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Doświadczenia i eksperymenty na przedmiotach 

przyrodniczych 
- bibliografia w wyborze 

 
 

Książki: 
 
* Bąbel Przemysław, Wiśniak Marzena. 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak 
uczyć, żeby nauczyć. -- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. 
 
* Holt John Caldwell. Zamiast edukacji :warunki do uczenia się przez działanie. 
-- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 
 

Czasopisma: 
 
* Wieczorek Monika. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy : 
(projekt edukacyjny) // Nowa Szkoła . - 2010, nr 1, s. 46-50. 
 
* Brunka Mariusz. Uczelnia w szkole : skutki nietypowego sąsiedztwa // Poradnik 
Bibliotekarza . - 2010, [nr] 10, s. 3-6. 
 
 

Chemia 
 

Książki: 
 
* Matysikowa Zofia, Piosik Romuald, Warnke Zygmunt. Doświadczenia chemiczne dla 
szkół średnich. -- Wyd. 3. -- Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1987. 

 

 

Czasopisma: 

 
* Bernard Paewł, Orwat Kinga, Dudek Karol. O hydrolizie soli // Chemia w Szkole. 
- 2014, nr 6, s. 22-25. 
 
* Dudek Karol, Bernard Paweł. Szkolny eksperyment ilościowy : otrzymywanie gazów 
// Chemia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 5-8. 
 
* Gałek Mariusz, Ortyl Joanna. Chemotaksacja - chemiczna samoorganizacja // 
Chemia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 6-9. 
  
* Kaznowski Kamil. Chrom i jego związki na różnych stopniach utlenienia : poziom 
kształcenia: liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony // Chemia w Szkole. - 
2013, nr 3, s. 24-29. 
  
* Kaznowski Kamil. Rozpuszczalność substancji trudno rozpuszczalnych : poziom 
kształcenia : liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony // Chemia w Szkole. - 
2013, nr 2, s. 30-34. 
 



* Kaznowski Kamil. Żelazo i jego związki na różnych stopniach utlenienia : 
poziom kształcenia : liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony // Chemia w 
Szkole. - 2014, nr 4, s. 19-24, 26. 
 
* Luhken A., Sgoff D., Haase H. Chemia srebrnych krążków : eksperymenty z 
płytami CD-ROM i CD-R // Chemia w Szkole. - 2009, nr 5, s. 20-26. 
  
* Orlińska Iwona. Barwny świat wskaźników // Chemia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 
19-27. 
  
* Orlińska Iwona. Chemia na wesoło // Chemia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 27-34 
 Żartobliwe doświadczenia chemiczne. 
 
* Orlińska Iwona. Chemiczny zegar : w szkolnym laboratorium // Chemia w Szkole. 
- 2012, nr 6, s. 19-23. 
 
* Orlińska Iwona. Chemiluminescencja metalicznego sodu // Chemia w Szkole. - 
2014, nr 1, s. 5-7. 
 Przykład eksperymentu z wykorzystaniem reakcji chemiluminescencyjnej. 
 
* Orlińska Iwona. Atramenty sympatyczne // Chemia w Szkole. - 2013, nr 5,      
s. 27-32. 
 
* Orlińska Iwona. Chromatografia w szkolnym laboratorium // Chemia w Szkole. - 
2011, nr 5, s. 20-28 
  
* Orlińska Iwona. Korozja w szkolnym laboratorium // Chemia w Szkole. - 2012, nr 
3, s. 36-44. 
  
* Orliński Krzysztof. Analiza elektrograficzna // Chemia w Szkole. - 2014, nr 5, 
s. 29-32. 
 
* Orliński Krzysztof. Badanie gleby w szkolnym laboratorium // Chemia w Szkole. 
- 2013, nr 4, s. 27-33. 
  
* Orliński Krzysztof. Enzymy w szkolnym laboratorium // Chemia w Szkole. - 2012, 
nr 2, s. 16-25. 
 
* Orliński Krzysztof. Interesujące pokazy z elektrochemii // Chemia w Szkole. - 
2012, nr 3, s. 29-35. 
 Przykłady doświadczeń z elektrochemii. 
 
* Orliński Krzysztof. Ogniwa galwaniczne w naszym domu // Chemia w Szkole. - 
2014, nr 5, s. 19-26, 28-29. 
 Budowa, użytkowanie i recykling chemicznych źródeł prądu. 
 
