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FLL RESEARCH PROJECT 2017/18 

“HYDRO DYNAMICSSM”  

Odkryjcie temat Wyzwania 

Ludzie używają wodę każdego dnia, ale członkowie Twojej drużyny pewnie nie za-

stanawiają się za dużo jak i dlaczego używają wody. Czy jest to użycie bezpośrednie 

(picie albo mycie się) albo pośrednie (w procesie produkcji przedmiotów, które uży-

wacie czy produkcji energii), mamy bardzo dużo różnych potrzeb związanych z wo-

dą.  

 

Ayana żyje w małej wiosce na obrzeżach Kemby w Etiopii. Najbliższe źródło wody 

jest oddalone o kilka mil, a w pewnych okresach roku jest tak mało deszczu, że cięż-

ko zaoszczędzić wystarczająco na picie, gotowanie i mycie. Ayana i jej młodszy bra-

ciszek spędzali godziny na podróżach po wodę co często powodowało, że nie mogli 

chodzić do szkoły. We wsi Ayany zainstalowano kilka nowych wież, które mogą zbie-

rać do 100 litrów czystej, nadającej się do picia wody prosto z powietrza! Kiedy 

mieszkańcy Kemby zainstalowali te bardzo proste wieże do zbierania wody podczas 

procesu kondensacji, dało to możliwość Ayanie i jej młodszemu braciszkowi spędzać 

więcej czasu w szkole a zdecydowanie mniej podczas długich podróży do innych 

wiosek po wodę. Jeśli myślisz na innowacyjnym rozwiązaniem nie odrzucaj czegoś 

tylko dlatego, że wygląda na proste. Czasem najprostsze rozwiązanie jest najlepsze! 

Kumar mieszka w Chittagong, dużym porcie w południowym Bangladeszu. Od lat 

Chittagong cierpi na kryzys wodny spowodowany ciągłym wzrostem liczby miesz-

kańców. Rok temu Kumar chciał zabrać mamę na leczenie do szpitala, ale szpital był 

zamknięty, ponieważ nie było wystarczająco dużo wody dla pacjentów, pielęgniarek  

i lekarzy. Mnóstwo studni w Chittagong zużywało tyle wody, że z czasem duża część 

z nich wysychała. Aby użyć wody z pobliskiej rzeki Karnaphuli miasto potrzebowało 

nowoczesnej oczyszczalni ścieków – właśnie niedawno została ona zbudowana i od-

dana do użytku. Nowa instalacja może oczyszczać 100 milionów litrów wody dzien-

nie. Co prawda, nie rozwiąże to wszystkich problemów Chittagong, ale da niezawod-

ne źródło energii dla wielu domów, przedsiębiorstw oraz szpitali. Mama Kumara mo-

że wreszcie uzyskać pomoc jakiej potrzebuje. Rozważając innowacyjne rozwiązania 

warto pamiętać, że niektóre problemy wymagają od inżynierów “szerszego spojrze-

nia”. 

Samantha mieszka w Wichita Falls, w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Jej ma-

ma prace w fabryce produkującej opakowania, która zużywa 75 milionów litrów wody 

rocznie. W fabryce znajduje zatrudnienie wiele rodzin z miasteczka, w tym rodzina 

Samanty. Jedyny problem jest taki, że fabryka w procesie produkcji używa wody pit-

nej lub specjalnie oczyszczonej w taki sposób, żeby nadawała się do picia. Proces 

ten powodował, że ciągle rosły koszty produkcji jak i koszty życia mieszkańców Wi-

chita Falls. Rozwiązaniem tego problemu była zmiana wody, jaka jest wykorzystywa-

na podczas produkcji. Fabryka korzysta z filtrowanej wody “odciekowej” lub “używa-

nej” z domów i firm. Taka woda może być z powrotem uwolniona do środowiska, ale 

nie jest wystarczająco czysta, aby można było ją pić. Przefiltrowane ścieki miasta za-

stępują wodę pitną w procesie produkcji i dają duże oszczędności. Dzięki tej innowa-

cji zarówno obywatele Wichita Falls jak i fabryka oszczędzają pieniądze i jednocze-

śnie pracownicy, w tym rodzina Samanty mają pewność, że będą dalej mogli praco-
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wać i mieć pieniądze na opłatę rachunków za wodę. Kiedy Wasza drużyna główkuje 

nad innowacyjnym rozwiązaniem, zastanówcie się jak można połączyć interesy i po-

trzeby różnych stron, aby rozwiązać problem. 

