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Drukarka 3D w KAŻDEJ 
szkole XXI wieku 

Autor: Łukasz Gierek

Młodzież jest zainteresowana technologią, która ją 
otacza w każdy możliwy sposób. Podobnie jest z na-
uczycielami. Tak, mówię to z pełną świadomością jako 
nauczyciel, trener edukacyjny czy osoba zafascynowana 
rozwojem cyfryzacji. Ja, niżej podpisany Łukasz Gierek, 
stawiam tezę, że w ciągu kilku, kilkunastu lat drukar-
ka 3D będzie takim samym standardem wyposażenia 
szkolnej klasy, jak kiedyś był projektor czy tablica inter-
aktywna. Z pełną odpowiedzialnością stawiam dolary 
przeciw orzechom, że tak rzeczywiście będzie, co posta-
ram się udowodnić w poniższym tekście.

U progu czwartej przemysłowej 
rewolucji w zakresie rozwoju mo-
toryzacji, technologii, medycyny 
i innych aspektów zmieniającego 
się świata polska szkoła stała nieco 
z boku, przyglądając się z zazdroś-
cią zmianom prędkości internetu, 
a także temu, jak nowoczesna tech-
nologia fascynuje młodzież, coraz 
bardziej wykształconą cyfrowo. 
Dzięki programowi „Laboratoria 
Przyszłości” to zacznie się zmieniać.
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NAUCZYCIELE SĄ ZAFASCYNOWANI 
TECHNOLOGIĄ!

Zdecydowanie TAK! Chociaż czasem nie zdajemy sobie 
sprawy, jak bardzo nas ona otacza i jak bardzo jeste-
śmy przyzwyczajeni do tego luksusu. Nawet najbardziej 
zagorzały przeciwnik używa jej, przyzwyczajając się do 
niej. Spróbujmy wrócić do dzienników papierowych, wy-
świetlania filmów wspomagających lekcję na kasetach 
VHS czy odtwarzania nagrań z kaset magnetofonowych. 
W życiu codziennym zamieńmy telefon komórkowy na 
stacjonarny, a mapy Google na papierowe. Zamiast 
czytania porannych wiadomości zupełnie za darmo 
w internecie, wróćmy do gazety codziennej, za którą nie 
tylko należy zapłacić, ale po którą trzeba się wybrać do 
kiosku, często w zimny deszczowy lub śnieżny poranek.  

Czy naprawdę chcemy wrócić do czasów „nietechno-
logicznych”? Chyba byłoby ciężko odzwyczaić się od 
luksusu dostępności informacji w formacie 24 h/7/365.

SZANSA NA ODCZAROWANIE POLSKIEJ 
SZKOŁY

Projekt „Laboratoria przyszłości” daje niesamowitą 
możliwość wprowadzenia polskiej szkoły w edukację 
godną XXI wieku. To, co u naszych zachodnich i pół-
nocnych sąsiadów (w krajach skandynawskich) jest 
czymś normalnym (drukarki 3D czy okulary VR), ma 
okazję pojawić się też u nas. Mamy możliwość nadro-
bienia cyfrowych zaległości, które dzielą polską szkołę 
od jej zagranicznych odpowiedników. 

W Polsce mieliśmy co najmniej kilka projektów eduka-
cyjnych podnoszących kompetencje cyfrowe nauczy-
cieli i wzbogacających wyposażenie szkół (pracownie 
SBS 2004–2008, Aktywna tablica). Mam jednak wraże-
nie, że nigdy dotąd nie było projektu, który dotykałby 
tak wiele obszarów związanych z pracą manualną 
(pracownie krawieckie, gastronomiczne, zestawy ze 
stacjami lutowniczymi) lub cyfrowo-manualną, bo 
przecież w przypadku druku 3D można również sa-
modzielnie projektować swoje modele.
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NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ

Nie będę opisywał tutaj całego procesu druku 3D, 
chciałbym tylko podkreślić, że tak naprawdę druk 
gotowych materiałów dostępnych w internecie jest 
tak prosty, jak wydrukowanie pliku .pdf po wcześniej-
szym pobraniu go z sieci. I tu, i tu pobieramy plik, 
uruchamiamy urządzenie oraz wkładamy materiał, na 
którym mamy wydrukować dokument lub z którego 
mamy otrzymać model.

Jeżeli rzeczony .pdf będę chciał wydrukować na zielonej 
lub niebieskiej stronie, to włożę zieloną lub niebieską 
kartkę do drukarki. W drukarce 3D, gdy będę chciał 
wydrukować zielony lub niebieski model, to włożę zie-
lony lub niebieski filament. To, że do tej pory nie miałeś 
w ręku i nie widziałeś drukarki 3D na oczy, nie zmienia 
faktu, że z drukarką laserową/atramentową/igłową 
również musiałeś się na samym początku zapoznać. 
Fantastyczną sprawą jest to, że producenci drukarek 
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3D oferują szkolenia/kursy online dostosowane do za-
kupionego sprzętu.

