


* tyle słoni trzeba byłoby ustawić na sobie aby dotrzeć z Ziemi na księżyc!

Odkrywaj fascynujące fakty z telewizją Da Vinci Learning



Wydawca



To dla mnie 
zaszczyt, spotkać Cię mój drogi 

Mikołaju. Twoje odkrycia zmieniły 
świat, jaki znamy.

Cała przyjemność po mojej 
stronie. Jesteś jednym z 

największych wynalazców 
wszechczasów.

Mój drogi 
Mikołaju, zawsze 

zastanawiałem się, w jaki sposób 
ludzkość będzie się rozwijać i jak moje 
wynalazki zmienią Ziemię, w lepsze 

miejsce do życia.

Zawsze 
zadawałem sobie pytanie, 

czy nauka uczyni nas lepszymi. 
Wynaleźliśmy tak wiele niezwykłych 

rzeczy. Co ludzie z nimi zrobili?



Drogi Przyjacielu
Nasz kolega naukowiec Izaak Newton powiedział pewnego razu: Jeśli widzę 
dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. To zdanie oddaje 
istotę nauki. To jak sztafeta, gdzie pałeczka przekazywana jest od jednego do 
drugiego, a na początku wszystkiego była ciekawość.
Ludzie zastanawiali się, dlaczego świat funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. Jeżeli 
wszystko co możesz zobaczyć ma swoje wyjaśnienie, to dlaczego rzeczy dzieją 
się w określony sposób? Nauczyliśmy się, że na każde pytanie jest odpowiedź i że 
każde odkrycie prowadzi do kolejnej zagadki. Ta wiedza musi być przekazywana 
z pokolenia na pokolenie, żeby pomóc nam w rozwoju. Każdy, kto poświęca się 
nauce jest prekursorem, ale również kontynuatorem i następcą minionych pokoleń. 
W Kieszonkowej Encyklopedii Da Vinci Learning zebraliśmy dla Ciebie 
najważniejsze osiągnięcia ludzkiej nauki od czasów starożytnych, aż do 
współczesnych. Pokażemy Ci związki i zależności pomiędzy różnymi epokami, 
dziedzinami nauki i wynalazkami.
Kieszonkowa Encyklopedia Da Vinci Learning, jest Twoim kompanem w 
zdobywaniu wiedzy. Dzięki niej możesz nauczyć się wielu interesujących rzeczy i 
zostać bohaterem przyszłości. Bo dobrze jest wiedzieć więcej!

Pozdrawiamy i życzymy miłej nauki!!!
Mikołaj Kopernik i Leonardo Da Vinci
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Jego szkice 
anatomiczne są nie 
tylko niezwykłymi 
dziełami sztuki, ale 
również po raz 
pierwszy dały 
dokładny wgląd 
w naturę 
ludzkiego ciała.

Osobą, która 
skorzystała z 

tych osiągnięć 
był flamandzki 
lekarz Andreas 
Vesalius, który w 
1542 roku napisał  książkę 
„Budowa ludzkiego ciała”.

Te
at

r a
natomiczny

Był pierwszym, który 
zwrócił uwagę na 

białą substancję w 
mózgu, dał nam również 

dość dokładny 
opis budowy 
kobiecego 
szkieletu.

Andreas 
Vesalius 
1514 -1564

Leonardo
da Vinci 
1452 - 1519

Jego teorie anatomiczne 
obowiązywały aż do…

Klaudiusz
Galen 

129 - ok.200

Wynalazca anatomii 
człowieka. W tamtych 
czasach nie można było 

przeprowadzać sekcji zwłok 
na zmarłych ludziach, dlatego 
prowadził badania na małpach 

i niedźwiedziach, a swoje 
odkrycia odnosił do ludzi.

Marie François 
Xavier Bichat 

1771 - 1802

Samuel Thomas 
von Sömmerring

1755 - 1830

W XIX wieku anatomowie w 
większości usystematyzowali i 
rozwinęli dokonania swoich 

poprzedników.

Twórca 
współczesnej 

anatomii. Wprowadził 
pojęcie „tkanek” jako 

podstawowych elementów, 
z których złożone są 
organy wewnętrzne.
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Jako pierwszy wyodrębnił 
zasadnicze grupy krwi: 
A, B, AB i 0, co pozwoliło 
lekarzom na dokonywanie 
transfuzji krwi bez 
zagrożenia dla życia 
pacjenta.

Teatr anatomiczny służył 
nauce anatomii na 

uniwersytetach. Ludzie 
przybywali z całej Europy, żeby 
zobaczyć wykłady profesorów 

na temat fizjologii i anatomii. 
Pierwszy i najbardziej 
znany teatr anatomiczny 

został zbudowany w 
Padwie, we Włoszech 

w 1594 roku i 
zachował się do 
naszych czasów.

Udowodnił, że 
krew jest nieustannie 
pompowana przez 
serce do mózgu, i 
całego ciała za 

pomocą bardzo 
precyzyjnego systemu 
krwiobiegu. To był 
jeden z największych 

przełomów w 
zrozumieniu funkcjonowania 
ludzkiego ciała.

Przeprowadził 
pierwszą udaną 

transplantację serca, 
która jest uważana za 

przełom w chirurgii 
przedłużającej życie. 

Obecnie przeciętny 
okres życia po takim 

zabiegu to 15 lat.

Użycie mikroskopu w anatomii zostało 
zapoczątkowane przez Marcello 

Malpighiego, pierwszego naukowca, 
który zaobserwował naczynia 

włosowate – malutkie drogi, którymi krew 
krąży poprzez ciało. Każdy człowiek ma 

ponad 100 000 km takich naczyń.

William
Harvey
1578 -1657

John 
Hunter

1728 -1793

Karl 
Landsteiner

1868 -1943

Carl Neethling        
Barnard
1922 -2001

Pojawienie się prasy drukowanej 
ułatwiło wymianę myśli 

naukowych, a w konsekwencji 
rozkwit studiów anatomicznych w 

XVII i XVIII wieku.

Począwszy od XX wieku 
metody wykorzystywane w 

anatomii były bardzo szybko 
udoskonalone, stając się 

kamieniem węgielnym 
współczesnej edukacji medycznej.

Uważany za twórcę 
naukowej chirurgii. 

Wykorzystał swoje 
doświadczenia naukowe do 

stworzenia teorii: gojenia się ran, 
transplantologii, chorób 

serca, ortopedii i patologii.



Wszystkiego najlepszego 
mój przyjacielu! Nadszedł 

czas żeby zdmuchnąć 
świeczkę!

Dziękuję!

Poczekaj! Zróbmy 
najpierw eksperyment!

• Czyste plastikowe 

słomki
• Dużą plastikową 

butelkę
• Wodę
• Zlew lub duży 

pojemnik z wodą

...

Słomka

Plastikowa butelka

Woda

SPRAWDŹ                            
POJEMNOŚĆ PŁUC

EKSPERYMENT



Wypełnij plastikową 
butelkę do pełna wodą.

Zatkaj dłonią wylot butelki i 
obróć ją do góry nogami.

Nalej 10 cm wody 
do zlewu.

Zanurz szyjkę 
butelki w wodzie. 
Nie uroń ani 
kropli!

Włóż jeden koniec słomki 
do butelki.

Weź głęboki oddech…

Wydmuchnij przez 
słomkę tyle powietrza, ile tylko 
możesz. Powietrze wypchnie 

wodę z butelki.

Na koniec, pamiętaj 
żeby po sobie posprzątać.

Żeby zmierzyć pojemność płuc, 
wystarczy zobaczyć ile wody zostało 
wypchnięte z butelki.

Co się dzieje:
Kiedy dmuchasz przez słomkę, powietrze z Twoich płuc zajmuje miejsce wody w butelce. Jeżeli jesteś pewien, że wziąłeś głęboki oddech, wtedy ilość usuniętej wody z butelki równa się pojemności Twoich płuc. Duża pojemność płuc sprawia, że możesz szybciej dostarczać tlen do komórek. Pojemność płuc wzrasta wraz z dorastaniem, ale może również zostać zwiększona przy pomocy 

regularnych ćwiczeń.



Jego model 
atomu zakładał, 

że elektrony krążą 
po orbitach wokół 

jądra atomu.

Niels Bohr
1885 – 1962

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), 
największy i najsilniejszy na świecie 

akcelerator cząstek, który pomaga nam 
zrozumieć podstawy struktury materii, 
poprzez odtworzenie ekstremalnych 
warunków, jakie panowały w kilka 

chwil po Wielkim Wybuchu.

Ta
k 

w
iele elementów

James Chadwick
1891 – 1974
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            Przez prawie 
2000 lat nikt nie 

kontynuował badań 
starożytnych Greków, 

nad istotą materii.

Demokryt
460-370 p.n.e.

Rozwinął 
ideę atomów. 
Postawił pytanie: 
Jeżeli podzielimy 

jakąkolwiek materię na 
pół, a potem ponownie 

na pół i tak dalej, to ile takich 
podziałów będziemy mogli dokonać, do 

momentu kiedy dalsze dzielenie będzie już 
niemożliwe? Demokryt sądził, że musi istnieć punkt - 
najmniejsza cząstka materii, której dalszy podział jest 

niemożliwy. Nazwał te niepodzielne cząstki atomami.

Enrico Fermi
1901-1954

Przeprowadził 
pierwszą reakcję 

łańcuchową, w wyniku 
której uwolnił energię z 

jądra atomu.
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Orbita N

Orbita M

Orbita L

Orbita K

Dodatnio 
naładowane
jądro

Wykorzystując cząstki 
alfa odkrył neutralną 
część atomu, o masie 
zbliżonej do protonu. 
W taki sposób został 

odkryty neutron.

FF



Ponieważ  fizycy odkryli dziesiątki 
nowych cząstek, potrzebowali nowej 
teorii, która wyjaśniłaby ich 
właściwości. 
W 1960 r. Murray Gell-Mann i 
Yuval Ne'man niezależnie od siebie 
zaproponowali metodę klasyfikacji 
znanych cząstek, którą nazwano 
Ścieżką Ośmiokątną. Ścieżka 
Ośmiokątna była tym samym dla 
cząstek, czym Układ Okresowy dla 
pierwiastków.

J.J. Thomson
1856 – 1940

Max Planck 
1858 – 1947
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Ten chemik 
przeprowadził 

eksperymenty z różnymi 
substancjami chemicznymi, 
które wykazały, że materia 

składa się z elementarnych 
części (atomów). Pomimo 

tego, że nie wiedział nic na 
temat ich struktury, wiedział, że 

ten dowód prowadzi do 
czegoś fundamentalnego. 

John 
Dalton

1766 - 1844

Zaproponował mechaniczny 
model Wszechświata, w 

którym małe cząstki masy 
znajdują się w ruchu.

Odkrył elektron i 
zaproponował model struktury 

atomu. Thomson wiedział, że elektrony 
są naładowane ujemnie i dlatego 

uznał, że atom musi mieć 
ładunek dodatni. Jego 

model wyglądał jak 
rodzynki, które 

utknęły na 
powierzchni puddingu.

Wykazał, że jeżeli 
wprowadzimy 

atomy w 
wystarczająco silne 

wibracje, tak samo 
jak w przypadku 

ogrzewania obiektu 
tak długo aż zacznie 

świecić, możemy 
zmierzyć energię, w 

jednostkach, które 
nazwał kwantami.

Izaak Newton
1643 – 1727



Powiedzieli, że 
KAŻDA rzecz...,

...składa 
się z 

malutkich 
części...,

...nieważne czy duża 
czy mała...,

Hahaha! 
Musisz użyć specjalnego 

sprzętu, żeby je zobaczyć. Wiedziałem! 
Chciałem się tylko 

przekonać czy zrozumiałeś…

Pozwól, 
że coś Ci 
pokażę…

WZROST                                      
KRYSZTAŁÓW CUKRU

Czy chcesz 
wiedzieć co 

odkryli ci mądrzy 
ludzie?

Wow! To super… ale niczego 
takiego tutaj nie widzę.

...które nazywamy 
ATOMAMI

• Patelnia
• Woda
• Cukier
• Barwnik spożywczy

EKSPERYMENT



Było super?

Nawiń sznurek na ołówek. 
Sznurek powinien zwisać do słoika, 
nie dotykając jego dna ani ścianek.

Połóż ołówek na otworze słoika i pozwól, 
żeby sznurek zwisał do środka.

Sprawdź sznurek następnego dnia, 
aby przekonać się jak kryształy zaczęły 

się kształtować.

