
FIZYKA AR – ELEKTRYZOWANIE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
ELEKTRYZOWANIE

Tematyka:
Badanie zjawiska elektryzowania przez pocieranie.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR ELEKTRYZOWANIE to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki 
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Eksperyment ten wyjaśnia zjawisko elektryzowania ciał 
fizycznych. Można go przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela 
scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W 
doświadczeniu AR obserwujemy elektryzowanie ciała fizycznego (bursztynu) spowodowane pocieraniem go materiałem 
o właściwościach elektrostatycznych (futrem). W animacji widoczne są też skrawki papieru, które po naelektryzowaniu 
bursztynu są przez niego przyciągane. 

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik pt. „Elektrostatyka: Czy energia 

i elektryczność to to samo”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   1296 7015 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 356



Dział VI. Elektryczność. Uczeń:
VI. 1. opisuje sposoby elektryzowania ciał przez potarcie i dotyk; wskazuje, że zjawiska te polegają na przemieszczaniu 
elektronów;
VI. 2. opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych;
VI. 16. doświadczalnie:

a) demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk,
b) demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych.

FIZYKA AR – ELEKTRYZOWANIE



FIZYKA AR – ELEKTROSKOP

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
ELEKTROSKOP

Tematyka:
Elektroskop.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR ELEKTROSKOP to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach VII-
VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest urządzenie zwane elektroskopem, jaka jest jego budowa 
oraz do czego służy. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez 
Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. 
W pierwszym etapie doświadczenia AR obserwujemy elektryzowanie ciała fizycznego (pałeczki elektrostatycznej) 
spowodowane pocieraniem jej materiałem o właściwościach elektrostatycznych. Pałeczka elektryzuje się ujemnie.  
W drugim etapie pałeczka dotyka kulki elektroskopu, co powoduje naelektryzowanie się go. Ładunki ujemne przechodzą  
z ujemnie naelektryzowanej pałeczki do kulki i wędrują w kierunku listków elektroskopu. Ładunki te wzajemnie się 
odpychają co powoduje odchylenie listków elektroskopu, co również jest widoczne w animacji.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik pt. „Elektrostatyka: Pioruny”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   0562 6983 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VI. Elektryczność. Uczeń:
VI. 1. opisuje sposoby elektryzowania ciał przez potarcie i dotyk; wskazuje, że zjawiska te polegają na przemieszczaniu 
elektronów;
VI. 2. opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych;
VI. 4. opisuje przemieszczenie ładunków w przewodnikach pod wpływem oddziaływania ze strony ładunku 
zewnętrznego (indukcja elektrostatyczna);
VI. 5. opisuje budowę oraz zasadę działania elektroskopu;
VI. 16. doświadczalnie:

a) demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk,
b) demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych.

FIZYKA AR – ELEKTROSKOP



FIZYKA AR – KLATKA FARADAYA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
KLATKA FARADAYA

Tematyka:
Klatka Faradaya.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR KLATKA FARADAYA wyjaśnia czym jest osłona elektrostatyczna zwana klatką 
Faradaya, jaka jest jej budowa oraz czym się charakteryzuje. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie 
lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W 
pierwszym etapie doświadczenia AR obserwujemy tzw. wersorium, które stanowi umocowana na podstawie wskazówka 
o właściwościach elektrostatycznych oraz pałeczkę naelektryzowaną ujemnie. W drugim etapie pałeczka zbliżana jest do 
wskazówki wersorium, co powoduje naelektryzowanie się jej i odchylenie na skutek zjawiska indukcji elektrostatycznej.  
Ładunki ujemne są odpychane od ujemnie naelektryzowanej pałeczki i gromadzą się na przeciwnym końcu wskazówki, 
który jest odpychany od pałeczki. Drugi jej koniec elektryzuje się dodatnio i jest do pałeczki przyciągany. W kolejnym 
etapie na wersorium nakładana jest klatka Faradaya i całe doświadczenie wykonywane jest od początku. Naelektryzowana 
ujemnie pałeczka zbliżana jest do wskazówki wersorium pod klatką. Tym razem animacja pokazuje iż przemieszczają się 
tylko ładunki zgromadzone na powierzchni klatki. Wersorium nie porusza się tym razem, ponieważ w klatce ładunki są 
zrównoważone.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik  

pt. „Elektrostatyka: Michael Faraday”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   1611 2743 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
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Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;

Dział VI. Elektryczność. Uczeń:
VI. 2. opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; 
VI. 4. opisuje przemieszczenie ładunków w przewodnikach pod wpływem oddziaływania ze strony ładunku 
zewnętrznego (indukcja elektrostatyczna);
VI. 16. doświadczalnie:

a) demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk,
b) demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych.

