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Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Założenia ogólne 

Wykład zatytułowany „Wprowadzenie do nanonauki i nanotechnologii” jest elementem wy-

darzenia edukacyjnego pod nazwą „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”, które-

go celem jest popularyzacja wiedzy na temat zagadnień z zakresu nanonauki oraz nanotech-

nologii poprzez prowadzenie na terenie wybranych szkół 6 godzinnego bloku zajęć tematycz-

nych
i
. Na blok ten złożą się następujące formy działań: 

 wykład wprowadzający, 

 warsztaty tematyczne w mobilnej pracowni NanoLab, 

 wystawa obrazów nanoświata NanoArt. 

Nadrzędny celem wszystkich form zajęć jest podniesienie kompetencji i umiejętności 

uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przede wszyst-

kim fizyki, wpisujące się w działania zmierzające do podniesienia kompetencji osób uczestni-

czących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku 

pracy oraz społeczeństwa. Szczegółowy opis celów zwarto w części 2. Cele edukacyjne. 

 

Dokument zawiera kluczowe elementy konstytuujące program
ii
: 

 opis sposobu realizacji wybranych celów kształcenia i zadań edukacyjnych zawartych 

w wybranych przedmiotowych podstawach programowych kształcenia ogólnego
iii

; 

 procedury osiągania dodatkowych celów kształcenia wynikających z podjętej tematyki 

nanonauki i nanotechnologii
iv

, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy 

w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program bę-

dzie realizowany;  

 propozycje narzędzi i metod umożliwiających ocenę skuteczności realizacji celów
v
. 

 

Wykład obejmuje 2 godziny lekcyjne i stanowi wprowadzenie do zagadnień nanotechnologii 

na poziomie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uczniów klas ogólnokształ-

cących szkół ponadpodstawowych. Szczegółowy opis treści zamieszczono w części 3. Mate-

riał nauczania związany z celami edukacyjnymi. 

 

Wykład ma strukturę modułową, w której można wyróżnić następujące bloki: 

 WSTĘP zawiera: omówienie pojęć skali wielkości, rozmiarów nanometrycznych, 

rozmiarów atomowych; wprowadzenie pojęcie powierzchni i jej znaczenia w nanoska-

li oraz typów nanostruktur; zdefiniowanie dziedzin nanotechnologii i nanonauki. 

 ROZWINIĘCIE stanowią: prezentacja wybranych aspektów historycznych rozwoju 

nanotechnologii i nanonauki, w tym pierwsze, nieświadome jeszcze zastosowania 

przez człowieka obiektów rozmiarów nanometrycznych (stal damasceńska jako nano-

kompozyt, zastosowanie koloidalnych roztworów nanocząstek metali w barwieniu 

szkła); wprowadzenie w „nowożytną” nanotechnologię z wykorzystaniem opowieści o 

Richardzie Feynmanie, którego wykład „There's Plenty of Room at the Bottom” sta-

nowił impuls do prac nad miniaturyzacją i poszukiwaniem technologii pozwalających 
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na manipulowanie obiektami w skali nano; rozważania o możliwościach technolo-

gicznych oraz osiągnięciach w dziedzinie miniaturyzacji obiektów i urządzeń ostat-

nich lat; omówienie podstawowych narzędzi nanonauki zarówno spektroskopowych, 

pozwalających na identyfikację składu chemicznego na przykładzie spektroskopii fo-

toelektronów (XPS/ESCA), jak i mikroskopowych na przykładach skaningowej mi-

kroskopii tunelowej (STM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM).  

 ZAKOŃCZENIE składa się z: omówienia perspektyw rozwoju nanotechnologii i jej 

wpływy na globalne przemiany; rozważania nt. tego, jak nauka może inspirować do 

zmieniania świata. 

 

Wykład ilustrowany będzie pokazami zjawisk nanonauki oraz demonstracjami właściwości 

nanomateriałów. Szczegółowy opis działań zawarto w części 4. Sposoby osiągania celów a 

wykorzystywane podczas zajęć transparencje (slajdy prezentacji) zwarto w części 8. Załącz-

niki.  
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2. Cele edukacyjne 

Głównym celem zajęć wykładowych pn. „Wprowadzenie do nanonauki i nanotechnologii” 

jest poszerzenie wiedzy oraz kompetencji społecznych uczniów szkół ponadpodstawowych z 

zakresu przedmiotów przyrodniczych, przede wszystkim fizyki. 

 

W toku zajęć wykładowych realizowane będą następujące, zbieżne z założeniami podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej 
iii

, cele ogólne: 

o poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych oraz 

kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
vi

; 

o wszechstronny rozwój osobowości ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

o wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dal-

szej edukacji; 

o kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu spo-

łecznym oraz odpowiedzialności zbiorowej; 

o zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejęt-

ności przygotowania własnego warsztatu pracy oraz pracy w zespole. 

 

Podczas wykładu oraz w pozostałych działaniach składających się na przedsięwzięcie pn. 

„NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” realizowane będę następujące przedmio-

towe cele kształcenia – wymagania ogólne (w nawiasach podano nazwę przedmiotu oraz 

oznaczenie celu z podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych 
iii

): 

o rozumowanie i argumentacja – dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, 

formułowanie wniosków na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności (matematy-

ka IV.2); 

o rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów – wskazy-

wanie związku właściwościami substancji z ich zastosowaniem i ich wpływem na śro-

dowisko naturalne (chemia II.2); 

o przedstawia wybrane informacje z historii odkryć kluczowych dla rozwoju fizyki (fi-

zyka I.) 

