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„ Gdy nie było żarówek” 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

1.  Jak się nazywał polski naukowiec zajmujący się badaniami  Jak się nazywał polski 
naukowiec zajmujący się badaniami   w Gorlicami nad ropą naftową? Jakie były efekty jego 
pracy? 
 
2.  Co to jest ropa naftowa? Skąd pochodzi to bogactwo, do czego jest wykorzystywane? 
                  



Lampa naftowa  

 

Pierwsza taka lampa została zaprojektowana w roku 1853 przez polskiego farmaceutę i 
przedsiębiorcę Ignacego Łukasiewicza. 

W sumie, jako źródło światła "królowała" w niemal każdym domu sporo ponad sześćdziesiąt 
lat. 

Zanim jednak do tego doszło, trzeba było znaleźć paliwo wydajniejsze i tańsze niż dotychczas 
stosowane różne gatunki olejów i ich mieszanin. 

To właśnie wspomniany już Łukasiewicz i Jan Zeh, dokonali tego we lwowskiej aptece "Pod 
gwiazdą", destylując surową ropę naftową. Uzyskali bezbarwny płyn, który jak się okazało, 
palił się bardzo jasnym i nie dymiącym płomieniem. Łukasiewicz wyciągnął z tego wniosek, że 
płynu tego można by użyć do oświetlania pomieszczeń.  
Nafta - bo tak został nazwany ten płyn - była kilkukrotnie bardziej wydajna od zwykłych 
świec, a znacznie tańsza od olejów i oświetlenia gazowego. Do powszechnego użytku weszła 
jednak dopiero w latach 1860-1865.  

Do szybkiego rozwoju nowej techniki oświetleniowej przyczynił się przede wszystkim 

ogromny wzrost wydobycia ropy naftowej, co spowodowało znacznie obniżenie ceny nafty. 

Istotne znaczenie miała również masowa produkcja elementów, z których składała się lampa 

i ich stopniowa unifikacja. 

 

W II połowie XIX wieku, w wielu krajach lampy naftowe stanowiły najpopularniejszy i tani 

sposób oświetlenia wnętrz mieszkalnych. Jednak pomimo to, i tak powoli zbliżał się ich 

schyłek. Powoli zaczęła je wypierać żarówka elektryczna. 

 

https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/mapa-swiata/1090-polska
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazcy/52-ly/925-lukasiewicz
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/10-a/1-apteka
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/14-d/119-destylacja
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/31-r/1429-ropa
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/29-o/409-ogien
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/35-si/592-swieca
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/20-g/197-gazowe-oswietlenie
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/27-m/377-moneta
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/14-d/1279-dom


 



 

Rozwijamy zdania 

 

Poćwiczcie interaktywne rozwijanie zdań. 

https://wordwall.net/pl/resource/1026274/polski/rozwijanie-zda%c5%84 

https://wordwall.net/pl/resource/1516920/polski/rozwijanie-zda%c5%84 

https://wordwall.net/pl/resource/2756060/polski/rozwijanie-zda%c5%84 

 

 

 

 

Rozwiń zdanie, odpowiadając na trzy pytania. Następnie zapisz tutaj lub w zeszycie 
stworzone przez siebie nowe zdanie rozwinięte. 

Pojawiła się tęcza. 

 Kiedy pojawiła się tęcza? 
 Gdzie się pojawiła? 
 Jaka była tęcza? 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1026274/polski/rozwijanie-zda%c5%84
https://wordwall.net/pl/resource/1516920/polski/rozwijanie-zda%c5%84
https://wordwall.net/pl/resource/2756060/polski/rozwijanie-zda%c5%84


W podanych zdaniach zaznacz podmioty kolorem żółtym i orzeczenia kolorem niebieskim. 

Czarnowłosa dziewczynka otworzyła walizkę wypełnioną złotymi monetami. 

Szalony naukowiec wynalazł maszynę do przenoszenia ludzi w czasie. 

 

 

 

Powtórzmy nazwy miesięcy: 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 