FIZYKA AR – KLATKA FARADAYA



FIZYKA AR – BIEGUNY MAGNETYCZNE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
BIEGUNY MAGNETYCZNE

Tematyka:
Bieguny magnetyczne.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR BIEGUNY MAGNETYCZNE to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki  
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym są bieguny magnetyczne oraz jakie są ich rodzaje, 
a także informuje, iż planeta Ziemia również wytwarza pole magnetyczne. Eksperyment można przeprowadzić na początku 
jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku animacji widoczna jest kula ziemska. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem 
symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie AR obserwujemy wizualizację wnętrza planety wraz 
z dokładnym opisem wyszczególnionych jej warstw. Zaznaczone są bieguny geograficzne Ziemi (północny i południowy) 
oraz przeciwnie do nich zorientowane bieguny magnetyczne. Animacja wizualizuje przebieg linii pola magnetycznego wokół 
Ziemi oraz ich kierunek. 

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik  

pt. „Magnetyzm: Siła magnesu”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   0195 6967 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VII. Magnetyzm. Uczeń:
VII. 1. nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje oddziaływanie między nimi. 

FIZYKA AR – BIEGUNY MAGNETYCZNE



FIZYKA AR – DOŚWIADCZENIE OERSTEDA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
DOŚWIADCZENIE OERSTEDA

Tematyka:
Doświadczenie Oersteda.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR DOŚWIADCZENIE OERSTEDA to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki 
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wykazuje on, że przepływ prądu przez przewodnik powoduje 
wytworzenie wokół niego pola magnetycznego. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji  
w zależności od przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji.

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku obserwujemy wizualizację przewodnika z prądem oraz strzałkę, która po rozpoczęciu eksperymentu będzie 
wskazywała płynący prąd. Widoczna jest także igła magnetyczna. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony 
z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie AR obserwujemy przepływ prądu 
elektrycznego przez prostoliniowy przewodnik oraz odchylenie igły magnetycznej zachodzące na skutek jego przepływu.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik opowiadający o naukowcu 

badającym omawiane zagadnienie pt. „Magnetyzm: Hans Christian Oersted”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   0405 4119 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VII. Magnetyzm. Uczeń:
VII. 4. opisuje zachowanie się igły magnetycznej w otoczeniu prostoliniowego przewodnika
z prądem;
VII. 7. doświadczalnie:

b) demonstruje zjawisko oddziaływania przewodnika z prądem na igłę magnetyczną.

FIZYKA AR – DOŚWIADCZENIE OERSTEDA



FIZYKA AR – KOMPAS

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
KOMPAS

Tematyka:
Kompas.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR KOMPAS to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach VII-VIII1 
jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest urządzenie zwane kompasem, jak jest zbudowane oraz 
do czego służy. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez 
Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. 
W eksperymencie AR obserwujemy wizualizację kuli ziemskiej z zaznaczonymi biegunami geograficznymi Ziemi 
(północnym i południowym) oraz przeciwnie do nich zorientowanymi biegunami magnetycznymi. Widzimy także linie pola 
magnetycznego wokół Ziemi oraz ich kierunek. Animacja wizualizuje trzy igły kompasu, które wskazują północny biegun 
magnetyczny Ziemi, a także poprzez ruch tych igieł widać, iż ustawiają się one zawsze na kierunek pola magnetycznego.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik pt. „Magnetyzm: Co to jest 

kompas”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   0444 7335 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VII. Magnetyzm. Uczeń:
VII. 1. nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje oddziaływanie między nimi;
VII. 2. opisuje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; posługuje się 
pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi.

FIZYKA AR – KOMPAS



FIZYKA AR – PRZEWODNIK PROSTOLINIOWY

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
PRZEWODNIK PROSTOLINIOWY

Tematyka:
Oddziaływanie magnetyczne wokół prostoliniowego przewodnika z prądem.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR PRZEWODNIK PROSTOLINIOWY to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki 
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest prostoliniowy przewodnik prądu i informuje, 
iż na skutek przepływu prądu przez ten przewodnik wytwarzane jest wokół niego pole magnetyczne  
o określonych właściwościach. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od 
przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji.