Jeżeli kryształy są 
wystarczająco duże dla 

Ciebie, lub przestały rosnąć, 
wyjmij sznurek ze słoika i 
zostaw do wyschnięcia.

Ostrożnie przelej roztwór z patelni do 
czystego słoika…

Dodaj kilka 
kropel barwnika 
spożywczego.

Wsypuj do wody cukier po jednej łyżeczce. Upewnij się, że całkowicie 
rozpuścił się w roztworze. Jeżeli cukier nie rozpuści sie dokładnie, kryształy zaczną 

tworzyć się na istniejących molekułach, a nie na sznurku.

Ze względu na charakterystyczną strukturę kryształów, 

możesz sam je tworzyć. Kryształy występują 

powszechnie, ponieważ słowo „kryształ” odnosi się do 

każdej materii uformowanej w zorganizowany 

sposób. Jednostkami, które je tworzą mogą być: 

molekuły, atomy czy jony – wszystkie zbyt małe, żeby 

można je było dojrzeć gołym okiem, a których 

powiązanie nadaje kryształom ich charakterystyczną 

strukturę.  Gdy cząsteczki, które tworzą kryształy, zostaną 

włożone do płynu (zwanego rozpuszczalnikiem) 

uderzają o siebie i sklejają ze sobą.

Co się dzieje:

Zacznij gotować wodę na patelni. 
Poproś o pomoc osobę dorosłą.
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Mario Molina 
1943 - 

Odkrył dziurę ozonową 
nad Antarktydą. Jest 

również współodkrywcą 
negatywnego wpływu 

freonów na warstwę 
ozonową.

Svante August 
Arrhenius

1859-1927 

Pierwszy naukowiec, 
który próbował obliczyć 
wpływ zmiany 
poziomu dwutlenku 
węgla w atmosferze, na 
zmiany temperatury na 
powierzchni Ziemi, w 
wyniku efektu 
cieplarnianego.

Układ Okresowy pierwiastków 
chemicznych układa je wg wzrastającej 
liczby atomowej, czyli całkowitej liczby 

protonów w jądrze atomu. Takie 
zestawienie pomaga w prezentacji 

właściwości poszczególnych elementów, 
jak i związków pomiędzy nimi.

Robert Boyle
1627-1691

Sformułował 
fundamentalne 
prawa gazów. Jako 
pierwszy postawił tezę, 
że kombinacja małych 
cząstek tworzy 
molekuły, które różnią 
się zależnie od tego, 

czy są samymi 
związkami czy ich 

mieszaninami.

Jako pierwszy 
głosił, że materia 
składa się z 

mniejszych 
cząstek, które 
nazwał atomami.

Wszystkie leki 
oraz środki gospodarstwa 
domowego to wynik rozwoju 
chemii i wielu odkryć w tej dziedzinie. 
Chemia jest wykorzystywana między innymi 
do: wzmacniania metali, wzbogacania 
gleby, żeby pomóc w rozwoju roślin, do 
zabijania szkodliwych bakterii, mierzenia 
poziomu skażenia środowiska. Plastik, 
insulina, nylon, szczepionki czy sztuczne 
słodziki to wszystko produkty chemiczne.

Ch
em

ia jest wszędzie

Demokryt
460-370 p.n.e.
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Dmitri Mendelejew
1834-1907

Odkrył okresowość i regularność 
pierwiastków. Stworzył pierwszy 

Układ Okresowy pierwiastków,  
w którym były one podzielone 

na 7 grup.

Jako pierwszy rozpoznał, że bakterie 
mogą wywoływać choroby. Rozwinął 

obszar chemii immunologicznej. 
Wprowadził sterylizację wina i 

mleka z wykorzystaniem 
wysokiej temperatury 

(pasteryzacja). Odkrył 
zjawisko izomerii 

optycznej w kwasie 
winowym.

Louis Pasteur 
1822-1895

Humphry Davy
1778-1829

Stworzył podstawy 
elektrochemii. Badał 

elektrolizę soli w 
wodzie. Wyizolował 
sód i potas.

Antoine Laurent 
de Lavoisier

1743 - 1794

Uważany za ojca chemii. 
Odkrył azot oraz opisał 

skład wielu związków 
organicznych.

Chemia bada reakcje 
pomiędzy substancjami 
chemicznymi, z którymi 
większość ludzi ma kontakt 
w codziennym życiu.



Woda? Tak!!

Tutaj!
Woda 

sodowa?

Korek?

Mam!

Papier? Proszek 
do pieczenia?

Ocet?

Tutaj!

Tak! 
   Tak!

ZBUDUJ  SWOJĄ               
  RAKIETĘ

Ekstra!

To było niesamowite! Spójrz: 
możemy zrobić eksperyment 

chemiczny!

Zbierzmy wszystko co 
będzie potrzebne…

• Korek
• Buletka od wody 

sodowej
• 500ml wody

• 500ml octu

• Pluskiewka

• Kartka papieru

Butelka po wodzie sodowej

Pluskiewka

500ml octu
500ml wody

EKSPERYMENT



Oto i cała instrukcja 
budowy rakiety!

To było 
świetne! Korek poleciał 

naprawdę wysoko!

Może 
nawet zbyt wysoko.

Proszek do pieczenia po 

zmieszaniu z octem, tworzy 

dwutlenek węgla. W miarę 

tworzenia się, gazu w butelce, 

wzrasta ciśnienie, co prowadzi do 

wystrzelenia korka. Jak sądzisz, 

dlaczego to działa tylko wtedy, 

kiedy korek tkwi ciasno w butelce?

Co się dzieje:

Wlej wodę i 
ocet do butelki.

Wysyp proszek 
do pieczenia na środek 
papierowego ręcznika i 
zawiń go skręcając końce, 
aby się nie wysypał.

Wyjdź na 
podwórko, tam wrzuć 
papier z proszkiem do 

butelki i zakręć 
dobrze korek. 

Odsuń się i obserwuj 
jak proszek do pieczenia 

wchodzi w reakcję z octem, 
a ciśnienie powoduje, że 

korek wystrzela!  

W takim razie bierzmy 
się do pracy…



Wynalazł nagrywanie 
magnetyczne, z 

wykorzystaniem stalowej taśmy 
magnetycznej jako nośnika. 

Było to początkiem 
przechowywania danych 

na dyskach i taśmach, 
a także zapoczątkowało 

przemysł muzyczny. 

W latach 
60-tych grupa 
naukowców 
pracująca dla Departamentu 
Obrony USA, wynalazła sieć 
komputerową, która pozwalała na pracę 
nawet wtedy, kiedy niektóre z komputerów 
zostały zniszczone lub utracone, np. w czasie 
wojny lub katastrof naturalnych.
W ciągu kolejnych 20 lat wielkie korporacje, 
uczelnie, dołączały do sieci WWW, 
rozbudowując ją i dzięki temu mogąc się ze 
sobą łączyć. Później również, zwykli ludzie 
zaczęli korzystać z Internetu, a dzisiaj miliardy 
osób na całym świecie, używa go na wiele 
różnych sposobów.

Valdemar Poulsen
1869 - 1942

Cz
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Guglielmo Marconi
1874 – 1937 
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Około 500 r. p.n.e zwoje 
papirusu i pergaminu 

były pierwszymi lekkimi i 
łatwymi w transporcie 

materiałami piśmiennymi. 
W tym okresie Grecy 

założyli pierwsze 
biblioteki. Jednak sztuka 
czytania i pisania była 

zarezerwowana dla 
nielicznych, do czasu…

Fenicjanie i 
Sumerowie

3500 – 2900 p.n.e

Timothy John 
"Tim" Berners-Lee

1955 - 

Udoskonalił 
bezprzewodowy 

telegraf oraz dokonał 
transmisji sygnału radiowego 

z Kornwalii  do Nowej 
Fundlandii. To był pierwszy 
sygnał radiowy przesłany 

przez Ocean Atlantycki.

Fenicjanie 
opracowali 
alfabet, a 

Sumerowie stworzyli pismo 
klinowe – piktogramy, 

wykorzystywane m.in. do 
liczenia, które zapisywali na 

glinianych tabliczkach.

Wynalazł World Wide Web 
(WWW) oraz przeprowadził 
pierwszą udaną komunikację 
pomiędzy użytkownikiem, a 
serwerem z wykorzystaniem 

Internetu.



Aby w łatwy sposób wyjaśnić czym jest Internet wystarczy, 
że pomyślisz o komputerach w swojej szkole połączonych w 
sieć w taki sposób, że Ty i Twoi przyjaciele możecie 
umieszczać w niej i pobierać z niej różne informacje. 
Teraz wyobraź sobie, że przyjaciel z innej szkoły chce 
wykorzystać Twoje informacje i podzielić się z Tobą częścią 
swoich. Aby umożliwić wymianę informacji, musicie połączyć 
Wasze komputery za pomocą modemów.
Inne sieci mogą łączyć się z Twoją oraz innymi sieciami, co 
nosi nazwę internetworking, a stało się znane jako 
Internet. To sposób przesyłania informacji z jednego 
komputera do drugiego gdziekolwiek na świecie, 
wykorzystując linie telefoniczne, satelity, fale radiowe, czy 
wiele innych sposobów.

Samuel F.B. Morse
1791 – 1872

Alexander Graham Bell 
1847 – 1922
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Wynalazł system optycznej 
łączności długodystansowej, 
opartej na systemie 
semaforów. Był to pierwszy 
wykorzystywany w praktyce 
system telekomunikacji ery 
przemysłowej.

Johannes Gutenberg 
około  1400 – 1468 

Claude 
Chappe

1763 – 1805

Wynalazł prasę 
drukarską z metalowymi 

ruchomymi czcionkami. 
Pierwsze drewniane prasy 

drukarskie, gdzie znaki 
były ryte w litym 

drewnianym 
bloku 

wynaleziono 
600 lat 

wcześniej w 
Chinach.

Przyczynił się do 
wynalezienia telegrafu  - 

pierwszego w pełni 
cyfrowego systemu komunikacji. 
Był również współwynalazcą 

alfabetu Morse’a.

Jego badania nad słuchem 
i mową, wzbudziły w nim 

zainteresowanie 
urządzeniami do 

odsłuchiwania nagrań i w 
końcu doprowadziły do 

wynalezienia telefonu.



Spójrz! 
Tutaj mamy kolejny fajny 

eksperyment

Proszę!

Zatemperowany 
ołówek?

Sznurek?

Mam!

 2 papierowe 
kubki? Tak!

TELEFON                    
ZE SZNURKA

Faktycznie!

Ok! Czy mamy wszystkie 
potrzebne rzeczy? Sprawdźmy?

• 2 Papierowe kubki 

• Zatemperowany ołówek

• Kawałek sznurka

2 Papierowe kubki 

Zatemperowany ołówek

Kawałek sznurka

EKSPERYMENT



Przyłóż kubek do ust i powiedz coś głośno. 
Twój kolega powinien odejść na tyle daleko, 

żeby sznurek łączący kubki był napięty.

TO DZIAŁA!

HAHAHA! Masz 
rację!

Gotowy! Zobaczmy, 
czy działa!

Telefon ze sznurka działa, ponieważ 

wibracje wywołane przez Twój głos 

przenoszą się po sznurku. Wibracje 

przemieszczają się jak fale po 

sznurku i kiedy docierają do 

drugiego kubka zamieniają się w 

dźwięk, który może usłyszeć Twój 
kolega.

Co się dzieje:

Zrób ołówkiem małą dziurkę w 
podstawie każdego  z kubków, tak żeby 

zmieścił się w niej tylko sznurek.

Przeciągnij jeden koniec sznurka przez 
dziurkę w jednym z kubków i zrób węzeł od 

strony środka kubka.
Powtórz tę samą czynność z 

drugim kubkiem.

Gotowe! 
Kubek z dziurką możesz 

wykorzystać również jako 
lunetę hahaha!

Jeżeli 
sznurek będzie napięty 
Twój kolega powinien 

usłyszeć co do niego mówisz, 
przykładając swój kubek 

do ucha.
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Pierścień Ognia

W Pacyficznym Pierścieniu Ognia, 
który otacza Ocean Spokojny, jest 

więcej czynnych wulkanów i trzęsień 
ziemi, niż w jakimkolwiek innym 

miejscu na naszej planecie.

Wulkany stożkowe
Mają regularny kształt stożka z 
pojedynczym otworem, z którego 
lawa wybucha w powietrze, 
ochładza się i opada dookoła 
otworu.