Uszczegółowienie powyższych celów w postaci wymagań znajduje się w części 6. Opis zało-

żonych osiągnięć uczestnika. 
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3. Materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi 

Poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw realizowane będzie 

z wykorzystaniem konkretnych zagadnień z obszaru nanonauki i nanotechnologii stanowią-

cych treść wykładu. Złożą się na nie następujące, odzwierciadlające strukturę multimedialnej 

prezentacji, treści zapisane w postaci haseł programowych:  

I. Wstęp 

1. Skala wielkości, rozmiar nanometryczny, rozmiary atomowe 

2. Powierzchnia i jej znaczenie w nanoskali 

3. Definicja nanotechnologii i nanonauki 

II. Rozwinięcie 

1. Historia nanotechnologii 

 Nanomateriały w dawnych czasach (nanokompozyt – stal damasceńska, nanokolo-

idy – barwienie średniowiecznych witraży) 

 Nanotechnologia nowożytna (R. Feynman i jego wyzwania, Taniguchi, wizja 

Drexlera) 

2. Nanomateriały 

 Materiały hydrofobowe i ich zastosowania 

o Powierzchnie hydrofobowe i hydrofilowe 

o Piasek hydrofobowy 

 Nanocząstki w chemii 

o Farby 

o Katalizatory 

 Nanostruktury półprzewodnikowe we współczesnej elektronice 

o Procesor 

o Dioda LED 

o Zapis magnetyczny 

o Grafen 

 Ciecze ferromagnetyczne, rola surfaktanta 

 Materiały z pamięcią kształtu, przejście austenit – martenzyt w NiTi 

3. Narzędzia nanotechnologii 

 Spektroskopia – XPS (ESCA) – spektroskopia elektronów na potrzeby analizy 

chemicznej 

 Mikroskopie bliskich oddziaływań 

o STM – skaningowy mikroskop tunelowy (budowa, zasada działania, przy-

kłady obrazów STM)  

o AFM – mikroskop sił atomowych (budowa, zasada działania, mody pracy, 

przykłady obrazów AFM)  

III. Zakończenie 

1. Przyszłość należy do nanotechnologii – kierunki rozwoju nanonauki i nanotechnologii. 
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4. Sposoby osiągania celów 

Wykład prowadzony będzie w formie przekazu podającego z elementami aktywizujący-

mi. Rozważania ilustrowane będą 96 fotografiami, 54 rysunkami i schematami, 21 wykresami 

oraz 2 animacją zaczerpniętymi z wyników badań naukowych opisanych w cytowanej pod-

czas wykładu literaturze zwartej w części 9. Bibliografia. 

Podczas wykłady prezentowane będą demonstracje wybranych efektów nanoskali i zasto-

sowań nanomateriałów: 

 dyspersja światła przy przejściu przez cienkie warstwy złota; 

 powłoki z efektem flip-flop; 

 powierzchnie hydrofobowe; 

 powłoki hydrofilowe; 

 demonstracja materiałów do wytwarzania procesorów (piasek kwarcowy, kwarc 

krystaliczny, monokryształ krzemu); 

 diamagnetyzm monokrystalicznego grafitu (HOPG); 

 ciecz ferromagnetyczna; 

 nitirol – materiał z pamięcią kształtu; 

 demonstracja budowy twardego dysku. 

Uczestnicy zostaną także zapoznani z przykładowymi wynikami eksperymentów nauko-

wych. Część z omawianych zagadnień będzie eksplorowana praktycznie w ramach dwóch 

bloków warsztatów składających się na wydarzenie pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i na-

notechnologią. Warsztaty zostaną szczegółowo opisane w programach merytorycznych. 
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5. Plan realizacji zajęć 

Zgodnie z zapisami wniosku projektowego działania pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i 

nanotechnologią” realizowane będą w wyłonionych w procedurze rekrutacyjnej szkołach po-

nadpodstawowych w terminie od września do grudnia 2020 roku. 

 

Zaplanowane działania będą realizowane zgodnie z harmonogramem dnia: 

 

godzina forma 
liczba 

uczestników 

czas 

(min.) 
uwagi 

9:00 – 

10:30 
wykład 60 2 x 45 

sala audytoryjna z projektorem i moż-

liwości prowadzenia pokazów 

10:30 – 

11:30 
wystawa 60 45 

sala audytoryjna lub korytarz szkolny z 

możliwością rozłożenia plakatów 

12:00 – 

13:00 

warsztaty 

A/B 
25 + 25 

1,5 x 

45 

zajęcia warsztatowe w dwóch grupach 

równoległych 

13:15 – 

14:15 

warsztaty 

B/A 
25 + 25 

1,5 x 

45 

zajęcia warsztatowe w dwóch grupach 

równoległych 

 

Wykład rozpoczyna blok zajęć edukacyjnych i stanowi wprowadzenie do tematyki prezento-

wanej podczas wystawy oraz dwóch warsztatów A i B. Każde z tych działań będzie realizo-

wane zgodnie ze stosownymi programami merytorycznymi, których cele i treści będą skore-

lowane z celami i treściami niniejszego dokumentu. 

