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XIX semestr DUT w Rzeszowie 
Październik 2018 – luty 2019 

 
Miejsce zajęć:  

budynek ‚A0’ Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w sali 167 w części B2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 zajęcia 
6 października 2018       Świat kolorów czy kolory świata? dr Wojciech Szajna 

Na zajęciach:  

- odpowiemy na pytanie, co jest ważniejsze światło czy kolor?  

- dowiemy się, jak wyhodować czarne pomidory?  

- sprawdzimy, czy można zzielenieć ze złości?  

- pokażemy, że światło można uwięzić  

- sprawimy, że zobaczymy to co niewidzialne. 

 
Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 zajęcia 
10 listopada 2018  Czy liczymy lepiej niż kalkulator? dr Tadeusz Ratusiński 
(studenci na wykład przynoszą swoje kalkulatory) 

Na zajęciach: 
- dowiemy się czego liczba 7 jest taka specjalna 
- poznamy trochę matematycznej magii 
-odkryjemy wiele zaskakujących matematycznych ciekawostek. 

 

Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3 zajęcia 
8 grudnia 2018   Nasz niesamowity MÓZG Heweliusze Nauki 
    Na zajęciach: 

-poznamy nasze zmysły 
-dowiemy się jak mózg zbiera i przetwarza informacje 
-spróbujemy oszukać nasz umysł, ale też poznać jego niezwykłe możliwości 
-zastanowimy się czy możemy wpływać na to jak świat odbierają inni. 

  
Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 zajęcia 
5 stycznia 2019  O czym szumią dęby, ścięte 1000 lat temu Marcin Gostkowski, 

Mateusz Osiadacz 
Na zajęciach dowiemy się: 
- jak zobaczyć drogi handlowe i umiejętności dawnych kowali pod 
mikroskopem,  
- jakie stosujemy badania laboratoryjne w archeologii 
- jak nauki ścisłe i współczesne osiągnięcia pomagają archeologom. 

Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 zajęcia 
2 lutego 2018        Jak być mistrzem Internetu? Magdalena Popek, Joanna Kotek 

 Na zajęciach.: 

 - omówimy zagrożenia związane z naszą obecnością w sieci 

 -dowiemy się jak bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu. 

 
Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

 


