał się w ubiegłym 

wieku. Poproś uczniów o zbadanie tego zagadnienia przy pomocy źródeł internetowych, a 

następnie poproś ich o stworzenie linii czasu przedstawiającej historię bioniki. Zasugeruj 

uczniom, aby skupili się na bionicznych oczach, uszach, nogach, rękach/dłoniach, ale także na 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
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organach takich, jak wątroba i serce. Możesz zasugerować uczniom datę rozpoczęcia linii czasu 

lub pozwolić im wybrać dowolną datę.  

 
Aktywność 4|Zaprojektuj bioniczną część ciała (30 min.) 
(Aktywność) Podziel uczniów na niewielkie grupy (po 3-4 osoby) w celu zaprojektowania 

bionicznej części ciała. Poproś, aby każda z grup wybrała organ lub część ciała, a następnie 

dowiedziała się jak najwięcej o jej funkcjach korzystając z zasobów internetowych. Jakie funkcje 

będzie musiała spełniać bioniczna proteza? Możesz także przydzielić każdej z grup inną część 

ciała, a następnie wspólnie opracować bioniczne ciało człowieka. 

 

 

3  | Naśladowanie natury 

 

Aktywność 1 |Widzenie koloru (30 min.) 

(Wprowadzenie do tematu) Nasze oczy to zdumiewające narządy, dzięki którym możemy 

widzieć obiekty w dali i w pobliżu, postrzegać głębię i rozróżniać kolory. Ale jak to możliwe, że 

widzimy różne kolory? Poproś uczniów, aby zbadali następujące zagadnienia:  

1. W jaki sposób postrzegamy kolory? Zachęć uczniów do przedstawienia tego zagadnienia 

na rysunku. 

2. Czym jest „widmo widzialne”? Jakie siedem kolorów można wyróżnić w widmie 

widzialnym?  

3. Co sprawia, iż niektórzy ludzie nie rozróżniają kolorów? 

4. Znajdź lub zaprojektuj własny prosty eksperyment, który ilustruje sposób postrzegania 

kolorów lub przedstawia to zagadnienie w formie zabawy. W Internecie znajduje się 

wiele przykładów takich eksperymentów. Poproś uczniów, aby wypróbowali nawzajem 

swoje eksperymenty. 

Aktywność 2 |Kolor strukturalny (30 - 40 min.) 

(Wprowadzenie do tematu) Jak wyjaśnia to Lily, pewne rośliny, zwierzęta i materiały odbijają 

światło w taki sposób, iż widzimy je jako kolorowe, podczas, gdy naprawdę takimi nie są, tak jak 

dzieje się to w przypadku pawich piór. Powierzchnia materiału składa się z drobnych linii, które 

umieszczone są w taki sposób, aby odbijać tylko niektóre częstotliwości światła, np. tylko 

częstotliwość światła niebieskiego lub czerwonego. 

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z historyjką Maksa i Lily „Strukturalne kolory” 

udostępnioną na stronie internetowej.  
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(Aktywność) Poproś uczniów o obejrzenie fragmentu filmu dotyczącego naśladowania natury 

(trzeci klip na stronie internetowej www.materialsfuture.eu/en/film). Podziel klasę na 

niewielkie grupy i rozdaj uczniom kartę pracy 4. Zapewnij uczniom dostęp do Internetu, aby 

mogli wyszukać definicje terminów związanych z kolorami strukturalnymi. Zachęć uczniów do 

wyjaśnienia tych zagadnień własnymi słowami. Odpowiedzi podano we wskazówkach dla 

nauczyciela 4.  

(Aktywność) Podczas pracy uczniowie odkryją, iż kolory piór wielu gatunków ptaków i motyli 

powstają w wyniku optycznego zjawiska zwanego kolorem strukturalnym. Byłoby świetnie, 

gdyby uczniowie mogli zobaczyć jak powstają takie kolory – i mogą to zrobić! Strukturalne 

kolory zostały użyte w hologramach znajdujących się na banknotach euro. Poproś uczniów o 

przyniesienie banknotów w celu zbadania zjawiska. Co widzą uczniowie w hologramach 

znajdujących się na różnych banknotach? 

 

 

  |Drukowanie 3D 

Aktywność 1 |Czym jest drukowanie 3D? (15 min.) 