 

Sekwencja zajęć zostanie powtórzona 4 krotnie, w 4 szkołach ponadpodstawowych. Zakłada 

się, że: 

 liczba uczniów szkół podstawowych uczestniczących w zajęciach wyniesie przynajm-

niej 180 osób z czego połowę stanowić będą dziewczęta,  

 liczba osób które podniosły kompetencje w ramach planowanych działań uczelni 

wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie przynajmniej 160 z czego 

połowę będą stanowiły dziewczęta, 

 w zajęciach weźmie udział minimum 3 osób z niepełnosprawnościami. 
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6. Opis założonych osiągnięć uczestnika 

W wyniku realizacji zajęć wykładowych pn. „Wprowadzenie do nanonauki i nanotechnolo-

gii” rozpoczynających spotkanie z uczniami pod hasłem „NanoDay – dzień z nanonauką i 

nanotechnologią” uczestnicy: 

1. zdobędą wiedzę pozwalającą im: 

o stosować pojęcia skala wielkości i rozmiar atomu; 

o posługuje się pojęciami nanotechnologia i nanonauka; 

o wymienić, jakiego rzędu wielkości mają obiekty nanometryczne i opisać jak 

maja się one do skali wielkości znanego nam wszechświata; 

o opisać znaczenie powierzchni dla właściwości substancji (powierzchnia sub-

stancji ma inne właściwości fizyczne niż objętość); 

o wskazać jak zmniejszanie rozmiarów wpływa na udział atomów powierzch-

niowych w całkowitej liczbie atomów ciała; 

o rozpoznać rodzaje nanostruktur niskowymiarowych (błony kwantowe, druty 

kwantowe i kropki kwantowe) i opisać jakościowo efekt kwantowania rozmia-

rowego; 

o wymienić materiały, które dzięki zastosowaniu nanotechnologii wykazują nie-

zwykłe właściwości fizykochemiczne (materiały hydrofobowe, katalizatory, 

układy scalone, grafen, ferrofluid, materiały z pamięcią kształtu, diody LED, 

nanocząstki); 

o wymienić podstawowe metody badawcze stosowane w nanonauce i nanotech-

nologii; 

o opisać zasadę działania podstawowych metod badawczych stosowanych w na-

nonauce i nanotechnologii: spektroskopii fotoelektronów, skaningowej mikro-

skopii tunelowej, mikroskopii sił atomowych. 

2. wykształcą umiejętności, dzięki którym: 

o wskazują metody badawcze umożliwiające poznawanie składu chemicznego i 

struktury materii w nanoskali; 

o rozpoznają metody spektroskopowe oraz mikroskopowe (STM, AFM); 

3. demonstrują postawy: 

o otwartości na różnorodność świata otaczającego; 

o świadomości wszechobecności rozwiązań nanotechnologicznych w życiu co-

dziennych; 

o świadomości konieczności prowadzenia badań w tematyce nanonauki i nano-

technologii. 
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Do opisu poziomu wiadomości i działań oraz umiejętności i kompetencji społecznych (po-

staw) wykorzystano zbiór czasowników operacyjnych użytych w podstawie programowej 

nauczania fizyki na II etapie edukacyjnym 
vii

. 

Poziom realizacji założonych osiągnieć uczestników zostanie określony z wykorzystaniem 

procedur i narzędzi opisanych w części 7. Projekt ewaluacji działań. 
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7. Projekt ewaluacji działań 

Ewaluacji skuteczności działań edukacyjnych, na które składa się wykład pn. „Wprowadzenie 

do nanonauki i nanotechnologii” będzie prowadzona na bieżąco z wykorzystaniem ankiety 

ewaluacyjnej (za pośrednictwem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz 

sprawozdań merytorycznych przygotowywanych przez trenerów po przeprowadzeniu bloku 

zajęć. Planuje się przeprowadzenie ankiety w formie elektronicznej przed rozpoczęciem dzia-

łań oraz po ich zakończeniu w celu określenia czy i w jakim zakresie nastąpił przyrost  kom-

petencji uczestników działań w ramach „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”. 

Każda z ankiet będzie zawierała 9 pytań, na które złoży się: 

 5 pytań zamkniętych (sprawdzających wybrane aspekty wiedzy), 

 3 pytania deklaratywne (odwołujące się do umiejętności uczniów), 

 1 pytanie otwarte. 

 

Na zakończenie przedsięwzięcia przygotowane zostanie sprawozdanie zbiorcze z realizacji 

wszystkich bloków zajęć edukacyjnych oraz raport ilustrujący zakres zmian kompetencji 

uczestników. 

 

Ankietę ewaluacyjną oraz wzór sprawozdania merytorycznego trenera znajduje się w części 

8. Załączniki. 
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8. Załączniki 

8.1. Ankieta ewaluacyjna – przed blokiem zajęć 

Drogi Uczestniku! Niniejsza ankieta służy określeniu poziomu Twoich kompetencji w zakresie nano-

nauki, dlatego zależy nam na szczerych odpowiedziach. W pytaniach 1 – 5 prosimy o wskazanie jed-

nej odpowiedź, w pytaniach 6 – 8 o zaznaczenie kółkiem jednej z cyfr 1 – 5, wskazującej w jakim 

stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem. Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie cyfr: 

 

5 – zdecydowanie 

zgadzam się 

4 – zgadzam 

się 

3 – nie mam 

zdania 

2 – nie zgadzam 

się 

1 – zdecydowanie nie 

zgadzam się 

 

 

 

 

 

W pytaniu 9 prosimy o odpowiedź w formie zdań i opinii. 

 

Dziękujemy za współpracę. 