Amahle jest z Mothibistadu, z Południowej Afryki. Jej szkoła jest kilka mil na północ 

od miasteczka. Szkoła nie ma niezawodnego źródła energii, ponieważ pompy i rury 

które transportowały wodę często były zniszczone. To znaczy, że pewnego dnia 

trzeba było zamknąć szkołę albo uczniowie byliby zmuszeni spędzać czas na przy-

noszeniu wody z pobliskich studni. Aby rozwiązać ten problem szkoła zainstalowała 

system wodny nazwany “PlayPump”. PlayPump wykorzystuje karuzele na placu za-

baw, żeby pompować wodę ze szkolnej studni. W trakcie przerw w szkole Amahle  

i jej przyjaciele idą na plac zabaw i korzystając z karuzeli pompują wodę do specjal-

nego zbiornika. Ta woda jest niezbędna, aby można było korzystać ze szkoły w cza-

sie semestru. Inżynierowie dużo nauczyli się w czasie projektowania PlayPump. Za-

uważyli, że PlayPump muszą być nadzorowane i utrzymywane w dobrym stanie, aby 

mogły działać poprawnie. Odkryli, że PlayPump nie są najlepszym rozwiązaniem dla 

każdej społeczności, ponieważ wymagają pracy kilku osób w tym samym czasie  

a dzieci nie zawsze mają czas na zabawy na karuzeli i jednoczesne pompowanie 

wody. Jednak w niektórych miejscach, podobnych do szkół, PlayPump mogą stano-

wić idealne rozwiązanie problemu, który występuje w wielu częściach świata. Zawsze 

pamiętajcie, aby rozważyć “czynniki ludzkie”, które tak jak w tym przypadku, mogą 

poprawić Wasze rozwiązanie problemu. 

Wynalazca i inżynier Dean Kamen przez całe swoje życie pracował i próbował po-

móc innym. Stworzył urządzenia medyczne, inteligentne wózki inwalidzkie, a nawet 

założył firmę FIRST®, żeby pomóc uczniom na całym świecie rozwinąć swoje kariery 

związane z nauką i technologią. Kiedy Dean dowiedział się o bilionach ludzi, którzy 

nie mają dostępu do bezpiecznej wody pitnej, przyjął sobie za cel stworzenie maszy-

ny, która potrafiłaby zmienić nawet najbrudniejszą wodę w wodę pitną. Rezultatem 

było “SlingShot”, technologia, która kopiuje naturalny cykl wody w naturze poprzez 

odparowywanie a następnie kondensację wody. Proces ten, zwany “destylacją opa-

rów” ma długą historię dostarczania czystej wody do okrętów podwodnych i statków 

a także dostarczania czystej wody do zastosowań medycznych. “SlingShot” to prost-

sza, niewielka wersja sprawdzonej technologii, która może wytwarzać setki galonów 

wody dziennie – wystarczająco dużo pitnej wody dla szkoły, szpitala czy małej wio-

ski. “SlingShot” pokazał, że chociaż inżynierowie zawsze starają się sprawić,  

by przyszłość była lepsza to mogą czerpać inspiracje z przeszłości! Nie zapominajcie 

zapoznać się z wynalazkami, które już istnieją. Czasami inżynierowie mogą poprawić 

wynalazek, który istnieje już od dziesięcioleci i nadal przyniesie to wielkie zmiany! 

 

Spróbujcie nauczyć się jak najwięcej o cyklu wody związanym z człowiekiem. Na-

stępnie niech Wasz zespół wybierze taką część cyklu, która Was interesuje najbar-

dziej I zidentyfikujcie konkretny problem, który chcecie rozwiązać. 

Użyjcie różnych źródeł wiedzy: Internetu, książek, gazet, zapytajcie ekspertów itp.  

 

Wyzwanie dla Waszej drużyny w tym sezonie to poprawienie sposobu w jaki 

ludzie znajdują, transportują, używają I utylizują wodę. 

 

 



  © HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2017/18 | “HYDRO DYNAMICSSM” | FLL Research Project    

 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2014 | „FLL World Class“ | Dokumentname  

 

 

Zidentyfikujcie problem 

Nie wiecie do końca jak zacząć? Spróbujcie tak: 

 

Poproś drużynę, żeby zastanowiła się nad wszystkimi sposobami korzystania z wo-

dy. Może to być dosłownie wszystko: od zaspokojenia pragnienia do pływania w ba-

senie lub jeziorze. Woda może być częścią procesu wytwarzania żywności, energii 

telefonów komórkowych czy innych produktów. Zużycie wody obejmuje nawet coś 

tak prostego I przyziemnego jak spłukiwanie toalety. 

 

Nie pewny, gdzie zacząć? Wypróbuj ten sposób, aby pomóc zespołowi wybrać i zba-

dać problem z cyklem wody związanym z człowiekiem. 