* Orliński Krzysztof. Kataliza w praktyce szkolnej // Chemia w Szkole. - 2013, 
nr 2, s. 19-26. 
 Propozycje doświadczeń ilustrujących działanie katalizatorów. 
 
* Orliński Krzysztof. Pierścienie Lieseganga - zapomniany eksperyment // Chemia 
w Szkole. - 2010, nr 6, s. 24-27. 
 Zjawisko powstawania pierścieni Lieseganga. 
 
* Piosik Romuald, Kowalik Elżbieta. Badanie właściwości cynku i jego związków : 
 scenariusz lekcji powtórzeniowej dla liceum ogólnokształcącego // Chemia w 
Szkole. - 2009, nr 5, s. 33-40. 
 Opis ośmiu doświadczeń chemicznych, możliwych do przeprowadzenia w szkolnej 
pracowni chemicznej. 
 



* Ples Marek. Ab Ovo : fluorescencja roztworu porfiryn wyizolowanych ze skorupy 
jaja kurzego // Chemia w Szkole. - 2014, nr 6, s. 19-21. 
 Doświadczenie chemiczne. 
 
* Ples Marek. Światło z retorty // Chemia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 33-34 
 Przykłady chemiluminescencji. 
Doświadczenia i zadania badające rozpuszczalność substancji trudno 
rozpuszczalnych. 
 
* Siporska Agnieszka. pH w SSC : propozycja zajęć eksperymentalnych prowadzonych 
techniką małej skali // Chemia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 32-38. 
 Technika pozwala na wykonywanie doświadczeń poza laboratorium chemicznym, 
proponuje zastępowanie typowego sprzętu i odczynników substytutami dostępnymi w 
gospodarstwie domowym. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 
 
* Skudlarska Wiktoria. Wykresy rozpuszczalności soli w wodzie w praktyce 
szkolnej // Chemia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 41-44. 
 Doświadczenia dotyczące rozpuszczalności soli w wodzie. 
 
 

Fizyka 
 

Książki: 
 
* Halaunbrenner Michał. Ćwiczenia praktyczne z fizyki :kurs średni. -- [Wyd. 7 
 zm. i popr.]. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. 
 
* Tabaszewski Krzysztof. Fizyka 1 z prostymi doświadczeniami :podręcznik dla 
 klasy 1 gimnazjum. -- Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. 

 

Czasopisma: 
 
* Bednarek Stanisław. Doświadczenia z rurą tornado // Fizyka w Szkole. - 2014, 
nr 5, s. 35-38. 
 Budowa i zastosowanie uniwersalnej rury tornado (z zaworem kulkowym). Podano 
przykłady doświadczeń z zastosowaniem tego przyrządu. 
 
* Biegańska Arleta. Wykonywanie pomiarów // Fizyka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 
36-38. 
 Opis sposobu kształcenia umiejętności wykonywania pomiarów w gimnazjum. 
Propozycje ćwiczeń do wykonywania w domu. 
 
* Domański Juliusz. Bernoulli, Magnus i ping-pong (i nie tylko) // Fizyka w 
Szkole. - 2014, nr 1, s. 33-34. 
 Omówienie prawa Bernoullego i zjawiska zw. efektem Magnusa. Prezentacja 
doświadczeń do przeprowadzenia do lekcji. 
 
* Domański Juliusz. Dlaczego się kręci oraz prawda, ale nie cała prawda // 
Fizyka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 51-54. 
 Opis doświadczenia wyjaśniającego działanie silnika do gramofonu. 
 
* Domański Juliusz. Fizyka z puszką coca-coli // Fizyka w Szkole. - 2013, nr 5, 
s. 30-34. 
 Zastosowanie puszek po coca-coli do doświadczeń na lekcjach fizyki (22 
przykłady). 
 
* Domański Juliusz. Lokomotywa i astronomia // Fizyka w Szkole. - 2013, nr 3,  
s. 13. 
 Demonstracja efektu Dopplera na lekcji fizyki. 
 



* Gramza Maciej. Jak fizyk szkolny mierzy temperaturę ? // Fizyka w Szkole. - 
2013, nr 4, s. 24-34. 
 Budowa miernika temperatury (DataLogger) - opis eksperymentu, który można 
wykonać w ramach zajęć koła fizycznego lub projektu uczniowskiego przy użyciu 
Arduino – platformy programistycznej. Przykładowe zadania do wykorzystania z 
użyciem wykonanego urządzenia. 
 