PYTANIA ZAMKNIĘT 

1. Jakiego rzędu są obiekty, którymi zajmuje się nanonauka 

i nanotechnologia? 
10

-1 
10

-5
 10

-9
 10

-13
 

2. Ile podstawowych układów nanostrukturalnych wyróż-

niamy w nanotechnologii? 
1 2 3 5 

3. Kto jako pierwszy wprowadził pojęcie nanotechnologii? Newton Taniguchi Born Drexler 

4. Który z przykładów nie jest związany z nanostrukturą 

wytwarzaną przez człowieka? 
kielich 

Likurga 

stal dama-

sceńska 
nitirol gekon 

5. Który skrót odpowiada nazwie mikroskopu umożliwiają-

cego obserwację nanostruktur? 
FAM AFM MAT TFM 

PYTANIA DEKLARATYWNE 

6. Uważam, że sporo wiem o nanonauce i nanotechnologii.  5 4 3 2 1 

7. Potrafię wskazać przykłady nanotechnologii w otaczają-

cym nas świecie. 
5 4 3 2 1 

8. Jestem zainteresowana(-ny) przedmiotami przyrodni-

czymi. 
5 4 3 2 1 

PYTANIE OTWARTE 

9. Napisz, jakie masz oczekiwania związane z udziałem w przedsięwzięciu pn. „NanoDay – dzień z 

nanonauką i nanotechnologią” (np. o czym chciał(a)byś się dowiedzieć, jakie umiejętności 

chciał(a)byś zdobyć) 
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8.2. Ankieta ewaluacyjna – po bloku zajęć 

Drogi Uczestniku! Niniejsza ankieta służy określeniu poziomu Twoich kompetencji w zakresie nano-

nauki, dlatego zależy nam na szczerych odpowiedziach. W pytaniach 1 – 5 prosimy o wskazanie jed-

nej odpowiedź, w pytaniach 6 – 8 o zaznaczenie kółkiem jednej z cyfr 1 – 5, wskazującej w jakim 

stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem. Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie cyfr: 

 

5 – zdecydowanie 

zgadzam się 

4 – zgadzam 

się 

3 – nie mam 

zdania 

2 – nie zgadzam 

się 

1 – zdecydowanie nie 

zgadzam się 

 

 

 

 

 

W pytaniu 9 prosimy o odpowiedź w formie zdań i opinii. 

 

Dziękujemy za współpracę. 

PYTANIA ZAMKNIĘT 

1. Jakiego rzędu są obiekty, którymi zajmuje się nanonauka 

i nanotechnologia? 
10

-1 
10

-5
 10

-9
 10

-13
 

2. Ile podstawowych układów nanostrukturalnych wyróż-

niamy w nanotechnologii? 
1 2 3 5 

3. Kto jako pierwszy wprowadził pojęcie nanotechnologii? Newton Taniguchi Born Drexler 

4. Który z przykładów nie jest związany z nanostrukturą 

wytwarzaną przez człowieka? 
kielich 

Likurga 

stal dama-

sceńska 
nitirol gekon 

5. Który skrót odpowiada nazwie mikroskopu umożliwiają-

cego obserwację nanostruktur? 
FAM AFM MAT TFM 

PYTANIA DEKLARATYWNE 

6. Uważam, że sporo wiem o nanonauce i nanotechnologii.  5 4 3 2 1 

7. Potrafię wskazać przykłady nanotechnologii w otaczają-

cym nas świecie. 
5 4 3 2 1 

8. Moje zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi 

zwiększyło się po zajęciach pn. „NanoDay – dzień z na-

nonauką i nanotechnologią”. 

5 4 3 2 1 

PYTANIE OTWARTE 

9. Napisz, czy zajęcia pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”  spełniły Twoje ocze-

kiwania związane z udziałem w przedsięwzięciu i uzasadnij odpowiedź. 
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8.3. Wzór sprawozdania merytorycznego trenera 

Miejsce, data 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne trenera 

 

 

 

Imię i nazwisko trenera 

Nazwa i charakter prowadzonych zajęcia 

 

W dniu (data) w godzinach (od – do) przeprowadziłam/-em w (nazwa szkoły) w.w. zajęcia 

związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”, 

w których uczestniczyło (ile) uczniów (x – dziewcząt, y – chłopców oraz z – osób z niepełno-

sprawnością).  

Zajęcia przebiegły bez przeszkód zgodnie z programem (nazwa programu) i pozwolił na rea-

lizację założonych celów edukacyjnych. 

Podczas zajęć (krótki opis przeprowadzonych działań i ich efektów).  

Lista obecności na zajęciach stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

 

 

(podpis trenera) 

(podpis Kierownika Projektu) 
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8.4. Slajdy wykładu
viii

 

 
Rys. 1 Slajd tytułowy. 

 

 
Rys.2 Slajd pn. „Nanotechnologia”. 
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Rys. 3 Slajd pn. „Skale wielkości”. 

 

 

Rys. 4 Slajd pn. „Nanostruktury”. 
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Rys. 5 Slajd pn. „Powierzchnia vs.objętość”. 

 

 

Rys. 6 Slajd pn. „Dlaczego wymiar jest istotny”. 
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Rys. 7 Slajd pn. „Jak stara jest nanotechnologia - stal damasceńska”. 

 

Rys. 8 Slajd pn. „Jak stara jest nanotechnologia – stal damasceńska 2”. 
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Rys. 9 Slajd pn. „Jak stara jest nanotechnologia ”. 