DRUKARKA 3D: STANDARD  
W KAŻDEJ KLASIE

Przenieśmy się w czasie do naszej szkoły podstawowej 
na lekcję matematyki, na którą nauczycielka przynosi-
ła z zaplecza zakurzone modele brył geometrycznych, 
które na tamten moment były już nadszarpnięte zę-
bem czasu, tak samo jak modele płazów w sali bio-
logicznej. Nie musimy nawet zbytnio zamykać oczu, 
wystarczy, że przejdziemy się do jednej czy drugiej sali 
lub na jej zaplecze, aby te modele znowu obejrzeć, 
często zdekompletowane, często w liczbie dużo mniej-
szej niż na samym początku, gdy zostały dostarczone 
do szkoły.

A gdyby tak istniało jakieś narzędzie, dzięki któremu 
w każdej sali będę mógł/mogła mieć tyle pomocy dy-
daktycznych, ile będę chciał/chciała, wcale nie prosząc 



A gdyby tak istniało 
jakieś narzędzie, 
dzięki któremu w każdej 
sali będę mógł/mogła 
mieć tyle pomocy 
dydaktycznych, ile 
będę chciał/chciała, 
wcale nie prosząc o to 
dyrekcji szkoły lub Rady 
Rodziców, do których 
jestem odsyłany/a, w celu 
pisania kolejnych pism 
o dofinansowanie? Jest 
takie narzędzie – to 
drukarka 3D.
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o to dyrekcji szkoły lub Rady Rodziców, do których 
jestem odsyłany/a, w celu pisania kolejnych pism 
o dofinansowanie? Jest takie narzędzie – to drukarka 
3D. Dzięki niej możesz wydrukować tyle helix DNA, ilu 
masz uczniów w klasie. Możesz wydrukować ludzką 
czaszkę w liczbie kilkunastu sztuk, aby przeprowadzić 
lekcję o elementach ochrony mózgowia, które też 
możesz wydrukować, i to czerwonym lub różowym 
filamentem. A potem możesz tę czaszkę wypożyczyć 
poloniście do inscenizacji sztuki Williama Szekspira 
– „być albo nie być, drukować albo jeszcze więcej 
drukować”?

DROGIE SZKOŁY PODSTAWOWE,  
JAK JA WAM ZAZDROSZCZĘ!

Mówię tu otwarcie i z pełnym przekonaniem, za-
zdroszczę uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół 
podstawowych. Zazdroszczę jako nauczyciel w szkole 
ponadpodstawowej, zazdroszczę jako fan technologii. 
Zazdroszczę w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Za-
zdroszcząc tego, jak wasze szkoły będą wyglądały za 
chwilę, mam tylko jedną prośbę: nie zepsujcie tego! 
Niech te wszystkie pomoce dydaktyczne służą uczniom. 
Niech pod żadnym pozorem nie trafią na zaplecze sal 
lekcyjnych, schowane głęboko w ich czeluściach. Nie 
dopuście do tego, aby ta fantastyczna możliwość się 
rozpierzchła jak pył na wietrze. 

Doskonale zdaję sobie sprawę, że na wybór sprzętu 
było ekstremalnie mało czasu. Wiem, że w krótkim 
terminie należało wybrać coś, na czym wielu z was 
zupełnie się nie zna. Dlatego też warto zaufać spe-
cjalistom, którzy nie oferują kota w worku, a gotowe 
rozwiązanie – Ekosystem Banach 3D, które pozwoli 
przygotować się do spełnienia oczekiwań. Tak! Od 
tego momentu nie tylko ministerstwo i kuratoria będą 
miały oczekiwania. Będą mieli je również uczniowie, 
słysząc, jaki sprzęt trafi do szkoły i to o ich oczekiwania 
najbardziej chodzi, bo najłatwiej jest je zawieść. l 
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Realizacja szkolnych 
projektów z wykorzystaniem 
drukarki 3D

Autor: Jacek Kawałek

Nasze zaangażowanie w realizację programu naucza-
nia w szkole nie zawsze pozwala na dostrzeżenie tego, 
czym pasjonują się uczniowie i co potrafią, a tkwi 

Druk 3D można wykorzystać na wiele różnych sposobów: od 
wydruku pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotowe-
go, przez pomoce przydatne w terapii uczniów o specjalnych 
 potrzebach edukacyjnych, do rozwijania kompetencji kon-
struktorskich u uczniów i umiejętności pracy w grupie. A to tyl-
ko kilka obszarów.
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EkoSystem 
Banach 3D stanowi 
kompleksowe 
wsparcie w zakresie 
uruchomienia, 
wdrożenia 
i efektywnego 
wykorzystania druku 
3D w szkole.