(Praca domowa) Przed rozpoczęciem tej lekcji poproś uczniów o odszukanie w Internecie 
artykułu na temat drukowania 3D. Zachęć ich do wyszukania artykułu o tym, czym jest 
drukowanie 3D, ale także o zastosowaniach tej metody. Poproś uczniów o wymyślenie pytań 

dotyczących drukowania 3D.  
Część historyjki Maksa i Lily dotyczy zaawansowanych materiałów oraz drukowania 3D i 
została udostępniona w Internecie.  
 
(Aktywność) Podczas zajęć przedyskutuj z uczniami informacje, które udało im się znaleźć na 
temat drukowania 3D – jak to działa? Do czego może służyć (zastosowania)? Jakie możliwości 
kryje w sobie ta metoda? Jakie są jej ograniczenia? Spisz pomysły uczniów na tablicy. Następnie 
obejrzyj z uczniami fragment filmu dotyczący drukowania 3D (piąty klip na stronie internetowej 
www.materialsfuture.eu/en/film). W filmie tym lutnik bada zastosowanie technologii 
drukowania 3D do tworzenia skrzypiec – czy można wydrukować skrzypce, które będą brzmieć 
tak dobrze, jak skrzypce wykonane ręcznie z drewna? 

Czy pomimo zebrania przez uczniów nowych informacji pewne pytania wciąż pozostają bez 
odpowiedzi? Pozwól uczniom na przeprowadzenie dalszych badań w Internecie. Dla 
nauczyciela: definicję drukowania 3D można znaleźć w encyklopedii na stronie 
www.materialsfuture.eu. W procesie drukowania 3D najczęściej wykorzystuje się tworzywa 
sztuczne, materiały ceramiczne, metale, żywice i inne materiały. Istnieją różne rodzaje i 
technologie drukowania 3D. Drukowanie 3D zrewolucjonizowało opracowywanie prototypów, 
jest wykorzystywane w medycynie, biologii, badaniach nad kosmosem, sztuce i w produkcji 
przedmiotów codziennego użytku.  

http://www.materialsfuture.eu/en/film
http://www.materialsfuture.eu/en/film
http://www.materialsfuture.eu/
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Aktywność 2 |Stwórz swój własny wydruk 3D (różny czas) 

(Aktywność) W ramach tej aktywności uczniowie stworzą swój własny projekt 3D. Jeśli szkoła 

posiada drukarkę 3D na wyposażeniu lub jeśli posiadasz dostęp do tego typu urządzenia, 

pozwól uczniom wydrukować ich projekty. Jeśli nie jest to możliwe, uczniowie mogą wykonać 

rysunki swych projektów na papierze milimetrowym lub stworzyć projekty 3D w komputerze. 

Uczniowie mogą także wykorzystać zdjęcia obiektu w celu stworzenia pliku, który zostanie 

wydrukowany w technice 3D. W Internecie można znaleźć darmowe oprogramowanie do 

tworzenia plików do wydruku 3D. Drukarki 3D są coraz tańsze, dlatego też warto przemyśleć 

zakup takiego urządzenia na użytek szkolny. Na stronach internetowych, np. 

www.myminifactory.com można znaleźć samouczki i przykłady drukowania 3D. Upewnij się, iż 

uczniowie pamiętają o tym, że ich projekty powinny być na tyle proste, aby można je było 

wydrukować, oraz powinny być oparte na dostępnych materiałach.  

Zachęć uczniów do rozważenia wyjątkowych możliwości drukowania 3D przy użyciu 

zaawansowanych materiałów oraz zachęć ich do wymyślenia innowacyjnych obiektów. Co 

można byłoby wydrukować posługując się żywymi komórkami? 

 

5|Nanomateriały 

 

Aktywność 1 |Od nano do giga  (10 min.) 

(Aktywność) Co oznacza przedrostek „nano-”? Rozdaj uczniom kartę pracy 6 i poproś o 

wypełnienie pustych pól w tabeli. O ile zmniejszają się poszczególne długości w miarę jak 

zmniejszamy jednostki? Odpowiedź: 1000 razy. 

Aktywność 2 |Nanocząsteczki (30 min.) 