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku obserwujemy wizualizację prostoliniowego przewodnika z prądem wokół którego zaznaczono okalające 
go linie pola magnetycznego. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie 
obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie AR obserwujemy kierunek przepływu prądu elektrycznego przez prostoliniowy 
przewodnik oraz ruch linii pola magnetycznego, które zostało wytworzone na skutek przepływu prądu. Umieszczona w tym 
polu igła magnetyczna reaguje na nie i wskazuje jego kierunek, co oznacza, że może służyć do jego wykrywania. Linie pola 
magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika z prądem układają się w kształt współśrodkowych okręgów. 

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik opowiadający o naukowcu 

badającym omawiane zagadnienie pt. „Magnetyzm: Heinrich Lenz”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   5687 6135 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VII. Magnetyzm. Uczeń:
VII. 1. nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje oddziaływanie między nimi;
VII. 4. opisuje zachowanie się igły magnetycznej w otoczeniu prostoliniowego przewodnika z prądem;
VII. 7. doświadczalnie:

b) demonstruje zjawisko oddziaływania przewodnika z prądem na igłę magnetyczną.

FIZYKA AR – PRZEWODNIK PROSTOLINIOWY



FIZYKA AR – ZWOJNICA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
ZWOJNICA

Tematyka:
Oddziaływanie magnesów trwałych i przewodników z prądem (zwojnica).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR ZWOJNICA to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach VII-
VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest zwojnica, jaką ma ona budowę oraz do czego służy. 
Doświadczenie wskazuje, że prąd elektryczny płynący przez zwojnicę wytwarza wokół niej pole magnetyczne, dzięki czemu 
zwojnica zachowuje się jak magnes. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od 
przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku obserwujemy wizualizację zwojnicy podłączonej do biegunów baterii. Doświadczenie rozpoczyna się po 
dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie AR obserwujemy, iż 
przepływ prądu przez zwojnicę powoduje wytworzenie pola magnetycznego  o określonej orientacji.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zagrać w grę, sprawdzającą wiedzę zdobytą podczas obserwacji doświadczenia, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   1178 7367 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VII. Magnetyzm. Uczeń:
VII. 5. opisuje budowę i działanie elektromagnesu; opisuje wzajemne oddziaływanie elektromagnesów i magnesów; 
wymienia przykłady zastosowania elektromagnesów.

FIZYKA AR – ZWOJNICA



FIZYKA AR – PRAWO SNELLA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
PRAWO SNELLA

Tematyka:
Prawo załamania światła (Prawo Snella, Snelliusa).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR PRAWO SNELLA to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach 
VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest załamanie światła oraz jaki jest mechanizm jego 
zachodzenia. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez 
Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja źródła światła laserowego, zbiornika z wodą oraz płaszczyzny padania promienia 
światła wraz z zaznaczoną osią optyczną. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej 
rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie widzimy jak zmiana kąta padania promienia świetlnego powoduje 
zmianę kąta załamania się go w wodzie (innym ośrodku). Obserwujemy także, iż kąt padania jest w tym wypadku większy od 
kąta załamania światła.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący naukowca, który 

opisał omawiane zjawisko pt. „Optyka: Willebrord Snell”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   3852 6055 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IX. Optyka. Uczeń:
IX. 6. opisuje jakościowo zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków różniących się prędkością 
rozchodzenia się światła; wskazuje kierunek załamania.

FIZYKA AR – PRAWO SNELLA



FIZYKA AR – PRYZMAT

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
PRYZMAT

Tematyka:
Pryzmat – rozszczepienie światła.

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR PRYZMAT to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach VII-VIII1 
jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest pryzmat, jaką ma budowę oraz właściwości. Doświadczenie 
ilustruje zjawisko rozszczepienia światła w pryzmacie. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji 
w zależności od przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja źródła światła białego, prymatu oraz przesłony. Doświadczenie rozpoczyna się 
po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W pierwszej części eksperymentu 
AR obserwujemy włączenie źródła światła białego, jego przejście przez przesłonę powodujące powstanie promienia, 
a następnie rozszczepienia światła w pryzmacie na poszczególne wiązki o określonych barwach. W drugiej części 
eksperymentu AR wykorzystywane jest źródło lasera, które nie jest już rozszczepiane na prymacie ze względu na swoją 
monochromatyczność.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zagrać w grę sprawdzającą wiedzę zdobyta podczas obserwacji doświadczenia,  
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   1965 1687 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IX. Optyka. Uczeń:
IX. 10. opisuje światło białe jako mieszaninę barw i ilustruje to rozszczepieniem światła w pryzmacie; wymienia inne 
przykłady rozszczepienia światła;
IX. 11 opisuje światło lasera jako jednobarwne i ilustruje to brakiem rozszczepienia w pryzmacie;
IX. 14 doświadczalnie:

b) demonstruje rozszczepienie światła w pryzmacie.