Stratosfera

Troposfera

Nukleacja 
cirrusów

Sedymentacja, 
koagulacja

Kondensacja, 
Koagulacja

Kondensacja, 
Koagulacja

Albedo

Zniszczenie ozonu

Kwaśny deszcz

Nukleacja

Dyspersja

Fotochemia

Erupcja

Stratowulkany
Powstały w wyniku nakładania się wielu 
warstw skał wulkanicznych, powstałych 
z lawy o wysokiej lepkości oraz 
popiołu. Mount Rainer i Mount St. 
Helen to przykłady tego typu 
wulkanów.

Jakie 
mamy typy 

wulkanów?

Francis Bacon
1561 - 1626

Zwrócił uwagę na 
podobieństwa linii 

brzegowych wschodniej 
Afryki i Ameryki Południowej.

Antonio Snider-Pelligrini
1802 - 1885

ROZDZIELENIE

PRZED PO

W wyniku analizy roślin kopalnych, znalezionych 
w pokładach węgla w Europie i Ameryce 

Północnej, wysunął hipotezę, że w 
przeszłości wszystkie 
kontynenty były połączone w 
jedną całość. Jako przyczynę 
rozdzielenia tego superkontynentu 

wskazywał biblijny Potop.
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W tym paśmie lądu i wody o 
długości 40.000 km znajduje się aż 
75% aktywnych i nieaktywnych 
wulkanów jakie występują na 

Ziemi. Trzęsienia ziemi są tam bardzo 
powszechne, a 80% wielkich 

wstrząsów jakie nawiedziły naszą 
planetę, miało miejsce właśnie w tym 
miejscu. Wulkany i trzęsienia ziemi w 

Pierścieniu Ognia, są wynikiem 
przesuwania się płyt tektonicznych.

Skorupa ziemska
o grubości 0-100 km

Stałe

Płynne

Jądro

Płaszcz

Litosfera 
(skorupa i górny płaszcz)

NIESKALOWALNE

SKALOWALNE

Jądro 
wewnętrzne

Jądro 
zewnętrzne

Skorupa

Płaszcz
Astenosfera

Wulkany tarczowe
Mają kształt miski odwróconej do góry dnem lub 
tarczy z owalnym otworem pośrodku . Ich zbocza, 
ukształtowane z długich zastygłych języków 
bazaltu. Lawa bazaltowa wypływająca z tych 
wulkanów nazywana jest płynnym bazaltem.
Wulkany, które uformowały bazaltową Wyżynę 
Kolumbii, były właśnie wulkanami tarczowymi.

Wulkany lawowe
Mają kształt kopuły, którą tworzą zastygłe pasma 
lawy, która wypływa z otworu. Ciśnienie lawy jest 
zbyt niskie, żeby wywołać wybuchy wystrzelające 
w powietrze. Wybuch Mount St. Helen  
spowodowany był częściowo przez przesunięcie 
kopuły lawy, co spowodowało uwolnienie 
wybuchowych gazów i pary z głębi góry.

Frank Bursley Taylor
1860 - 1938

Na podstawie badań 
pasm górskich takich jak: 

Andy, Góry Skaliste, 
Alpy i Himalaje, doszedł 

do wniosku, że góry 
mogły powstać 

wyłącznie jako efekt 
gigantycznego 
ciśnienia, które 

wypchnęło w górę 
skorupę ziemską.

Alfred Wegener
1880 - 1930

Opublikował swoją teorię 
przemieszczania się kontynentów 
i poparł ją licznymi dowodami.
Uważał, że kontynenty były 
kiedyś połączone w jeden 

superkontynent, który 
nazwał „Pangea” (cała 

ziemia). Rozdzielenie miało 
nastąpić w okresie jurajskim, co 

zapoczątkowało powstanie 
oceanu zwanego później 
Atlantyckim. Według niego 

kontynenty przemieszczały się 
powoli dookoła Ziemi…

i ciągle się przemieszczają.

Harry Hess
1906 - 1969

Twórca teorii płyt 
tektonicznych, który stwierdził, 

że dno morskie samo się 
przesuwa i pociąga za sobą 

kontynenty.

Teoria o przemieszczaniu się 
kontynentów nie była 

uznawana przez wiele lat. Jednym z powodów 
był brak wyjaśnień dotyczących siły, która 

doprowadziła do tego procesu.



Czy 
wiesz, że dawno temu 

wszystkie kontynenty były 
połączone razem?

Pozwól, że 
Ci coś pokażę...

ODTWÓRZ                       
PANGEA

Leonardo... Tak Mikołaju ?

• Miska
• Nawoskowany papier

• 1 łyżeczka soli
• 1 filiżanka mąki
• Woda    • Łyżeczka

Woda

Miska

Sól
Nawoskowany

papier

1 filiżanka
 mąki

łyżeczka

Czy to prawda?

SUPERKONTYNENT 

EKSPERYMENT



Co się dzieje:Teorię płyt tektonicznych potwierdza wiele dowodów, w świetle których skorupa ziemska i jej górny płaszcz, składają się z kilku dużych, cienkich, stosunkowo sztywnych płyt, które przemieszczają się względem siebie. Poruszają się one w różnych kierunkach i z różną prędkością. Czasem zderzają się, rozrywają lub nasuwają na siebie. Kiedy to się dzieje, zwykle powstają trzęsienia ziemi.

Po całkowitym wyschnięciu 
ciasta, używając dłoni,  
naciskaj „skorupę”, aż 

powstaną spękania, które 
będą imitować erozję.

W jaki sposób Pangea rozdzieliła się na części? 
Jak sądzisz, dlaczego poszczególne 
płyty tektoniczne mają 
nieregularne kształty?

Połóż całość na słońcu na 
dwa dni, żeby masa wyschła.

Przełóż ciasto na nawoskowany 
papier i rozpłaszcz go 

równomiernie na powierzchni, 
upewniając się, że jest płaska.

Wymieszaj w misce jedną 
filiżankę mąki, jedną łyżeczkę 

soli i odrobinę wody, do 
momentu aż uformuje się kula. 

Zagniataj ciasto, do momentu aż 
uzyskasz gładką konsystencję.

Wiem, wiem!Mikołaju to było 
niesamowite!
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W latach 1876 – 1886 wynalazca 
Thomas Alva Edison prowadził 

laboratorium w Melo Park, w stanie 
New Jersey w USA. Było to 

pierwsze na świecie centrum badań 
i rozwoju. Nad udoskonaleniem 
poszczególnych wynalazków 

pracował tam cały zespół 
naukowców.

Czarodziej z          
M
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Odkrył i wytworzył promieniowanie 
elektromagnetyczne w zakresie 

długości fali, znane jako 
promienie X lub promienie 

Roentgena. Za to osiągnięcie został 
uhonorowany pierwszą nagrodą 

Nobla w dziedzinie fizyki, 
przyznaną w 1901 roku.

Einstein wyjaśnił i dokonał 
matematycznego opisu efektu 

fotoelektrycznego. To odkrycie 
doprowadziło do rewolucji 
kwantowej. Einstein otrzymał 
nagrodę Nobla za „prawo 
efektu fotoelektrycznego”.

Odkrył i opatentował 
silnik elektryczny 

asynchroniczny, 
wykorzystywany w 

większości urządzeń 
pracujących na prąd 

zmienny. W 1891 roku 
wynalazł transformator 

Tesli, półprzewodnikową 
cewkę używaną 

powszechnie w 
technologii radiowej.

Próbował zmierzyć prędkość światła za 
pomocą eksperymentu, w którym wykorzystał 
lampy świecące na szczytach oddalonych 

wzgórz. Na tej podstawie doszedł do wniosku, 
że światło „jeżeli nie jest natychmiastowe to jest 

niezwykle szybkie”

Pisał o tym, że pocierając 
bursztyn „ładujemy go” – w 
ten sposób opisał zjawisko, 
elektryczności statycznej.

Lekarz na dworze królowej 
Elżbiety, który jako 

pierwszy użył terminu 
„elektryczność”, 

wywodzącego się od 
greckiego słowa 
oznaczającego 

bursztyn. Jak pierwszy 
użył również terminów: 
siła elektryczna, pole 

magnetyczne i 
przyciąganie elektryczne.

Galileo 
Galilei

1564 – 1642

William 
Gilbert

1544 – 1603

Tales z Miletu
624 – 546 p.n.e.

Albert Einstein
1879 - 1955

Wilhelm Conrad 
Roentgen
1845 – 1923

Nikola Tesla
1856 – 1943
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Eksperymentował z 
tysiącami różnych 

włókien aby znaleźć 
odpowiedni materiał, 
który będzie dobrze i 
długo świecił. Ostatecznie 

wyprodukował żarówkę, która 
mogła świecić przez ponad 

1500 godzin.

Przeprowadził eksperyment, który po 
raz pierwszy pokazał, że przenoszenie 

ładunku elektrycznego jest tym 
samym co prąd elektryczny.

Były czeladnik introligatorski, 
który uczył się z książek 

przyniesionych do oprawy. 
Zbudował pierwszy silnik 

elektryczny.

Odkrył, że może doprowadzić 
do skurczu kończyn martwej żaby 

wykorzystując elektryczność 
statyczną, a także, że te same 

drgania mogą być 
spowodowane przez kontakt z 

różnymi metalami.

Twórca pierwszej baterii. W 1800 r. wykonał 
ogniwo Volty (płytki dwóch różnych metali 

przedzielonych mokrym kartonem) co znacznie 
zwiększyło efektywność działania.

Jego eksperyment z latawcem 
pokazał, że światło to 
elektryczność. Jako pierwszy 

użył określenia ładunek 
dodatni i ujemny.

Eksperymentował z 
pryzmatami, żeby 

udowodnić, że białe światło 
tworzy mieszanka 

wszystkich kolorów i że 
żaden z tych czystych kolorów 

nie może zmienić swojej barwy. 
Newton był przekonany, że światło 

to nie wibracja eteru, ale coś innego, 
coś co jest zdolne do przemieszczania 

się poprzez eter.

Izaak
Newton

1643 – 1727

Thomas 
Alva Edison

1847 – 1931

Henry Augustus 
Rowland
1848 – 1901

Michael Faraday
1791 – 1867 

Alessandro 
Volta

1745 – 1827 

Luigi Galvani
1737 – 1798 

Benjamin Franklin
1706 – 1790

Ten niezwykle płodny wynalazca zgromadził 
rekordową liczbę 1093 patentów za 

wynalazki, takie jak: gramofon oraz 
pierwsza żarówka do użytku 

komercyjnego. Nad niektórymi z nich 
pracował długie lata, wydając tysiące 
dolarów na ich udoskonalanie. Jest 
twórcą powiedzenia: „Geniusz to 
wynik jednego procenta 
natchnienia i 99% potu wylanego 
przy pracy”



Czy mogę 
pokazać Ci coś czego się 

właśnie nauczyłem?

Weź to!

Co? 
Do czego są Ci 

potrzebne moje głosy?

ELEKTRYCZNOŚĆ           
STATYCZNA

Poczekaj!    
     Poczekaj!

Hahaha! Możesz zaczynać.

Hahaha! Spokojnie, 
włosy mogą zostać 
na Twojej głowie.

• 2 nadmuchane balony na sznurkach• Włosy
• Puszka aluminiowa• Tkanina wełniana

2 Nadmuchane 
balony na sznurkach

Puszka aluminiowa

Włosy

EKSPERYMENT



Uwaga! Zaczynamy!

Potrzyj ponownie jeden z balonów i 
skieruj w stronę swoich włosów. Jeżeli ktoś 
Ci towarzyszy zapytaj go co widzi, jeżeli 

jesteś sam, spójrz w lustro.

Potrzyj balony o siebie przez kawałek tkaniny 
wełnianej. Potem spróbuj przysunąć balony do siebie. 

Czy będą przyciągały się, czy może wręcz przeciwnie?

Połóż poziomo puszkę 
aluminiową na stole; 

następnie potrzyj balon o 
swoje włosy i zbliż go do 

puszki. Zobaczysz jak 
puszka zaczyna się toczyć. 

Powoli cofnij balon, a 
puszka podąży za Twoim 

ruchem.

Co się dzieje:

Pocieranie balonów przez kawałek wełnianej 

tkaniny lub włosy, tworzy elektryczność 

elektrostatyczną. Naładowane ujemnie 

elektrony przeskakują do naładowanych dodatnio 

obiektów.  Kiedy pocierasz balonem włosy lub 

tkaninę, stają się naładowane ujemnie, biorąc 

część elektronów z włosów lub tkaniny a 

następnie ładujesz je dodatnio.

Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają i to 

właśnie jest istotą tego eksperymentu – dodatnio 

naładowane włosy, są przyciągane przez 

ujemnie naładowany balon i unoszą się, żeby go 

dotknąć. To samo dzieje się z puszką 

aluminiową, którą wprawia w ruch ujemnie 

naładowany balon. W pierwszym eksperymencie 

oba balony były naładowane ujemnie po 

potarciu przez wełnianą tkaninę, dlatego właśnie 

odpychały się od siebie.
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Kokpit to miejsce na 
przodzie samolotu, z 
którego piloci kierują 
ruchem maszyny.

System 
radionawigacyjny

400 p.n.e.

Wynalezienie latawca przez 
Chińczyków zapoczątkowało 

marzenia ludzi o lataniu. Latawce 
były używane przez Chińczyków 

w czasie ceremonii religijnych.

Leonardo da Vinci
1452 - 1519

Przeprowadził pierwsze 
prawdziwe badania 

dotyczące latania. 
Wykonał ponad 100 
rysunków ilustrujących 

jego teorie, dotyczące 
lotu. Helikopter 
bazuje na jego 

pomyśle maszyny 
latającej – Ornitoptera.

Wilbur Wright
1867 - 1912

Orville Wright
1871 - 1948  

Bracia Wright
Zbudowali pierwszy samolot, 

którego lot zakończył się sukcesem.
Dokonali również pierwszego 

kontrolowanego lotu człowieka, na 
pokładzie maszyny cięższej od 
powietrza, napędzanej silnikiem 

spalinowym.
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Wysokościomierz
System 

wyświetlania 
informacji

Kontrola 
nawigacji

Radar 

Wolant

Dźwignie 
przepustnicy

Wskaźnik 
położenia 
względem 
horyzontu

Pedały 
sterujące i podnóżek 

Joseph i Jacques Montgolfier
1740 - 1810 / 1745 - 1799

Zbudowali pierwszy balon na gorące 
powietrze. Wykorzystali dym z ognia, aby 

ogrzać powietrze w jedwabnym balonie, 
który był przymocowany do kosza. Gorące 
powietrze wypełniło balon i sprawiło, ze stał 

się on lżejszy od powietrza.

George Cayley 
1773 - 1854 

Pionier aeronautyki. 
Jako pierwszy zrozumiał 

podstawowe zasady i 
siły jakie rządzą 

lataniem. Zmienił kształt 
skrzydeł, tak aby 

powietrze mogło je 
opływać w 

prawidłowy sposób. 

Otto Lilienthal
1848 - 1896

Jako pierwszy skonstruował 
szybowiec, który był w 

stanie unieść człowieka i 
pokonać długi dystans.



Czas na eksperyment 
z lataniem…

Boję sie latać… Nie masz 
się czego bać…

Mam!

Tutaj!

Tak!

Tak!

SZYBOWIEC

Obecnie samoloty są naprawdę 
bezpieczne, zwłaszcza kiedy są 

zrobione z papieru!

Czy mamy wszystko 
co potrzebne?

Byłoby super, 
ale czemu jesteś 

taki smutny?

Serio?

• Taśma klejąca

• Plastikowa słomka

• Kartka sztywnego papieru 

• Nożyczki

Taśma klejąca

Kartka 
sztywnego
 papieru 

Plastikowa 
słomka

Nożyczki

EKSPERYMENT



Potnij papier na trzy oddzielne 
kawałki (2,5x13 cm)

Co się dzieje:

Czy możemy nazwać to samolotem? 

Może wygląda dziwnie, ale przekonasz się, że 

lata zaskakująco dobrze. Obręcze o różnej 

wielkości pomagają ustabilizować lot. Większa 

obręcz tworzy ciąg (lub opór powietrza), który 

pozwala słomce utrzymać pozycję w poziomie, 

podczas gdy mniejsza obręcz zapobiega 

skrętom. Dlaczego samolot nie odwróci 

się, skoro obręcze są cięższe od słomki? 

Zwykle obiekty o różnej masie 

spadają z taką samą prędkością, 

ale obręcze pozwalają utrzymać 

całość w pozycji poziomej.

Weź dwa kawałki 
papieru i sklej je razem 

w obręcz tak, jak 
pokazano na rysunku. 
Upewnij się, że kawałki 
zachodzą na siebie na 

długość ok. 1 cm.

Użyj ostatniego 
kawałka papieru, 

żeby wykonać 
mniejszą obręcz, 

sklejając końce na 
zakładkę tak jak 

poprzednio.

Przylep papierowe obręcze na końcach słomki 
jak pokazano poniżej. Zwróć uwagę, że słomka 

musi znaleźć się w środku obu obręczy.
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    Gregor Mendel odkrył, że 
niektóre wysokie odmiany 
grochu były prawdziwymi 

„rodzicami” co znaczy, że z ich 
nasion wyrastały wyłącznie 

wysokie rośliny, podczas gdy z 
nasion innych wysokich odmian wyrastały 

raz wysokie raz niskie odmiany. To 
doprowadziło go do wniosku, że każda 

roślina ma nie jeden, ale dwa geny 
odpowiedzialne za każdą cechę. Co 

oznaczało, że każda roślina grochu może 
mieć dwa „wysokie” geny, dwa „niskie” 
lub jeden „wysoki” i jeden „niski” gen.

Chciał się dowiedzieć jak 
różne formy życia, 

dziedziczą cechy fizyczne z 
pokolenia na pokolenie. Jego 

eksperymenty z grochem, które 
prowadził w latach 1856 -1863, pozwoliły 

ustalić reguły dziedziczenia cech, znane 
obecnie pod nazwą praw Mendla.

Gregor
Johann Mendel
1822 – 1884 

Johann Friedrich
Miescher
1844 – 1895 

Jako pierwszy wyizolował 
kwasy nukleinowe – obecnie 
znane jako DNA. Ponadto 

rozwinął teorię 
wyjaśniającą rolę 
kwasów nukleinowych 

w dziedziczeniu. Doszedł 
do wniosku, że jedna molekuła, 

samodzielnie nie jest w stanie 
zapewnić takiego poziomu różnorodności, 
jaki obserwuje się w naturze oraz 
pomiędzy poszczególnymi gatunkami.

Kary B. Mullis
1944 - 

Biochemik, odkrywca reakcji 
łańcuchowej polimerazy 
(PCR), prostej techniki, która 

pozwala na kopiowanie 
specyficznych sekwencji DNS 

miliardy razy w ciągu kilku godzin.

Projekt poznania ludzkiego 
genomu (HGP). Od czasu jego 

zakończenia w 2003 r., 
naukowcom udało się oznaczyć 
i opisać sekwencje prawie całej 
zawartości genetycznej 

ludzkiego genomu.

Rozpoczął się projekt 1000 
genomów. To przedsięwzięcie 
międzynarodowe, w którym 
naukowcy mają dokonać 

sekwencjonowania genów dużej 
liczby ludzi, pochodzących z 
różnych grup etnicznych na 
całym świecie. Celem badania 

jest stworzenie katalogu możliwych 
różnic genetycznych. 

Sekwencjonowanie 1092 genomów 
zakończyło się w 2012 r.

2008

1990
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etyka ziarnka grochu

Co to jest DNA 
DNA to skrót od kwasu 

deoksyrybonukleinowego. DNA jest 
nośnikiem informacji jak żywy organizm 

ma wyglądać i funkcjonować, np. 
ludzkie DNA determinuje m.in. kolor 

oczu i pracę płuc. Każda informacja jest 
przechowywana w innej części DNA. 

Te części nazywamy genami.

Wspólnie ze swoimi 
współpracownikami 
Maclynem McCartym i 
Colinem MacLeodem, ustalili, 
że substancją, która jest 

nośnikiem informacji 
genetycznej w komórce jest 

DNA.

James 
Watson

1928 - 

Francis 
Crick

1916 – 2004 
&

Rozwinęli jedną z 
pierwszych technik 
sekwencjonowania 

DNA, czyli 
odczytywania kolejności 

par nukleotydowych w 
cząsteczce DNA.

Walter 
Gilbert

1932 - 

Allan M. 
Maxam

1942 - 
&

Doświadczenia Mendla 
zostały ponownie odkryte 
niezależnie przez trzech 

naukowców: holenderskiego 
botanika Hugo de Vries, 
niemieckiego botanika i 
genetyka Carla Ericha 

Corrensa oraz austriackiego 
botanika Ericha Tschermaka 

von Seysenegg. To przyczyniło 
się do rozwoju nowoczesnej 

wiedzy o genetyce.

Naukowcy Rosalind Franklin, 
Maurice Wilkins i Raymond Gosling 

przeprowadzili badania nad 
dyfrakcją rentgenowską, co 

pozwoliło uzyskać obrazy struktury 
łańcucha DNA.

Określili i przedstawili strukturę 
łańcucha DNA, molekuły, która 
przenosi informację genetyczną 

pomiędzy generacjami.

Oswald Avery
1877 – 1955



Tak! Najlepsza rzecz 
jaką kiedykolwiek 

wynaleziono!

Miałem pomysł 
co z tym 

jeszcze zrobić!

WYODRĘBNIENIE DNA          
 Z OWOCU KIWI

• Owoc kiwi

• 5g płynu od mycia naczyń 

lub mydło

• 2g soli

• 100ml wody z kranu

• Czajnik,             •
 Nóż

• Duża miska,       • 3 słoiki

• Papierowe filtry do kawy

• Coś do zmiażdżenia kiwi

• 100ml zmrożonego alkoholu 

(biały rum lub spirytus są najlepsze, 

wystarczy wstawić je do zamrażarki 

na co najmniej 30 minut)

Daj spokój! Spodoba Ci się!
Oto czego będziemy 

potrzebować:

Mmm!! Owoce!
Zawsze smaczne!

I zdrowe!EKSPERYMENT



Co może się wydarzyć? Zobaczysz jak formuje się substancja o konsystencji żelu. Możesz wyłowić ją przy pomocy haczyka ze spinacza lub czegoś podobnego. 
Dlaczego tak się dzieje? Wszystkie żywe organizmy zbudowane są z komórek, a każda z nich zawiera kopię DNA całego organizmu. Możesz więc wyodrębnić DNA z każdego rodzaju materii organicznej.

Obierz owoc kiwi  i 
pokrój go na małe 

kawałki. Włóż kawałki do słoika, tak 
dużo ile się zmieści. Chodzi o 
to żeby rozbić część komórek i 
zapewnić dużą powierzchnię 

do wyodrębnienia DNA.

Wymieszaj płyn do mycia 
naczyń, sól i wodę z 

kranu i mieszaj powoli do 
momentu, aż sól się 

rozpuści. Nie mieszaj 
zbyt szybko, inaczej 

powstanie dużo 
bąbelków! Ta mieszanina 

zwana jest również 
buforem do ekstrakcji.

Dodaj bufor ekstrakcji do 
kawałków kiwi i ubij wszystko! 
Im mocniej ubijesz tym więcej 

DNA uzyskasz na końcu.

Przetrzymaj całość w 
temperaturze 60°C przez 15 

minut. Aby wykonać inkubator, weź 
miskę i wypełnij ją w połowie 

wrzątkiem, aby obniżyć 
temperaturę wody dodaj taką samą 

ilość wody z kranu. Włóż słoik z 
kiwi do takiego inkubatora i 

potrzymaj go tam przez 15 minut. 
Inkubator przyspieszy rozbicie 

komórek i rozpocznie się rozkład 
białek w nich zawartych.

Wyjmij słoik z 
inkubatora i przepuść 

mieszankę przez filtr do 
kawy, do innego słoika. 

Dzięki temu usuniesz 
wszystkie resztki 

owoców, a pozostanie 
Ci zielony płyn, który 

zawiera DNA.

Weź zmrożony alkohol 
i wlej go powoli po 
ściance do słoika. 
Alkohol utworzy 

przezroczystą warstwę 
na powierzchni płynu, 
ponieważ ma mniejszą 

gęstość.

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE 

WSZYSTKIM!
Wykonuj ten 
eksperyment 

wyłącznie pod 
nadzorem rodziców!
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kop Kanaryjski
W przeciwieństwie do 
powszechnego w 
swoich czasach 

poglądu, jego teorie 
bazują na założeniu, że to 
Słońce a nie Ziemia jest 
centrum Wszechświata. 
Ziemia jedynie krąży wokół 
Słońca, równocześnie 
obracając się dookoła 
własnej osi.