* Gramza Maciej. Jak fizyk szkolny rejestruje ruch? // Fizyka w Szkole. - 2014, 
nr 2, s. 35-42. 
 Opis wykorzystania Arduino – platformy programistycznej na zajęciach z fizyki w 
szkole ponadgimnazjalnej. 
 
* Hoffman Joanna. Zimowe doświadczenia w świetlicy // Świetlica w Szkole. - 
2013, nr 4, s. 13-14. 
 Propozycje ekologicznych doświadczeń i eksperymentów w świetlicy. 
 
* Kuczkowski Andrzej. Prosty i poglądowy sposób przedstawienia roli 
 elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego oraz rezonansu napięć // 
Fizyka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 31-33. 
 
* Lalek Hieronim, Lalek Bartosz. O przechłodzeniu wody w polu elektrycznym - 
model procesu przechłodzenia // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 42-45. 
 Opis doświadczenia, w którym pokazano jak można osiągnąć stan przechłodzenia 
wody zawierającej zarodki krystalizacji. 
 
* Lanuszny Bogusław. Prawo Ohma - doświadczenie sterowane przez internet // 
Fizyka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 28-29. 
 Opis doświadczenia sterowanego przez internet zaprojektowanego i przygotowanego 
w VIII LO w Katowicach. 
 
* Linert Ireneusz. Lekcja z e-doświadczeniem : "Obwody prądu stałego" // Fizyka 
w Szkole. - 2014, nr 2, s. 31-34. 
 Propozycja lekcji fizyki z zastosowaniem technologii informacyjnej przygotowana 
przez pracowników Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i 
Matematyki Stosowanej.  
 
* Lipiński Marek, Czarnecki Aleksander, Kuta Przemysław. Okres drgań wahadła 
matematycznego // Fizyka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 24-26. 
 Opis doświadczenia - wyznaczenie okresu drgań dla dużych wychyleń, 
przygotowanego przez uczniów klas III LO w Tarnowie na potrzeby konkursu FENIKS. 
 
* Malański Bogusław. Która bateria jest najlepsza? // Biologia w Szkole. - 2003, 
[nr] 4, s. 226-227. 
 Jak przeprowadzić doświadczenie, aby ocenić, która bateria (ogniwo) jest 
najlepsza. 
 
* Mikulski Kazimierz. Modelowanie fizyczne włoskowatości // Fizyka w Szkole. - 
2014, nr 4, s. 29-31. 
 Włoskowatość : opis i przykłady układów do demonstrowania tego zjawiska w 
warunkach laboratoryjnych. 
 
* Pęczkowski Paweł. Doświadczenie Sterna-Gerlacha - eksperymentalny dowód 
istnienia spinu // Fizyka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 8-16. 
 Opis doświadczenia potwierdzającego istnienie spinu elektronu. 
 
* Pęczkowski Paweł. Przesyłanie informacji optycznej przez fale materii - 
 doświadczenie L. V. Hau // Fizyka w Szkole. - 2014, nr 2, s. 7-9. 
 Omówienie doświadczenia przeprowadzonego przez Lene Vestergaard Hau z Harward 
University w Cambridge w 2007 r. - przekazywanie spójnej informacji optycznej za 
pomocą dynamicznej fali materii. 
 



* Ples Marek. Krystaloluminescencja chlorku sodu // Fizyka w Szkole. - 2014, nr 
3, s. 33-34. 
 Opis eksperymentu (krystaloluminescencji chlorku sodu) możliwego do 
przeprowadzenia w pracowni szkolnej. 
 
* Służewski Krzysztof, Karwasz Grzegorz. O żyroskopach, systemie słonecznym i 
momencie pędu // Fizyka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-32. 
 Przykłady wykorzystania prostych eksponatów dydaktycznych w postaci różnego 
rodzaju bączków i giroskopów do konstruowania złożonych tematów poznawczych w 
kontekście ich trzech funkcji: dydaktycznej, ludycznej i naukowej. 
 
* Wasiak Andrzej. Powstawanie barw // Fizyka w Szkole. - 
 2013, nr 4, s. 41-42. 
 Opis doświadczeń z optyki. Wybór zadań do wykorzystania na lekcji. 
 
* Wasiak Andrzej. Demonstracja zasady zachowania pędu // Fizyka w Szkole. - 
2012, nr 4, s. 38. 
 Opis czterech doświadczeń ukazujących zasadę zachowania pędu. 
 