 

Rys. 10 Slajd pn. „Jak to się zaczęło”. 
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Rys. 11 Slajd pn. „Wyzwania Feynmana - nanoBiblia”. 

 

Rys. 12 Slajd pn. „Wyzwania Feynmana - nanosilnik”. 
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Rys. 13 Slajd pn. „Wyzwania Feynmana”. 

 

Rys. 14 Slajd pn. „Taniguchi i Drexler”. 
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Rys. 15 Slajd pn. „Wizja nanotechnologii”. 

 

Rys. 16 Slajd pn. „Design and Analysis”. 
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Rys. 17 Slajd pn. „Powierzchnie hydrofobowe”. 

 

Rys. 18 Slajd pn. „Katalizatory”. 

 

 

 



  

 

 

 

 

24 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Rys. 19 Slajd pn. „Katalizatory 2”. 

 

Rys. 20 Slajd pn. „Współczesna elektronika”. 
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Rys. 21 Slajd pn. „Współczesna elektronika 2”. 

 

Rys. 22 Slajd pn. „Właściwości elektryczne w skali nano”. 
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Rys. 23 Slajd pn. „Właściwości elektryczne w skali nano 2”. 

 

Rys. 24 Slajd pn. „Nanozastosowania - światło”. 
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Rys. 25 Slajd pn. „Nanoczastki a diody LED”. 

 

Rys. 26 Slajd pn. „Modyfikacja szerokości przerwy energetycznej”. 
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Rys. 27 Slajd pn. „Zapis magnetyczny”. 

 

Rys. 28 Slajd pn. „Właściwości magnetyczne w skali nano”. 
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Rys. 29 Slajd pn. „Właściwości mechaniczne w skali nano”. 

 

Rys. 30 Slajd pn. „Narzędzia nanotechnologii - spektroskopia”. 

 



  

 

 

 

 

30 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Rys. 31 Slajd pn. „Narzędzia nanotechnologii – spektroskopia2”. 

 

 

Rys. 32 Slajd pn. „Narzędzia nanotechnologii – spektroskopia3”. 
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Rys. 33 Slajd pn. „Przykładowe widma XPS”. 

 

 

Rys. 34 Slajd pn. „Mikroskopia skaningowa”. 
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Rys. 35 Slajd pn. „Prąd tunelowy”. 

 

 

Rys. 36 Slajd pn. „Skaner piezoelektryczny”. 
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Rys. 37 Slajd pn. „Ostrze mikroskopu”. 

 

 

Rys. 38 Slajd pn. „Praca ze stała wysokością ostrza”. 
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Rys. 39 Slajd pn. „Praca ze stałym prądem”. 

 

 

Rys. 40 Slajd pn. „Przykłady obrazów STM”. 
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Rys. 41 Slajd pn. „Przykłady obrazów STM” 

 

Rys. 42 Slajd pn. „Mikroskop AFM”. 
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Rys. 43 Slajd pn. „Tryby pracy AFM”. 

 

 

Rys. 44 Slajd pn. „Pomiar odchylenia dźwigni”. 
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Rys. 45 Slajd pn. „Budowa ostrza”. 

 

 

Rys. 46 Slajd pn. „Tryby pracy - porównanie”. 
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Rys. 47 Slajd pn. „Przykłady obrazów AFM”. 

 

 

Rys. 48 Slajd pn. „Nanotechnologia i nanonauka”. 
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Rys. 49 Slajd pn. „Gdzie jesteśmy?”. 

 

 

Rys. 50 Slajd pn. „Nanoliteratura”. 
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Rys. 51 Slajd końcowy. 

 

 

 

Rys. 52 Źródła rysunków. 
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Rys. 53 Źródła rysunków. 

 

Rys. 54 Źródła rysunków. 
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8.5. Wykaz źródeł ilustracji zawartych w prezentacji 

Slajd 1  

Grafen darmowe z pixabay.com  

Nanosilnik http://www.pgscience.com/home/where_do_i_fit/modeling_simulation_15.html 

cz. Krwinka z nanorobotem http://spectechinfo.com/nanotechnologia-skad-przychodzi-

jakajest-dokad-zmierza/ 

Slajd 3  
Wszystkie rysunki darmowe z pixabay.com  

Slajd 4  

Autorski  

Slajd 5  

Dzielenie zmniejszanie objętości http://www.trynano.org/nanomaterials/nanoparticles 

Drugi - autroski  

Slajd 7  

Ostrze za stali damasceńskiej 

http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/07g_Nanoacelok/index.htm 

Nanorurki darmowe z pixabay.com  

Slajd 8  

Stal damasceńska https://www.dictum.com/en/steel-cca/ 

Slajd 9  

Witraże darmowe z pixabay.com  

Kielich Likurga https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/kielich-likurga/ 

3 zdjęcia nanocząstek 

https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/stronachemia/14334/files/nano_lab4.pdf 

 Slajd 10  

Feynman https://naukas.com/2018/08/03/avances-limites-y-problemas-de-la-nanotecnologia/ 

Slajd 11  

Nanobiblia 2 obrazki https://www.popsci.com/article/2007-12/nanotech-squeezes-

biblepinhead 

Slajd 12  

Nanosilnik https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3569743/World-s-tiniest-

nanoengine-powered-LIGHT-Ant-device-small-one-day-enter-living-cells-fight-disease.html 