Mikołaj
Kopernik
1473-1543

Friedrich 
Bessel

1784 – 1846

Edwin 
Hubble
1889 – 1953

Rewolucyjne 
odkrycie 

Kopernika

Średnica zwierciadła 
teleskopu wynosi 10,4 

metra, które składa się z 
segmentów. To największy 

teleskop optyczny na świecie.

Udowodnił, że 
Wszechświat się 
rozszerza i sięga 

poza Drogę Mleczną.

  Prawo Hubbla 
mówi, że im dalej 

galaktyka znajduje się 
od jakiegoś punktu w 
przestrzeni, tym szybciej się 
porusza z powodu 
rozszerzania się 
Wszechświata.

Zwierciadło zbudowane jest z 36 segmentów, 
z których każdy może być poruszany niezależnie 
od pozostałych. Ponadto kształt każdego z nich
może zostać zmieniony. Te dwa typy ruchu mają 

skompensować zmiany w obserwowanym 
świetle, spowodowane przez turbulencje w 

atmosferze ziemskiej.

Na początku XX 
wieku przeważał 

pogląd, że Kosmos 
składa się wyłącznie z 

galaktyki Drogi 
Mlecznej.

Pierwszy astronom, 
który określił 

odległość od Słońca 
do innej gwiazdy 

za pomocą nowej 
metody – 

paralaksy.

¹
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⁶



Odkrył planetę 
Uran, razem z jej 
dwoma największymi 
księżycami – Tytanią 
i Oberonem oraz 
dwa księżyce Saturna.

Johannes
Kepler
1571 – 1630

William
Herschel
1738 – 1822

Galileo 
Galilei

1564 – 1641

Izaak
Newton

1643 – 1727

Wyliczył orbity planet w 
sposób bardziej dokładny 
zakładając, że mają one 
kształt elipsy.

Wykorzystując „Teorię 
grawitacji” wyjaśnił, dlaczego 
orbity planet mają kształt elipsy 
(jak przypuszczał Kepler). 
Wyliczył również ich orbity. 
Wykorzystując obserwacje 
innych naukowców doszedł do 

wniosku, że Słońce nie jest 
centrum Wszechświata, jak 
uważali zwolennicy teorii 

heliocentrycznej w czasach Kopernika.

 W 1757 roku 
papież Benedykt XIV 

zawiesił zakaz Kościoła na 
prace, które wspierały model 

heliocentryczny.

Pewien Włoch pomógł 
Keplerowi udowodnić 

jego teorię:

Wykorzystując teleskop, 
który skonstruował, odkrył 

cztery księżyce Jowisza. Ich 
obecność była dowodem na to, 

że Ziemia nie jest jedynym 
ciałem niebieskim wokół 

którego krążą inne 
obiekty.

Teleskop znajduje się na wysokości 
2267 m n.p.m. na szczycie 

wygasłego wulkanu jednej 
Wysp Kanaryjskich – La Palma.

Ostatecznego dowodu dostarczył…

²

³
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La Palma



ZRÓB WŁASNE                    
PLANETARIUM!

• Mapa nieba
• Ołówek • Papier
• Pudełko do butów
• Latarka • Nożyczki
• Pinezka 
• Taśma klejąca • Książki

Mapa nieba

Książki

Taśma klejąca

Pinezka
• Nożyczki

Latarka Pudełko 
do butów

Papier

Ołówek

Chciałbym dzisiaj 
zobaczyć gwiazdy…

Mam pomysł!
Dziś w nocy jednak 

zobaczymy gwiazdy! 

Ja też Leo, ale pochmurna 
noc nie jest najlepszym 

sposobem, żeby to zrobić.

To jakiś eksperyment?
Zbierzmy rzeczy, które będą 

potrzebne…

EKSPERYMENT



Znajdź mapę nieba, którą chcesz 
wykorzystać w swoim domowym 

planetarium. Mapy możesz znaleźć w 
Internecie lub w książkach o astronomii.

Przymocuj papier z mapą gwiazd ponad 
prostokątnym otworem pudełka, 

wykorzystując taśmę klejącą.

Skieruj pudełko 
na gładką ścianę 
w pokoju. 
Wyłącz światło i 
zapal latarkę. 
Spójrz na mapę i 
spróbuj 
rozpoznać 
poszczególne 
gwiazdy.

    Wsuń latarkę w drugi otwór. Podeprzyj 
ją książkami żeby upewnić się, że jest 

ułożona dokładnie poziomo.

Dzięki temu ogromne nocne niebo może zagościć w Twoim domu, a gwiazdy będą świecić obok Twojego łóżka! W czasie bezchmurnej nocy możesz wybrać się na spacer i spróbować znaleźć te same gwiazdy, które znajdują się na Twojej mapie!

Co się dzieje:

Zaznacz 
pozycje gwiazd 

na kawałku 
papieru.

Wytnij prostokątny 
otwór w jednym z 
boków pudełka do 
butów. Kolejny 
otwór wytnij w 
przeciwległym 
boku pudełka, na 
tyle duży żeby 
można było włożyć 
w niego latarkę.
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Zdefiniował podstawowe 
zasady hydrostatyki i udowodnił, 

że ciało zanurzone w cieczy 
doświadcza siły wyporu, równej 
ciężarowi wypartego płynu.

Zauważył, że ciecze, które 
przemieszczają się z małą 
lepkością tak jak woda, czy 
powietrze mogą być rozdzielone na 

dwie cienkie warstwy. Jego prace 
miały fundamentalne znaczenie dla 
aerodynamiki.

Jego badania kondensacji i 
transferu ciepła pomiędzy 
ciałami stałymi a cieczami 

doprowadziło do radykalnych 
zmian w konstrukcjach kotła i 
skraplacza, a jego praca nad 

pompami turbinowymi 
przyniosła spowodowała 
niesłychany rozwój w tej 

dziedzinie.

Aż do czasów Renesansu, 
ludzie powoli ale stopniowo 

starali się udoskonalać 
systemy wodne,   takie jak: 

kanały, wodociągi, ale 
również statki. Od tej pory 

postęp w tej dziedzinie 
zdecydowanie przyspieszył.

2
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Archimedes
285 – 212 p.n.e.

Ludwig Prandtl
1875 – 1953

Osborne Reynolds
1842 – 1912



Zasada Bernouliego ma również 
zastosowanie przy konstruowaniu 
samolotów: skrzydła są projektowane w taki 
sposób, żeby powietrze zostało skierowane 
prostopadle do kierunku ruchu samolotu. To 
sprawia, że nad skrzydłem tworzy się 
nadciśnienie, a pod nim podciśnienie – i 
powstaje siła nośna. Tę zasadę można 
zilustrować prostym przykładem: trzymając 
w palcach jeden koniec paska papieru, 
widzimy jak drugi koniec opada w dół. 
Wystarczy jednak dmuchnąć lekko ponad 
krawędzią tego opadającego końca, a 
uniesie się on w górę.

Eksperymentował z falami, pompami 
hydraulicznymi, tworzeniem się wirów 

itp. Był twórcą równania zachowania 
masy nieściśliwej cieczy dla 

jednowymiarowych przepływów. 

Wyobrażał sobie tunel 
aerodynamiczny już 
w XVII wieku. 
Frank H. Wenham 
zaprojektował i 
eksploatował pierwszy 
taki tunel w 1871 r.

Sformułował 
prawa 

dotyczące ruchu 
oraz prawo 

lepkości 
płynów, zwane 
obecnie prawami 

Newtona. 

Położył podstawy pod kinetyczną 
teorię gazów, opisującej gaz jako 
wielki zbiór małych cząstek (atomów 

lub molekół), które znajdują się 
w ciągłym, 
przypadkowym ruchu.
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Izaak
Newton

1643 – 1727

Leonardo
da Vinci 
1452 - 1519

Edme Mariotte
1620 – 1684

Daniel Bernoulli
1700 – 1782



Cześć Leo…

Czy chciałbyś 
przeprowadzić eksperyment 

dotyczący mechaniki płynów?

Piłeczki pingpongowe! 
Mamy je!

Nie masz pojęcia 
o czym mówię, 
nieprawdaż?

Bez obaw. Wytłumaczę Ci. 
Oto czego będziemy 

potrzebować:

O co 
chodzi?

Hmmm...

Nie do końca

RUCH  I   CIŚNIENIE 

• 2 Piłeczki 
pingpongowe

• 2 Kawałki nici o 
długości ok. 30 cm

• Taśma klejąca

• Słomka
2 Piłeczki 

pingpongowe

Taśma klejąca

2 Kawałki nici 

EKSPERYMENT



Przyklej taśmą nić do piłek i powieś 
je na wieszaku do ręcznika tak, 

żeby wisiały w odległości 1 cm od 
siebie.

Nawet jeżeli nie możesz tego zobaczyć, powietrze jest cieczą! Kiedy kolumna powietrza porusza się szybciej niż powietrze dookoła, wtedy ciśnienie będzie niższe, tam gdzie powietrze porusza się szybko.

Co się dzieje:

   Dmuchaj 
mocno przez 

słomkę 
umieszczoną 

pomiędzy piłkami.

W jakim kierunku poruszają się piłki?
Jeżeli strumień powietrza pomiędzy 

piłkami ma niższe ciśnienie niż reszta 
powietrza w pokoju, w jaki sposób 

wytłumaczyć to co się stało?

Spróbuj umieścić piłki 
bliżej i dalej od siebie. 
Jaki to ma wpływ na 
to co się dzieje i jaka 
jest tego przyczyna?
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Ernest Lawrence 
zbudował pierwszy cyklotron 
na uniwersytecie w Berkeley.

Wilhelm 
Conrad 

Roentgen
1845-1923 

Wytworzył oraz wykrył 
promieniowanie 

elektromagnetyczne w 
długości fali zwane 
promieniami X lub 

promieniami Roentgena.

Antoine Henri 
Becquerel
1852 – 1908

Odkrył, że uran emituje 
promieniowanie 

przenikliwe (naturalną 
radiację).

Niels Bohr 
1885 – 1962 

Opracował model atomu, 
w którym elektrony krążą 
po orbitach wokół jądra.

James 
Chadwick 
1891 – 1974 

Wykazał istnienie 
neutronów.

Odkryli sztuczną promieniotwórczość. 
Stworzyli po raz pierwszy radioaktywny 
element (bombardując kawałek blachy 

aluminiowej cząstkami emitowanymi przez 
polon).

&Jean Frédéric 
Joliot-Curie

1900-1958 

Irene 
Joliot-Curie

1897 – 1956 
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Radioaktywność i promieniowanie X 
używane są obecnie w medycynie, biologii, 

renowacji zabytków oraz do konserwacji 
żywności. 

Możemy mieć nadzieję, że nowe 
możliwości wynikające z ich zastosowania, 
będą dostępne w najbliższej przyszłości. To 

prawda pod warunkiem, że: naukowcy i 
ludzie odpowiedzialni muszą postępować 

mądrze, zarówno w trakcie samych 
badań naukowych jak i ich praktycznych 

zastosowań.

Wybuch pierwszej bomby 
atomowej miał miejsce 16 lipca 

1945 na pustyni Alamogordo 
niedaleko miasta Los Alamos, w Stanach 
Zjednoczonych. Robert Oppenheimer, 

szef projektu Manhattan, powiedział 
patrząc na eksplozję: „Stworzyliśmy coś 

bardziej przerażającego niż piekło”.

Po tym jak Paul Villard zidentyfikował 
promieniowanie, Ernest Rutherford i 
Frederic Soddy wykazali istnienie 
„okresu”, który charakteryzuje każdy 
element radioaktywny (wg prawa 
rozpadu promieniotwórczego). 

Wykazali ponadto, że 
radioaktywność to 
przemiana jednego 
elementu w drugi.

Joseph John 
Thomson

1856 – 1940 

Opisał elektron 
poprzez pomiar jego 
prędkości i stosunek 
ładunku do masy i 
wykazał, że wszystkie 
atomy zawierają 
elektrony.

Pierre 
Curie 

1859-1906

Marie 
Skłodowska-Curie
1867-1934  

Odkryli rad i polon w Szkole Fizyki i Chemii Przemysłowej w 
Paryżu (EPCI). Aby określić masę atomową radu, małżeństwo 
Curie przetworzyło kilka ton naturalnej rudy uranu – uraninitu 

(co dało 1-2 mg chlorku radu). Maria Skłodowska-Curie 
stworzyła termin radioaktywność.