FIZYKA AR – PRYZMAT



FIZYKA AR – SOCZEWKA SKUPIAJĄCA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
SOCZEWKA SKUPIAJĄCA

Tematyka:
Powstawanie obrazu w soczewce skupiającej (soczewka skupiająca).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR SOCZEWKA SKUPIAJĄCA to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki  
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest soczewka skupiająca oraz jaki jest 
mechanizm powstawania obrazu po przejściu przez taką soczewkę. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak  
i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja konstrukcji obrazu powstającego na skutek przejścia światła przez soczewkę 
skupiającą. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego 
przebiegu. W eksperymencie widzimy jak zmiana położenia obiektu (świecy) wpływa na wygląd obrazu powstającego po 
przejściu światła przez soczewkę.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zagrać w grę sprawdzającą wiedzę zdobyta podczas obserwacji doświadczenia; 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   2279 7415 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 356



Dział IX. Optyka. Uczeń:
IX. 7. opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą, 
posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej;
IX. 8. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, 
odwrócone; porównuje wielkość przedmiotu i obrazu;
IX. 14 doświadczalnie:

b) otrzymuje za pomocą soczewki skupiającej ostre obrazy przedmiotu na ekranie.

FIZYKA AR – SOCZEWKA SKUPIAJĄCA



FIZYKA AR – ZWIERCIADŁO PŁASKIE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
ZWIERCIADŁO PŁASKIE

Tematyka:
Powstawanie obrazu w zwierciadle płaskim (zwierciadło płaskie).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR ZWIERCIADŁO PŁASKIE to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki 
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest zwierciadło płaskie oraz w jaki sposób 
powstaje w nim obraz. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez 
Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja konstrukcji obrazu powstającego w zwierciadle (lustrze). Doświadczenie rozpoczyna 
się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie widzimy jak 
zmiana położenia obiektu (świecy) wpływa na wygląd obrazu powstającego w zwierciadle.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zjawiska pt. „Optyka: Zwierciadło płaskie”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   2908 8871 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IX. Optyka. Uczeń:
IX. 2. opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej i od powierzchni sferycznej;
IX. 4. analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie odbitych od zwierciadła 
płaskiego i od zwierciadeł sferycznych; opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni 
odbitych od zwierciadła wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej;
IX. 5. konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych wytwarzanych przez zwierciadło płaskie 
oraz powstawanie obrazów rzeczywistych i pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne znając położenie 
ogniska;
IX. 14 doświadczalnie:

a) demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła, zjawisko załamania światła na granicy 
ośrodków, powstawanie obrazów za pomocą zwierciadeł płaskich, sferycznych i soczewek.

FIZYKA AR – ZWIERCIADŁO PŁASKIE



FIZYKA AR – ZWIERCIADŁO SFERYCZNE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
ZWIERCIADŁO SFERYCZNE

Tematyka:
Powstawanie obrazu w zwierciadle sferycznym (zwierciadło sferyczne).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR ZWIERCIADŁO SFERYCZNE to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki 
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest zwierciadło sferyczne oraz w jaki sposób 
powstaje w nim obraz. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez 
Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja konstrukcji obrazu powstającego w zwierciadle (łyżce). Doświadczenie rozpoczyna 
się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie widzimy jak 
zmiana położenia obiektu (świecy) wpływa na wygląd obrazu powstającego w zwierciadle.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zjawiska pt. „Optyka: Zwierciadło w łyżce”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   1729 2391

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IX. Optyka. Uczeń:
IX. 2. opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej i od powierzchni sferycznej;
IX. 4. analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie odbitych od zwierciadła 
płaskiego i od zwierciadeł sferycznych; opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni 
odbitych od zwierciadła wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej;
IX. 5. konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych wytwarzanych przez zwierciadło płaskie 
oraz powstawanie obrazów rzeczywistych i pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne znając położenie 
ogniska;
IX. 14 doświadczalnie:

a) demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła, zjawisko załamania światła na granicy 
ośrodków, powstawanie obrazów za pomocą zwierciadeł płaskich, sferycznych i soczewek.

