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Lekcje 

 

Podstawówka 4-6 

Nr Temat i link do 
opisu 

Link do wydarzenia 

624 Czy żywność żyje, 
jakie 
mikroorganizmy 
zawiera? 

https://www.youtube.com/watch?v=kc78QlD1A78 

625 Smaki i zapachy 
żywności 

https://www.youtube.com/watch?v=rvLPv20dE2M&feature=youtu.be 

629 Czy turbulencje są 
niebezpieczne?  

https://www.youtube.com/watch?v=LS3-8KRiJME&feature=youtu.be 

632 „Światło w 
naukach, pomoc w 
karności”, czyli 
oświecenie w 
Szkole Rycerskiej  

https://www.youtube.com/watch?v=xKgS18ar2rQ 

 

Podstawówka 7-8 

 

Nr Temat i link do 
opisu 

Link do wydarzenia 

647 Nie tylko jajko ma 
białko (wirusy też) 

https://www.youtube.com/watch?list=PLl2NbGLVBUXl_bK13Bag2JnX
vgebJp3T2&v=PtmudNfsp9Y 

658 Nasze 
(nie)codzienne 
minerały – Kalcyt 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/6191700389
31574/ 

661 Ciała stałe, ciecze, 
gazy i to, co 
pomiędzy nimi 

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

663 Lasery: muzyka 
światła 

https://www.youtube.com/watch?v=jqYH7Bfla9I 

666 Czy turbulencje są 
niebezpieczne?  

https://www.youtube.com/watch?v=LS3-8KRiJME&feature=youtu.be 

669 Czy wulkan 
wybuchnie na 
Dolnym Śląsku? 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/2790791164
16974/ 

676 Władysław 
Łokietek na tle 
rodzinnego 
otoczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=EHrjtN-wY-U&feature=youtu.be 

677 „Światło w https://www.youtube.com/watch?v=xKgS18ar2rQ 

https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-zywnosc-zyje-jakie-mikroorganizmy-zawiera
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-zywnosc-zyje-jakie-mikroorganizmy-zawiera
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-zywnosc-zyje-jakie-mikroorganizmy-zawiera
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-zywnosc-zyje-jakie-mikroorganizmy-zawiera
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/smaki-i-zapachy-zywnosci-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/smaki-i-zapachy-zywnosci-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-turbulencje-sa-niebezpieczne-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-turbulencje-sa-niebezpieczne-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nie-tylko-jajko-ma-bialko-wirusy-tez
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nie-tylko-jajko-ma-bialko-wirusy-tez
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nasze-niecodzienne-mineraly-kalcyt
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nasze-niecodzienne-mineraly-kalcyt
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nasze-niecodzienne-mineraly-kalcyt
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/ciala-stale-ciecze-gazy-i-co-pomiedzy-nimi-3
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/ciala-stale-ciecze-gazy-i-co-pomiedzy-nimi-3
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/ciala-stale-ciecze-gazy-i-co-pomiedzy-nimi-3
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/lasery-muzyka-swiatla
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/lasery-muzyka-swiatla
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-turbulencje-sa-niebezpieczne-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-turbulencje-sa-niebezpieczne-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-wulkan-wybuchnie-na-dolnym-slasku-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-wulkan-wybuchnie-na-dolnym-slasku-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-wulkan-wybuchnie-na-dolnym-slasku-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wladyslaw-lokietek-na-tle-rodzinnego-otoczenia
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wladyslaw-lokietek-na-tle-rodzinnego-otoczenia
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wladyslaw-lokietek-na-tle-rodzinnego-otoczenia
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wladyslaw-lokietek-na-tle-rodzinnego-otoczenia
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej-0


naukach, pomoc w 
karności”, czyli 
oświecenie w 
Szkole Rycerskiej  

678 Janek Bytnar 
„Rudy” – bohater 
pokolenia 

https://www.youtube.com/watch?v=zN4HrEI6Ixs&feature=youtu.be 

679 Przydatne strony i 
aplikacje 

https://www.youtube.com/watch?v=7stHDYa89kw&feature=youtu.b
e 

681 Hasła - jak z nimi 
żyć i nie zwariować 

https://www.youtube.com/watch?v=6U6EHfnfBHg&feature=youtu.b
e 

685 Bizmutowe – 
kolorowe 
(minerały) 

https://www.facebook.com/Katedra-Geochemii-Mineralogii-i-
Petrologii-Wydzia%C5%82-Geologii-
2073567962929537/videos/1018751111913066/?extid=3IthwMh2Ljb0
IdW4 

686 geo.weekend.go, 
cz. 1: piasek, 
kamienie;  

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/2812226329
30741/ 

687 geo.weekend.go, 
cz. 2: rzeki, źródła 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/2792907700
91211/ 

688 geo.weekend.go, 
cz. 3: mokradła a 
także... 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/3285060981
45115/ 

