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Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Dział: Fizyka jądrowa. 

Temat: Dlaczego Słońce świeci? 

Cel główny: uczeń wymienia reakcje termojądrowe zachodzące na Słońcu i innych gwiazdach. 
Cele szczegółowe: uczeń wymienia zjawiska, które są przejawem aktywności słonecznej, 
przeprowadza obserwacje plam słonecznych.   
Środki dydaktyczne: zgodnie z instrukcjami do doświadczeń. 

Metody i formy pracy: ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, pogadanka, praca w grupach. 

Etapy lekcji Czynności: nauczyciel (N), uczeń (U). 

Wprowadzenie N: Przypomnienie najważniejszych pojęć i treści niezbędnych do zrozumienia 
omawianego tematu: Słońce – najbliższa Ziemi gwiazda, budowa wnętrza Słońca, 
plazma, reakcje rozszczepienia jąder atomów, energia jądrowa. 
U: Odpowiadają na pytania, opisują zjawiska.  

Tok zasadniczy: 
1-przedstawienie 
celu lekcji. 
 
 
 
2-wprowadzenie 
nowych treści. 
 
3- opis 

matematyczny 

 

 
4-eksperyment 
 
 
 
 
 
 
 
5-dyskusja  
wyników 

N: Prezentacja przykładów ilustrujących temat główny lekcji:  
Reakcje analizy i syntezy jako źródła uzyskania energii, warunki jakie muszą 
zaistnieć aby zaszła reakcja termojądrowa, jakie są przejawy aktywności 
słonecznej: powstawanie protuberancji, rozbłysków, pochodnie, wiatr słoneczny, 
zorze polarne.                                                                                                                             
U: Dyskutują na temat przykładów podanych przez nauczyciela. 
N: Wprowadzenie nowych treści:  reakcje syntezy, zasada działania bomby 
wodorowej, synteza termojądrowa jako źródło energii Słońca. 
U: Notuje najważniejsze pojęcia. 
N: Zapisanie wzorów i podanie jednostek wprowadzonych zasad i praw: reakcje 
syntezy, zasada zachowania liczby nukleonów, zasada zachowania ładunku, 
zasada zachowania energii.                                                                                                                          
U: Notuje najważniejsze pojęcia.  
N: Przygotowanie eksperymentu: opis materiałów i czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia eksperymentu, podział na grupy. 
U: Asystują przy zestawieniu układu eksperymentalnego i pod nadzorem 
nauczyciela przygotowują się do obserwacji plam słonecznych: przygotowanie 
ekranu i zamocowanie go do teleskopu lub lunety, instalowanie teleskopu z 
ekranem na stabilnym statywie. (Należy wykonać ok. 10 obserwacji w ciągu 
miesiąca i następnie dokonać podsumowania wyników obserwacji na lekcji).        
N: Nadzoruje przebieg eksperymentów, stymuluje aktywność uczniów. 
N: Proponuje formę dyskusji wyników eksperymentu, pomaga uczniom w 
formułowaniu wniosków.  
U: Analizują wyniki eksperymentu w odniesieniu do poznanej teorii, wprowadzają 
uogólnienia. 
U: Sporządzają notatki, wypełniają kartę eksperymentu, piszą wnioski. 

Zakończenie 
 
 
 
 
Zadanie domowe 
 

N: podsumowuje lekcję zadając pytania dotyczące reakcji termojądrowych 
zachodzących na Słońcu i w innych gwiazdach, przejawów aktywności słonecznej. 
U: opisują i objaśniają reakcje syntezy jąder, opisują reakcje zachodzące w 
bombie wodorowej.   
 
Jaka substancja powstałaby jako produkt końcowy w elektrowni termojądrowej, 
gdyby udało się ją zbudować i czy byłaby niebezpiecznym odpadem? 
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Karta eksperymentu 1 

Temat 
eksperymentu 

Obserwacja plam słonecznych. 

 

 

Instrukcja 
wykonania 

 
Sporządzenie  zestawu doświadczalnego zgodnie z instrukcją (materiały str ….).Do 
bezpośredniej obserwacji powierzchni Słońca przez teleskop koniecznie na okular 
zakładamy czarny filtr. Za pomocą teleskopu i odpowiednio zamocowanego do 
niego białego ekranu otrzymać obraz tarczy Słońca. Odnaleźć na obrazie plamy 
słoneczne i je przerysować. Policzyć poszczególne plamy i grupy plam. Obserwacje 
przeprowadzać codziennie np. przez tydzień. Czy plamy są zawsze w tym samym 
miejscu na tarczy Słońca? Jeżeli nie, to o czym to świadczy? Czy plamy są w 
dowolnym obszarze na tarczy słonecznej czy raczej nie?  

 

 

 

 

Obserwacje 
(opisujemy w 

punktach 
przebieg 

eksperymentu: 
przyczyna 

skutek) 
 
 

 

 

 

 

Wnioski 
(odniesienie 

do teorii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