Otto 
Hahn

1879-1968

Lise 
Meitner

1878-1968

Fritz 
Strassmann 

1902-1980 
& &

Elektryczność została po raz 
pierwszy wytworzona przez 

reaktor atomowy X-10 w Oak Ridge 
w stanie Tennessee w USA.

Byli pierwszymi, którzy odkryli, że 
atom uranu dzieli się podczas 
bombardowania neutronami.

3
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Zróbmy 
eksperyment z 

radioaktywnością!

Mamy 
wszystko?

Hahaha! 
Nie martw się, nie będziesz 

tego  potrzebował…

ZRÓB  ŚWIECĄCĄ        
WODĘ

Jestem 
gotów!

Tak sądzę…

• Żółty zakreślacz
• Źródło światła UV lub czarne światło
• Gumowe rękawice
• Woda

Żółty 
zakreślacz

Gumowe 
rękawice

Źródło światła 
UV lub czarne 

światło

Miska 

… może z 
wyjątkiem rękawic…

EKSPERYMENT



Nalej trochę 
wody do 

szklanki lub 
pojemnika.

Wyciągnij tył 
zakreślacza lub jeśli 

to niemożliwe 
poproś osobę 

dorosłą o przecięcie 
go na pół.

Załóż rękawice i wlej tusz z zakreślacza 
do wody lub włóż do niej kawałek 

nasączonego nim filcu. Chociaż barwnik 
nie jest toksyczny, rękawice ochronią 
    Twoje palce przed pobrudzeniem.

Uwaga: świecącą wodę 
możesz wykorzystać również 
do innych eksperymentów na 
bazie wody, takich jak 
robienie szlamu, lodu, czy 
bąbelków. Tonik świeci w 
świetle UV, dlatego idealnie 
nadaje się do 
eksperymentów, takich jak 
przygotowanie świecącej 
galaretki.

Zostaw całość na godzinę. 
Wyciśnij filc, tak żeby cały 
tusz znalazł się w wodzie.

Włącz czarne światło i zobacz jak świeci woda.

Światło ultrafioletowe pobudza tzw. luminofory. Tonik oraz tusz w zakreślaczu zawierają fosfor, który zamienia promieniowanie UV na widzialne światło. Dlatego właśnie woda, którą zrobiłeś świeci w ciemności kiedy używasz ciemnej lampy. Święcąca woda może być wykorzystywana wielokrotnie i nigdy nie straci swoich właściwości. Czarne światło jest używane w kryminalistyce, występach artystycznych, fotografii, weryfikacji autentyczności banknotów i antyków oraz w wielu innych dziedzinach.

Co się dzieje:
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Uważany za 
największego 
eksperymentatora 
starożytności, 
wybudował zasilane 
parą urządzenie zwane 
turbiną Herona 
(aeolipile).

Opatentował 
pierwszy silnik 

parowy.

Zaprojektował i zbudował 
pierwszy automobil 
zasilany silnikiem 

spalinowym.

Opracował nowoczesny silnik 
czterosuwowy, który w połączeniu z 

gaźnikiem wynalezionym przez 
Gottlieba Daimlera, 

zapoczątkował epokę 
motoryzacji.

Zbudował pierwszą linię 
kolejową na świecie, 
która wykorzystywała 

lokomotywy parowe. 
Łączyła ona Liverpool z 
Manchesterem i została 
otwarta w 1830 roku. 

Rozstaw szyn wynosił 1435 
mm i czasem nazywany jest 

„rozstawem 
Stephensona”. Obowiązuje 
on do dziś w większości kolei 

na świecie.

Zarówno silniki benzynowe jak i silniki 
diesla są zaklasyfikowane jako 
czterosuwowe, tłokowe silniki spalinowe. 
Jest jeszcze trzeci rodzaj silników, to 
silniki dwusuwowe, które znajdują 
powszechne zastosowanie w 
urządzeniach o niskim poborze 
mocy.
Urządzeniami, które mogą 
posiadać silnik dwusuwowy 
są: motorowery, motorówki, 
zdalnie sterowane modele 
samolotów, kosiarki do 
trawy, czy piły 
łańcuchowe.

Si

lnik dwusuwow
y

Jerónimo de 
Ayanz y Beaumont 

1553 – 1613

Heron z 
Aleksandrii 

70 

Karl Friedrich Benz 
1844 - 1929

Nikolaus 
August Otto 
1832 - 1891
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Zbudował 
pierwszy silnik 

parowy wyposażony 
w tłok, który został 

wykorzystany w praktyce – 
do wypompowywania 
wody w kopalniach.

Opatentował silnik 
parowy, który 

wytwarzał ciągły 
ruch obrotowy. 

Dziesięciokonne silniki 
Watta znalazły szerokie 
zastosowanie w zasilaniu 
różnego rodzaju maszyn. 
Zasada działania silnika 

polegała na tym, że 
podgrzewano wodę do 

temperatury wrzenia, woda 
zamieniała się w parę, która 

poruszała tłok.

Stacjonarna maszyna parowa 
odegrała kluczową rolę w trakcie 

Rewolucji Przemysłowej, 
pozwalając na budowę fabryk w 

miejscach, gdzie nie było 
możliwości ich zasilania przez 

energię wodną.

Si

lnik dwusuwow
y

George 
Stephenson 

1781 - 1848

Thomas 
Newcomen 

1664 - 1729

James Watt 
1736 - 1819



Wszystko 
w porządku?

Jesteś 
pewien?

Zgadnij 
co będziemy robić? 
Zbudujemy silnik!

Całkowicie!
Do roboty!

ZBUDUJ PROSTY                 
SILNIK ELEKTRYCZNY

COOO?

AAAAH!!

• Bateria R20
• Izolowany przewód
• Plastelina
• Taśma izolacyjna
• Scyzoryk
• Mały magnes
• Cienki marker

• 2 metalowe spinacze - muszą 
być na tyle duże, żeby móc 
przełożyć przez ich oczka 
drut

KA-BOOM!

Tak…

EKSPERYMENT



Zaczynając od środka drutu, 
owiń go ciasno dookoła 
markera trzydzieści razy.

Zsuń cewkę, którą 
właśnie wykonałeś 

z markera.

Odwiń oba końce przewodu z 
cewki i wyprostuj je.

Poproś osobę dorosłą, żeby usunęła izolację 
z obu końców cewki. Wystające kawałki drutu 

muszą być skierowane prostopadle na zewnątrz 
cewki,  w taki sam sposób po obu stronach.

Przełóż końce cewki przez oka 
spinaczy. Staraj się, żeby cewka była 

ułożona prosto, bez zaginania jej końców.

Połóż baterię R20 na boku, 
na płaskiej powierzchni.

Przyklej kawałki modeliny na 
każdej ze stron baterii, żeby 

nie zaczęła się toczyć.
Umieść spinacze 
na obu biegunach 
baterii, tak żeby 
dotykały 
biegunów.

Połóż mały 
magnes na boku 
baterii dokładnie 

pod środkiem 
cewki.

Przekręć cewkę. Co się dzieje? Co się stanie 
jeżeli przekręcisz cewkę w przeciwnym 

kierunku? Co mogłoby się zdarzyć gdybyśmy 
użyli większego magnesu, większej baterii 

albo cieńszego drutu?

Silnik zacznie się poruszać jeżeli przekręcisz go we 
właściwą stronę. Jeśli zrobisz to w innym kierunku – nie 
będzie działał. Dlaczego? Metal, spinacze i drut tworzą 

zamknięty obwód, przewodzący prąd, który płynie z 
ujemnego do dodatniego bieguna baterii. Prąd w 

zamkniętym obwodzie tworzy własne pole magnetyczne, 
które możesz określić stosując „zasadę prawej ręki”. 
Podnosząc kciuk prawej ręki w górę, wskaże on nam 
kierunek prądu, a pozostałe zagięte palce pokażą 

orientację pola magnetycznego. W naszym przypadku prąd 
przechodzi przez cewkę, którą nazywamy armaturą silnika. 
Prąd ten indukuje pole magnetyczne w cewce, co pomaga 

wyjaśnić obracanie się cewki.

Co się dzieje:

Weź dwie małe kulki 
plasteliny i zalep nimi 
ostre końce spinaczy.

Użyj taśmy izolacyjnej do 
przymocowania spinaczy 
do końców baterii. Twoja 
cewka powinna wisieć na 
spinaczach nad baterią.

Magnesy mają dwa 
bieguny: północny i 
południowy. Północny z 
południowym przyciągają 
się, a północny z 
północnym i południowy z 
południowym odpychają. 
Ponieważ pole 
magnetyczne wytworzone 
przez prąd w drucie nie 
jest prostopadłe do 
magnesu na baterii, to w 
końcu części pola w drucie 
będą się odpychać i 
sprawiać, że cewka będzie 
się kręcić.



Pojęcie zera po raz pierwszy pojawiło 
się w Indiach w roku 458 naszej ery, 
i był to jeden z największych przełomów

 w historii cywilizacji. Brahmagupta, 
hinduski astronom i matematyk opracował 

symbol zera – kropkę pod liczbą. 
Rozwinął również działania matematyczne, 
w których wykorzystywane było zero, spisał 

zasady, wg których zero można było 
uzyskać przez dodawanie i odejmowanie 

oraz wykorzystywać je w równaniach. 
Po raz pierwszy zero było postrzegane 

jako liczba sama w sobie oraz jako 
idea i symbol. Zero odgrywa kluczową rolę 

w naszym systemie zapisu liczb. 
Jeżeli piszemy liczbę 307 używamy skrótu, 
bo tak naprawdę 307 oznacza : (3x100) 

+(0x10)+(7x1)

Autor jednego z pierwszych 
dodatków do Wed, w których 
opisał zasady budowy ołtarzy, 
zawierające kilka ważnych 
wyników matematycznych, 
włączając w to liczbę Pi z 
dokładnością do kilku miejsc po 
przecinku. Podaje tam również 
wersję twierdzenia, znanego 
jako twierdzenie Pitagorasa. 

Podaje również wzór na długość 
przekątnej kwadratu, co jest 

równoważne z formułą pierwiastka 
kwadratowego.

Baudhayana
ok. 800 p.n.e.

Kanada 
ok. 600 p.n.e

Twórca teorii, wg której atom 
stanowi niezniszczalną 

cząstkę materii. Rozwinął także 
pomysł łączenia atomów w różne 
kombinacje, w obecności innych 
czynników takich jak ciepło, w 
celu spowodowania zmian 
chemicznych. Jako przykłady podawał 

proces dojrzewania owoców oraz 
czernienia garnków.

Dzieło Yanga “Reklasyfikowanie 
procedur matematycznych w 
dziewięciu rozdziałach” zawiera 
najstarszą wersję tego, co Zachód 
zna pod nazwą “trójkąta 

Pascala”. Opisał w nim również 
szczegółowo geometryczne 

metody rozwiązywania 
równań kwadratowych.

Yang Hui
1238 – 1298

Madhava of 
Sangamagrama

1350 – 1425 
Położył podwaliny tego co 
dzisiaj nazywamy analizą 

matematyczną. Był 
pionierem badań 

nieskończonych serii, 
rachunku, trygonometrii, 

geometrii i algebry.

Szef doradców Kublai 
Chana do spraw hydrauliki, 

matematyki i astronomii. 
Skonstruował przyrządy do 
obserwacji astronomicznych. 

Guo opracował nowy 
kalendarz zakładając, że rok ma 

365,2425 dni. To tylko 26 sekund różnicy w 
stosunku do najnowszych pomiarów. Jego 
życie było również wypełnione intensywną 

pracą nad sferyczną trygonometrią.

Guo Shoujing
1231 – 1316 

Qin Jiushao
1202-1261

W dziedzinie geometrii odkrył 
wzór na obliczenie 

powierzchni trójkąta na 
podstawie długości jego 

boków. Ten sam wzór zwany 
wzorem Herona został 

opracowany przez Herona z 
Aleksandrii ok. 60 r. p.n.e, 

choć prawdopodobnie 
wiedza na ten temat może 

pochodzić już od 
Archimedesa. 



Znaczenie 0

Dzięki podbojowi Hiszpanii przez 
Maurów, zero trafiło do Europy i 

było dalej rozwijane przez włoskiego 
matematyka Fibonacciego.
Zero było podstawą systemu 

stworzonego przez Kartezjusza 
oraz przyczyniło się do rozwoju 

rachunku różniczkowego Newtona 
i Leibniza. Z kolei rachunek 

różniczkowy utorował drogę fizyce, 
inżynierii, komputerom i większości 
teorii finansowych i ekonomicznych.