 

Poproś zespół o narysowanie lub stworzenie wykresu przedstawiającego cykl wody 

związany z działalnością człowieka pokrywający jedną lub więcej potrzeb. Może to 

być potrzeba członków zespołu muzycznego albo kogokolwiek innego. Jak woda słu-

ży do zaspokojenia tej potrzeby? 

 

 

Zastanówcie się nad takimi pytaniami: 

• Skąd pochodzi woda? 

• Czy można wykorzystać wodę z jeziora, rzeki lub studni? 

• Czy woda musi być oczyszczona, transportowana lub przechowywana w trakcie 

procesu?  Jak to się dzieje? 

• Co się dzieje z wodą po jej wykorzystaniu?  

• Jacy profesjonaliści zajmują się ochroną wody? 

• Jak ludzie w innych częściach świata pozyskują wodę? 

• Co się dzieje, jak ludzie nie mają dostępu do czystej wody pitnej? 

• Czy dostrzegasz jakieś możliwości poprawy cyklu wody związanego z człowie-

kiem?  

 

Przeprowadzanie wywiadów z profesjonalistami to może być świetnie spędzony czas 

dla Waszej drużyny. Profesjonalistą może być ktoś, kto pracuje bezpośrednio z wodą 

lub bada problemy związane z wodą. Czy specjalista może pomóc zespołowi dowie-

dzieć się jak ludzie wykorzystują wodę do prania, produkcji żywności, leczenia albo 

rozrywki? 

 

Poproś drużynę, żeby wybrała problem, który chciałaby zbadać i rozwiązać. Możesz 

wybrać jeden problem z poniższych obszarów: 

• Znajdowanie wody pitnej  

• Identyfikacja i usuwanie zanieczyszczeń  

• Używanie wody do produkcji żywności 

• Znajdowanie problemów z rurami pochowanymi pod ziemią 

• Transportowanie lub przechowywanie czystej wody 

• Usuwanie ścieków 

• Kontrolowanie odpływu przemysłowego lub rolniczego na naturalne drogi wod-

ne 

• Korzystanie z wody w produkcji 
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Po wybraniu przez drużynę problemu, następnym krokiem jest zapoznanie się z ist-

niejącymi już rozwiązaniami. Zachęć do zbadania problemu wykorzystując różne 

źródła takie jak wiadomości, filmy dokumentalne, wywiady ze specjalistami pracują-

cymi w tej dziedzinie, zapytajcie bibliotekarzy, skorzystajcie z książek, filmów z Inter-

netu, stron www albo wybierzcie się na wycieczkę, żeby nauczyć się więcej o wybra-

nym problemie. 

 

Zadaj pytania zespołowi takie jak: Dlaczego ten problem nadal istnieje? Dlaczego 

aktualne rozwiązania nie są dość dobre? Co można poprawić? 

 

 

Stwórzcie innowacyjne rozwiązanie 

Następnie Twój zespół ma za zadanie zaprojektować rozwiązanie problemu. Każdy 

pomysł jest dobrym początkiem. Ostatecznym celem jest zaprojektowanie innowa-

cyjnego rozwiązania, które jest lepsze dla danej społeczności, ponieważ poprawia 

istniejące już rozwiązanie, wykorzystuje coś co już istnieje, ale w zupełnie no-

wy sposób albo stwórzcie coś zupełnie nowego! 

 

Poproś swoją drużynę, żeby zastanowiła się: 

• Co można zrobić lepiej? Co można zrobić w nowy sposób? 

• Jak można zrewidować sposób mycia, transportu, użycia czy oczyszczania wody? 

• Czy Twoje rozwiązanie odpowiada na problemy ludzi i planety? 

 

Poproś drużynę, żeby pomyślała o problemie jak o puzzlach. Burza mózgów! Od-

wróćcie problem “do góry nogami” i spójrzcie na niego z zupełnie innej perspektywy. 

Uruchomcie wyobraźnie! Wygłupiajcie się! Nawet “głupi pomysł” może zainspirować 

idealne rozwiązanie. Zachęć drużynę do spróbowania jednego (lub więcej) pomysłu, 

ale jednocześnie przygotujcie się, że każdy pomysł może wymagać ulepszeń. 

 

Miej pewność, że Wasza drużyna myśli o tym, jak sprawić, by Wasze rozwiązanie 

było możliwe do zastosowania w rzeczywistości. Spróbujcie odpowiedzieć na takie 

pytania: 

 

• Dlaczego Wasze rozwiązanie będzie działać, jak inne zawiodą? 

• Jakich informacji potrzebujesz, żeby oszacować koszty? 

• Czy potrzebujesz specjalnej technologii, aby rozwiązać problem? 

• Kto byłby w stanie skorzystać z Waszego rozwiązania? 