(Wprowadzenie do tematu) Nanomateriały zostały zdefiniowane jako materiały, których jeden 

lub więcej wymiarów (wysokość, szerokość, długość, grubość, średnica) mieści się w zakresie od 

około 1 do 100 nanometrów. Nanocząsteczki są zbyt małe, aby móc je zobaczyć nawet przy 

użyciu mikroskopu optycznego. Nanocząsteczki nie posiadają już tych właściwości, które 

posiadają materiały masowe (a zatem właściwości nanocząsteczek srebra są różne od 

właściwości srebra). Niewielki rozmiar cząsteczek oznacza, iż posiadają one większą 

powierzchnię względną w porównaniu do innych materiałów, co może mieć wpływ na zmianę 

lub ulepszenie właściwości takich, jak trwałość, właściwości elektryczne lub reakcyjność. 

Przykłady nanomateriałów to: popiół wulkaniczny, grafen, kropki kwantowe, nanocząsteczki 

metali i tlenków metali, nanorurki węglowe, fulereny itp.  
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(Aktywność) W ramach tej aktywności uczniowie zbadają jak i gdzie stosuje się nanomateriały. 

Uczniowie powinni odnaleźć zastosowania nanomateriałów w produkcji tekstyliów, urządzeń 

elektronicznych, środków przeciwsłonecznych, powłok, narzędzi, środków farmaceutycznych 

itp. Przykłady takich zastosowań to: antybakteryjne powłoki na skarpetki, mocniejsze narzędzia 

i środki ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Stosowanie nanomateriałów jest 

także uważane za nieco kontrowersyjne – poproś uczniów, aby dowiedzieli się dlaczego. 

 

Aktywność 3 |Grafen (20 min.) 

(Wprowadzenie do tematu) Grafen stanowi przykład nanomateriału, a dokładnie nanoarkusza 

o grubości zaledwie jednego atomu (około 0,34 nm), co oznacza, iż jest on najcieńszym 

materiałem na świecie. Grafen składa się z atomów węgla; jest to właściwie skrajnie cienki 

płatek zwykłego węgla. Wysokiej jakości grafen jest mocny, lekki, niemal przezroczysty oraz jest 

świetnym przewodnikiem energii cieplnej i elektrycznej. Jego unikatowe właściwości mogłyby 

się przyczynić do ogromnego postępu w dziedzinie elektroniki i technologii. Na przykład, kołyska 

wykonana z grafenu o powierzchni 1 m² ważyłaby mniej niż miligram, ale mogłaby zapewnić 

bezpieczne oparcie niemowlakowi. 

Uczniowie mogą dowiedzieć się więcej o grafenie zapoznając się z historyjką Maksa i Lily 

udostępnioną na stronie internetowej.  

 

Grafen:  

 Przewodzi energię cieplną 10 razy lepiej niż miedź; 

 Jest 100 razy mocniejszy od stali, a ponadto jest także bardzo elastyczny; 

 1000 kilometrów na godzinę to prędkość, z jaką elektrony poruszają się w grafenie, co 

sprawia, iż jest on świetnym przewodnikiem elektrycznym; 

 Jest 10.000 razy cieńszy od ludzkiego włosa; 

 Jest 100.000 razy cieńszy od standardowego papieru do drukowania; 

 Jest w 98% przezroczysty dla światła, jednocześnie jest tak gęsty, iż nie przepuszcza 

niczego. 

 

(Aktywność) Właściwości i możliwości oferowane przez grafen, na przykład na polu lotniczym 

oraz transportowym, są wciąż badane przez naukowców. Podziel uczniów na pary i poleć im, 

aby odnaleźli w Internecie informacje na temat znaczenia grafenu dla transportu i przemysłu 

lotniczego (np. produkcja bardzo lekkich materiałów). Zachęć uczniów do zastanowienia się, jak 

mogłyby wyglądać samoloty i inne środki transportu po zastosowaniu grafenu oraz jakie 
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funkcjonalności byłyby wówczas dostępne. Jaki wpływ miałoby to na koszty eksploatacji i 

środowisko? 

Uwaga: Jeśli chcesz poświęcić tej aktywności więcej czasu, możesz poprosić uczniów o 

przestudiowanie i przedstawienie całej historii transportu, począwszy od pierwszych rowerów, 

samochodów, pociągów i samolotów, aż do obecnych środków transportu. Jaki postęp naukowy 

dokonał się/musiał się dokonać w celu przejścia do kolejnych etapów rozwoju transportu? 

6  |Materiały adaptacyjne 

 

Aktywność 1 |Materiały adaptacyjne (15 min.) 

(Aktywność) Poproś uczniów o obejrzenie fragmentu filmu dotyczącego materiałów 

adaptacyjnych (czwarty klip na stronie internetowej: www.materialsfuture.eu/en/film). 