* Wibig Tadeusz. Fizyka w bąbelkach // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 19-35. 
 Przykłady obserwacji fizycznych z życia wziętych do zastosowania na lekcjach. 
 
* Pęczkowski Paewł. Manipulowanie prędkością światła // Fizyka w Szkole. - 2012, 
nr 6, s. 21-26. 
 Prezentacja doświadczeń pozwalających manipulować prędkością światła. 
 
* Wasiak Andrzej. Pokaz doświadczenia Millikana // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 
1, s. 14-17. 
 Opis doświadczenia Millikana (pomiar ładunku elektronów), które można 
przeprowadzić w szkolnym laboratorium. 
 
* Tłaczałą Wiesław. Badanie przewodności cieplnej i temperaturowej metali metodą 
Angströma - eksperyment symulowany // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 1, s.19-29. 
 Opis jednego z eksperymentów będącego częścią opracowanego na Wydziale Fizyki 
Politechniki Warszawskiej zestawu "Wirtualne Laboratorium Fizyczne" 
przeznaczonego dla studentów, do wykorzystania także w szkołach średnich. 
 
 
 
 
 

Przyroda 
 

Książki: 
 
* Stasica Jadwiga. Przyroda :"160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-
III". -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 
 
* Wollman-Mazurkiewicz Lidia. Projekt ,,Mniszek lekarski'' nowym pomysłem 
edukacji ekologicznej najmłodszyc. W: Dziecko w świecie szkoły : szkice o 
wychowaniu : praca zbiorowa / red. Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza ,,Impuls’’, 1998. - (Nauczyciele - Nauczycielom). - S. 175-189. 
 

Czasopisma: 

 
* Chmielewska Krystyna, Wolna Anna. Identyfikacja tworzyw sztucznych - 
propozycja eksperymentu przyrodniczego // Edukacja Przyrodnicza w Szkole 
Podstawowej. - 2002, nr 1, s. 121-125. 
 



* Jakubowska Alina. Cytrynowe odkrycia naukowe // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 
32-34. 
 Pomysły na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń i odkryć za pomocą cytryny - 
zajęcia skierowane do uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. 
 
* Jakubowska Alina. Eksperymenty z jajkiem czas zacząć // Życie Szkoły. - 2013, 
nr 4, s. 28-29. 
 Przykłady atrakcyjnych i łatwych do wykonania przez uczniów eksperymentów 
wprowadzających w świat nauk przyrodniczych. 
 
* Jakubowska Alina. Mali odkrywcy wobec... porażek // Życie Szkoły. - 2014, nr 
5, s. 32-34. 
 Propozycje eksperymentów dla klas I-III szkoły podstawowej możliwych do 
przeprowadzenia w klasie szkolnej. 
 
* Jakubowska Alina. Niby to samo, a efekt inny // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 
32-34. 
 Przykłady doświadczeń przyrodniczych, które można przeprowadzić z dziećmi w 
klasach I-III. 
 
* Jakubowska Alina. Niezwykła zwykła woda // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 28-
30. 
 Przykłady ciekawych eksperymentów z wykorzystaniem wody, możliwych do 
przeprowadzenia w klasach młodszych szkoły podstawowej. 
 
* Jakubowska Alina. Odkrywamy tajemnice jabłek // Życie Szkoły. - 2014, nr 9, 
s.25-26. 
 Przykłady eksperymentów z wykorzystaniem jabłek. Ćwiczenia przeznaczone dla 
najmłodszych uczniów szkoły podstawowej (klasy I-III) możliwe do przeprowadzenia 
w klasie szkolnej. 
 
* Jakubowska Alina. Odkrywamy tajemnice roślin // Życie Szkoły. - 2014, nr 4, s. 
40-42. 
 Przykłady eksperymentów przyrodniczych z wykorzystaniem roślin. 
 
* Jakubowska Alina. Powietrze w roli głównej // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 
40-42. 
 Propozycje eksperymentów pozwalających na zrozumienie zjawisk przyrodniczych 
skierowane do uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym. 
 
* Jakubowska Alina. Świecowe eksperymenty naukowe // Życie Szkoły. - 2014, nr 
10, s. 30-31. 
* Jakubowska Alina. W świątecznym laboratorium // Życie Szkoły. - 2013, nr 11, 
s. 38-41. 
 Propozycje eksperymentów związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi, które 
dzieci mogą samodzielnie wykonać w domu lub szkole. 
 