 Slajd 13  

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3569743/World-s-tiniest-nano-

enginepowered-LIGHT-Ant-device-small-one-day-enter-living-cells-fight-disease.html 

 Slajd 14  

Taniguchi, Drexler https://introtonanotechnology.weebly.com/history-ofnanotechnology.html 

 Książka https://openlibrary.org/books/OL2543621M/Engines_of_creation 

 Slajd 15  

Obrazki są kadrami z filmu „Nano factory” 

https://www.youtube.com/watch?v=y9XvBbZOsIU 

Slajd 17 

 Kropla na pow. hydrofob. https://www.focus.pl/artykul/nanotechnologia-brudu-sie-nie-boi 

 Burj Khalifa https://travelbadgers.com/turnuri-din-lumea-intreaga-2/ 

 Paznokcie https://shadesofblonde.de/edler-fliedertraum-manhattan-lotus-effect-

33gsilberlilaflieder-821 

http://www.pgscience.com/home/where_do_i_fit/modeling_simulation_15.html
http://spectechinfo.com/nanotechnologia-skad-przychodzi-jakajest-dokad-zmierza/
http://spectechinfo.com/nanotechnologia-skad-przychodzi-jakajest-dokad-zmierza/
http://www.trynano.org/nanomaterials/nanoparticles
http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/07g_Nanoacelok/index.htm
https://www.dictum.com/en/steel-cca/
https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/kielich-likurga/
https://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/stronachemia/14334/files/nano_lab4.pdf
https://naukas.com/2018/08/03/avances-limites-y-problemas-de-la-nanotecnologia/
https://www.popsci.com/article/2007-12/nanotech-squeezes-biblepinhead
https://www.popsci.com/article/2007-12/nanotech-squeezes-biblepinhead
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3569743/World-s-tiniest-nanoengine-powered-LIGHT-Ant-device-small-one-day-enter-living-cells-fight-disease.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3569743/World-s-tiniest-nanoengine-powered-LIGHT-Ant-device-small-one-day-enter-living-cells-fight-disease.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3569743/World-s-tiniest-nano-enginepowered-LIGHT-Ant-device-small-one-day-enter-living-cells-fight-disease.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3569743/World-s-tiniest-nano-enginepowered-LIGHT-Ant-device-small-one-day-enter-living-cells-fight-disease.html
https://introtonanotechnology.weebly.com/history-ofnanotechnology.html
https://openlibrary.org/books/OL2543621M/Engines_of_creation
https://www.youtube.com/watch?v=y9XvBbZOsIU
https://www.focus.pl/artykul/nanotechnologia-brudu-sie-nie-boi
https://travelbadgers.com/turnuri-din-lumea-intreaga-2/
https://shadesofblonde.de/edler-fliedertraum-manhattan-lotus-effect-33gsilberlilaflieder-821
https://shadesofblonde.de/edler-fliedertraum-manhattan-lotus-effect-33gsilberlilaflieder-821
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 Spray hydrofob. http://amp.szczecin.pl/spraye/neverwet-rust-oleum-spray-hydrofobowy/ 

 https://www.groupon.com/deals/comfort-shoe-shoe-repair-1 

 Sikanie https://www.sciencealert.com/a-german-city-is-using-hydrophobic-paint-to-

splashpublic-urinators-with-their-own-pee 

Slajd 18 

Schemat katalizatora https://www.dpf.mielec.pl/katalizatory/ 

Kataliza gif https://www.ahiva.info/Gifs-Animados/Ciencias-

yTecnologia/Moleculas.asp?Page=1 

Slajd 19  

Kataliza schemat https://phys.org/news/2016-08-scientists-puzzle-gaseous-

carbondioxide.html 

Pozostałe z pracy, która jest cytowana na slajdzie 

http://www.ecf.utoronto.ca/~singhc17/papers_pdf/Sun16_ncomm_Ozin_ncSi_CO2_reduction 

.pdf 

Slajd 20  
Procesor środek 

https://cs.calvin.edu/activities/books/rit/chapter2/design/hardware/cpu/images/pentium4.jpg 

 Wafel krzemu https://www.anandtech.com/show/9723/amd-to-spinoff-backend-

testingassembly-into-joint-venture-for-371-million 

 Film https://youtu.be/Fxv3JoS1uY8 

Slajd 21  

Transistor innovations 

https://twojepc.pl/artykuly.php?id=test_recenzja_ivy_bridge_i7_3770_k_podkrecanie 

 Tranzystor 

http://prod.danawa.com/info/?pcode=136184&cate1=0&cate2=0&cate3=0&cate4=0 

 Prawo Moora https://cielotech.wordpress.com/2016/06/10/moores-law/chart-of-moores-law/ 

Slajd 22  

Grafen http://www.robertdee.pl/grafen-skuteczny-w-walce-z-rakiem/ 

Grafenowy wyświetlacz https://wiadomosci.dziennik.pl/nauka/artykuly/446215,co-moze-i-

coto-jest-grafen-leczenie-raka-konstruowanie-telefonow.html 

 Grafit http://www.hk.net.pl/grafen/historia-grafenu.html 

Grafen (elektrony) https://www.chip.pl/2013/11/grafen-cudowny-material-bez-tajemnic/ 

Slajd 23  

Wszystkie rys. z pracy, która jest cytowana na slajdzie. 