Ze szkoleń w ramach ekoSystemu Banach 3D mogą skorzystać 
wszyscy nauczyciele, którzy wyrażą chęć pracy z drukiem 3D. 
Osoby bardziej zaawansowane i już wcześniej wykorzystujące 
druk 3D w warunkach szkolnych mogą z programem ekoSystem 
Banach 3D poszerzyć swoje umiejętności oraz przejść na wyższy 
poziom zaawansowania.

w nich ogromny potencjał. Nauczyciele, zastawia-
jąc się, jak wykorzystać druk 3D w szkole, najczęściej 
myślą o drukowaniu pomocy dydaktycznych na lekcje 
przedmiotowe. I faktycznie jest to jedno z podstawo-
wych zastosowań, bardzo przydatnych np. na lekcji 
matematyki czy biologii. 

Technologia 3D, a zwłaszcza realizacja projektu KOŁO-
BRZEG 3D, dała mam spore możliwości dostrzeżenia 
ukrytych talentów naszych uczniów, i to w wielu ob-
szarach. Każdy uczeń, który chciał wziąć udział w na-
szym projekcie, mógł spróbować swoich sił w tworze-
niu ciekawych modeli.

CO MOŻEMY WYDRUKOWAĆ?

Zacznijmy od modelowania 3D. Istnieją proste pro-
gramy, które pozwalają na pracę z uczniami w szkole 
podstawowej, np. Tinkercad, który nie wymaga nawet 
instalacji, a tylko przeglądarki internetowej. Inne to 
SketchUp, Meshmixer, Wings 3D itp. Jeśli nauczyciele 
mają obawę przed korzystaniem z programów, które 
są im obce, mogą wspomóc się filmami instruktażowy-
mi i webinariami, dzięki którym krok po kroku nauczą 
się, jak rozpocząć projektowanie z wykorzystaniem 
wymienionych narzędzi. 

Pobrany z internetu model do druku 3D nie zawsze 
wydrukuje się poprawnie. Przykładem mogą być 
modele typu Voronoi. Zdarza się, że oderwanie od 
stołu takiego wydruku może spowodować jego 
uszkodzenie. Wystarczy dorysować w programie 3D 
cienką podstawkę, która bez problemu pozwala na 
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poprawne oderwanie wydruku od stołu, co rozwiązuje 
problem. Narysowanie takiej podstawki nie sprawia 
uczniom trudności i jest bardzo proste. 

We wspomnianych programach łatwo można zapro-
jektować np. liczmany dla nauczania początkowego, 
atrakcyjne fanty na szkolny kiermasz, statuetki dla 
zwycięzców w różnych konkursach czy turniejach, 
ozdoby na choinkę czy pomoce dydaktyczne na lekcje. 
Motywowanie uczniów nagrodami stworzonymi sa-
modzielnie i wydrukowanymi w warunkach szkolnych 
to kolejny obszar wykorzystania druku 3D.

Kiedy mieliśmy już za sobą pierwsze wydruki 3D, posta-
nowiliśmy zrealizować większy projekt. Podczas II wojny 
światowej Kołobrzeg był praktycznie całkowicie znisz-
czony. Odbudowano ok. 5% domów, a resztę rozebra-
no, dlatego też w mieście praktycznie nie ma zabytków. 
Z pomocą drukarek 3D postanowiliśmy pokazać, jak 
kiedyś wyglądało nasze miasto. Do realizacji projektu 
wybraliśmy program wymagający trochę więcej nauki. 

Blender, bo o nim mowa, jest programem darmowym, 
bardzo wszechstronnym, działającym na wielu syste-
mach, nie wymaga aż tak dobrego komputera i oferuje 
bardzo szerokie możliwości. Po roku nauki jego obsługi-
wania uczniowie potrafili sprawnie tworzyć zaawanso-
wane modele 3D. Jeżeli chodzi o szkolenia dla dorosłych, 
to bardzo dobre wyniki uzyskiwaliśmy, przeprowadzając 
trzy spotkania (każde trwało 8 godz.) w odstępie jednego 

EkoSystem Banach 3D 
zakłada wykorzystanie 
druku 3D w szkole 
w 12 obszarach. W skład 
tych obszarów wchodzą 
m.in. pomoce naukowe 
do przedmiotów ścisłych 
i przyrodniczych oraz do 
pracy z uczniem ze SPE.
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W ramach ekoSystemu 
Banach 3D szkolenia 
i konsultacje dla 
nauczycieli odbywają 
się regularnie do kilku 
razy w miesiącu. Do 
dyspozycji są również 
webinaria i instruktaże, 
do których można wrócić 
w każdej chwili, dzięki 
dostępowi do platformy 
edukacyjnej Educhmura.pl, 
gdzie znajdują się wszystkie 
niezbędne materiały 
i pomoce dostosowane 
do każdego poziomu 
zaawansowania.

miesiąca. Odstęp pomiędzy poszczególnymi zajęciami 
pozwolił wszystkim na ugruntowanie wiedzy i nabycie 
odpowiednich umiejętności. 

DRUK 3D PRZYNIÓSŁ SZKOLE ROZGŁOS!