Wynalazł pierwszą napędzaną wodą sferę armilarną, 
która pomagała mu w obserwacjach 

astronomicznych; udoskonalił zegar wodny dodając 
kolejny zbiornik; zbudował pierwszy sejsmograf, 

który wskazywał kierunek trzęsienia ziemi z odległości 
500 km. Udoskonalił, wcześniej dokonane w 

Chinach obliczenia liczby Pi. Ponadto opisał około 
2500 gwiazd w swoim obszernym katalogu 
gwiezdnym. Stworzył również teorię na temat 

Księżyca i jego związków ze Słońcem.
Zhang Heng

78 – 139

Stworzył podstawy 
dwóch głównych 

dziedzin matematyki w 
Indiach: algorytmów i 

równań, które w dużym stopniu odpowiadają 
arytmetyce i algebrze. Wśród jego 
najważniejszych dokonań było również 

zdefiniowanie zera oraz ustalenie zasad działań 
arytmetycznych na liczbach ujemnych („długi”) i 

dodatnich („majętności”), a także spisanie 
algorytmu obliczania pierwiastka kwadratowego.

Brahmagupta 
597 - 668

Su Song
1020 - 1101

Jego Ilustrowana Farmakopea 
ujawniła ogromną wiedzę jaką 

posiadał na temat leków, zoologii, 
metalurgii i związanych z nią 

technologii.  Zbudował zegar 
mechaniczny napędzany kołem 

wodnym, który umieścił w 
jedenastometrowej wieży zegarowej, 

a jego mechanizm przewidział 
techniki, które w Europie pojawiły się 

setki lat później. 

Jego prace na temat rachunku 
różniczkowego poprzedziły 
badania Newtona i Leibniza. 
Przewidział także nowoczesny 

system znoszenia się 
znaków (minus razy minus 
daje plus, a minus razy plus 
daje minus). Jako pierwszy, 
częściowo zrozumiał 

znaczenie dzielenia 
przez zero.

Bhaskara II
1114 – 1185 Astronom, matematyk i wysoki 

rangą urzędnik, którego prace 
zawierają pierwsze odniesienia 

do kompasu magnetycznego, 
pierwszy opis ruchomych 

czcionek oraz dość dokładne 
wyjaśnienie pochodzenia 

skamieniałości. Ponadto 
zawierają one obserwacje Shena 

dotyczące tak różnych tematów 
jak: matematyka, astronomia, 

zjawiska atmosferyczne, 
optyka i medycyna.

Shen Kuo
1031 - 1095



SYRAKUZY, 
GRECJA 
OK. 200 

P.N.E

DLACZEGO PO PROSTU 
JEJ NIE ZŁAMIESZ?

TAK, MAMY ZŁAPAĆ 
ZŁODZIEJA!

ARCHIMEDES POWIEDZIAŁ, 
ŻE MA DO NAS SPRAWĘ.

NASI PRZYJACIELE SPOTYKAJĄ 
SIĘ ZE ZMARTWIONYM 

ARCHIMEDESEM W JEGO 
WARSZTACIE.

KRÓL ZAMÓWIŁ KORONĘ ZE ZŁOTA, 
ALE TERAZ PODEJRZEWA, ŻE JUBILER UŻYŁ 
SREBRA I TYLKO JE ZABARWIŁ. JAK MOGĘ 

SPRAWDZIĆ, CZY KORONA JEST WYKONANA 
Z CZYSTEGO ZŁOTA? 

NIE MOGĘ! 
KORONA JEST 

ŚWIĘTA! ZŁAMANIE 
JEJ MOGŁOBY 
ROZGNIEWAĆ 

BOGÓW. MUSI BYĆ 
INNY SPOSÓB.

ZŁOTO MA WIĘKSZĄ 
GĘSTOŚĆ NIŻ SREBRO, ZGADZA 

SIĘ? WAŻYŁEŚ KORONĘ?

TAK. KORONA WAŻY DOKŁADNIE TYLE 
SAMO CO KRÓLEWSKIE ZŁOTO.



A CO Z OBJĘTOŚCIĄ? DO WYKONANIA KORONY 
POTRZEBNA BYŁABY WIĘKSZA OBJĘTOŚĆ SREBRA NIŻ 

ZŁOTA PRZY ZACHOWANIU TEJ SAMEJ WAGI.

NAJLEPIEJ MI SIĘ MYŚLI W MOJEJ 
ŁAZIENCE. CHCECIE CIEPŁEJ WODY?

SPÓJRZ! WODA SIĘ PRZELAŁA! 
SPRAWA ROZWIĄZANA – JUBILER 

JEST ZŁODZIEJEM!

TO 
PRAWDA!

ARCHMIEDES UMIEŚCIŁ 
WIĘC TYLE ZŁOTA ILE WAŻY 
KORONA W MISCE, KTÓRĄ 

WYPEŁNIŁ WODĄ AŻ DO 
KRAWĘDZI. NASTĘPNIE WYJĄŁ 
ZŁOTO Z WODY I ZASTĄPIŁ JE 

KORONĄ. JEŻELI KORONA 
ZOSTAŁA WYKONANA 

ZE STOPU SREBRA 
(KTÓRE MA MNIEJSZĄ 
GĘSTOŚĆ NIŻ ZŁOTO) 

POWINNA MIEĆ WIĘKSZĄ 
OBJĘTOŚĆ, CO SPOWODUJE 

PRZELANIE SIĘ WODY.

ALE JAK ZMIERZYĆ 
OBJĘTOŚĆ KORONY?

PÓŹNIEJ… W WANNIE..

EUREKA!  MAM! 
WODA, KTÓRA SIĘ WYLAŁA 
PRZEZ NASZE WEJŚCIE DO 
WANNY – MA TAKĄ SAMĄ 

OBJĘTOŚĆ JAK MY.

HEJ! MOŻEMY 
ZROBIĆ TO SAMO 

Z KORONĄ!

OOPS, CO ZA BAŁAGAN! 
KIEDY WESZLIŚMY DO WANNY 

WODA SIĘ PRZELAŁA.



W OBSERWATORIUMPRZY WEJŚCIU DO 
OBSERWATORIUM…

GÓRA WILSONA, 
KALIFORNIA, 1923

TO ZNACZY, ŻE PRZY JEGO 
POMOCY MOŻNA DOJRZEĆ 

PŁOMIEŃ ŚWIECY Z 
ODLEGŁOŚCI 13 000 KM!

JA TEŻ, ALE MUSIMY DOSTAĆ SIĘ DO 
OBSERWATORIUM. EDWIN POWIEDZIAŁ, 
ŻE DZISIAJ W NOCY WYDARZY SIĘ COŚ 

SPECJALNEGO…

KIEDY DOTRZEMY NA SZCZYT? 
JESTEM TAKI ZMĘCZONY!

MIŁO CIĘ WIDZIEĆ! 
MIESZKASZ NA 

BARDZO WYSOKIEJ 
GÓRZE…

DOKŁADNIE 
1700 M N.P.M.

CO TAKIEGO 
SPECJALNEGO 
WYDARZY SIĘ 

TEJ NOCY?

WEJDŹCIE 
DO ŚRODKA I 

PRZEKONAJCIE 
SIĘ!

NIEPRAWDAŻ? 
MA ŚREDNICĘ 2,5 METRA 
CO SPRAWIA, ŻE JEST TO 
OBECNIE NAJWIĘKSZY 
TELESKOP NA ŚWIECIE!

TEN TELESKOP JEST 
NIESAMOWITY!



TAK, JESTEM 
BARDZO CIEKAW. 
CO UKRYWASZ?

ZROBIŁEM ZDJĘCIA POKLATKOWE, 
ŻEBY DOSTRZEC ZACHODZĄCE WRAZ Z UPŁYWEM 
CZASU ZMIANY. JESTEM PRAWIE PEWIEN...

POWIEDZ NAM PRZYJACIELU, 
JAK TEGO DOKONAŁEŚ?

W KOLEJNYCH LATACH 
HUBBLE, DOKONAŁ 

WIELU ODKRYĆ INNYCH 
MGŁAWIC. DO KOŃCA 
LAT 20-TYCH XX WIEKU 

WIĘKSZOŚĆ 
ASTRONOMÓW BYŁA 

JUŻ PEWNA, ŻE DROGA 
MLECZNA JEST TYLKO 
JEDNĄ Z MILIONÓW 

GALAKTYK WE 
WSZECHŚWIECIE.

EDWIN HUBBLE POKAZUJE NA 
STOLE ZDJĘCIA, KTÓRE TRZYMAŁ 

W SEKRECIE…

CÓŻ, TO COŚ NIEZWYKŁEGO. ALE 
OD CZEGO JEST NAUKA!

ŻE WSZECHŚWIAT TO COŚ 
ZNACZNIE WIĘKSZEGO NIŻ 

GALAKTYKA MLECZNEJ DROGI!

NIESŁYCHANE! ZAWSZE 
MYŚLAŁEM, ŻE MUSI BYĆ TAM 
COŚ WIĘCEJ.

GALAKTYKA ANDROMEDY JEST NASZYM 
NAJBLIŻSZYM SĄSIADEM. JEST OD NAS 

ODDALONA O OK. 2 MLN LAT 
ŚWIETLNYCH. ALE TO DOPIERO POCZĄTEK 

MOI PRZYJACIELE.

NIESAMOWITE!



JAK SĄDZISZ, 
CZY GO 

ZNALEŹLI?

SZKOŁA FIZYKI I CHEMII, 
PARYŻ, GRUDZIEŃ 1898 R.

PRZEZ CZTERY LATA MARIA I 
PIERRE POSZUKIWALI 

TAJEMNICZEGO PIERWIASTKA. 

LABORATORIUM PAŃSTWA 
CURIE. MARIA I PIERRE 

POKAZUJĄ JE GOŚCIOM.

ZBUDOWALIŚMY 
WŁASNĄ KOMORĘ 
JONIZACYJNĄ Z 
DREWNIANYCH 

SKRZYŃ.

I PRZETWORZYLIŚMY WIELE 
TON RUDY URANOWEJ. 

JEDEN JEJ KAWAŁEK ZAWIERA 
DO 30 RÓŻNYCH 
PIERWIASTKÓW!

SPÓJRZMY

NIESAMOWITE!

NIE MAMY POJĘCIA JAKI 
BĘDZIE TEN NOWY 

PIERWIASTEK OPRÓCZ 
TEGO, ŻE NA PEWNO 

BĘDZIE RADIOAKTYWNY!

FANTASTYCZNE! JESTEŚCIE JAK 
DETEKTYWI, POSZUKUJĄCY 

PODEJRZANEGO KRYMINALISTY 
NA ZATŁOCZONEJ ULICY.



WŁAŚCIWIE, TO ZNALEŹLIŚMY 
NIE JEDEN, A DWA NOWE 

PIERWIASTKI!

Z 10 TON UZYSKALIŚMY 
ZALEDWIE 1 GRAM.

20 GRUDNIA 1898 ROKU PIERRE 
CURIE ZAPISAŁ W SWOIM NOTESIE 

SŁOWO „RAD”. RAD JEST 
OŚLEPIAJĄCO BIAŁYM, ŚWIECĄCYM, 

RZADKIM I BARDZO 
RADIOAKTYWNYM PIERWIASTKIEM. 

NAWET DZISIAJ TEN NOTATNIK, 
KTÓRY BYŁ WYSTAWIONY NA JEGO 

DZIAŁANIE, JEST WYSOCE 
RADIOAKTYWNY I NIEBEZPIECZNY.

1 GRAM CZEGO? 
CO UDAŁO SIĘ WAM ODKRYĆ?

SZTOKHOLM, 1903 R. 
CEREMONIA WRĘCZENIA 

NAGRODY NOBLA
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NAZWALIŚMY JE POLON 
(NA CZEŚĆ MOJEJ OJCZYZNY)

I RAD, CO POCHODZI OD 
ŁACIŃSKIEGO SŁOWA 

OZNACZAJĄCEGO PROMIEŃ.

SUPER!

A TO 
DOPIERO 

POCZĄTEK!

UDOWODNILIŚMY, ŻE RAD MOŻE 
ZNISZCZYĆ ŻYWĄ TKANKĘ. TO 

OTWIERA NOWĄ DROGĘ DO LECZENIA 
RAKA I INNYCH DOLEGLIWOŚCI.



TO BYŁ PRAWDZIWY RELAKS, 
ALE WŁAŚNIE PRZYPOMNIAŁEM 
SOBIE, CZEGO ZAPOMNIAŁEM 

ZROBIĆ PRZED WYJAZDEM.