689 Geologia na 
banknotach, cz. 1: 
erozja górska, 
ostańce 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/6532347752
54579/ 

690 Geologia na 
banknotach, cz. 2: 
doliny rzek, 
wodospady, morze 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/5795712029
36437/ 

691 Geologia na 
banknotach, cz. 3: 
lodowce, jaskinie, 
wulkany, gejzery 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/7022902739
32233/ 

692 Gips w krajobrazie https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/2794873966
62780/ 

693 Jak woda zjada 
skały wapienne 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/2278209618
65342/ 

694 Nasze 
(nie)codzienne 
minerały – Kalcyt 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/6191700389
31574/ 

695 Niekredowe skały 
kredowe 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/2619771498
239894/ 

696 Srebro 
dolnośląskie 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/5635126943
65859/ 

697 Uroda wody 
(niepłynącej), 
ChPK, wycieczka 1 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/1513710605
493644/ 

698 Uroda wody https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/3412459336

https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/swiatlo-w-naukach-pomoc-w-karnosci-czyli-oswiecenie-w-szkole-rycerskiej-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/janek-bytnar-rudy-bohater-pokolenia
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/janek-bytnar-rudy-bohater-pokolenia
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/janek-bytnar-rudy-bohater-pokolenia
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https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/przydatne-strony-i-aplikacje
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/hasla-jak-z-nimi-zyc-i-nie-zwariowac
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/hasla-jak-z-nimi-zyc-i-nie-zwariowac
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https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/bizmutowe-kolorowe-mineraly
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/bizmutowe-kolorowe-mineraly
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geoweekendgo-cz-1-piasek-kamienie
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geoweekendgo-cz-1-piasek-kamienie
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geoweekendgo-cz-1-piasek-kamienie
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geoweekendgo-cz-2-rzeki-zrodla-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geoweekendgo-cz-2-rzeki-zrodla-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geoweekendgo-cz-3-mokradla-takze
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geoweekendgo-cz-3-mokradla-takze
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https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-1-erozja-gorska-ostance
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-1-erozja-gorska-ostance
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-1-erozja-gorska-ostance
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https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-2-doliny-rzek-wodospady-morze
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-3-lodowce-jaskinie-wulkany-gejzery-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-3-lodowce-jaskinie-wulkany-gejzery-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-3-lodowce-jaskinie-wulkany-gejzery-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/geologia-na-banknotach-cz-3-lodowce-jaskinie-wulkany-gejzery-0
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https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/jak-woda-zjada-skaly-wapienne-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/jak-woda-zjada-skaly-wapienne-0
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https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nasze-niecodzienne-mineraly-kalcyt-1
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https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/niekredowe-skaly-kredowe
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/niekredowe-skaly-kredowe
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/srebro-dolnoslaskie
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/srebro-dolnoslaskie
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uroda-wody-nieplynacej-chpk-wycieczka-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uroda-wody-nieplynacej-chpk-wycieczka-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uroda-wody-nieplynacej-chpk-wycieczka-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uroda-wody-plynacej-i-chpk-wycieczka-2-0


(płynącej i...), 
ChPK, wycieczka 2 

85087/ 

699 Złoto rodzime w 
pegmatytach 
karkonoskich 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/5492578157
46208/ 

 

Szkoła Średnia 

Nr Temat i link do opisu Link do wydarzenia 

730 Układ hormonalny – od 
teorii do praktyki 

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

731 Profilaktyka chorób 
nowotworowych 

https://www.youtube.com/watch?v=8k9oCxo0b1U 

732 Jak „zobaczyć” geny 
plazmidowe u bakterii 
mlekowych? 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uw6KL9oIEg&feature=yo
utu.be 

733 Czym są plazmidy i jaką 
rolę odgrywają u 
bakterii? 

https://www.youtube.com/watch?v=SDKuJKl2Ob4&feature=yo
utu.be 

740 Po co biologowi 
fizykochemia, czyli jak 
fizyk i chemik patrzą na 
życie 

https://www.youtube.com/watch?v=hLs3MSlmhpU&feature=y
outu.be 

762 Czy allanit to allanit?  https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/12443
65185908507/ 

763 Czy wulkan wybuchnie 
na Dolnym Śląsku? 

https://www.facebook.com/2073567962929537/videos/27907
9116416974/ 

755 Egzamin z dojrzałości – 
matura na Pawiaku (1940 
r.) 

https://www.youtube.com/watch?v=-i-
cbaj0cZQ&feature=youtu.be 

776 „Wasserzupki”, „żabki”, 
„rozwałki” – okupacyjny 
dzień powszedni Pawiaka  

https://www.youtube.com/watch?v=JfyaksiZEMs&feature=you
tu.be 

777 Elżbieta Krajewska – 
„Mała Święta” 

https://www.youtube.com/watch?v=2RdoRxGXW1k&feature=y
outu.be 

778 Tajemnice Warszawskiej 
Cytadeli 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hh4bpIj8AE&feature=yo
utu.be 

781 Techniki 3D - 
zastosowanie w technice 

https://www.facebook.com/448312361857857/videos/254049
312524733/?__so__=channel_tab&__rv__=latest_videos_card 