Aby móc realizować atrakcyjne projekty z wykorzysta-
niem druku 3D, trzeba pozyskać na nie fundusze. W tym 
miejscu zatrzymuje się wiele projektów. U nas było po-
dobnie. Kiedy zaczynaliśmy przygodę z tą nowoczesną 
technologią, przekonanie kogoś, że zakup drukarki 3D 
jest opłacalny, było praktycznie niemożliwe. Do realizacji 
pierwszego projektu udało nam się wypożyczyć nie-
zbędny sprzęt. Obecnie szkoły mogą skorzystać ze środ-
ków z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, 
którego celem jest zapewnienie drukarki 3D w każdej 
szkole podstawowej, która weźmie w nim udział. 

Wykonanie pierwszego projektu, makiety jednego 
z siedmiu wraków statków zatopionych w okolicach 
Kołobrzegu, przyniosło nam trochę rozgłosu, ale nie 
wpłynęło znacząco na zwiększenie się naszych fun-
duszy. Realizując drugi projekt, który ze względu na 
brak środków finansowych zajął nam aż 18 miesięcy, 
wykonaliśmy nie tylko wydruki 3D, ale znając moż-
liwości programu Blender, stworzyliśmy animacje 
prezentujące Kołobrzeg z XV wieku. Zmontowaliśmy 
je z obrazami dzisiejszego miasta. 

Zaprezentowanie filmu na Gali Sienkiewiczowskiej ot-
worzyło nam drogę do realizacji kolejnych projektów. 
Po pokazie nastąpił tak szalony czas, że nie mając skoń-
czonego jednego projektu, mieliśmy już fundusze na 
następny. Drukarek 3D w szkole przybywało. Każdy 
uczeń, który chciał, mógł nie tylko drukować elementy 
do makiet, ale też wszystko to, co sobie wymarzył − bi-
żuterię, breloczki, ozdoby do samochodów, zagubione 
elementy do gier planszowych itp.

Widząc efekty naszej pracy, coraz więcej uczniów 
chciało nam pomagać i to niekoniecznie przy mode-
lowaniu na komputerze. Jedni tworzyli muzykę do 
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filmów, inni je montowali, malowali modele czy mon-
towali elektronikę. Moja rola zaczynała się ograniczać 
do planowania i rozdysponowywania pracy. 

W projektach brało udział od 20 do 30 osób. Każdy mógł 
się realizować w tym, co lubi i co go  pasjonuje. W taki 
sposób druk 3D pozwolił nam rozwijać pracę w grupach 
i w zespołach projektowych. Ponadto praca z drukiem 
3D pokazała nam, że jest to doskonały sposób na wspar-
cie uczniów zdolnych, którzy chcieliby robić coś więcej.
 

DRUK 3D W SZKOLE A BEZPIECZEŃSTWO

Realizując przedsięwzięcia z wykorzystaniem druku 
3D, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Najważ-
niejszą z nich jest bezpieczeństwo. Drukarki 3D mają 
gorące elementy, ruchome części, a uczniowie w ra-
mach prac lutują, tną, kleją itp. Dlatego też przed 
rozpoczęciem zajęć dokładnie planuję pracę na każ-
dy dzień. Przygotowuję materiały i sprawdzam, czy 
wszystko poprawnie działa. Oczywiście pozwalam 
uczniom na wykonywanie różnych prac, lecz najpierw 
je omawiam, a w czasie realizacji kontroluję, co moi 
podopieczni robią. 

Nie zawsze wiem, jak narysować czy wydrukować 
dany element. Często prosiłem uczniów o pomoc 
i wiele razy ją uzyskałem. Sprawiało to, że projekty 
stawały się atrakcyjniejsze i ciekawsze, a uczniowie 
czuli się z nimi bardzo związani, co przekładało się na 
jeszcze większe zaangażowanie z ich strony. To rów-
nież bardzo pozytywnie wpłynęło na relacje w grupie 
i zespole projektowym. 

EkoSystem Banach 3D 
zapewnia dostęp 
do największej 
specjalistycznej 
biblioteki modeli 
szkolnych, 
przygotowanych do 
prowadzenia zajęć 
ogólnych, z uczniami 
ze SPE oraz uczniami 
zdolnymi.
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Wykorzystywanie zajęć z drukiem 3D nie tylko pobu-
dziło wyobraźnię uczniów czy zwiększyło umiejętności 
projektowania i planowania, ale też mocno wpłynęło 
na relacje uczeń–uczeń i nauczyciel–uczeń. 

Na jednej z makiet prezentującej kołobrzeskie ratusze 
uczennica umieściła małą postać Shreka. Kiedy przy-
chodzimy oglądać je z dziećmi z kołobrzeskich szkół, 
otrzymują oni zadanie, aby go znaleźć. Teraz bardzo 
często uczniowie umieszczają jakieś nietypowe, bardzo 
małe elementy na makietach w celu ich uatrakcyjnienia.

JAK ZAINTERESOWAĆ LOKALNE MEDIA?