FIZYKA AR – ZWIERCIADŁO SFERYCZNE



FIZYKA AR – DRGANIA WŁASNE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
DRGANIA WŁASNE

Tematyka:
Badanie czestotliwości drgań własnych (drgania własne).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR DRGANIA WŁASNE to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach 
VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest wahadło sprężynowe i w jaki sposób wyznaczyć okres 
jego drgań własnych. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez 
Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja wahadła sprężynowego o masie 2 kg, które znajduje się w położeniu równowagi. 
Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. Pojawiają 
się dwie kolejne ikony oraz stoper. Najpierw należy dotknąć przycisk „1. Start”, który powoduje odchylenie wahadła,  
a następnie przycisk „2.Pomiar”, aby rozpocząć ruch wahadła i odliczanie czasu na stoperze. W drugiej części doświadczenia 
należy wykonać ponownie powyższe czynności, które tym razem wykonywane będą na wahadle o masie 4,5 kg. W trakcie 
obu pomiarów uczniowie powinni zapisywać (najlepiej 10 razy) wartość czasu, otrzymaną po upływie jednego okresu, a więc 
po jednym pełnym drgnieniu każdego wahadła. Następnie powinni porównać te wartości i wyciągnąć wnioski.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zagrać w grę sprawdzającą wiedzę zdobyta podczas wykonywania doświadczenia,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   6342 9735 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VIII. Ruch drgający i fale. Uczeń:
VIII. 1. opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu 
okresowego wraz z ich jednostkami;
VIII. 3. wyznacza amplitudę i okres drgań na podstawie przedstawionego wykresu zależności położenia od czasu;
VIII. 9. doświadczalnie:

a) wyznacza okres i częstotliwość w ruchu okresowym.

FIZYKA AR – DRGANIA WŁASNE



FIZYKA AR – WAHADŁO MATEMATYCZNE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
WAHADŁO MATEMATYCZNE

Tematyka:
Badanie okresu drgań (wahadło matematyczne).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR WAHADŁO MATEMATYCZNE to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki 
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest wahadło matematyczne i w jaki sposób 
wyznaczyć okres jego drgań. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego 
przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja wahadła matematycznego o długości 1 metra, które znajduje się w położeniu 
równowagi. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego 
przebiegu. Pojawiają się dwie kolejne ikony oraz stoper. Najpierw należy dotknąć przycisk „1. Start”, który powoduje 
odchylenie wahadła, a następnie przycisk „2.Pomiar”, aby rozpocząć ruch wahadła i odliczanie czasu na stoperze. W drugiej 
części doświadczenia należy wykonać ponownie powyższe czynności, które tym razem wykonywane będą na wahadle  
o długości 2,25 metra. W trakcie obu pomiarów uczniowie powinni zapisywać (najlepiej 10 razy) wartość czasu, otrzymaną po 
upływie jednego okresu, a więc po jednym pełnym drgnieniu każdego wahadła. Następnie powinni porównać te wartości  
i wyciągnąć wnioski.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zjawiska pt. „Drgania: Wahadła”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   3197 2455 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VIII. Ruch drgający i fale. Uczeń:
VIII. 1. opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu 
okresowego wraz z ich jednostkami;
VIII. 3. wyznacza amplitudę i okres drgań na podstawie przedstawionego wykresu zależności położenia od czasu;
VIII. 9. doświadczalnie:

a) wyznacza okres i częstotliwość w ruchu okresowym.

FIZYKA AR – WAHADŁO MATEMATYCZNE



FIZYKA AR – ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

Tematyka:
Badanie źródeł dźwięku (źródła dźwięku).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR ŹRÓDŁA DŹWIĘKU to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach 
VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest dźwięk i w jaki sposób powstaje. Eksperyment można 
przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji.

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja gitary. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej 
rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W eksperymencie widoczne są drgania struny gitary, która jest źródłem dźwięku z 
odpowiednim opisem zjawiska. W drugiej części widoczna jest piszczałka, której drgania słupa powietrza znajdującego się 
wewnątrz obrazują mechanizm powstawania dźwięku.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zjawiska pt. „Drgania: Źródła dźwięku”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   0575 8055 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VIII. Ruch drgający i fale. Uczeń:
VIII. 6. opisuje mechanizm powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu; podaje przykłady źródeł 
dźwięku;
VIII. 9. doświadczalnie:

a) demonstruje dźwięki o różnych częstotliwościach z wykorzystaniem drgającego przedmiotu lub instrumentu 
muzycznego.

