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PROGRAM DRZWI OTWARTYCH w TPSie 29.03.2017 r. 

 

MATEMATYKA 

Cele edukacyjne 

1. Przygotowanie do świadomego i pełnowartościowego uczestnictwa w świecie,  

w którym modele matematyczne odgrywają kluczową rolę. 

2. Przyswojenie podstawowych struktur matematycznych w stopniu umożliwiającym 

rozpoznawanie ich przydatności i wykorzystanie w sytuacjach praktycznych,  

w szczególności poznanie struktury otaczającej nas przestrzeni poprzez własności 

klasycznych obiektów geometrycznych; rozwój wyobraźni przestrzennej, 

3. Przyzwyczajenie do typowych elementów rozumowań matematycznych, 

w szczególności do stosowania takich pojęć jak założenie, wniosek, dowód (także nie 

wprost), przykład  i kontrprzykład. 

4. Przedstawienie pod tytułem: Matematycznie i filozoficznie i….. 
  

 Cel przedstawienia : 

• realizacja ścieżki filozoficznej, 

• pokazanie przykładów podstawowych i ponadczasowych prawd filozoficznych 

jako części duchowego dziedzictwa ludzkości w zabawny sposób przedstawienie 

życia naszych wielkich uczonych starożytnych, 

• zachęcenie i rozbudzenie w młodzieży zainteresowania filozofią , 

• zapoznanie uczniów w bardzo ogólnym zarysie z kulturą antyczną rozwijanie 

zainteresowań matematycznych wśród uczniów. 

 

FIZYKA 

1. Badanie ruchu na torze powietrznym z wykorzystaniem  z wykorzystaniem stoperów 

elektronicznych i fotokomórek: 

 

• wyznaczanie prędkości i przyspieszenia, 

• sprawdzanie II zasady dynamiki, 

• sprawdzanie zasady zachowania pędu. 

 

2. Badanie ruchu drgającego z wykorzystaniem komputera i interfejsów pomiarowych 

3. Stanowisko dla miłośników astronomii, a w nim: 

 

• obserwacje przez teleskop i kamerkę internetową, 

• program komputerowy wspomagający obserwacje astronomiczne – Stellarium, 

• ruchomy uproszczony model Układu Słonecznego wykonany przez ucznia. 

 

4. Badanie strat energii przy odbiciu oraz badanie dźwięku z wykorzystaniem 

komputera. 
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5. Budowanie układów elektrycznych. 

6. Wzbudzanie prądu elektrycznego. 

7. Podstawowe zagadnienia z optyki: 

 

• wytwarzanie obrazów przez zwierciadła i soczewki, 

• rozszczepienie światła białego, 

• miraż 3D. 

 

8. Stanowisko do tworzenia krzywych Lissajous. 

9. Sprawdzanie zasady zachowania momentu pędu. 

Przeprowadzone eksperymenty fizyczne zawierają treści nauczania zawarte  

w podstawie programowej przedmiotu fizyka – III etap edukacyjny: 

 

• posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego 

jednostajnie przyspieszonego, 

• opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona, 

• stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą, 

• buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy, 

• opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje 

przemiany energii w tych  ruchach, 

• wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku, 

• wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku  

za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego, 

• wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, 

odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu, 

• opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała. 
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PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

Pracownia mechatroniczna 

1. Prezentacja  robota przemysłowego 

2. Układy mechatroniczne – pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne 

 

Pracownia elektryczna 
 

1. Transformator Tesli 

2. Drabina Jakoba 

 

Pracownia elektroniczna 
 

1. Układy elektroniczne 

 

Pracownia informatyczna 
• tworzenie gry przeglądarkowej, 

• technologia javascript (framework phaser). 

W ramach prezentacji wykorzystany zostanie jeden z najpopularniejszych obecnie 

frameworków - Phaser. Efektem finalnym będzie prosta platformówka z kilkoma 

propozycjami jej dalszego rozwoju. 

 

• pokazy robotów wykonanych w ramach koła Elektroniczno - robotycznego, 

• pokazy składania komputerów,  

• pokazy podkręcania komputerów, 

• pokazy wirtualnej rzeczywistości, 

• pokazy niekonwencjonalnego zastosowania podzespołów komputerowych, 

• stanowiska do gry w CS'a, 

• pokaz multimedialny, 

• gry o tematyce informatycznej 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

• prezentacja ośrodka 
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JĘZYKI OBCE 

1. Gry językowe – ćwiczenia leksykalne, zajęcia kulturowe – j. angielski, j. niemiecki 

 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 

BIOLOGIA 

Genetyka 

1. Wykład: 

 

• przedstawianie struktury podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę  

w przechowywaniu informacji genetycznej i replikacji DNA, 

• przedstawianie zależności pomiędzy genem a cechą, 

• przedstawianie dziedziczenia cech jednogenowych posługując się podstawowymi 

pojęciami genetyki ( fenotyp, genotyp, gen, homozygota, heterozygota, 

dominacja), 

• wyjaśnianie dziedziczenia grup krwi, 

• ogólna definicja mutacji, rodzaje mutacji. 

 

2. Krzyżówki genetyczne 

3. Zagadki genetyczne 

 

 

GEOGRAFIA 

Sfery Ziemi – litosfera 

• charakterystyka głównych procesów wewnętrznych prowadzących  

do urozmaicenia powierzchni Ziemi –wulkany, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy 

tektoniczne, 

• wybuch wulkanu – doświadczenie, 

• zagadki na temat wulkanów 

 

 

CHEMIA 

Kosmetyki naturalne – pokaz jak zrobić krem oraz dezodorant. 

• uczeń opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami 

stosowanych na co dzień produktów, 

• obserwuje mieszanie się substancji – dyfuzja, rozpuszczanie, mieszanie, zmiana 

stanu skupienia, 

• opisuje cech mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. 
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PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE 

JĘZYK POLSKI 

Edukacja teatralna – przedstawienie pt. „ Dulscy są wśród nas” 

• uwrażliwienie ucznia na wartości uniwersalne, 

• wychowywanie kompetentnego, świadomego odbiorcy kultury, szczególnie dzieł 

literackich, 

• zaznajamianie za  pośrednictwem tekstów kultury z różnymi postawami 

moralnymi i skłanianie do refleksji nad konsekwencjami dokonywanych wyborów, 

• odbieranie komunikatów nadawanych za pomocą środków audiowizualnych – 

rozróżnianie informacji przekazanych werbalnie oraz zawartych w dźwięku  

i obrazie, 

• rozpoznawanie informacji o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym 

 

 

HISTORIA 
 

• Po co uczymy się historii, 

• Polska pierwszych Piastów – okoliczności przyjęcia chrztu przez Polskę. 

• Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi – stosunki polsko- tureckie. 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 
Jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Rozgrywki sportowe – koszykówka, siatkówka, piłka nożna 

Występ zespołu muzycznego 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY 

Badanie predyspozycji zawodowych 