783 Średniowieczna tradycja 
wizji sennych w Pieśni 
Ognia i Lodu George’a R. 
R. Martina 

https://youtu.be/mDSJD57zMkU 

784 Nowe media – nowa 
powieść? 

https://youtu.be/tB95-jXigg4 

785 Fonologia dialektów 
języka angielskiego 

https://youtu.be/Cv2LycFNDXw 

787 Grzeczność w 
komunikacji 

https://youtu.be/hdCXap2QXCo 

https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uroda-wody-plynacej-i-chpk-wycieczka-2-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uroda-wody-plynacej-i-chpk-wycieczka-2-0
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/zloto-rodzime-w-pegmatytach-karkonoskich
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/zloto-rodzime-w-pegmatytach-karkonoskich
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/zloto-rodzime-w-pegmatytach-karkonoskich
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uklad-hormonalny-od-teorii-do-praktyki
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/uklad-hormonalny-od-teorii-do-praktyki
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/profilaktyka-chorob-nowotworowych
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/profilaktyka-chorob-nowotworowych
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/jak-zobaczyc-geny-plazmidowe-u-bakterii-mlekowych-2
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/jak-zobaczyc-geny-plazmidowe-u-bakterii-mlekowych-2
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/jak-zobaczyc-geny-plazmidowe-u-bakterii-mlekowych-2
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czym-sa-plazmidy-i-jaka-role-odgrywaja-u-bakterii-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czym-sa-plazmidy-i-jaka-role-odgrywaja-u-bakterii-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czym-sa-plazmidy-i-jaka-role-odgrywaja-u-bakterii-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/po-co-biologowi-fizykochemia-czyli-jak-fizyk-i-chemik-patrza-na-zycie-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/po-co-biologowi-fizykochemia-czyli-jak-fizyk-i-chemik-patrza-na-zycie-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/po-co-biologowi-fizykochemia-czyli-jak-fizyk-i-chemik-patrza-na-zycie-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/po-co-biologowi-fizykochemia-czyli-jak-fizyk-i-chemik-patrza-na-zycie-1
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-allanit-allanit
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-wulkan-wybuchnie-na-dolnym-slasku-2
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/czy-wulkan-wybuchnie-na-dolnym-slasku-2
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/egzamin-z-dojrzalosci-matura-na-pawiaku-1940-r
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/egzamin-z-dojrzalosci-matura-na-pawiaku-1940-r
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/egzamin-z-dojrzalosci-matura-na-pawiaku-1940-r
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wasserzupki-zabki-rozwalki-okupacyjny-dzien-powszedni-pawiaka
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wasserzupki-zabki-rozwalki-okupacyjny-dzien-powszedni-pawiaka
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/wasserzupki-zabki-rozwalki-okupacyjny-dzien-powszedni-pawiaka
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/elzbieta-krajewska-mala-swieta
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/elzbieta-krajewska-mala-swieta
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/tajemnice-warszawskiej-cytadeli
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/tajemnice-warszawskiej-cytadeli
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/techniki-3d-zastosowanie-w-technice
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/techniki-3d-zastosowanie-w-technice
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/sredniowieczna-tradycja-wizji-sennych-w-piesni-ognia-i-lodu-georgea-r-r-martina
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/sredniowieczna-tradycja-wizji-sennych-w-piesni-ognia-i-lodu-georgea-r-r-martina
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/sredniowieczna-tradycja-wizji-sennych-w-piesni-ognia-i-lodu-georgea-r-r-martina
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/sredniowieczna-tradycja-wizji-sennych-w-piesni-ognia-i-lodu-georgea-r-r-martina
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nowe-media-nowa-powiesc
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/nowe-media-nowa-powiesc
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/fonologia-dialektow-jezyka-angielskiego
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/fonologia-dialektow-jezyka-angielskiego
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/grzecznosc-w-komunikacji-miedzykulturowej-praktyka-i-teoria
https://festiwalnauki.edu.pl/lekcje/grzecznosc-w-komunikacji-miedzykulturowej-praktyka-i-teoria


międzykulturowej – 
praktyka i teoria 

812 Wojna bez granic czy 
wojna w granicach prawa 
- o zakazie użycia siły w 
prawie 
międzynarodowym 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0nRQRX3BB8&list=PLEH
U6P-ZzuQsqj0IQbMx1PVrb0-SQIkEq&index=7&t=0s 

827 Czym jest populizm? O 
trudnej sztuce 
definiowana pojęć w 
socjologii 

https://www.youtube.com/watch?v=5LmwQw_PijA&feature=y
outu.be 
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