LABORATORIUM 
FLEMINGA, 3 WRZEŚNIA 

1928 R.

JAK TAM WAKACJE, 
PRZYJACIELU?

NIE, NIE. ZAPOMNIAŁEM POSPRZĄTAĆ MOJE 
LABORATORIUM. JESTEM ZNANY Z TEGO, ŻE 

TROCHĘ BAŁAGANIĘ ALE TO CO ZASTAŁEM PO 
POWROCIE, TO KOSZMAR!

PRZYWIOZŁEŚ NAM 
JAKIEŚ PREZENTY?

NAKARMIĆ PSA?

ZAMKNĄĆ DRZWI?

NIE MA SPRAWY. 
POMOŻEMY CI 
POSPRZĄTAĆ.

NAPRAWDĘ??

TO ŚWIETNIE! 
ZACZNIJMY OD OKIEN. 

ZOSTAWIŁEM JE OTWARTE KIEDY 
WYJECHAŁEM.



OCH! WYGLĄDAJĄ NA 
STRASZNIE BRUDNE.

ZAPOMNIAŁEŚ TEŻ 
WYSTERYLIZOWAĆ 
SZALKI PETRIEGO.

FLEMING NAPRAWDĘ POWIEDZIAŁ
 „TO ZABAWNE!”. TO BYŁA JEGO 

WERSJA “EUREKA”.

CZYSTY OBSZAR NA JEDNEJ Z 
SZALEK WSKAZYWAŁ NA TO, 

ŻE COŚ POWSTRZYMAŁO TAM 
ROZWÓJ BAKTERII.

POCZEKAJ CHWILĘ. NIE WYRZUCAJ 
ICH. CO TO JEST, TAM W ROGU?

SZACUJE SIĘ, ŻE ODKRYCIE 
PENICYLINY URATOWAŁO ŻYCIE 

PONAD 100 MILIONÓW LUDZI W XX 
WIEKU. LABORATORIUM W SZPITALU 
ST. MARY W LONDYNIE, W KTÓRYM 

DOSZŁO DO TEGO ODKRYCIA, 
ZOSTAŁO ZACHOWANE I DZISIAJ 
ZNAJDUJE SIĘ W NIM MUZEUM 
POD NAZWĄ LABORATORIUM 

ALEXANDRA FLEMINGA.

CO TO 
MOGŁOBY BYĆ?

MAM PRZECZUCIE, ŻE TO 
COŚ WIELKIEGO!

TO 
ZABAWNE!*

SZTOKHOLM ROK 1945, 
CEREMONIA WRĘCZENIA 

NAGRODY NOBLA



JAK MÓGŁBYM ZAPOMNIEĆ? 
MOŻE DZISIAJ UDA MI SIĘ 

DOJŚĆ DO TEGO, DLACZEGO 
SIĘ NIE UDAŁA.

KITTY HAWK BEACH, USA, 
17 GRUDNIA 1923 ROKU

CZY PAMIĘTASZ SWOJĄ 
PIERWSZĄ PRÓBĘ LOTU?

NAPĘD ŁAŃCUCHOWY, KTÓRY NAPĘDZA ŚMIGŁA 
ZAPOŻYCZYLIŚMY OD ROWERU. WYKONALIŚMY 
GO RĘCZNIE, ZRESZTĄ JAK PRAWIE WSZYSTKO.

A CO STANOWI 
WASZ SEKRET?

DZIEŃ DOBRY! WSZYSTKO 
W PORZĄDKU?

NA PEWNO! TEN SWOBODNIE 
LATAJĄCY SZYBOWIEC, TO 

NASZA CZWARTA KONSTRUKCJA 
I BĘDZIE NAJLEPSZA!

MAMY KILKA TYGODNI OPÓŹNIENIA Z POWODU 
WAŁÓW NAPĘDOWYCH, KTÓRE PĘKAŁY PODCZAS 
BADAŃ SILNIKA. ALE DZISIAJ NADSZEDŁ TEN DZIEŃ!

DZIEŃ DOBRY CHŁOPCY!

SPÓJRZ! ORVILLE I QILBUR 
SĄ JUŻ NA MIEJSCU…



NIESAMOWITE. TWÓJ LOT 
TRWAŁ 12 SEKUND!

KONTROLA 
TRZECH OSI, CO 

POZWALA 
SKUTECZNIE 
STEROWAĆ 
MASZYNĄ I 
UTRZYMAĆ 

RÓWNOWAGĘ.

NASZA PRACA Z 
ROWERAMI, 

UTWIERDZIŁA NAS 
W PRZEKONANIU, 

ŻE TAK NIESTABILNY 
WEHIKUŁ JAK 

MASZYNA 
LATAJĄCA, MOŻNA 

SKUTECZNIE 
KONTROLOWAĆ I  
ZACHOWAĆ JEJ 

BALANS.

W CZASIE PIERWSZEGO LOTU 
SZYBOWIEC POKONAŁ DYSTANS

 36,5 M, CZYLI MNIEJ NIŻ WYNOSI 
ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ BOEINGA 747,

ALE TO WŁAŚNIE TEGO DNIA 
BRACIOM WRIGHT UDAŁO SIĘ 
PRZEPROWADZIĆ PIERWSZY 

KONTROLOWANY LOT MASZYNY 
CIĘŻSZEJ OD POWIETRZA, WRAZ Z 
CZŁOWIEKIEM NA JEJ POKŁADZIE. 

10:35 START ORVILLA

ZASTANAWIAM SIĘ, KIEDY 
BĘDZIEMY ZDOLNI DO TEGO, ŻEBY 

POLECIEĆ W GWIAZDY…

LATANIE PRZESTAŁO
 BYĆ TYLKO MARZENIEM.



PONIEWAŻ UNIWERSYTET W CAMBRIDGE 
JEST ZAMKNIĘTY Z POWODU ZARAZY PRZEZ 

NAJBLIŻSZE DWA LATA, POMYŚLAŁEM, 
ŻE TO BĘDZIE NAJLEPSZE MIEJSCE, GDZIE BĘDZIE 

MOŻNA ZNALEŹĆ INSPIRACJĘ.

POSIADŁOŚĆ WOOLSTHORPE,
ANGLIA, ROK 1666

JAK TU PIĘKNIE. 
DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE.

PATRZYŁEM NA TO DRZEWO 
PRZEZ OKNO SYPIALNI, 

ODKĄD BYŁEM DZIECKIEM. 
MOJA MATKA 

POWIEDZIAŁA, ŻE JEST 
NIEZWYKŁE. TO BARDZO 

RZADKA ODMIANA JABŁONI 
Z ZIELONYMI JABŁKAMI DO 

GOTOWANIA.

CO CIĘ TERAZ ZAJMUJE 
NAJBARDZIEJ IZAAKU?

MASZ TUTAJ 
BARDZO CIEKAWE 

DRZEWO.

JEDZENIE BYŁO 
WYŚMIENITE!

NIE MA SPRAWY. 
ZERWĘ JE.

WIELE PRZEMYŚLEŃ KŁĘBI SIĘ 
W MOJEJ GŁOWIE, ALE NIE WIEM JAK 

POŁĄCZYĆ JE W JEDNĄ CAŁOŚĆ.

CHĘTNIE BYM 
SPRÓBOWAŁ TYCH 

JABŁEK. WYGLĄDAJĄ 
NIESAMOWICIE.



TAK. DLACZEGO JABŁKA 
SPADAJĄ, A NIE UNOSZĄ 

SIĘ W POWIETRZU?

NIE BĄDŹ LEKKOMYŚLNY. 
WŁAŚNIE W TAKI SPOSÓB ZDARZAJĄ 

SIĘ WYPADKI… MOŻESZ SPAŚĆ!

KIEDY KOPERNIK JUŻ PRAWIE CHWYTAŁ NAJPIĘKNIEJSZE 
JABŁKO, NAGLE SPADŁ NA ZIEMIĘ…

GDYBY TYLKO JABŁKA 
MOGŁY SPADAĆ W GÓRĘ 

ZAMIAST W DÓŁ...

W 2010 ROKU, 
DZIESIĘCIOCENTYMETROWY KAWAŁEK 
SŁYNNEJ JABŁONI ZOSTAŁ WYSŁANY W 

KOSMOS, NA POKŁADZIE PROMU 
KOSMICZNEGO ATLANTIS.

PRAWO POWSZECHNEGO 
CIĄŻENIA NEWTONA, OPISUJE PRZYCIĄGANIE 
GRAWITACYJNE POMIĘDZY CIAŁAMI, POPRZEZ ICH MASĘ – 
NP. JAK ZIEMIA I KSIĘŻYC.

IZAAKU, CO MÓWI 
TWOJA TEORIA?

OSTROŻNIE 
MIKOŁAJU!

TO BYŁOBY DZIWNE. 
DLACZEGO WŁAŚCIWIE 

MIAŁYBY TO ROBIĆ?
WŁAŚNIE!!

NIE MARTW SIĘ, 
UMIEM SIĘ WSPINAĆ.

ALE DRZEWO 
TRZĘSIE SIĘ ZBYT 

MOCNO…

PRZYJACIELE, SĄDZĘ, ŻE 
ODPOWIEDŹ TO MASA I … 

GRAWITACJA!



Dla ciekawych świata w każdym wieku. Telewizja Da Vinci Learning dostarcza wysokiej jakości, 
fascynujących i inspirujących programów edukacyjnych i popularnonaukowych dla całej rodziny. 

Nawiązując do myśli Leonarda Da Vinci naszą misją jest zaspokajanie głodu wiedzy. Robimy to 
poprzez pobudzające do myślenia oraz pouczające programy. Nasza bardzo starannie 
opracowana ramówka, zaspokaja ciekawość świata, który nas otacza. W telewizji Da Vinci 
Learning prezentujemy nagradzane programy edukacyjne oraz międzynarodowe dokumenty, na 
takie tematy jak: przyroda, nauka, technologie, historia i starożytne cywilizacje. Oglądanie Da 
Vinci Learning to niezwykła i pasjonująca przygoda, która zachęca wszystkich do poszerzania 
wiedzy, na temat nauki i sztuki.

Nasza filozofia skupia się na całościowym 
podejściu do nauki, która trwa całe życie. 
Biorąc pod uwagę nowo zdobytą wiedzę 
jako punkt wyjścia do nauki, metoda 
edukacyjna Seamless Learning wykorzystuje 
nowe media czy relacje społeczne, aby 
zwiększyć stopień zrozumienia i uczynić 
proces nauczania bardziej przyjemnym.

O DA VINCI LEARNING

Zawsze chętni do zabawy bohaterowie naszych programów, pomagają najmłodszym widzom, 
poznać podstawy różnych obszarów wiedzy, takich jak: matematyka, szeroko rozumiana nauka, 
biologia, geografia czy historia. Wciągające dokumenty, programy i seriale sprawią, że 
najbardziej skomplikowane tematy stają się zrozumiałe dla każdego. 
Nasze seriale rodzinne zabierają widzów w podróże w czasie i dookoła świata, rozbudzając ich 
wyobraźnię. Dorosłych zapraszamy na wieczory, w czasie których zgłębiamy najbardziej 
interesujące tematy dotyczące: technologii, biografii wielkich postaci, znanych uniwersytetów, 
wydarzeń, które ukształtowały nasze przekonania oraz wszystkiego czego tylko chcielibyście się 
dowiedzieć. Da Vinci Learning tworzy środowisko gdzie każdy członek rodziny znajdzie 
okazję do osobistego rozwoju.

Da Vinci Learning, oferuje osobom w każdym 
wieku, bezpieczną i zawierającą pozytywny 

przekaz telewizję. Łączymy to co najlepsze w kanałach dla dzieci i dokumentalnych, tworząc 
całkiem nowy format. Naszą filozofią jest Seamless Learning, metoda edukacyjna 
skoncentrowana na wykorzystaniu multimediów w nauczaniu przeznaczonym dla całej rodziny.
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Kanały dla dzieci

BEZPIECZNE I UNIKALNE 
DOŚWIADCZENIA NA 
EKRANIE

NASZE PROGRAMY

Więcej informacji na



Odkrywaj fascynujące fakty z telewizją Da Vinci Learning

Kurczak jest najbliżej spokrewnionym, 
żyjącym zwierzęciem z T-Rexem



Więcej informacji na temat 24- godzinnej telewizji edukacyjnej dla całej rodziny, znajdziesz na: 