Wcześniej napisz na tablicy następujące pytania: 

1. Jakie tytuły zawodowe posiadają trzy osoby przedstawione w filmie? 

2. Na czym skupiają się w swojej pracy? Co próbują osiągnąć? 

3. Jaką wizję nauki przedstawiono w filmie? 

 

Po obejrzeniu filmu (uczniowie mogą potrzebować dwukrotnej emisji) poprowadź dyskusję na 

temat trzech wymienionych powyżej pytań. Trzy osoby przedstawione w filmie zajmują się 

nauką i technologią, których celem jest podniesienie komfortu życia i zapewnienie 

ekologicznych rozwiązań. Co uczniowie sądzą na ten temat? Jakie potrzeby powinny spełniać 

buty sportowe zaprojektowane przez Shamees Aden? 

 

Aktywność 2 |Wizje przyszłości (30 min.) 

(Aktywność) W filmie Martin Hanczyc opowiada o wizji przyszłości, w której wykorzystywane są 

żywe materiały złożone ze struktur zdolnych do samonaprawy, wzrostu i reprodukcji. To 

pobudza do refleksji na temat technologii, które mogłyby powstać i być stosowane w 

przyszłości. W ramach tej aktywności zachęć uczniów pracujących w parach lub małych grupach 

do wyobrażenia sobie możliwych zastosowań materiałów adaptacyjnych (takich, jak 

adaptacyjne buty sportowe zaprojektowane przez Shamees). Pomysły uczniów mogą być 

futurystyczne oraz powinny wykorzystywać możliwości materiałów, które są zdolne do 

samonaprawy, wzrostu i reprodukcji. 

 

Każda z grup powinna zaprezentować swoje pomysły na forum klasy. W ramach swoich 

projektów uczniowie powinni przemyśleć/zawrzeć kwestie takie jak: potrzeby, które spełniają 

dane produkty; jaka jest funkcja danego materiału i jak będzie on działał. Uczniowie mogą 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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skorzystać z Internetu do przeprowadzenia badań nad swymi pomysłami oraz mogą wykonać 

rysunki.  

 
 

 

Cześć 3: Jak zostać naukowcem 
Aktywności zawarte w trzeciej części pakietu mają na celu zachęcenie uczniów do tego, aby 
zaczęli myśleć jak naukowcy oraz podjęli studia lub rozpoczęli karierę w dziedzinie nauki.  
 
Po ukończeniu poniższych aktywności uczniowie:  

 Będą wiedzieli, co znaczy być badaczem 

 Zostaną wprowadzeni do świata aktywnych zawodowo naukowców, dzięki wycieczkom 
lub pogadankom zaproszonych gości 

 
Zasoby: 

 Karta pracy 6 

 Gra „Łowca materiałów” (www.materialsfuture.eu/en/game)  

 Dostęp do Internetu 

 

Aktywność 1 |Zostań badaczem (różny czas) 

(Aktywność) Celem niniejszego projektu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia 

zaawansowanych materiałów w życiu codziennym. Ponadto celem projektu jest rozbudzenie w 

młodych ludziach zainteresowania karierą w dziedzinie nauki, technologii i projektowania. 

Istotne jest, aby uczniowie zdobywali wiedzę naukową poprzez samodzielne projektowanie i 

przeprowadzanie badań. To również przygotuje ich do pracy w prawdziwym świecie. Dlatego 

też do niniejszego projektu włączono aktywność, w ramach której uczniowie sami wybierają 

problem do badań i wymyślają możliwe rozwiązania.  

 

Podziel uczniów na pary i wyjaśnij, iż każda z par zajmie się badaniem problemu/określonej 

potrzeby i zaproponuje własne rozwiązania. Może być to problem, który uczniowie napotykają 

w szkole, domu lub otoczeniu. Uczniowie powinni pamiętać o poznanych zaawansowanych 

materiałach, aby ich rozwiązania miały charakter futurystyczny i spekulatywny. Przykład: płot 

wokół szkoły wymaga odświeżenia, ponieważ kolor farby wyblakł i pojawiły się odpryski. W jaki 

sposób można rozwiązać ten problem korzystając z zaawansowanych materiałów? 