Slajd 24  

Cree LED https://pl.rs-online.com/web/p/products/7570607?cm_mmc=PL-PLA-DS3A-_- 

google-_-CSS_PL_PL_All-_-All-_-

PRO-

DUCT_GROUP&matchtype=&pla293946777986&gclid=Cj0KCQjwjOrtBRCcARIsAEq4rW

4bUAEyA6A_mfcud8dhG4axu6B 

ZiQJO2rnmvrvR1RSVUocRvVlblZ0aAmq7EALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 Schemat powstawania światła białego w LEDach - rysunek autorski 

Slajd 25  

Całość http://www.nanocotechnologies.com/media/press-releases/material-

matterscommercial-volumes-quantum-dots-controlled-nanoscale-synthesis 

Slajd 26  

Budowa nanoczastek https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/nl303109r 

Znormalizowana fluorescencja https://www.researchgate.net/figure/A-Size-

de-

http://amp.szczecin.pl/spraye/neverwet-rust-oleum-spray-hydrofobowy/
https://www.groupon.com/deals/comfort-shoe-shoe-repair-1
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pendentfluorescence-spectra-of-quantum-dots-and-B-different-relative_fig1_318020843 

Slajd 27 

Budowa dysku http://www.bartoszewski.pr.radom.pl/pod_archkomp/archkomp(pd)_7.pdf 

Zapis wzdłużny/prostopadły https://www.chip.pl/2005/09/nie-wzdluz-tylko-prostopadle/ 

Obraz mikroskop. https://present5.com/zondovaya-mikroskopiya-nanostruktur-

relefpoverxnosti-poluchennyj-szm/ 

Slajd 28  

Cząstki ferrofluidu – źródło własne  

Nanofluid rzeźba http://drugie-masla.ru/magnetic-liquid/ 

Nanofluid https://www.bbc.com/portuguese/geral-49053566 

Schemat wykorzystywania cieczy ferromagnetycznej jako uszczelniacza 

https://snauka.pl/magnetyczne-materiay.html 

Amortyzator https://autokult.pl/7501,amortyzatory-o-zmiennej-charakterystyce-magneride 

Slajd 29  

Schemat przemiany martenzyt austenit 2x 

https://www.wikiwand.com/pl/Przemiana_martenzytyczna 

 https://www.mechlectures.com/tag/basics/page/6/ 

Slajd 30 

Einstein 

http://www.physics.umd.edu/courses/Phys420/Spring2002/Parra_Spring2002/HTMPages/wh

oswho.htm 

Siegbahna http://physics-exercise.blogspot.com/2010/01/kai-

siegbahn.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Lear

nMoreAboutPhysics+%28Learn+More+About+Physics%29 

ESCA https://www.scientaomicron.com/en/products/nanoesca-/instrument-concept 

Slajd 31 

Fotoefekt https://www.slideshare.net/AkramKothwalSyed/02-x-ray-production-and-its-

interaction-with-matter 

Slajd 32 

Schemat  - rozprawa doktorska B. Strzelczyk IFD UWr 

Zdjęcia z IFD UWr 

Slajd 33 

Przykładowe widma XPS – dr Karolina Idczak IFD UWr 

Slajd 34 

Binning https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1986/binnig/biographical/ 

Rohrer https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1986/rohrer/biographical/ 

Slajd 35 

Podłoże-ostrze http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf 

Tunelowanie elktronu https://www2.fkf.mpg.de/ga/research/stmtutor/stmtheo.html 

Wykres I od d  http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf 

Slajd 36 

Skanowanie powierzchni 

http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf 

Zasada działania piezo https://www.slideserve.com/dallon/stm-s-canning-t-unneling-m-

icroscopy-skaningowa-mikroskopia-tunelowa 

Skaner rurkowy 1 http://users.skynet.be/andystrappazzon/memoires/chap3.html 

Skaner rurkowy 2 http://in.iphy.ac.cn/upload/1605/201605181557123695.pdf 

Tripod scanner https://slideplayer.org/slide/880087/ 

https://www.researchgate.net/figure/A-Size-dependentfluorescence-spectra-of-quantum-dots-and-B-different-relative_fig1_318020843
http://www.bartoszewski.pr.radom.pl/pod_archkomp/archkomp(pd)_7.pdf
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http://drugie-masla.ru/magnetic-liquid/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-49053566
https://snauka.pl/magnetyczne-materiay.html
https://autokult.pl/7501,amortyzatory-o-zmiennej-charakterystyce-magneride
https://www.wikiwand.com/pl/Przemiana_martenzytyczna
https://www.mechlectures.com/tag/basics/page/6/
http://www.physics.umd.edu/courses/Phys420/Spring2002/Parra_Spring2002/HTMPages/whoswho.htm
http://www.physics.umd.edu/courses/Phys420/Spring2002/Parra_Spring2002/HTMPages/whoswho.htm
http://physics-exercise.blogspot.com/2010/01/kai-siegbahn.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LearnMoreAboutPhysics+%28Learn+More+About+Physics%29
http://physics-exercise.blogspot.com/2010/01/kai-siegbahn.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LearnMoreAboutPhysics+%28Learn+More+About+Physics%29
http://physics-exercise.blogspot.com/2010/01/kai-siegbahn.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LearnMoreAboutPhysics+%28Learn+More+About+Physics%29
https://www.scientaomicron.com/en/products/nanoesca-/instrument-concept
https://www.slideshare.net/AkramKothwalSyed/02-x-ray-production-and-its-interaction-with-matter
https://www.slideshare.net/AkramKothwalSyed/02-x-ray-production-and-its-interaction-with-matter
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1986/binnig/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1986/rohrer/biographical/
http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf
https://www2.fkf.mpg.de/ga/research/stmtutor/stmtheo.html
http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf
http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf
https://www.slideserve.com/dallon/stm-s-canning-t-unneling-m-icroscopy-skaningowa-mikroskopia-tunelowa
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Slajd 37 

