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Klasopracownia

https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-przedmioty-przyrodnicze/
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Uczniowie

https://fris.pl/poznaj

https://fris.pl/poznaj
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Sprzęt laboratoryjny

http://www.alchemik.torun.pl/index.php?id_category=12&controller=category&live_conf
igurator_token=e2cec89642976645c3f7e41d202886ed&id_shop=1&id_employee=1

http://www.alchemik.torun.pl/index.php?id_category=12&controller=category&live_configurator_token=e2cec89642976645c3f7e41d202886ed&id_shop=1&id_employee=1
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Kompetencje kluczowe

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&qid=1573648588456&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&qid=1573648588456&from=PL
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Podstawa programowa

https://www.ore.edu.pl/2015/04/podstawa-programowa-2017/

https://www.ore.edu.pl/2015/04/podstawa-programowa-2017/


Eksperymentowanie -
podstawowe pojęcia



PROBLEM BADAWCZY
Pytanie, na które odpowiedź uzyskujemy w 

wyniku przeprowadzonego eksperymentu.

Celem doświadczenia jest rozwiązanie 

problemu badawczego.
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HIPOTEZA

Przypuszczalna, niekoniecznie prawdziwa, 

odpowiedź na pytanie stanowiące problem 

badawczy.
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KONTROLA NEGATYWNA

Doświadczenie pomocnicze, 

przeprowadzone w identyczny sposób 

jak doświadczenie właściwe, ale 

pozbawione czynnika, który naszym 

zadaniem wpływa na badany efekt.
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KONTROLA POZYTYWNA

Doświadczenie pomocnicze, które 

przeprowadza się w identyczny sposób jak 

doświadczenie właściwe, ale na obiekcie 

kontrolnym – takim, o którym wiemy, że 

pozwoli nam zaobserwować określony 

efekt, będący przedmiotem badania.
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Wynik przeczy hipotezie

Odrzucenie hipotezy

Rozwiązanie problemu badawczego

Wynik  potwierdza hipotezę

Przeprowadzenie doświadczenia

Wybór metody badawczej

Postawienie hipotezy

Określenie  problemu badawczego



Inspiracje



Refleksje



 Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2018-189-1,69055843.html
(kwiecień 2019)
 Jak wprowadzić eksperyment naukowy... na lekcje chemii w gimnazjum? Mini-poradnik
 How to introduce a scientific experiment in lower secondary school chemistry classes? Mini-guide
http://ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=numery&tytul=Jak%20wprowadzi%C4%87%20%20eksperyment%20naukowy...%20%20na%20lekcje
%20chemii%20w%C2%A0gimnazjum?%20Mini-poradnik
(kwiecień 2019)
 Jak prawidłowo przeprowadzić eksperyment naukowy czyli codzienne dylematy Karola Dociekliwego
http://docplayer.pl/5181698-Jak-prawidlowo-przeprowadzic-eksperyment-naukowy-czyli-codzienne-dylematy-karola-dociekliwego.html
(kwiecień 2019)
 „Zielona jajecznica” Propozycja eksperymentu na lekcję chemii w gimnazjum
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ebis-2014-4-12.pdf
(kwiecień 2019)
 Buczek Irmina, Chrzanowski Marcin i Musialik Małgorzata. 2013. Chemia bez eksperymentów? Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 2013, 4.

 Materiały szkoleniowe ORE. [Online] https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-

programowa/PRZYRODA,%20BIOLOGIA,%20CHEMIA,%20FIZYKA/Podstawa%20programowa%20kszta%C5%82cenia%20og%C3%B3lnego%20z%20komenta

rzem.%20Szko%C5%82a%20podstawowa,%20chemia.pdf.
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