 

Uczniowie powinni stosować się do kolejnych etapów cyklu projektowania, jednocześnie 

zatrzymując się na etapie projektowania, gdyż ich zadaniem jest wyobrażenie sobie przyszłych 

możliwości. Zasady te zostały szczegółowo objaśnione w karcie pracy 6. 

http://www.materialsfuture.eu/en/game
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Aktywność 2  |Łowca materiałów  

(Aktywność) Przeznacz pewien czas na grę Łowca materiałów, w którą można grać za 

pośrednictwem Internetu i strony www.materialsfuture.eu/en/game lub można ją pobrać na 

smartfony i tablety. 

W grze uczniowie będą mogli wykorzystywać zaawansowane materiały w celu podniesienia 

komfortu życia i stworzenia ekologicznej przyszłości. Uczniowie dowiedzą się wszystkiego o 

nauce, która zmienia nasz świat. „Łowca materiałów” to darmowa gra logiczna, w której gracze 

podróżują przez różne okresy historyczne w towarzystwie dwójki przyjaciół, Maksa i Lily, 

wspomagając rozwój małej społeczności poprzez wytwarzanie nowych technologii składających 

się z różnych materiałów. Zobacz, jak społeczność wzrasta lub upada wraz z postępami uczniów 

w grze – środowisko życia członków społeczności zależy od wyborów uczniów. 

Instrukcja obsługi gry znajduje się na stronie www.materialsfuture.eu/en/game.  

 

Aktywność 3  |Porady jak zachęcać uczniów  

Im więcej uczniowie dowiadują się o świecie nauki, tym chętniej myślą o rozpoczęciu kariery w 

tej dziedzinie. Poniżej przedstawiono kilka porad jak sprawić, aby uczniowie zainteresowali się 

nauką: 

 Zorganizuj wycieczkę do lokalnego muzeum nauki lub projektowania; 

 Zaplanuj wycieczkę do lokalnego laboratorium naukowego; 

 Zaproś naukowca lub studenta nauk technicznych do wygłoszenia pogadanki na forum 

klasy. Na stronie www.materialsfuture.eu/en/community/ można znaleźć mapę z 

lokalizacjami ośrodków w Europie, które prowadzą badania nad zaawansowanymi 

materiałami; 

 Śledź wydarzenia, które skupiają się na nauce, np. „tydzień nauki” lub naukowe 

festiwale. Organizatorzy często zapewniają pakiety edukacyjne dla szkół, warsztaty i 

inne aktywności; 

 Zorganizuj wystawę naukową (poświęconą zaawansowanym materiałom!); 

 Przedstaw uczniom godne naśladowania wzory – uczniowie mogą zapoznać się z 

historyczną postacią znanego naukowca i przygotować na jego temat prezentację. 

 

http://www.materialsfuture.eu/en/game
http://www.materialsfuture.eu/en/game
http://www.materialsfuture.eu/en/community/
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Karta pracy 1| Wprowadzenie do zaawansowanych 

materiałów 

 
Ogniwa paliwowe 

 

 
 

 
Stenty 

 

 
 

 
Nanomateriały 

 

 
 

 
Stopy z pamięcią 

kształtu 
 

 
 

 
Materiały silnie 
hydrofobowe 

 

 
 

 
Grafen 

 

 
 

 
Materiały 

elektrochromatyczne 
 

 
 

 
Nanorurki 

 

 
 

 
Ukierunkowane 

dostarczanie leków 
 

 
 

 
Ogniwa 

fotowoltaiczne 
 

 
 

 
Półprzewodniki 

 

 
 

 



  Materiały ekologicznej przyszłości 

17 
  

 

Karta pracy 2| Poznawanie energii słonecznej 

 
1. Jaki jest najlepszy kolor na panel słoneczny? 
Potrzebne materiały dla grup: kostki lodu, kolorowa tektura, w tym biała i czarna 

 

W ramach tego eksperymentu uczniowie przyjrzą się jak kolor wpływa na szybkość pochłaniania 

ciepła słonecznego. Ten eksperyment można przeprowadzić tylko podczas słonecznej pogody! 

Podziel klasę na grupy i zapewnij każdej z grup tekturę w różnych kolorach oraz kostki lodu. 

Upewnij się, iż kostki lodu są mniej więcej tej samej wielkości. Biała i czarna tektura jest 

niezbędna, pozostałe kolory są dowolne.  

Poproś uczniów o wycięcie z tektury kwadratu o boku 10 cm. Umieść kartoniki na słońcu i połóż 

kostkę lodu na środku każdego kartonika. Następnie zmierz czas topnienia kostek. Które kostki 

topią się najszybciej, a które najwolniej? 