Aby uzyskać dalsze wsparcie, na bieżąco informowali-
śmy lokalne media o postępach naszych prac, publiko-
waliśmy informacje w internecie, prowadziliśmy szko-
lenia, a nawet woziliśmy makiety na konferencje, i to 
w całym kraju. Tego typu działania wymagają zdobycia 
odpowiednio dużych pieniędzy. Jednak kiedy tworzy się 
takie projekty z uczniami, znajdzie się sporo osób, które 
będą chciały pomóc, co pokazało nasze doświadczenie. 
Od 2016 roku zrealizowaliśmy już kilka dużych projek-
tów. Nasze makiety stoją w kołobrzeskich muzeach, 
ratuszu, bazylice, Politechnice Koszalińskiej, a ostatnio 
również w Pałacu Nadbrzeżnym w Berlinie. Wszystkie 
filmy i zdjęcia z naszych działań można zobaczyć na 

stronie http://kołobrzeg3d.2lo.pl. 

W Polsce po II wojnie światowej aż 233 miasta 
były zniszczone w ponad 50%. Przeglądając ar-
chiwa, można znaleźć opisy, szkice, a może na-
wet zdjęcia domów, których już nie ma, dlatego 

taki projekt jak nasz jest możliwy do wykonania 
praktycznie w każdej szkole. Nie trzeba od razu 

robić całych makiet. Wystarczy zacząć od jednego 
modelu, a dalej wszystko rozkręci się samo i da nam 
dużo przyjemności oraz satysfakcji. l

Specjalne projekty 3D, 
budujące wizerunek 
szkoły i miasta, to jeden 
z obszarów, który wspiera 
ekoSystem Banach 3D. 
Szkoły mające dostęp do 
materiałów zawartych 
w pakiecie otrzymają duże 
wsparcie m.in. w procesie 
tworzenia własnych 
projektów.
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Modelowanie na ekranie

Autor: Anna Skrzypczak-Gniot

„mModelowanie” to nazwa koła zainteresowań, które od kilku 
lat prowadzę w swojej szkole. Jego celem jest rozwijanie u ucz-
niów wyobraźni przestrzennej i kreatywności oraz poznawanie 
nowych technologii związanych z drukiem 3D.

Nazwa zajęć odnosi się do projektu, który udało mi się 
zrealizować w 2018 roku w ramach programu gran-
towego „mPotęga”. Za pozyskane środki zakupiliśmy 
wówczas 12 długopisów 3D. Przez kolejne lata koło 
cieszyło się tak dużą popularnością, że wraz z upływem 
czasu trzeba było dokupić kolejne długopisy, a w roku 
2019 w ramach programu Laboratoria Przyrodnicze 
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pozyskaliśmy dla szkoły drukarkę Banach 3D. Obser-
wując rozwój technologii druku 3D od wielu lat, mam 
głębokie przekonanie, że w niedalekiej przyszłości jej 
wykorzystanie będzie wzrastać i znajdować zastoso-
wanie nie tylko w różnych gałęziach przemysłu czy 
medycyny, ale także stanie się bardzo przydatnym 
narzędziem projektantów, architektów i naukowców, 
które będzie wspomagać ich w codziennej pracy.

Czas pandemii spowodował, że nauczyciele często 
byli zmuszeni rezygnować z prowadzenia zajęć poza-
lekcyjnych, ponieważ trudno było zastąpić tryb sta-
cjonarnego prowadzenia kół zainteresowań trybem 
zdalnym. Sama w tym roku szkolnym borykałam się 
z częstym przechodzeniem całych klas na kwarantan-
nę oraz z pracą szkoły w trybie online. Wiedziałam, 
że nie będę w stanie prowadzić koła w dotychczaso-
wej formie. Jedynym możliwym rozwiązaniem była 
próba dostosowania tematów zajęć dodatkowych 
do narzędzi, które umożliwiają pracę w trybie zdal-
nym. Wspólna praca w klasie z długopisami 3D nie 
była możliwa, ale nie oznaczało to, że zajęcia muszą 
zostać zawieszone. 

Zdalne zajęcia pozalekcyjne postanowiłam wykorzy-
stać na naukę uczniów modelowania 3D w programie 
Tinkercad. Przed pierwszymi zajęciami miałam obawy, 
czy dzieci z klas 4−6 będą w stanie nauczyć się obsługi 
tego programu. Jednak bardzo szybko okazało się, że 
większość moich uczniów odpowiedziała pozytywnie 
na to wyzwanie.

Mogę śmiało polecić program Tinkercad osobom sta-
wiającym swoje pierwsze kroki w projektowaniu 3D. 
Jest to darmowa aplikacja webowa, czyli program, któ-
rego nie musimy instalować na dysku naszego kom-
putera i mamy do niego dostęp przez przeglądarkę 
internetową. Żeby móc w nim pracować, należy zało-
żyć konto, na szczęście większość uczniów ma konta 
w usłudze Google Classroom, więc mogą z łatwością 
logować się za ich pośrednictwem. 

Sama obsługa aplikacji nie jest skomplikowana, a okno 
programu jest bardzo intuicyjne. Tworząc modele, 
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bazujemy na gotowych obiektach, które można zna-
leźć w prawej części okna. Lewa część ekranu to opcje 
umożliwiające zmianę widoku naszego projektu. Na 
środku znajduje się płaszczyzna robocza, a na górze 
w pasku zadań kilka opcji, które pozwalają np. na po-
wielanie, łączenie czy rozmieszczanie kształtów.

Celem pierwszych dwóch, trzech zajęć jest zapoznanie 
się z programem oraz nauczenie uczniów sprawnego 
poruszania się w oknie programu. Początkowo prob-
lematyczna może być zmiana długości boków bryły, jej 
obrót czy połączenie kilku kształtów w jeden model. 
Następnym krokiem jest wykonywanie otworów oraz 
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wycinanie w jednej bryle otworu, niekoniecznie na wy-
lot, za pomocą innej bryły. W tej fazie rolą nauczyciela 
jest bycie przewodnikiem, który cierpliwie będzie pro-
wadził uczniów krok po kroku, objaśniając działanie 
programu i zachęcając do eksperymentowania.
Kiedy uczniowie opanują już umiejętność sprawnej 
obsługi Tinkercada, możemy rozpocząć pracę nad 
projektami o ustalonej tematyce. Ja preferuję tema-
ty użytkowe, czyli takie, które wskażą uczniom kon-
kretne wykorzystanie druku 3D w codziennym życiu. 
Projektowaliśmy breloczki, medale, wazoniki, kubki 
czy organizery.

Dodatkowym motywatorem był fakt, że wybrane pro-
jekty uczniów drukowałam na drukarce Banach 3D 
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i pokazywałam im na następnych zajęciach. Młodzi 
projektanci otrzymali także zapewnienie, że po po-
wrocie do nauki w trybie stacjonarnym swoje modele 
otrzymają na własność. Mając gotowe wydruki, mogli-
śmy poświęcić kilka minut każdych zajęć na omówie-
nie prac, szukaliśmy ich mocnych i słabszych stron. 
Uczniowie mieli okazję w ten sposób skonfrontować 
założenia projektu z wytrzymałością materiału oraz 
możliwościami samej drukarki. Gotowe modele przed 
wydrukiem były wspólnie omawiane. Uczestnicy znaj-
dowali w projektach usterki, zawieszone w próżni 
elementy, które mogłyby sprawić problem podczas 
wydruku. 

Prowadząc zajęcia koła, zawsze pokazywałam, jak 
wykonać przykładowe modele związane z tematyką 
zajęć. Było to bardzo przydatne rozwiązanie dla tych 
osób, którym trudniej przychodzi wymyślenie orygi-
nalnego projektu lub wolą po prostu odtwarzać goto-
wy projekt, lub też po prostu mają w danym momencie 
gorszy dzień. W tym samym czasie pozostali ucznio-
wie tworzyli modele, dając upust swojej wyobraźni 
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i nierzadko wykazując się kreatywnością i oryginalnoś-
cią. Pod koniec lekcji uczestnicy zajęć udostępniali mi 
ekran, dzieląc się swoimi dokonaniami. Bardzo często 
zaskakiwali mnie pomysłami i umiejętnościami. Pod-
czas zajęć zwracaliśmy wspólnie uwagę na to, żeby 
tworzone modele miały taką wielkość, która pozwoli 
na ich szybkie wydrukowanie. 

Projektowanie wydruków 3D to doskonały pomysł 
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, które, jak się 
dodatkowo okazało, można też prowadzić w sposób 
zdalny. Oczywiście nic nie zastąpi wspólnej – warszta-
towej atmosfery pracy w klasie, kiedy uczniowie wza-
jemnie mogą podglądać i komentować swoje projek-
ty, a zajęcia odbywają się w towarzystwie pracującej 
nad wydrukiem modeli drukarki 3D. l



Po co mi ta wiedza 
w przyszłości, czyli geometria 
przestrzenna w praktyce

18

Autor: Wojciech Misiorowski

Uczniowie często zadają pytanie: „Po co mi to wiedzieć, jak to 
wykorzystam w przyszłości...?”. Pytania tego typu połączone 
są zazwyczaj z frustracją, towarzyszącą naszym podopiecznym 
w czasie przygotowywania się do jakiegoś sprawdzianu. Można 
podejść do tematu w myśl zasady ZZZ, tak bardzo popularnej 
wśród młodzieży: Zakuj, Zdaj, Zapomnij. W takim przypadku 
zazwyczaj damy dziecku prostą odpowiedź: „No bo tak...” lub 
„Takie jest życie, wszyscy się tego uczyli, ty też musisz...”. Pro-
ponuję inne podejście.



Przykład: Grubość układanego tworzywa (warstwa) w przypad-
ku naszej drukarki ma rozmiar 0,2 mm. Każda tworzona bryła 
składająca się z tych warstw będzie miała wielkość stanowiącą 
wielokrotność tej wartości.
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Stawiam na naukę przy okazji i zdobywanie wiedzy 
w praktyce. O tym będzie ten artykuł – wszystko 
 oparte na tworzeniu brył, których cechy będziemy 
poznawać, wykorzystując możliwości druku 3D.

Nie będę opowiadał historii powstania drukarki 3D, 
chciałbym natomiast zwrócić uwagę na kilka istotnych 
faktów. Wiedza ta jest niezbędna w szczególności, gdy 
drukowane obiekty mają pasować do siebie. Czym 
zatem jest druk 3D? Porównałbym go do budowania 
obiektów z klocków. Z klocków? − można by zapy-
tać. Tak, już tłumaczę dlaczego. Składanie klocków 
w obiekty o jakichś rozmiarach, to nic innego jak bu-
dowanie z warstw układanych jedna na drugiej. To, 
jak nasza konstrukcja będzie wyglądać, jak dokładna 
będzie, zależy od wielkości elementów, z których ją 
składamy. Z drukiem 3D jest podobnie. 

Element drukujący, zwany głowicą, topi używany w da-
nym momencie materiał, układając go warstwami. 
Tak jak w przypadku wielkości klocka, tak w przypad-
ku drukarki, głowica i dysza, przez którą wyciskany 
jest roztopiony materiał, determinuje dokładność 
tworzonych obiektów. Każda drukarka ma ten para-
metr podany i nazywa się go rozdzielczością. Znając 
tę wartość, należy ją uwzględnić przy projektowaniu 
poszczególnych brył. 

Zaprojektowany element musi być podzielony na 
określoną liczbę warstw, oczywiście w zależności od 
tego, jaką drukarkę wykorzystamy do jego wydru-
kowania. Konieczne zatem jest „pocięcie” przygoto-
wanego projektu na warstwy (Rysunek 1). Realizuje 
się to zazwyczaj przy użyciu oprogramowania, które 
dostarcza wraz z drukarką producent. Dodatkowo 
w oprogramowaniu możemy również sprawdzić, jak 
będą wyglądać poszczególne etapy drukowania naszej 
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Rysunek 1

Rysunek 2

konstrukcji (Rysunek 2). Mam nadzieję, że udało mi 
się w skrócie wyjaśnić te ważne aspekty drukowania, 
które należy uwzględniać przy projektowaniu brył 3D.

HURA! MAM WŁASNY POKÓJ! ALE JAK 
USTAWIĆ W NIM MEBLE?

Z takim wyzwaniem może spotkać się nastolatek. 
Najprościej oczywiście powiedzieć swoim rodzicom: 
„Nie wiem… Sami to zróbcie… Nie chce mi się…”. Moż-
liwe jednak, że w szkole, być może w ramach kółka 
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Rysunek 3

zainteresowań, dzieci mają dostęp do drukarki 3D. 
Wykorzystajmy ją zatem w projektowaniu przestrzeni, 
przemycając przy tej okazji wiedzę z obszaru matema-
tyki, a konkretnie geometrii przestrzennej.

Zacznijmy od pokoju. Ma on jakieś wymiary i kształt. 
Pierwszym etapem, niezależnie od tego, jaki program 
wykorzystamy do rysowania pokoju, będzie praca 
w terenie. Trzeba zrobić szkic, zmierzyć pomieszcze-
nie i nanieść pomiary na rysunek. W tym momencie 
wykorzystajmy zdobytą już wiedzę. Możemy ją przy 
tej okazji utrwalić, przekonując dzieci, że naprawdę się 
ona przydaje. Chodzi o skalę, przeliczenie wymiarów, 
tak aby dopasować je do możliwości drukarki. Drukar-
ka ma ograniczone pole wydruku, zatem tworzone 
obiekty nie dość, że będą mieć wymiary stanowiące 
wielokrotność rozdzielczości, to dodatkowo muszą 
zmieścić się w zdefiniowanym przez producenta dru-
karki obszarze wydruku – kolejny parametr charakte-
ryzujący drukarkę.

Mamy wymiary, przeliczyliśmy je odpowiednio z przy-
jętą skalą, narysujmy zatem nasz pokój. Pamiętajmy, 
że nasz pokój to nie płaska figura geometryczna – po-
mieszczenie ma również swoją wysokość. Gdzie nasze 
„cztery kąty” się znajdują? Może na poddaszu, przez 
co sufit opada pod skosem? Może sufit jest klasycz-
ny, płaski? Wszystko z rzeczywistości przeniesiemy na 
projekt bryły 3D (Rysunek 3).
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A JEDNAK WIEDZA Z LEKCJI PRZYDAJE SIĘ 
W ŻYCIU!

I teraz najlepsze. Co to jest? No oczywiście nasz pokój. 
Jeżeli jednak chodzi o zdobytą właśnie wiedzę ma-
tematyczną, to przecież graniastosłup i ostrosłup. 
A bardziej precyzyjnie, to narysowaliśmy właśnie 
prostopadłościan oraz ostrosłup czworokątny. Wie-
my z pomiarów, które wykonaliśmy przy szkicowaniu 
pokoju, że każda z tych figur ma długość, szerokość 
i wysokość. Podstawą tych figur są czworokąty, ściany 
to także czworokąty lub trójkąty, jak to jest w przy-
padku ostrosłupa. Tak będą wyglądać nasze projekty 
przygotowane do druku (Rysunek 4).

