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O konkursach i potrzebie rywalizacji

Obecnie gorący problem to pospieszna reforma edukacji. Zagrożeniem jest likwidacja dobrze – a jest ich dużo – funkcjonujących gimnazjów, które są miejscem wyrównywania szans dzieciom z prowincji, z uboższych rodzin, a także
z tych niedostatecznie dbających o dzieci. Wyrównywanie szans, zacieranie
różnic spowodowanych statusem materialnym rodziców, to – nie bójmy się
górnolotnego stwierdzenia – obowiązek państwa wobec przyszłych pokoleń.
Jakkolwiek byłaby uzasadniona krytyka obecnego systemu, to nadchodzący
nieuchronnie chaos i proponowane zmiany to katastrofa.
Potrzeba rywalizacji jest immanentną cechą dzieci i młodzieży. Nie chodzi
o znienawidzony wyścig szczurów, tylko o merytoryczną i rzetelną rywalizację.
Młodzi cenią prawdziwy wysiłek, pracę i chcą być za sukcesy doceniani i nagradzani. Taką twórczą rywalizację oferują konkursy z fizyki. Są one różne
i nauczyciele jakoś znajdują uczniów chętnych do wzięcia w nich udziału. Konkursy są bardzo demokratyczne, dają możliwość wybicia się uczniom, także
z prowincji. Dobrze nauczane fizyka i matematyka stają się ogromną szansą na
awans dla dzieci z domów z deficytami. Tu bowiem mniejszy wpływ ma wiedza nabywana przez dzieci w domu, za to znacznie większą rolę pełnią nauczyciele i szkoła. Mam nadzieję, że nauczanie fizyki jakoś obroni się przy zmienionej strukturze, i że istniejące konkursy nadal będą organizowane. Wszystko
w rękach nauczycieli.
Polecamy dyskusję na temat reformy nauczania. Aby zdać sobie sprawę
z tego, jak bardzo szkoły zmieniły się w ciągu ostatnich stu lat, polecamy artykuł o szkołach, do jakich uczęszczał Paul Dirac.
Z.G-M
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Dlaczego samolot nie spada?
Piotr Pierański
Politechnika Poznańska

Wbrew temu, czego pewnie ode mnie, jako zawodowego fizyka, oczekujecie, zacznę od stwierdzenia, że fizyka nie jest nauką prostą. Można znać na
pamięć wszystkie jej prawa i wzory, a mimo to być nadal bezradnym, gdy trzeba ich użyć, by wyjaśnić przebieg jakichś zdarzeń. By uchwycić sens jej praw,
i nauczyć się ich używać, musimy uruchomić wyobraźnię i zacząć tworzyć
w niej uproszczone modele sytuacji rzeczywistych. Trzeba rozpocząć od modeli
najprostszych, tych, których zachowania są oczywiste dla naszej intuicji, opisać
je używając praw fizyki, a dopiero potem zabrać się za sytuacje bardziej skomplikowane.
Spójrzmy na lecący nad nami samolot i zadajmy sobie pytanie: dlaczego on
nie spada? Przecież doświadczenie uczy nas, że przedmiot tak ciężki nie może
wisieć sobie w powietrzu. Gdy podniesiemy w górę kamień i uwolnimy go, on
spadnie. Dlaczego więc, do licha, lecący samolot nie spada?
Zacznijmy może od pytania prostszego: dlaczego kamienie uniesione nad
powierzchnię Ziemi spadają? Odpowiedź wszyscy znają: spadają, bo Ziemia je
przyciąga. To odpowiedź poprawna, ale zbyt ogólnikowa, by można było się
nią zadowolić. Fizyk wymaga, by odpowiedź była bardziej szczegółowa,
w szczególności, byśmy podali wzór, który opisze wartość siły, pod wpływem
której kamień zaczyna spadać. Ten wzór to prawo grawitacji Newtona. Napisanie go wymaga, byśmy w naszej wyobraźni stworzyli model tego, co chcemy
opisać. Jak ja to widzę w mojej wyobraźni? Widzę olbrzymią, wiszącą w kosmicznej próżni kulę o promieniu RZ = 6400 km = 6,4 · 106 m, i tuż obok niej,
w odległości h od powierzchni Ziemi mikroskopijną (w skali rozmiaru Ziemi)
kuleczkę – to model mojego kamienia. Zakładam, że kula ziemska jest idealna,
jednorodna, a jej całkowita masa wynosi M. Zakładam, że kuleczka reprezentująca kamień jest też idealna, jednorodna, a jej masa wynosi m. Oczywiście,
m <<M. Dlaczego uparłem się, by i Ziemia i kamień były w mej wyobraźni reprezentowane przez kule? Ano dlatego, że siła grawitacji, z jaką kule te przyciągają się, zależy wyłącznie od odległości r między ich środkami. Prawo grawitacji mówi, iż masy, które rozważam, przyciągają się siłami równymi co do
wielkości, lecz skierowanymi przeciwnie: Ziemia przyciąga kamień, a kamień
przyciąga Ziemię (zob. rys.1).
Fg  G

mM
.
r2
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Rys. 1. Oddziaływanie grawitacyjne dwóch mas mających kształt kul. