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Projekt BLOOM otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie 
badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na mocy umowy o dofinansowanie 
nr 773983. Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie 
może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za sposób wykorzystania 
poniższych informacji. Poglądy wyrażone w niniejszej publikacji wchodzą w zakres 
wyłącznej odpowiedzialności autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy 
Komisji Europejskiej. 

The BLOOM School Box 

                             Scenariusz zajęć Future Classroom 

   Biopaliwa i laboratorium produkcji mydła w twojej szkole 
  Przetłumaczony przez Scientix: 

 

                                                                                                   www.scientix.eu 

 
Scenariusz lekcji wchodzi w skład zestawu pt. BLOOM School Box, który obejmuje pięć scenariuszy zajęć Future 
Classroom łączących biogospodarkę z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (przedmiotami 
STEM). Materiały te zostały opracowane i przetestowane w klasach przez 20 nauczycieli ekspertów z 10 krajów 
realizujących projekt BLOOM. 

Scenariusz zajęć lekcyjnych przyszłości został opracowany w ramach projektu BLOOM z wykorzystaniem 
metodologii Future Classroom Toolkit. (http://fcl.eun.org/toolkit). 
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Obszar / Przedmiot 
Podczas zajęć z jakich przedmiotów lub w jakich obszarach wiedzy specjalistycznej można wykorzystać ten 
scenariusz lekcji? 

Przedmioty: nauki ścisłe, biologia, chemia, fizyka, technologia i sztuka 

Program nauczania: Krajowy, International Baccalaureate, As i A -Level 

Wiek uczniów: 13-16 lat 

 

Istotne trendy 

Cele kształcenia i ocena 

Istotny(-e) trend(-y), z którym(i) zgodny jest scenariusz. Np. Patrz 
http://www.allourideas.org/trendiez/results 

 
Nauczanie przedmiotów STE(A)M: W procesie nauczania, większy nacisk zostanie położony na 

nauki ścisłe, technologię, chemię, fizykę, biologię i sztukę. 

Uczenie się kooperatywne: Silny nacisk na pracę w grupach. 

Uczenie się przez całe życie: Nauka nie kończy się po opuszczeniu szkoły. 

Wiedza i nauka w chmurze: dane, narzędzia i oprogramowanie są dostępne online oraz mogą być 

dostępne i modyfikowane z różnych urządzeń. 

Edutainment: połączenie nauki z zabawą. 

Wyszukiwanie wizualne i nauka: Obrazy i multimedia są potężniejsze niż bodźce werbalne, 

ponieważ główna część procesu komunikacji odbywa się w sposób niewerbalny. 

Ocena: głównym celem oceny jest przejście od "tego, co wiesz" do "tego, co możesz zrobić". 

Partnerskie uczenie się: Uczniowie uczą się od rówieśników i udzielają sobie nawzajem informacji 
zwrotnych. 
 

Jakie są główne cele? Jakie umiejętności osoba ucząca się rozwinie i zademonstruje w ramach tego 
scenariusza? (np. umiejętności 21. wieku). W jaki sposób oceniony zostanie postęp w zakresie osiągnięć, 
przy zapewnieniu uczniom dostępu do informacji o postępach w nauce, tak by mogli się poprawić?? 

Cele uczenia się: 

Wiedza merytoryczna: 
Po odbytych zajęciach, uczniowie będą umieli: 

• Zdefiniować i wyjaśnij czym jest biogospodarka 

• Określić różne sposoby zastosowania biogospodarki 

• Porównać bioprodukty i produkty oparte na tradycyjnej technologii   

• Porównać biopaliwa i inne paliwa 

http://www.allourideas.org/trendiez/results
http://www.allourideas.org/trendiez/results
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Rola ucznia 

W jakie działania będą zaangażowani uczniowie? 

Uczniowie zaangażują się w działania, które koncentrują się na następujących obszarach: 

• Wiedza merytoryczna 

• Myślenie krytyczne 

• Badanie naukowe 

• Umiejętności laboratoryjne 

• Zbieranie danych 

• Kreatywność 

• Przemyślenia 

• Współpraca 
Ćwiczenia: 

1. Uczniowie tworzą plakat przedstawiający produkty pochodzenia biologicznego, które 
znaleźli na rynku. 

2. Uczniowie są zaangażowani w eksperymenty w laboratorium. Uczniowie 

przeprowadzają trzy eksperymenty, zbierają dane i wyciągają wnioski zgodnie z 

instrukcjami podanymi w trzech arkuszach zadaniowych. 

• Pierwszy eksperyment: Produkcja Biodiesla 

• Drugi eksperyment: Testowanie biodiesla 

• Trzeci eksperyment: Wytwarzanie mydła 

         3. Uczniowie tworzą 1-minutową kreatywną reklamę. 
 

• zaprojektować/zaproponować rozwiązania oparte na biologii zamiast stosowania 
produktów opartych na tradycyjnej technologii   

Umiejętności w zakresie uczenia się, innowacji i TIK: 

Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności: 

• w zakresie prowadzenia eksperymentów, dzięki pracy w laboratorium 

• krytycznego myślenia na tematy związane z biogospodarką 

• współpracy, komunikacji i podejmowania odpowiedzialności dzięki pracy w zespołach 

• informatyczne, medialne i techniczne oraz kreatywność dzięki zaprojektowaniu własnej 

reklamy 

 
Ocena: 

Uczniowie będą oceniani na podstawie opracowania następujących produktów: 

• Plakat: Uczniowie tworzą plakat przedstawiający produkty pochodzenia biologicznego, 

które znaleźli na rynku. Uczniowie otrzymują informacje zwrotne od nauczyciela. 

• Laboratorium doświadczalne: Uczniowie przeprowadzają trzy eksperymenty, zbierają dane 

i wyciągają wnioski zgodnie z instrukcjami podanymi w trzech arkuszach zadaniowych. 

Nauczyciel przekazuje informacje zwrotne, aby uczniowie uzyskali szerszą wiedzę. 

• Kreatywna reklama: Uczniowie wzajemnie oceniają przygotowane przez siebie reklamy 
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Narzędzia i zasoby 

Jakie zasoby, w szczególności technologie, będą potrzebne? 

Filmy wideo: 
Bioeconomy starts here: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 [w języku angielskim] 

Bioeconomy in our everyday lives:  https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg [w języku 

angielskim] 

The girl who silenced the world /20th Anniversary - Best Quality: 

https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s [w języku angielskim] 

 

Artykuły: 

A Bio-Economy in Everyday Life: http://www.bio-step.eu [w języku angielskim] 

Biodiesel Lesson Plans, Institute of Environmental Sustainability, LOYOLA University Chicago: 

http://www.luc.edu/sustainability/initiatives/biodiesel/high-schools/lesson-plan/ [w języku angielskim] 

 

Prezentacja PowerPoint: Prezentacja Bloom (Załącznik1) 

Arkusze zadaniowe (Załącznik 2) 

Sprzęt laboratoryjny: 

Pierwszy eksperyment: 

- Cylinder miarowy o pojemności 100 ml 

- Pipeta 10 ml  

- Duży rozdzielacz z podstawą pierścieniową 
- Zużyty olej spożywczy (roślinny) 
- Alkohol (metanol) 

- Roztwór wodorotlenku potasu (KOH) 0,6M w alkoholu etylowym 

- Zlewki 

- Termometr alkoholowy 
Drugi eksperyment: 

- Szklany pręt 

- Trójkąt do tygli 

- Stojak z trójnogiem 

- Kleszcze 

- Stojak pierścieniowy z przymocowanym pierścieniem 

- 1 tygiel 

- Zlewki 

- Cylinder miarowy o pojemności 250 ml  

- Cylinder miarowy o pojemności 10 ml 

- 3 arkusze foliowe 

- 3 kawałki knota 

- 5-10 ml biopaliwa (np. biodiesla) 

- 5-10 ml paliwa A (np. etanol) 

- 5-10 ml paliwa B (np. benzyna) 

- Zapalniczka 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
http://www.bio-step.eu/
http://www.luc.edu/sustainability/initiatives/biodiesel/high-schools/lesson-plan/
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Jakie zasoby, w szczególności technologie, będą potrzebne? 

- Termometr alkoholowy 

- Waga z dokładnością do 0,1g (Maks. obciążenie: ~500 g) 

- Linijka 

- Stoper 
Trzeci eksperyment: 

- Gliceryna (usunięty metanol) 

- Olejek eteryczny (opcjonalnie) 

- Olej kokosowy 

- Kwas cytrynowy 

- Cylinder miarowy o pojemności 250 ml 

- Roztwór wodorotlenku potasu (KOH) 9M 

- zlewka o poj.1000 ml  

- zlewka o poj. 250 ml x 2 

- Słój 

- Palnik 

- Zapalniczka 

- Termometr 

- Formy silikonowe 
TIK: Telefony komórkowe lub 

Przestrzeń do nauki 

Gdzie będzie miała miejsce nauka, np. w klasie szkolnej, lokalnej bibliotece, muzeum, w plenerze, w przestrzeni 
wirtualnej? 

• Sala lekcyjna 

• Laboratorium naukowe 

• Rynek lokalny 

• Przestrzeń online 

 

Scenariusz zajęć lekcyjnych Future Classroom 
Szczegółowy opis ćwiczenia  

Liczba uczniów: 20 

Nauczyciel: 1 
Czas: 5 lekcji (każda po 40 min) 

Zespoły: 5 

Wiek uczniów: 13-16 lat 

Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do biogospodarki 
Czas trwania: 1 lekcja (40 min) 
Przestrzeń do nauki: Klasa szkolna 
Cel: Sprowokowanie uczniów do myślenia krytycznego na tematy związane z biogospodarką 
Materiały dydaktyczne: Prezentacja BLOOM (Załącznik 1) 
 
1. Podział uczniów na czteroosobowe grupy. 
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Szczegółowy opis ćwiczenia  
2. Dyskusja na temat współczesnych zagadnień związanych z ochroną środowiska. 
Prezentacja filmu wideo jako wprowadzenie do kwestii środowiskowych. Na przykład: The girlwho 
silenced the world /20th Anniversary - Best Quality: 
https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s  
 
Zachęcenie uczniów do zastanowienia się nad kwestiami przedstawionymi w filmie i wykorzystaj 

prezentację, aby omówić z uczniami następujące zagadnienia: 

(Metoda "think-pair-share” - (zastanów się – pracuj w parach – podziel się wynikami pracy)): 

- Co chcielibyście zmienić na świecie? 

- Jakie są obecnie najważniejsze problemy środowiskowe? 

- Co możemy z tym zrobić? 
 
3. Wprowadzenie do biogospodarki 

Wykorzystaj zdjęcia produktów pochodzenia biologicznego jako podstawę do 

wprowadzenia produktów pochodzenia biologicznego omówionych w prezentacji (Załącznik 

1). 

Omów z uczniami rolę, jaką rośliny odgrywają w naszym ekosystemie. Rośliny są 

wspaniałymi źródłami energii dla nas. Zdefiniuj czym jest biomasa i biopaliwa. Omów z 

uczniami znaczenia biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Kluczowe zagadnienia do dyskusji: 

- Do czego używamy roślin? 

- Co robimy z częściami roślin, których nie jemy? 

- Czy możemy używać roślin jako paliwa? 

- Co wykorzystujemy do wytwarzania paliw z biomasy? 

- Dlaczego biopaliwa mają przewagę? 

- Poza paliwem, do produkcji czego możemy wykorzystać biomasę? 

- W jaki sposób biopaliwa mogą wpłynąć na zmniejszenie ilości używanej przez nas ropy 
naftowej, nie zastępując jej całkowicie? 

- Jak powstają biopaliwa? 

- Dlaczego stosowanie biopaliw jest korzystne? 
Dodatkowe filmy wideo: 
Bioeconomy starts here: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 
Bioeconomy in our everyday lives: https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg 
 
4. Projekt do wykonania w domu (opcjonalnie):Produkty pochodzenia biologicznego na naszym 
rynku  
 
Poproś uczniów, aby udali się do supermarketu i znaleźli jak najwięcej materiałów 

pochodzenia biologicznego, a następnie zrobili im zdjęcie. 

Poproś uczniów o znalezienie biopaliw i materiałów pochodzenia biologicznego, które są już 

stosowane w różnych krajach. Poproś uczniów, aby pracowali w swoich zespołach i wspólnie 

zbierali wszystkie informacje. 

Na koniec, uczniowie powinni stworzyć plakat, na którym przedstawią wyniki swoich badań. 

https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
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Szczegółowy opis ćwiczenia  
 

Ćwiczenie 2: Produkcja biodiesla 

Czas trwania: 1 lekcja (40 min.) 

Przestrzeń do nauki: Laboratorium 

naukowe  

1. eksperyment (Załącznik 2 (a)) 

 

Ćwiczenie 3: Testowanie biodiesla 

Czas trwania: 1 lekcja (40 min.) 

Przestrzeń do nauki: Laboratorium 

naukowe  

2. eksperyment (Załącznik 2 (b)) 

 

Ćwiczenie 4: Produkcja mydła z gliceryny 

Czas trwania: 1 lekcja (40 min.) 

Przestrzeń do nauki: Laboratorium 

naukowe  

3. eksperyment (Załącznik 2 (c)) 

 

Projekt do wykonania w domu: Poproś uczniów, aby pracując w grupach, stworzyli 1 min. 

reklamę materiału pochodzenia biologicznego, który ich fikcyjna firma chce wprowadzić na 

rynek. 

 

Ćwiczenie 5: Prezentacja reklamy 

Czas trwania: 1 lekcja (30 min.) 

Reklamy przygotowane przez uczniów zostaną zaprezentowane w klasie i zamieszczane na 
YouTube (opcjonalnie). 

Pozostali uczniowie będą musieli znaleźć argumenty, za tym, że jest dobry produkt albo, że nie jest 

to dobry produkt. 

Kluczowe argumenty do dyskusji: 

- PLA można poddawać recyklingowi w nieskończoność 

- Przyjazny dla środowiska 

- Nierówna jakość 

- Oszczędność 
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Ćwiczenia dydaktyczne 

Link do ćwiczeń dydaktycznnych opracowanych za pomocą Learning Designer (http://learningdesigner.org) 
 

 
https://v.gd/eOVIGy (Pełny tekst dostępny w Załączniku 3) 
 

  

http://learningdesigner.org/
https://v.gd/eOVIGy
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Załączniki 

Załącznik 1: Prezentacja BLOOM 

 
 
 



1



Co chcielibyście zmienić na świecie?

Film wideo : https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s

2

https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s


3

Problemy środowiskowe



4



5

Co możemy z tym zrobić?



6

Z czego jest to zrobione?



7



8

Jadalne łyżki z mąki z sorgo, rośliny powszechnie uprawianej w Azji Południowej, Afryce i Ameryce Środkowej. 
Łyżki są trwałe, łatwe do zjedzenia i występują w trzech smakach: łagodnym, słodkim i pikantnym.

(Założona w 2010 r. przez indyjską firmę Bakeys)

Jadalne łyżki
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10

Co to jest?



11

Pierwsza na świecie cegła z ludzkiego 
moczu

Południowoafrykańscy naukowcy stworzyli cegły z wykorzystaniem ludzkiego moczu.



12



13



14

Pierwszy na świecie okrągły samochód, Noah, wykonany głównie z lnu.



Produkty pochodzenia biologicznego

15



Produkty pochodzenia biologicznego

16

✓ Termin produkt pochodzenia biologicznego 
odnosi się do produktów całkowicie lub częściowo 
wyprodukowanych na bazie biomasy czyli roślin, 
drzew lub organizmów żywych.

✓ (Biomasa mogła zostać poddana obróbce 
fizycznej, chemicznej lub biologicznej).

✓ Rosnące zainteresowanie produktami 
pochodzenia biologicznego częściowo wynika z 
problemów związanych z wyczerpywaniem się 
zasobów i zmianą klimatu.



17

Pollutants
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Zasoby energetyczne



Rośliny...

19



Wspaniałe źródło energii!

20



21

Biopaliwa



22

Biopaliwa



✓ Biopaliwo jest jednym z rodzajów paliwa, które jest bardzo obiecujące dla naszej przyszłości 
energetycznej, ponieważ jest ono jednocześnie zasobem odnawialnym i przyjaznym dla 
środowiska.

✓ Biopaliwa są zwykle produkowane z z materiału roślinnego niejadalnego dla 
człowieka,takich jak łodygi kukurydzy, źdźbła traw i zrębki drzewne.

✓ Biomasa to kolejna nazwa materiałów roślinnych wykorzystywanych do produkcji biopaliw. 
Gdy biomasa jest przetwarzana, naukowcy mogą rozbić i przekształcić komórki roślin w 
paliwa odnawialne lub substancje chemiczne. Zamiast więc czekać milion lat, aż natura 
zmieni rośliny w paliwa kopalne, naukowcy starają się przyspieszyć ten proces, 
wykorzystując chemię do produkcji biopaliwa z żywych roślin.

23



Ale zastanów się!
✓ Jeśli spalanie paliw kopalnych, które są wytwarzane z 

pradawnej materii organicznej, powoduje wydzielanie się 
CO2 do atmosfery..., czy spalanie biopaliw nie stwarza tego 
samego problemu?

24



✓ Na szczęście, odpowiedź brzmi nie!

✓ Spalanie biopaliwa rzeczywiście powoduje uwalnianie CO2,ale pamiętajcie, że 
rośliny stosowane w biopaliwach nie są pradawne - żyły na ziemi w tym samym 
czasie co ty i ja. I podczas gdy my, ludzie, oddychamy tlenem, aby żyć, rośliny 
oddychają CO2. Oznacza to, że ze względu na to, że rośliny wykorzystywane do 
produkcji biopaliw zużywają CO2 podczas wzrostu, ich spalanie nie skutkuje 
całkowitego wzrostu ilościCO2 w atmosferze. Następuje tylko wymiana z tym, co 
już zużyły. Ponadto, w odróżnieniu od ropy naftowej, możemy zawsze 
wyhodować nowe rośliny na biopaliwa, kiedy ich potrzebujemy.

25



26

Zanieczyszczenia

Intensywność emisji dwutlenku węgla z biopaliw w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1492)

http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1492


27

Biogospodarka

Bio + Gospodarka: 

Gospodarka oparta na produktach 
pochodzenia biologicznego

Biogospodarka jest gospodarką o obiegu 
zamkniętym, która wykorzystuje 
odnawialne zasoby biologiczne z lądu i 
morza –, takie jak uprawy, lasy, ryby, 
zwierzęta i mikroorganizmy – do 
produkcji żywności, materiałów i energii.

Film wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=2xv
XkOMRTs4

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
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Załącznik 2 (a): Pierwszy eksperyment: 

 

 
 
 
 

 
 

Słownictwo wstępne 

 
Dopasuj każdy obrazek do właściwego terminu naukowego. 

Sprzęt 

 
 
 
 

• Pipeta 
 

 
 
 
 
 

• Cylinder miarowy 
 
 
 
 
 
 
 

• Zlewka 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Duży rozdzielacz z podstawą pierścieniową 
 
 
 
 
 

NAZWISKO I IMIĘ: _________________ 

DATA: ___________________________ 

GRUPA: _________________________ 

Szkoła: __________________________ 
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Pierwszy eksperyment: Produkcja Biodiesla 

 

Pytanie: Czy biodiesel może być produkowany przy użyciu oleju roślinnego? 

Wprowadzenie: 

Biodiesel jest mieszaniną estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Można go bardzo łatwo 

uzyskać z oleju roślinnego stosowanego do gotowania. Synteza jest prostą reakcją chemiczną, 

w wyniku której powstaje biodiesel i gliceryna. Olej roślinny miesza się z metanolem i 

wodorotlenkiem potasu. Produkty rozdzielają się na dwie warstwy, biodiesel znajduje się na 

górze. Biodiesel należy oddzielić i oczyścić, a następnie można go wykorzystać do dalszych 

eksperymentów. 

 
Materiały: 
 

• Cylinder miarowy o pojemności 100 ml 

• Pipeta 10 ml 

• Duży rozdzielacz z podstawą pierścieniową 

• Zużyty olej spożywczy (roślinny) 

• Alkohol (metanol) 

• Roztwór wodorotlenku potasu (KOH) 0,6M w alkoholu etylowym 

• Zlewki 

•  Termometr alkoholowy 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasady bezpieczeństwa: 

✓ Należy nosić okulary, rękawice i fartuch. 

✓ Alkohol jest łatwopalny. 

✓ Wodorotlenek potasu jest żrący. 
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Procedura: 
  

1. Należy odmierzyć 18 ml metanolu, używając cylindra miarowego i wlać 

do rozdzielacza. 

2. Używając pipety, ostrożnie dodać 3 ml roztworu 

KOH. 

3. Potrząsnąć delikatnie. 

4. Za pomocą cylindra odmierzyć 72 ml zużytego oleju 
roślinnego. 

5. Podgrzać olej roślinnydo temperatury400C, używając 

łaźni wodnej i termometru alkoholowego. Łaźnia 

wodna musi być wykonana z pojemnika, takiego jak 

duża zlewka, wypełnionego podgrzaną wodą. (ok. 100 

ml podgrzanej wody) 

6. Dodać 72 ml oleju do rozdzielacza. 

7. Potrząsać mieszankę przez 10 minut. Od czasu do czasu uwolnić zgromadzone ciśnienie. 

8. Przelać miksturę do zlewki. 

9. Odstawić na chwilę. 

10. Zapisać zaobserwowane cechy (np. kolor, lepkość, zapach mieszanki). 

                Gromadzenie danych powinno obejmować obserwację przed, w trakcie i po reakcji. 

11. Pozwól, aby mieszanka osiadła i rozdzieliła się przez jeden dzień. 

12. Następnego dnia zapisz ponownie swoje obserwacje. 

13. Usuń wierzchnią warstwę (biodiesel) za pomocą pipety i przechowuj ją przez kolejny dzień w 
laboratorium. 

14. Ostrożnie usuń dolną warstwę (glicerynę) przy użyciu zlewki i zachowaj 

glicerynę również na kolejny dzień. 

 

Zbieranie danych:  

 
 
 
 
 
 
 

Mieszanina Obserwacje na 

początku 

eksperymentu 

Obserwacje w trakcie 

eksperymentu 

(nieobowiązkowo) 

Obserwacje na koniec 

eksperymentu 

Kolor    

Lepkość    

Inne    
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Pytania: 
 

1. Co było odczynnikiem, a co było produktem w tym eksperymencie? 
 

__________________________________________________________________________________

_____ 

2. Dlaczego użyłeś go jako katalizatora? 

 

__________________________________________________________________________________

_____ 

3. Co zaobserwowałeś, kiedy wymieszałeś olej z alkoholem? 

 

__________________________________________________________________________________

_____ 

4. Dlaczego biodiesel i gliceryna rozdzielają się? 

__________________________________________________________________________________

_____ 
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Załącznik 2 (b): Drugi eksperyment: Testowanie biodiesla 

 

 

 

 

 

Pytanie: Jak wypada porównanie biodiesla z innymi paliwami? 

Wprowadzenie: 

Spalanie polega na serii reakcji chemicznych pomiędzy paliwem (tj. węglowodorem lub 

związkiem organicznym zawierającym tylko węgiel lub wodór) a tlenem. Wynikiem 

tego jest gruntowna reorganizacja zarówno materii, jak i energii. 