* Jakubowska Alina. Wokół spadających liści // Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 
37-39. 
 Doświadczenia przyrodnicze z wykorzystaniem jesiennych liści. 
 
* Łopata Krystyna. Doświadczenia ilustrujące treści nauczania przyrody // 
Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s.183-188. 
 Wyrabianie umiejętności eksperymentowania. 
 
* Malański Bogusław. Jak działa układ nerwowy człowieka // Biologia w Szkole. - 
2004, nr 2, s. 31(95)-34(98). 
 Doświadczenia: przewodzenie impulsów nerwowych, wizualizacja struktury mózgu, 
badanie czasu reakcji. 
 



* Malański Bogusław. Doświadczenia z fizyki na lekcjach Przyrody // Biologia w 
Szkole. - 2001, [nr] 3, s. 156-160. 
 
* Mól Bogusław. Badamy przyrodę - propozycja zajęć dla klasy III // Życie 
Szkoły. - 2013, nr 7, s. 26-27. 
 Zajęcia terenowo-szkolne z wykorzystaniem metody projektu pomagające zrozumieć 
zjawisko cienia, odbicia czy rozproszenia światła. 
 

Artykuły cyfrowe 
 
* Wysocka-Kunisz Małgorzata. Procedura badawcza w nauczaniu przyrody // Edukacja 
Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2006, z. 3/4, s. [23]-27. 
 Rozwój myślenia formalnego dziecka przebiega etapami, wśród których wyróżnia 
się stadium sensomotoryczne, stadium przedoperacyjne, stadium operacji 
konkretnych, stadium operacji formalnych. Proces badania przyrody to obserwacja 
i pomiar stanowiące punkt wyjścia do hipotez i modeli abstrakcyjnych; są one 
podstawą do wysuwania wniosków, które sprawdza się doświadczalnie. Dydaktyka 
przyrody zakłada upodobnienie procesu nauczania do procesu badawczego (ważną 
rolę odgrywają tutaj doświadczenia i eksperymenty uczniów począwszy od czwartej 
klasy szkoły podstawowej). 
 
* Grygier Urszula. Doświadczenia w nauczaniu przyrody // Biologia w Szkole z 
Przyrodą. - 2005, nr 2, s. 32[96]-36[100]. 
 Przykłady doświadczeń przyrodniczych. 
 
* Szydłowski Henryk. Minilaboratoria. 
 Minilaboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole. 
 
* Epitrowa Ani. Technologie informacyjne w eksperymencie dydaktycznym w 
nauczaniu przyrody // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2003, z. 
3/4, s. [141]-145. 
 Etapy i fazy eksperymentu dydaktycznego. 
 
 

Biologia 
 

Książki: 
 
* Cichy Danuta. Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej. -- 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. 
 
* Stawiński Johannes, Palka Stanisław. Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu 
biologii :fizjologia zwierząt z uwzględnieniem fizjologii człowieka. -- Warszawa 
: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. 
 
* Müller Johannes, Müller Wiesław, Johannes Müller, Palka Ludwina. Obserwacje i 
doświadczenia w nauczaniu biologii :fizjologia roślin. -- Warszawa : Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 1988. 
 
* Frątczak Jan. Doświadczenia biologiczne z zastosowaniem projektoskopu. -- Wyd. 
2 -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. 
  

Czasopisma: 

 
* Appelt Joanna. Sudety jakich nie znacie // Biologia w Szkole z Przyrodą . - 
2007, nr 4, s. 55-64. 
 
* Biskup Krystyna. Obszary chronione kraju : opracowanie trasy wycieczki 
rowerowej : I nagroda // Biologia w Szkole . - 2003, [nr] 2, s. 82-85. 



 
* Bryczewska Paulina. Sala lekcyjna w plenerze // Biologia w Szkole z Przyrodą . 
- 2012, nr 3, s. 24. 
 
* Czajkowska Katarzyna. Warunkowanie odruchów u gupika (Poecilia reticulata) z 
wykorzystaniem pokarmu // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2008, nr 4, s. 61-65. 
 Praca nagrodzona na XXXVII Olimpiadzie Biologicznej dotyczy eksperymentu 
przeprowadzonego w celu zbadania możliwości wykształcenia odruchów warunkowych u 
gupika. Poprzez postawioną hipotezę pokazano proces badawczy, metody i materiał 
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