Najszybciej powinny topić się kostki lodu umieszczone na czarnym kartoniku, ponieważ czerń 

najskuteczniej pochłania ciepło słoneczne, natomiast kostki na białych kartonikach będą topić 

się najwolniej, ponieważ biel odbija większość energii. Dlatego też panele słoneczne są 

zazwyczaj pomalowane na czarny, matowy kolor. Który kolor byłby drugim w kolejności 

najlepszym kolorem na panel słoneczny? 

 

2. Alternatywny eksperyment z wykorzystaniem energii słonecznej i koloru 

Potrzebne materiały dla grup: Biała i czarna tektura, 4 plastikowe kubki 

 

Wytnij dwa koła z białej tektury i dwa z czarnej tektury. Umieść po jednym tekturowym kole na 

dnie czterech plastikowych kubków tej samej wielkości. Napełnij każdy kubek w ¼ wodą i 

zanotuj temperaturę wody. Następnie zamknij kubki z czarnymi oraz białymi tekturowymi 

kołami (zabezpiecz je taśmą klejącą lub gumką recepturką) i umieść cztery kubki bezpośrednio 

na słońcu. Zgadnij, w którym kubku temperatura wody będzie najwyższa. Wykonaj pomiary po 

5 i po 10 minutach. 

 

3. Stwórz piekarnik słoneczny 

Potrzebne materiały dla grup: tekturowe opakowanie po pizzy, folia aluminiowa, folia 

plastikowa, czarny papier, gazety, nożyczki i taśma klejąca 

 

Wytnij klapkę na wierzchniej przykrywce opakowania po pizzy, wycinając otwór wzdłuż dwóch 

długich krawędzi i jednej krótkiej krawędzi, a następnie odegnij klapkę do tyłu. Na wewnętrznej 

stronie klapki umieść folię aluminiową i przytwierdź ją za pomocą taśmy klejącej. Otwórz 
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pudełko i przykryj spód czarnym papierem. Dodaj izolację w postaci zwiniętej gazety ułożonej 

wzdłuż wewnętrznych krawędzi opakowania i przytwierdzonej taśmą. Rozciągnij folię 

plastikową nad powierzchnią wnętrza pudełka (w tym także pod otworem klapki). Umieść 

pożywienie, które chcesz podgrzać (np. piankę cukrową) w opakowaniu, zamknij je, otwierając 

jednocześnie klapkę i skieruj folię aluminiową w stronę światła słonecznego. Podeprzyj klapkę 

patyczkiem i poczekaj około 30 minut.  

 

 

Karta pracy 3|Fragment filmu o energii słonecznej 
 

1. Kim jest naukowiec w filmie? 

 

 

2. Nad czym pracuje? 

 

 

 

3. Co go zainspirowało? 

 

 

 

4. Co udało mu się opracować? 

 

 

 

 

5. Jak to działa? Jak wyglądają ogniwa? Narysuj ogniwo, oznaczając 

odpowiednio poszczególne części. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jakie są zalety tego rozwiązania w porównaniu do obecnie 

używanych ogniw krzemowych? 

1.  

2.  
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3.  

4.  

 

7. Jakie materiały mogą być wykorzystane do budowy organicznych 

ogniw słonecznych? 

 

Karta pracy 4 |  Kolor strukturalny 

 

1. Jak nazywają się naukowcy, którzy jako pierwsi zaobserwowali strukturalne 
kolory? 

 
 
 
2. Pióra jakiego zwierzęcia stały się przedmiotem badań naukowców? Jakie były 

ich wnioski? 
 
 
 
 

3. Strukturalne kolory tworzą się w wyniku zjawisk optycznych, a nie 
pigmentacji. Te zjawiska optyczne to: interferencja fal, refrakcja i dyfrakcja. 
Dowiedz się więcej na temat tych zjawisk i wyjaśnij je własnymi słowami. 

a. Interferencja fal 
 
 

b. Refrakcja 
 

 
c. Dyfrakcja 

 
 
4. Jak nazywa się przypominająca jagody roślina wymieniona w filmie? Co jest 

w niej takiego wyjątkowego? 
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5. Materiały, które wykorzystują strukturalne kolory są często opalizujące. 
Czym jest opalizacja i jakie zwierzęta, rośliny i materiały charakteryzują się tą 
właściwością? 