Materiały: 

• Szklany pręt 

• Trójkąt do tygli 

• Stojak z trójnogiem 

• Kleszcze 

• Stojak pierścieniowy z przymocowanym pierścieniem 

• 1 tygiel 

• 2 Zlewki 

• Cylinder miarowy o pojemności 250 ml 

• Cylinder miarowy o pojemności 10 ml 

• 3 sztuki folii 

• 3 kawałki knota 

• 5-10 ml biopaliwa (np. biodiesla) 

• 5-10 ml paliwa A (np. etanol) 

• 5-10 ml paliwa B (np. benzyna) 

• Zapalniczka 

• Termometr alkoholowy 

• Waga z dokładnością do 0,1g (Maks. obciążenie: ~500 g) 

• Linijka 

• Stoper 

NAZWISKO I IMIĘ: __________________ 

DATA: ___________________________ 

GRUPA: _________________________ 

Szkoła: __________________________ 

Zasady bezpieczeństwa: 

✓ Należy nosić okulary, rękawice i 
fartuch. 

✓ Alkohol jest łatwopalny. 

✓ Nie wolno samodzielnie używać 

paliw, takich jak benzyna, 

ponieważ są one bardzo 

łatwopalne!! 
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Procedura: 
 

Jak zrobić palnik paliwowy: 

W tej części przedstawiono instrukcję wykonania palnika paliwowego, który będzie używany 

do spalania. 

1. Odmierz 10 ml biodiesla wytworzonego podczas 

pierwszegoeksperymentu, za pomocą cylindra 

miarowego. 

2. Zanurz cały knot w paliwie. 

3. Użyj szklanego pręta do zanurzenia knota. 

4. Umieść knot w tyglu w taki sposób, aby jego część 

(1/4) znajdowała się poza tyglem. 

5. Przykryj górną część tygla folią tak, aby odsłonięty 

został tylko knot. Folia musi całkowicie zakrywać 

otwór. 

6. Zapal knot i poczekaj, aż płomień zgaśnie. 
 

Spalanie 
 

7. Zapisz masę palnika paliwowego, wykorzystując skalę, w tabeli danych. 

8. Odmierz 200 ml wody za pomocą cylindra miarowego. 

9. Wlej wodę do zlewki. 

10. Zapisz masę wody w zlewce w tabeli 

danych. Uwaga: 1 ml H2O = 1 g H2O w 

temperaturze pokojowej 

11. Ostrożnie umieść zlewkę na podstawie pierścienia. 

12. Aby zmierzyć początkową temperaturę wody, należy trzymać termometr 
alkoholowy w wodzie tak, aby nie dotykał boków zlewki. Zapisz 

temperaturę w tabeli danych. 

13. Umieść palnik paliwowy na stojaku z trójnogiem. 

14. Wyreguluj wysokość pierścienia tak, aby górna część knota znajdowała 

się 3 cm poniżej dna zlewki. Umieść palnik paliwowy centralnie pod 
zlewką. 

15. Zapal knot przy użyciu zapalniczki. 

16. Użyj termometru do pomiaru temperatury wody. 

17. Użyj termometru, aby zamieszać wodę od czasu do czasu. 

18. Gdy spalasz paliwo, zapisuj w tabeli danych obserwacje na temat 

wydzielających się zapachów oraz rodzaju płomienia i dymu. 

19. Kontynuuj podgrzewanie i mieszanie wody, aż temperatura wzrośnie o około 25˚C. Wtedy 
zapisz maksymalną temperaturę, jaką osiąga woda. 

20. Wyjmij zlewkę z pierścienia i szybko ugaś płomień, umieszczając 
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kolejną zlewkę nad knotem. 

21. Oblicz ciepło przekazane w wodzie według wzoru: 

Q=mcΔΤ, Ciepło właściwe wody: c = 4,186 J/g °C 

Masa wody: m (g) 

ΔΤ= Zmiana temperatury (°C) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

22. Zapisz końcową masę palnika paliwowego (z korkiem, knotem i 

pozostałym paliwem) z wykorzystaniem wagi. 

23. Oblicz wykorzystaną masę palnika paliwowego. 
24. Powtórz kroki 1-23 z wykorzystaniem innego paliwa (np. benzyny lub etanolu). 

25. Odpowiedz na pytania 1-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbieranie danych:  

 Biodiesel Paliwo A Paliwo B 

Początkowa temperatura wody    

Końcowa temperatura wody    

Zmiana temperatury wody (ΔΤ)    

Ciepło (Q = m c ΔΤ) (J) 
c = 4,186 dżul/gram °C 

   

Masa początkowa palnika 

paliwowego 
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Pytania: 

1. Jak powstała energia mierzona jako ciepło? 
 

 

 

2. Czy byłeś świadkiem całkowitego lub niepełnego spalania oleju 

napędowego i biodiesla? Skąd to wiesz? 

 

 

 

3. Co zaobserwowałeś, kiedy wymieszałeś paliwo z alkoholem? 
 

 

 

4. Czy możesz wyjaśnić różnice w opisanych powyżej 

wynikach spalania? (Wskazówka: Spójrz na skład 

molekularny oleju napędowego i biodiesla!) 

