
WIEDZA
1. Co to jest chemia materiałowa?
2. Co to jest fotokatalizator?

ZROZUMIENIE
3.  Czy możecie wyjaśnić, dlaczego większość paliw wodorowych nie może być 

jeszcze uznana za całkowicie “czyste”? 
4.  Jaka jest różnica między fotosyntezą a procesem fotokatalitycznego 

rozszczepiania wody, nad którym pracuje zespół Nicolas? 

ZASTOSOWANIE
5.  Poza brakiem emisji gazów cieplarnianych, jakie są inne korzyści dla środowiska 

wynikające z fotokatalitycznego rozszczepiania wody w porównaniu z 
wykorzystaniem paliw kopalnych do produkcji wodoru? 

ANALIZA
6.  Dlaczego fotokatalityczne rozszczepianie wody nie wytwarza dwutlenku węgla, 

podczas gdy inne procesy, takie jak spalanie paliw kopalnych to czynią? 

SYNTEZA
7.  Jakie są potencjalne trudności w chemii materiałowej z cząsteczkami gazu? Czy 

możesz zaproponować jakieś rozwiązania tych problemów? 

OCENA
8.  Czy uważacie, że są jakieś minusy stosowania paliw wodorowych? 
9.  Jak oceniacie zalety i wady innych rozwiązań w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych?

KREATYWNOŚĆ
10.  Jakie problemy dotyczące ochrony środowiska lub inne mogłyby zostać 

rozwiązane przez chemię materiałową

PUNKTY DO OMÓWIENIA

•  Możecie dowiedzieć się więcej o zielonej chemii - chemii, która zapobiega 
zanieczyszczeniom - i znaleźć kilka działań i źródeł z American Chemical Society 
(Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne) tutaj: www.acs.org/content/acs/en/
greenchemistry/students-educators/online-educational-resources.html

•  Inne zasoby chemiczne i działania są dostarczane przez nauczanie STEM:  
www.stem.org.uk/home-learning/secondary-chemistry

DALSZE BADANIA

CHEMIA MATERIAŁOWA Z 
DR NICOLAS BOSCHER

Przyjrzyjcie się obszarom badań, którymi zajmują się poszczególni 
członkowie zespołu Nicolas, aby zobaczyć, jak różnorodne jest ich 
doświadczenie. A teraz stwórzcie swój własny interdyscyplinarny 
“zespół badawczy”, który zajmie się globalnym problemem:

•  W małych grupach lub samodzielnie stwórzcie mapę myśli, 
która określi przyczyny i skutki globalnego problemu, takiego 
jak zmiana klimatu, podając konkretne przykłady. Na przykład: 
“wykorzystywanie paliw kopalnych do napędzania samochodów 
przyczynia się do zmian klimatycznych”, “zakwaszenie oceanów 
w wyniku zmian klimatycznych szkodzi życiu morskiemu”.

•  Wybierzcie jedną z tych przyczyn lub skutków i 
wymieńcie możliwe rozwiązania dla tego aspektu problemu. Na 
przykład, w odniesieniu do samochodów napędzanych paliwami 
kopalnymi: “ograniczyć korzystanie z samochodów”, “opracować 
czyste alternatywy dla paliw kopalnych”. Bądźcie kreatywni i 
myślcie nieszablonowo!

•  Wybierzcie jedno z tych rozwiązań i zapiszcie kilka nadrzędnych 
pytań badawczych, które pomogą wam ustalić, czy rozwiązanie się 
sprawdzi i jakie będą jego skutki - zastanówcie się nad możliwymi 
zaletami i wadami tego rozwiązania. Na przykład, ile energii 
generuje paliwo wodorowe? Jaki jest wpływ produkcji wodoru na 
środowisko?

•  Zapiszcie, jakiego rodzaju wiedza specjalistyczna będzie potrzebna, 
aby móc odpowiedzieć na pytania badawcze i opracować 
rozwiązanie. Na przykład, czy potrzebni są socjolodzy, aby 
zrozumieć, jak to rozwiązanie może wpłynąć na ludzi? 

Dodatkowo chemicy lub inżynierowie do opracowania nowych 
substancji i technologii oraz ekolodzy, którzy badają interakcje 
w świecie przyrody? To jest właśnie ten interdyscyplinarny zespół 
badawczy, którego będziecie potrzebować, aby zrozumieć problem 
i opracować rozwiązanie.

•  Możecie spróbować tego dla innych globalnych problemów, takich 
jak zanieczyszczenie oceanów plastikiem.

•  Bonus: wybierzcie jednego z “członków” swojego 
interdyscyplinarnego zespołu badawczego - tego, który najbardziej 
was interesuje - i zbadajcie ścieżki kariery dla tego rodzaju roli.

ĆWICZENIA, KTÓRE MOŻECIE 
WYKONAĆ W DOMU LUB W KLASIE
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