Rysunek 4

Przyszedł czas na przygotowanie mebli, jakie chcemy 
ustawić w naszym pokoju. Niech będą nimi: biurko, 
krzesło, szafa na ubrania oraz cztery szafki, które będą 
wisiały na ścianie. Zerknijmy zatem, jak wymienione 
meble wpisują się w kształty, które chcemy poznać. 
Krzesło klasyczne, bez żadnych regulacji, zajmie ja-
kąś przestrzeń w pokoju, zajmie jakąś przestrzeń na 
podłodze, wypełni także część pokoju na jego wyso-
kości. Może zatem uprościmy jego bryłę do obsza-
ru, który będzie zajmować. Obszarem tym będzie 
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prostopadłościan (Rysunek 5). Tym sposobem bę-
dziemy upraszczać pozostałe meble. Na tym etapie 
ćwiczenia wystarczy posługiwać się uproszczonymi 
kształtami. Rysujemy zatem mebel po meblu: krze-
sło, łóżko, szafę na ubrania oraz cztery szafki, które 
zawisną na ścianach (Rysunek 6).

Rysunek 5 Rysunek 6

W zasadzie wszystko wstępnie mamy przygotowane, 
nie ma na co czekać, drukujmy i ustawmy wszystko 
na makiecie pokoju, którą narysowaliśmy. Ale chwi-
leczkę, przecież do tej pory poznaliśmy tylko kilka 
cech wykorzystywanych brył geometrycznych. Zasta-
nówmy się wspólnie, ile krzeseł zmieści się w naszym 
pokoju? Ile to będzie krzeseł ustawionych jedno na 
drugim, tak aby wypełnić pomieszczenie po sam 
sufit? Znamy rozmiary pomieszczenia, jako krzesło 
przyjęliśmy uproszczoną bryłę, której rozmiary także 
znamy. Ustawmy zatem krzesła tak, aby wypełniły 
pokój. Sporo będziemy ich potrzebować, dużo dru-
kowania, prawda? Można wybrać inny mebel, a raczej 
jego uproszczoną formę, tak aby nie było konieczności 
drukowania dużej liczby potrzebnych brył. 

W tym ćwiczeniu dowiemy się, ile krzeseł, łóżek itp. 
potrzebnych jest do wypełnienia całego pomiesz-
czenia. A to wypełnienie to nic innego jak objętość, 
w tym wypadku liczona liczbą przedmiotów, które wy-
pełnią przestrzeń. To już niedaleka droga do wzoru 
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na objętość prostopadłościanu. Trochę to wirtualna 
rzeczywistość, przydatna jednak w przypadku, gdy 
chcielibyśmy zapakować wszystkie nasze meble do 
ciężarówki. Najlepiej by było, gdyby wszystko zmieś-
ciło się w jednym transporcie. Będzie taniej i szybciej. 
Aby jednak taki transport przygotować, wiedza doty-
cząca geometrii przestrzennej będzie niezbędna.

DRUK 3D TO NIESKOŃCZENIE WIELE  
MOŻLIWOŚCI

To, o czym warto w tym momencie napisać, to obrób-
ka drukowanych modeli. Wspominałem już wcześniej 
o rozdzielczości, o drukowaniu warstwami. Wydruki, 
jakie zapewne wielokrotnie już oglądaliśmy, mają wi-
doczne warstwy, wyczuwalne, sprawiające wrażenie 
jakiejś faktury. Wystarczy przy zachowaniu odpowied-
niej ostrożności użyć acetonu i pędzelka. Część mate-
riałów wykorzystywanych do druku jest rozpuszczal-
na w acetonie. Możemy wykorzystać tę właściwość 
i maczając pędzel w tej substancji, wygładzić ścianki 
wydrukowanych elementów.

W ramach ćwiczenia, które opisuję, mamy zaprojekto-
wać rozmieszczenie szafek na ścianach pokoju. Ace-
ton i oczywiście właściwe tworzywo, wykorzystane do 
druku, pozwolą nam przykleić wydrukowane elemen-
ty, łącząc ze sobą nasączone acetonem płaszczyzny.

Co właśnie się wydarzyło? Chcieliśmy po prostu usta-
wić meble w pokoju, a dzięki temu, że wykorzystaliśmy 
druk 3D, udało nam się poznać kilka brył geometrycz-
nych, ich cechy i właściwości. Poznaliśmy pojęcie ob-
jętości i nauczyliśmy się ją obliczać. Brył geometrycz-
nych, które powinni znać uczniowie klas 8, jest więcej. 
Jest także więcej sposobów na ich poznanie przy wy-
korzystaniu drukarki 3D, ale o tym innym razem. l



 

 