 

 

 

5. Jaka jest przewaga komparatywna stosowania biodiesla zamiast zwykłego oleju 
napędowego? 

 

 

 

  

Masa końcowa palnika paliwowego    

Masa palnika paliwowego    

Obserwacje    
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Załącznik 2 (c): Trzeci eksperyment: Wytwarzanie mydła 

Pytanie: Czy glicerynę z biodiesla można zamienić w płynne mydło? 

Wprowadzenie: 

Produkty uboczne zachowują zarówno wartość finansową, jak i środowiskową, którą możemy 
uchwycić w innych procesach chemicznych. Gliceryna powstała przy produkcji biodiesla jest 
mieszaniną wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), które zostały zneutralizowane podczas 
transestryfikacji, mydeł, wody, katalizatora (NaOH lub KOH w zależności od tego, co zostało użyte do 
produkcji biodiesla), metanolu i gliceryny. 

Po usunięciu metanolu gliceryna jest bezpieczna w użytku i nadaje się do produkcji mydła. Pozostałe 
zanieczyszczenia to wszystkie składniki mydła, dzięki czemu produkcja mydła jest najłatwiejszym 
sposobem uchwycenia wartości gliceryny. Poniższe ćwiczenie laboratoryjne ma na celu pokazanie, w 
jaki sposób gliceryna z biodiesla wyprodukowanego przy użyciu KOH może zostać przekształcona w 
mydło w płynie o wielu zastosowaniach, od mydła do czyszczenia stali nierdzewnej. 

 
Materiały: 
 

• Gliceryna (usunięty metanol) 

• Olejek eteryczny (opcjonalnie) 

• Olej kokosowy 

• Kwas cytrynowy 

• Cylinder miarowy o pojemności 250 ml 

• Roztwór wodorotlenku potasu (KOH) 9M 

• Zlewka o poj. 1000 ml 

• 2 x zlewka o poj. 250 ml  

• Słój 

• Palnik 

• Zapalniczka 

• Termometr 

•  Formy silikonowe 
 

  
 
 
 
 
 
 

Zasady bezpieczeństwa: 

✓ Należy nosić okulary, rękawice i fartuch. 

✓ Alkohol jest łatwopalny. 

✓ Wodorotlenek potasu jest żrący. 
 



 
 

                                                              BLOOM School Box- Bopaliwo i laboratorium produkcji mydła w twojej szkole 

                                                                                             Scenariusz zajęć Future Classroom 

 
 
Procedura: 
 

1. Podgrzać glicerynę i olej kokosowy w garnku. 

2. Wymieszać mieszaninę. 

3. Wlać 40 ml gorącej gliceryny do zlewki. 

4. Dodać 40 ml roztworu KOH również do zlewki. 

5. Podczas mieszania możesz dodać olejku eterycznego i barwnika do swojej mikstury. 
(Opcjonalnie) 

6.  Wlać miksturę do form silikonowych. 

 
 

Pytania: 
 

1. Po co dodawana jest gliceryna do mydła? Po co dodawany jest 

olejek eteryczny? 
 

 

 

 

2. Co by się stało, gdybyśmy rozpuścili pastę mydlaną w wodzie? 
 

 

 

 

3. Do czego może być użyte to mydło? 
 

 

 

 

4. W jaki sposób produkcja mydła pasuje do produkcji biodiesla? 
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Załącznik 3: Konspekt zajęć 

Opis 

Kontekst Temat: Biogospodarka 

Łączny czas pracy: 400 godz. 

Liczba uczniów: 20 uczniów 

Opis: nauki ścisłe, chemia, fizyka, matematyka, technologia i sztuka 

Program nauczania: Krajowy, International Baccalaureate, As i A -Level  
Wiek uczniów: 13-16 lat 

Cele Scenariusz ma na celu zwiększenie następujących umiejętności uczniów: 
1) Wiedza na tematy związane z biogospodarką. 

2) Umiejętności prowadzenia eksperymentów. 

3) Myślenie krytyczne na tematy związane z biogospodarką 

4) Kreatywność dzięki produkcji własnego mydła 

5) Współpraca, komunikacja i poczucie odpowiedzialności dzięki pracy w 

zespołach. 

6) Umiejętności w zakresie informacji, mediów i technologii dzięki 
opracowaniu 1 min. 

reklamy. 
Efekty Wiedza (Definiowanie) Definicja biogospodarki 

Rozumienie Wyjaśnienie, czym jest biogospodarka. 

Wiedza (Rozpoznawanie) Rozpoznawanie różnych 

zastosowań biogospodarki. 

Rozumienie (Kontrastowanie) Zestawienie produktów pochodzenia 

biologicznego i innych. 

Synteza (Projektowanie) Projektowanie rozwiązania opartego na 
biotechnologii. 
Ewaluacja (Refleksja) Uczniowie zastanawiają się nad produktami 
biogospodarki, które  

zaprojektowali. 