 
 
 
 
6. Jakie są możliwe zastosowania strukturalnych kolorów? Wymień trzy.  
 

Karta pracy 5|  Od nano do giga 

 

 
Nazwa jednostki Symbol jednostki Znaczenie 

 

 
Gigametr 
 

 
Gm 

 
Miliard metrów 

 
__________metr 

 
___________ 

 
Milion metrów 
 

 
Kilometr 

 
km 

 
 ______________ metrów 
 

 
Metr 
 

 
_________ 

 
Jeden metr 

 
_____________metr 
 

 
mm 

 
Jedna ___________ metra 

 
Mikrometr 
 

 
µm 

 
Jedna milionowa metra 

 
_____________metr 
 

 
nm 

 
Jedna ___________  metra 
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Karta pracy 6|Cykl projektowania 

 
Skorzystaj z poniższego schematu, aby usystematyzować proces projektowania. 
 

Rysunek: 

Identify the problem – Rozpoznaj problem 

Explore – Zbadaj 

Design – Zaprojektuj 

Create – Utwórz 

Try It Out – Wypróbuj 

Make It Better - Ulepsz 

 

Porady 

 Zapoznaj się z osiągnięciami innych. 

 Przyjrzyj się dostępnym materiałom. 
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 Wykorzystaj swoją kreatywność i wiedzę w celu opracowania różnych rozwiązań, a 

następnie wybierz jedno do realizacji. 

 Opisz potencjalne problemy – w tym ograniczenia. 

 Jeśli możesz zrealizować swój projekt, wypróbuj go, a następnie ulepsz.  

 

Wskazówki dla nauczyciela 1 | Fragment filmu o energii 

słonecznej 

 
1. Kim jest naukowiec w filmie? 
Michael Grätzel – uczniowie mogą wyszukać dodatkowe informacje na temat jego kariery, pracy 
i otrzymanych nagród w Internecie.  
 
2. Nad czym pracuje? 
Nad stworzeniem systemów, które naśladują proces fotosyntezy w celu produkcji paliwa i 
energii elektrycznej ze światła słonecznego. 
 
3. Co go zainspirowało? 
Kryzys naftowy w latach 70-tych spowodował, iż Michael Grätzel zdał sobie sprawę z 
wyczerpywania się zasobów ropy naftowej. To sprawiło, iż naukowiec zaangażował się w 
poszukiwania alternatywnych systemów, które wykorzystują światło do produkcji paliwa. 
 
4. Co udało mu się opracować? 
Michael Grätzel opracował ogniwa słoneczne uczulane barwnikiem, które naśladują naturalny 
proces fotosyntezy roślin. Molekularny barwnik pochłania światło, które jest następnie 
przekształcane na energię elektryczną.  
 
5. Jak to działa? Jak wyglądają ogniwa? Narysuj ogniwo, oznaczając odpowiednio 
poszczególne części 
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Glass conductor – Szklany przewodnik 
Electrolytes - Elektrolity 
Titanium oxide – Tlenek tytanu 
Coated with dye – Pokryte barwnikiem 
Glass conductor – Szklany przewodnik 
6. Jakie są zalety tego rozwiązania w porównaniu do obecnie używanych ogniw krzemowych? 

1. Ogniwa słoneczne Grätzela gromadzą światło słoneczne z obu stron, co jest szczególnie 
ważne podczas stosowania ogniw w środowisku pustynnym, gdzie światło jest odbijane 
od powierzchni. 

2. Ogniwa Grätzela gromadzą rozproszone promieniowanie. 
3. Ogniwa te mogą być stosowane w pomieszczeniach. 
4. Ze względu na swój wygląd ogniwa Grätzela idealnie zastępują tradycyjne materiały 

budowlane – kolorowe szkło ogniw wygląda jak dzieło sztuki. 
 
Inne zalety ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem to fakt, iż wraz z wprowadzeniem tychże 
ogniw do masowej produkcji staną się one tańsze niż inne typy ogniw. Ponadto ogniwa te są 
bardziej przyjazne środowisku, ponieważ do ich produkcji nie wykorzystuje się żadnych 
energochłonnych, wysokopróżniowych metod lub toksycznych pierwiastków1.  
 