FIZYKA AR – ŹRÓDŁA DŹWIĘKU



FIZYKA AR – MOC PRĄDU

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
MOC PRĄDU

Tematyka:
Badanie mocy prądu elektrycznego (moc prądu).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR MOC PRĄDU to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach VII-VIII1 
jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest moc prądu elektrycznego oraz w jaki sposób zależy od niej 
czas zachodzenia procesów fizycznych. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od 
przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja dwóch czajników elektrycznych wypełnionych wodą, do których włożone są 
termometry. Wskazują one 10°C. Dodatkowo obok czajników umieszczono mierniki natężenia, napięcia oraz mocy prądu 
elektrycznego. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego 
przebiegu. Do czajników zostaje doprowadzony prąd elektryczny o różnej mocy, przez co woda podgrzewa się z różną 
prędkością. Czajnik o większej mocy wykazuje szybszy przyrost temperatury w czasie.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący naukowca, który 

badał omawiane zagadnienie pt. „Prąd elektryczny: James Watt”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   2043 8119 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VI. Elektryczność. Uczeń:
VI. 7. opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach;
VI. 10. posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami; stosuje do obliczeń związki 
między tymi wielkościami; przelicza energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie;
VI. 11. wyróżnia formy energii, na jakie jest zamieniana energia elektryczna; wskazuje źródła energii elektrycznej i 
odbiorniki;

FIZYKA AR – MOC PRĄDU



FIZYKA AR – NATĘŻENIE PRĄDU

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
NATĘŻENIE PRĄDU

Tematyka:
Pomiar natężenia prądu elektrycznego (natężenie prądu).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR NATĘŻENIE PRĄDU to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach 
VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest natężenie prądu oraz w jaki sposób dokonać jego 
pomiaru przy pomocy amperomierza. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od 
przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja obwodu elektrycznego (otwartego), w którym połączone jest źródło prądu 
(bateria), żarówka, włącznik oraz amperomierz wskazujący wartość 0 A. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu 
ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. Obwód zostaje zamknięty, żarówka zaczyna świecić, 
a na amperomierzu pojawia się wartość 49 mA. Dodatkowo wzdłuż przewodów uwidoczniono przepływ elektronów, aby 
zobrazować kierunek przepływu prądu.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zagrać w grę sprawdzającą wiedzę zdobyta podczas wykonywania doświadczenia,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   5818 6855 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VI. Elektryczność. Uczeń:
VI. 7. opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach;
VI. 8. posługuje się pojęciem natężenia prądu wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między natężeniem 
prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny przewodnika;
VI. 16. doświadczalnie:

a) łączy według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła (akumulatora, zasilacza), 
odbiornika (żarówki, brzęczyka, silnika, diody, grzejnika, opornika), wyłączników, woltomierzy, amperomierzy; 
odczytuje wskazania mierników.

FIZYKA AR – NATĘŻENIE PRĄDU



FIZYKA AR – OPÓR ELEKTRYCZNY

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
OPÓR ELEKTRYCZNY

Tematyka:
Badanie oporu elektrycznego (opór elektryczny).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR OPÓR ELEKTRYCZNY to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach 
VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest opór elektryczny oraz w jaki sposób jest on zależny od 
natężenia i napięcia prądu elektrycznego. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności 
od przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji.  

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja obwodu elektrycznego (otwartego), w którym połączone jest źródło prądu (bateria), 
żarówka, włącznik, amperomierz oraz woltomierz. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej 
rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. Obwód zostaje zamknięty a żarówka zaczyna świecić. Na amperomierzu pojawia 
się wartość 50 mA, a na woltomierzu wartość 1,5 V. Dodatkowo wzdłuż przewodów uwidoczniono przepływ elektronów, aby 
zobrazować kierunek przepływu prądu.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący naukowca, który 

badał opór elektryczny pt. „Prąd elektryczny: Georg Simon Ohm”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   1991 3831 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VI. Elektryczność. Uczeń:
VI. 7. opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach;
VI. 9. posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do 
przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie; stosuje jednostkę napięcia;
VI. 12. posługuje się pojęciem oporu elektrycznego jako własnością przewodnika; stosuje do obliczeń związek między 
napięciem a natężeniem prądu i oporem; posługuje się jednostką oporu;
VI. 13. rysuje schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, 
mierników i wyłączników; posługuje się symbolami graficznymi tych elementów;
VI. 16. doświadczalnie:

a) łączy według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła (akumulatora, zasilacza), 
odbiornika (żarówki, brzęczyka, silnika, diody, grzejnika, opornika), wyłączników, woltomierzy, amperomierzy; 
odczytuje wskazania mierników;
e) wyznacza opór przewodnika przez pomiary napięcia na jego końcach oraz natężenia prądu przez niego 
płynącego.