Zajęcia dydaktyczne 

Ćwiczenie 1: 

Wprowadzen

ie do 

biogospodark

i 

 
Czas trwania: 
1 lekcja 

(40 min) 

Przestrzeń do 

nauki: Klasa 

szkolna 

Czytanie, Oglądanie, Słuchanie 5 minut    20 uczniów Z udziałem nauczyciela 
1. Podziel uczniów na grupy po 4 osoby, które będą pracować nad projektem 

poświęconym biogospodarce. 

Czytanie, Oglądanie, Słuchanie 10 minut    20 uczniów Z udziałem nauczyciela 

2.  Rozpocznij lekcję od wyświetlenia filmu: 

• Starsi uczniowie: The girl who silenced the world for 6 minutes: 

https://www.youtube.com/watch?v=d7ep_8SLQh0 

• Młodsi uczniowie: There’s a Rang- Tan in my bedroom: 

https://youtu.be/3Ha6xUVqezQ 

 

Poproś uczniów, aby omówili wrażenia w grupach (metoda Think Pair-Share 
- zastanów się – pracuj w parach – podziel się wynikami pracy) 

• Jaki problem został przedstawiony w filmie? 

• Czy to prawda? 

• Co możemy zrobić, żeby rozwiązać ten problem? 

http://www.youtube.com/watch?v=d7ep_8SLQh0
http://www.youtube.com/watch?v=d7ep_8SLQh0
https://youtu.be/3Ha6xUVqezQ
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• Czy ludzie mogą korzystać z czegoś innego i przestać wycinać 
drzewa? 

• Która roślina rośnie najszybciej? 
Dyskusja  15 minut  20 uczniów  Z udziałem nauczyciela 

3. Wprowadzenie do biogospodarki  

The Bioeconomy starts here: 
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4   
The Bioeconomy in our everyday lives: 
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg 
 

 - Pokaż uczniom przykłady produktów pochodzenia biologicznego. 
- Omów z uczniami znaczenie biogospodarki i gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 
 
Kluczowy pomysł: Rośliny są wspaniałymi źródłami energii dla nas. 

- Co robimy z roślinami? 

- Co robimy z częściami roślin, których nie jemy? 

- Czy możemy używać roślin jako paliwa? 

- Co wykorzystujemy do wytwarzania paliw z biomasy? 

- Dlaczego biopaliwa mają przewagę? 

- Poza paliwem, do produkcji czego możemy wykorzystać biomasę? 

- W jaki sposób biopaliwa mogą wpłynąć na zmniejszenie 

ilości używanej przez nas ropy naftowej, nie zastępując jej 

całkowicie? 

- Jak powstają biopaliwa? 

- Jak działa rafinacja biochemiczna? 

- Jak działa rafinacja termochemiczna? 

- Co się stanie, jeśli do procesu dodasz tlen - 

zgazowanie termochemiczne? 

- Dlaczego stosowanie biopaliw jest korzystne? 
 
Energy 101/Biofuels: https://www.youtube.com/watch?v=-
ck3FYVNl6s&feature=youtu.be 
 
Algae Power: 
https://www.youtube.com/watch?v=waPgGQNppHY&feature=youtu.be 
 

Współpraca    10 minut      20 uczniów     Z udziałem nauczyciela 
3. Mapa myśli: Stwórz mapę myśli dot. biogospodarki 

Badanie 100 minut 20 uczniów Bez udziału nauczyciela 
4. Projekt do wykonania w domu: 
- Idź do supermarketu i znajdź jak najwięcej materiałów pochodzenia 

biologicznego. Zrób im zdjęcie. 

- Jakie biopaliwa i materiały pochodzenia biologicznego są już stosowane 

w różnych krajach? 

Pracujcie w zespołach i wspólnie zbierajcie informacje. 
Stwórzcie plakat, aby zaprezentować swoje wyniki. 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
https://www.youtube.com/watch?v=-ck3FYVNl6s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ck3FYVNl6s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=waPgGQNppHY&feature=youtu.be
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Ćwiczenie 2: 

Produkcja 

biodiesla 
Czas trwania: 1 

lekcja (40 min.) 

Przestrzeń do 

nauki: 

Laboratorium 

naukowe 

 

Opracowanie     40 minut 20 uczniów Z udziałem nauczyciela  
Praca eksperymentalna: Uczniowie wytwarzają własny biodiesel ze zużytego 
oleju roślinnego  
Arkusz zadaniowy do pierwszego doświadczenia (Załącznik 2 (a)) 

Ćwiczenie 3: 

Testowanie 

biodiesla  

Czas trwania: 1 

lekcja 

(40 min) 

Przestrzeń 

do nauki: 

Laboratori

um 

naukowe 

Badanie    40 minut       20 uczniów    Z udziałem nauczyciela 

Praca eksperymentalna: Uczniowie testują biodiesel, porównując go z 

innymi paliwami. 

Arkusz zadaniowy do 2. doświadczenia (Załącznik 2 (b) 
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