 

Wskazówki dla nauczyciela 2|  Kolor strukturalny 

1. Jak nazywają się naukowcy, którzy jako pierwsi zaobserwowali strukturalne kolory? 
Isaac Newton i Robert Hooke. Thomas Young jako pierwszy objaśnił zjawisko interferencji fal.  
 
2. Pióra jakiego zwierzęcia stały się przedmiotem badań naukowców? Jakie były ich wnioski? 
Naukowcy odkryli, iż postrzegamy pióra pawia jako niebieskie i zielone z powodu ich struktury, 
podczas gdy w rzeczywistości są one zabarwione na brązowo z powodu działania melaniny. 

                                                 
1Źródło: Artykuł Jacoba Arona opublikowany w The Guardian 4 lipca 2010 roku, „My Bright Idea: Michael Grätzel”; 
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
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Melanina to złożony polimer, który odpowiada za kolor skóry i włosów. Morfologia powierzchni 
piór odbija światło w taki sposób, iż postrzegamy je jako kolorowe. 

 
3. Strukturalne kolory tworzą się w wyniku zjawisk optycznych, a nie pigmentacji. Te 

zjawiska optyczne to: interferencja fal, refrakcja i dyfrakcja. Dowiedz się więcej na temat 
tych zjawisk i wyjaśnij je własnymi słowami. 

„W tym wypadku światło zachowuje się jak fala” powiedziała Lily i wrzuciła mały kamyczek do 
fontanny. Kamyk spowodował rozprzestrzenianie się kolistej fali. Następnie Lily wrzuciła trzy 
kamyki za jednym razem. Każdy z kamyków utworzył fale, które oddziaływały jedna na drugą. W 
pewnym momencie fale połączyły się, wzmacniając jedna drugą, innym razem fale znosiły się 
nawzajem.” Zjawisko interferencji fal powstaje, gdy elektromagnetyczne pola tworzące 
pojedyncze fale wzajemnie na siebie oddziałują. Mikroskopijna struktura materiału działa jak 
pryzmat i rozszczepia światło na intensywne kolory składowe. W zależności od częstotliwości 
fali odbitej od powierzchni obiektu, załamane światło staje się widoczne jako lśniące, 
opalizujące kolory. 
 
4. Jak nazywa się przypominająca jagody roślina wymieniona w filmie? Co jest w niej takiego 

wyjątkowego? 
Roślina ta nazywa się Pollia condensata, a jej niebieskie owoce są uważane za najintensywniej 
lśniące żywe organy na świecie. Roślina ta występuje w zalesionych obszarach Afryki. 
Przedstawione w filmie owoce zostały zebrane z rośliny, która ma 100 lat, a mimo to kolor jej 
owoców jest nadal intensywny. Oto przykład cudownych właściwości kolorów strukturalnych.  
 
5. Materiały, które wykorzystują strukturalne kolory są często opalizujące. Czym jest 

opalizacja i jakie zwierzęta, rośliny i materiały charakteryzują się tą właściwością? 
Opalizacja powstaje w wyniku konstruktywnej i destruktywnej interferencji pomiędzy wieloma 
odbiciami światła od co najmniej dwóch warstw (np. półprzezroczystych cienkich warstw) 
połączonej z refrakcją. Wraz z odbiciem światła od warstw powstaje przesunięcie fazowe 
pomiędzy promieniami światła odbitymi od górnej powierzchni i promieniami odbitymi od 
niższych warstw. Dlatego też w zależności od długości fali i kąta patrzenia amplituda fal 
świetlnych może być większa lub mniejsza. W wyniku tego zjawiska kolory wydają się być różne 
w zależności od kąta patrzenia. Dzieje się tak w przypadku piór niektórych gatunków ptaków, 
skrzydełek motyli, łusek ryb, baniek mydlanych, warstewek oleju, pancerzyków chrząszczy oraz 
masy perłowej.  
 
6. Jakie są możliwe zastosowania strukturalnych kolorów? Wymień trzy.  
Kolory strukturalne posiadają wiele różnych możliwych zastosowań, np. do produkcji tkanin 
(tekstyliów), adaptacyjnych materiałów maskujących, szkła o niskim współczynniku odbicia 
światła, wydajnych przełączników optycznych i powłok antyrefleksyjnych. Technologia ta jest 
już wykorzystywana do tworzenia hologramów zabezpieczających na kartach kredytowych i 
banknotach; hologramy te bardzo trudno podrobić, ponieważ morfologia powierzchni 
hologramów została ukształtowana w nanoskali. 

 