 

Pamiętaj, że Wasze rozwiązanie nie musi być zupełnie nowe. Wynalazcy często 

ulepszają pomysły już istniejące albo wykorzystują je w zupełnie nowy sposób.
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Podzielcie się swoim rozwiązaniem 

Kiedy już zaprojektujecie rozwiązanie, następnym krokiem jest podzielenie się nim  

z innymi. 

  

Poproś swoją drużynę, żeby zastanowiła się komu może pomóc Wasze rozwiąza-

nie. Jak możecie pokazać zainteresowanym, że rozwiązaliście ich problem? 

 

• Czy możecie przedstawić swoje badania i rozwiązania osobom, które transportują, 

oczyszczają i używają wody? 

• Czy możecie podzielić się wynikami ze specjalistami albo osobami, które pomaga-

ły Wam uczyć się o rozwiązaniach problemu? 

• Czy przychodzą Wam do głowy inne osoby, które mogłyby być zainteresowane 

Waszym rozwiązaniem? 

 

Może Wam pomóc, jeśli przedstawicie swoje rozwiązanie komuś, kto zna się na te-

macie i może Wam coś poradzić. Akceptacja dobrych propozycji i wdrożenie ulep-

szeń jest częścią procesu, przez który przechodzi każdy wynalazca. Dobrze jest  

też odrzucić pomysł, ponieważ ekspert zwrócił Wam uwagę na pewne braki. 

 

Kiedy Wasza drużyna planuje prezentację, warto zachęcić wszystkich do wykorzy-

stania swoich talentów. Zespoły często rozważają różne kreatywne style prezentacji, 

ale równie ważne jest, żeby skupić się na Waszym problemie i rozwiązaniu. Prezen-

tacja może być prosta lub bardzo wyszukana i szalona, poważna lub mająca na celu 

rozśmieszyć innych. Najważniejsze jest, aby Wasza prezentacja nauczyła widownie 

czegoś nowego. 

 

Niezależnie do wybranego od Was stylu prezentacji, pamiętaj, że dobra zabawa mo-

że być wszędzie! 

Zaprezentujcie swoje rozwiązanie na konkursie 

Każdy wynalazca musi zaprezentować swoje rozwiązanie osobom, które pomogą mu 

urzeczywistnić plany, takim jak inżynierowie, inwestorzy czy producenci. Jak dorośli 

wynalazcy, Prezentacja Projektu Badawczego jest szansą dla Waszego zespołu, że-

by podzielić się pomysłem I rozwiązaniem z sędziami. 

 

Dopóki Twoja drużyna przekaże najważniejsze informacje o swoim projekcie, może-

cie wybrać taki styl prezentacji jaki tylko chcecie. Pomyślcie o talentach członków 

Waszej drużyny. Może zrobicie skecz? Stronę internetową? Komiks? Rap? Napisze-

cie wiersz, piosenkę albo historyjkę? Wasza prezentacja może składać się również  

z plakatu, prezentacji multimedialnej, prototypu i różnych innych części. Bądźcie kre-

atywni, ale pamiętajcie, że najważniejsze jest przekazanie Waszego rozwiązania. 

 

 

 

Aby kwalifikować się do Nagrody za Najlepszy Projekt Badawczy, Wasza prezenta-

cja musi zawierać następujące informacje: 

1. Zidentyfikujcie problem spełniający kryteria tegorocznego Wyzwania 

2. Wytłumaczcie Wasze innowacyjne rozwiązanie 

3. Opiszcie jak podzieliście się Waszym projektem z innymi 

4. Pokażcie różne rodzaje źródeł, z których korzystaliście  

5. Spełnijcie wymagania dotyczące prezentacji  
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 Wszystkie drużyny muszą występować na żywo. Zespół może używać sprzętu 

multimedialnego (jeśli jest dostępny) tylko w celu zwiększenia atrakcyjności pre-

zentacji na żywo. 

 Każdy członek drużyny musi brać udział w prezentacji 

 Zaplanujcie tak prezentację by trwała 5 minut lub odrobinę mniej. Nie korzystaj-

cie z pomocy dorosłych. 

 

Macie pytania dotyczące Projektu Badawczego? Wyślijcie e-mail na adres katarzy-

na.nogalska@first-lego-league.org.pl lub fll@hands-on-technology.org. Ważne od-

powiedzi na Wasze pytania będą publikowane w dziale Q&A na stronie www.first-

lego-league.org/en/faq/fragen.html.  

 

Interesujące linki, możliwych ekspertów i dodatkowe informacje o wyzwaniu można 

znaleźć: 

www.first-lego-league.org/en/fll/research-project.html 

www.first-lego-league.org.pl/?page_id=664 
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