FIZYKA AR – OPÓR ELEKTRYCZNY



FIZYKA AR – PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE

Tematyka:
Przewodniki i izolatory (przewodnictwo elektryczne).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE to zgodnie z podstawą programową nauczania 
fizyki w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest przewodnictwo elektryczne oraz jak 
rozróżnić przewodnik od izolatora. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od 
przyjętego przez Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja przewodu elektrycznego – połowa przewodu jest odsłonięta, dla uwidocznienia 
miedzianego rdzenia. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji 
jego przebiegu. W pierwszej kolejności widzimy otwarty obwód elektryczny z żarówką oraz wizualizację struktury 
molekularnej przewodnika prądu elektrycznego (rdzenia przewodu). Elektrony w tym metalu drgają chaotycznie. W dalszym 
etapie po zamknięciu obwodu i umieszczeniu w nim baterii jako źródła prądu, widzimy świecenie żarówki oraz zmianę 
charakteru ruchu elektronów w metalu z chaotycznych drgań na ruch uporządkowany.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zagadnienia pt. „Prąd elektryczny: Przewodniki i izolatory”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   2410 8135 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział VI. Elektryczność. Uczeń:
VI. 3. rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady;
VI. 6. posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elementarnego; stosuje jednostkę 
ładunku;
VI. 14. opisuje rolę izolacji i bezpieczników przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej oraz warunki bezpiecznego 
korzystania z energii elektrycznej;
VI. 16. doświadczalnie:

c) rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady.

FIZYKA AR – PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE



FIZYKA AR – CIEPŁO WŁAŚCIWE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
CIEPŁO WŁAŚCIWE

Tematyka:
Wyznaczanie ciepła właściwego (ciepło właściwe).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR CIEPŁO WŁAŚCIWE to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach 
VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest wielkość fizyczna zwana ciepłem właściwym oraz czym 
się charakteryzuje. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez 
Nauczyciela scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja dwóch zlewek. W jednej zlewce znajduje się woda, a w drugiej alkohol etylowy. Pod 
zlewkami znajdują się palniki (wyłączone), a w zlewkach termometry pokazujące wartość 10 °C. Doświadczenie rozpoczyna 
się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. Paniki zostają włączone,  
a temperatura w zlewkach zaczyna się podnosić. Widać wyraźnie, że w zlewce z alkoholem etylowym temperatura podnosi 
się szybciej, ponieważ substancja ta ma mniejsze ciepło właściwe, co oznacza, że potrzeba mniej energii, aby ją ogrzać  
w (porównaniu do wody).

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zagadnienia pt. „Zjawiska cieplne: Ciepło właściwe”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   5661 3991

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IV. Zjawiska cieplne. Uczeń:
IV. 6. posługuje się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką;
IV. 10. doświadczalnie:

c) wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy, termometru, 
cylindra miarowego lub wagi.

FIZYKA AR – CIEPŁO WŁAŚCIWE



FIZYKA AR – ENERGIA WEWNĘTRZNA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
ENERGIA WEWNĘTRZNA

Tematyka:
Badanie wzrostu energii wewnętrznej bez wykonania pracy (energia wewnętrzna).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR ENERGIA WEWNĘTRZNA to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki 
w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest energia wewnętrzna oraz jak można ją 
zmienić. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela 
scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja filiżanki z wodą, struktury molekularnej wody oraz termostatu ustawionego na 
najniższą temperaturę. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji 
jego przebiegu. Widać, iż cząsteczki wody poruszają się bardzo wolno. W dalszej części doświadczenia, można podnieść 
temperaturę używając termostatu, co znajdzie odzwierciedlenie w coraz szybszym ruchu molekuł wody.  

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zagadnienia pt. „Zjawiska cieplne: Skale temperatury”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   2935 1015 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IV. Zjawiska cieplne. Uczeń:
IV. 1. posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi 
termicznej;
IV. 2. posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita); przelicza temperaturę w skali Celsjusza na 
temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie;
IV. 3. wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci ciepła (wymiana ciepła) między ciałami o tej samej 
temperaturze;
IV. 4. wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim pracę lub przekazując 
energię w postaci ciepła;
IV. 5. analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek.

FIZYKA AR – ENERGIA WEWNĘTRZNA



FIZYKA AR – KONWEKCJA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
KONWEKCJA

Tematyka:
Badanie konwekcji (konwekcja).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR KONWEKCJA to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach VII-VIII1 
jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest zjawisko konwekcji na przykładzie ruchów magmy we wnętrzu 
Ziemi. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela 
scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja kuli ziemskiej oraz jej przekroju poprzecznego. Doświadczenie rozpoczyna się po 
dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W pierwszej kolejności widoczny jest 
kolisty ruch konwekcyjny magmy, a następnie widzimy to samo zjawisko ruchów konwekcyjnych w zbiorniku z gorącą wodą. 

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zagadnienia pt. „Zjawiska cieplne: Prądy konwekcyjne”, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   3354 5319  

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IV. Zjawiska cieplne. Uczeń:
IV. 8. opisuje ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji.

FIZYKA AR – KONWEKCJA



FIZYKA AR – PRZEWODNICTWO CIEPLNE

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
PRZEWODNICTWO CIEPLNE

Tematyka:
Badanie przewodnictwa cieplnego (przewodnictwo cieplne).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR PRZEWODNICTWO CIEPLNE to zgodnie z podstawą programową nauczania 
fizyki w klasach VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym jest przewodnictwo cieplne oraz czym 
skutkuje. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela 
scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja metalowego pręta o temperaturze otoczenia oraz znajdującego się pod nim 
(wyłączonego) palnika. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem symbolizującej rozpoczęcie obserwacji 
jego przebiegu. Widoczna jest tym razem wizualizacja pręta w kamerze termowizyjnej. Po włączeniu palnika widoczna 
jest zmiana koloru pręta z niebieskiego (niska temperatura) na czerwony (wysoka temperatura) w miejscu, pod którym 
umieszczony jest palnik. Po czasie kolor zaczyna się zmieniać także w dalszej części pręta, co świadczy o przewodnictwie 
cieplnym. 

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zeskanować (smartfonem bądź tabletem) kod QR na odwrocie karty AR i obejrzeć filmik dotyczący omawianego 

zagadnienia pt. „Zjawiska cieplne: Przewodniki cieplne”,
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   5454 1415

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 356



Dział IV. Zjawiska cieplne. Uczeń:
IV. 7. opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego; rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje rolę izolacji 
cieplnej;
IV. 10. doświadczalnie:

b) bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem 
ciepła.

FIZYKA AR – PRZEWODNICTWO CIEPLNE



FIZYKA AR – STANY SKUPIENIA

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
STANY SKUPIENIA

Tematyka:
Badanie przemian fazowych (stany skupienia).

FIZYKA AR

Eksperyment, który wizualizuje karta AR STANY SKUPIENIA to zgodnie z podstawą programową nauczania fizyki w klasach 
VII-VIII1 jedno z doświadczeń obowiązkowych. Wyjaśnia on czym są przemiany fazowe na przykładzie stanów skupienia 
wody. Eksperyment można przeprowadzić na początku jak i w trakcie lekcji w zależności od przyjętego przez Nauczyciela 
scenariusza lekcji. 

Co pokazuje eksperyment?:
Na początku widoczna jest wizualizacja zbiornika z wodą. Doświadczenie rozpoczyna się po dotknięciu ikony z okiem 
symbolizującej rozpoczęcie obserwacji jego przebiegu. W pierwszej kolejności pojawia się kostka lodu, która ulega kolejno 
dwóm przemianom fazowym, następnie widoczna jest para wodna, a także woda, które również ulegają kolejno dwóm 
przemianom fazowym.

W dalszym etapie uczeń może:
 ⇨ zagrać w grę sprawdzającą wiedzę zdobyta podczas wykonywania doświadczenia, 
 ⇨ wykonać quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą zarówno dzięki eksperymentowi AR jak i na lekcji fizyki.

Dodatkowo:
Specjalnie dla użytku Nauczyciela test ten przygotowano także w wersji on-line na platformie Quizizz 
(dostęp pod poniższym linkiem - kod ważny do 31 sierpnia 2023 -> wróć po nowe kody):
 
Adres www: joinmyquiz.com/pro    
Kod:   2308 4135 

Realizowane cele kształcenia: 
Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Realizowane treści nauczania: 
Dział I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

I. 3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary  
i doświadczenia korzystając z ich opisów;
I. 4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę 
użytych przyrządów;
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Dział IV. Zjawiska cieplne. Uczeń:
IV. 9. rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, 
sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany 
temperatury;
IV. 10. doświadczalnie:

a) demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania.

FIZYKA AR – STANY SKUPIENIA