Ostrze schemat http://www.physics.louisville.edu/public/faculty/stm/ABOUTSTM.html 

Elektrychemiczne trawienie schemat http://www.physics.wayne.edu/~nadgorny/techn1.html 

3 zdjęcia ostrzy http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf 

Slajd 38  

Stała wysokość http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf 

Stała wysokość 2 https://www.slideserve.com/louis/in-the-name-of-allah 

Slajd 39 

Stały prąd http://korek.uci.agh.edu.pl/dydaktyka/fizykapowierzchni/6%20STM.pdf 

Stały prąd 2 https://www.slideserve.com/louis/in-the-name-of-allah 

Slajd 40 

Artur Trembułowicz, Gert Ehrlich, Grażyna Antczak,Surface diffusion of gold on quasihex-

agonal-reconstructed Au(100) ,Physical Review B 84 (2011) 245445-1-5 

Agata Sabik, Piotr Mazur, Franciszek Gołek, Artur Trembułowicz, and Grażyna Antczak 

,Phthalocyanine arrangements on Ag(100): From pure overlayers of CoPc and F16CuPc to 

bimolecular heterostructure ,Journal of Chemical Physics 149 (2018) 144702 

Slajd 41 

Zbigniew Szczudło, Artur Trembułowicz, Antoni Ciszewski,Hf dissolution and surface alloy 

formation in Hf/W(011) adsorption system,Journal of Physics: Conference Series , (XIII In-

ternational Seminar on Physics and Chemistry of Solids) 79 (2007) 1-6 

Artur Trembułowicz, Leszek Jurczyszyn, Zbigniew Szczudło, Antoni Ciszewski,Ordered sur-

face-alloys formation in the Hf/W(1 0 0) adsorption system ,Journal of Alloys and Com-

pounds 554 (2013) 246-253 

Slajd 42 

Dźwignia AFM https://www.slideserve.com/dallon/stm-s-canning-t-unneling-m-icroscopy-

skaningowa-mikroskopia-tunelowa 

Slajd 43 

Oba wykresy https://www.slideserve.com/dallon/stm-s-canning-t-unneling-m-icroscopy-

skaningowa-mikroskopia-tunelowa 

Slajd 44 

Pomiar odchylenia belki https://slideplayer.pl/slide/2995703/ 

Slajd 45 

Dwa slajdy z prezentacji http://physics.uwb.edu.pl/zfmag/pdf/Prezentacja-SPM-otwarcie-lab-

internet.pdf 

Proces prefabrykacji ostrza https://slideplayer.org/slide/880087/ 

Slajd 46 

https://www.researchgate.net/figure/Contact-vs-tapping-mode-for-Si-100-42_fig7_317166761 

Slajd 47 

M. Jastrzębska, B. Barwiński, I. Mróz, A. Turek, J. Zalewska-Rejdak, B. Cwalina ,Atomic 

force microscopy investigation of chemically stabilized pericardium tissue ,Eur. Phys. J. E 16 

(2005) 381-388 

I. Mróz et al., Engineering of Biomaterials, 47-53 (2005) 116 

Slajd 48 

Nanosilnik http://pages.erau.edu/~andrewsa/Conclusion.html 

Slajd 49 

https://www.researchgate.net/publication/200004402_Nanotechnology_and_the_need_for_ris 

k_governance 
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Slajd 50  

https://www.amazon.in/Nanoscience-Engineering-Chemistry-

MedicineTechnology/dp/366251866X https://www.amazon.com/Principles-Nanotechnology-

Molecular-Based-CondensedSystems/dp/9812562052  

https://www.amazon.com/Nanoscience-Nanotechnologies-Nanophysics-

ClaireDupas/dp/3540286160  

https://www.amazon.com/Nanostructures-Nanomaterials-Synthesis-

PropertiesApplications/dp/1860944809 
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https://www.amazon.com/Nanostructures-Nanomaterials-Synthesis-PropertiesApplications/dp/1860944809


  

 

 

 

 

47 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

9. Bibliografia 

                                                 
i
 Wniosek o dofinasowanie projektu „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią, Pro-

gram operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, POWR.03.01.00-00-T154/18 

ii
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopusz-

czania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania 

oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Dz.U. 2009 nr 89 poz. 730 

iii
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie pod-

stawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 

branżowej szkoły II stopnia, Dz.U. 2018 poz. 467 

iv
 NANOTECHNOLOGIES: Principles, Applications, Implications and Hands-on Activities, 

A compendium for educators, EUROPEAN COMMISSION 2013 

v
 Red. Anna Gocławska, Ewaluacja zewnętrzna, Poradnik wizytatora, ORE 2015 

vi
 ZALECENIE RADY w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 

życie, Data publikacji 17 stycznia 2018 

vii
 T. Greczyło, E. Dębowska, Czasowniki operacyjne używane przy formułowaniu wymagań 

szczegółowych w podstawie programowej fizyki na II etapie edukacyjnym, Foton 135 

viii
 Źródła lustracji wykorzystanych w prezentacji zawiera załącznik 8.4  


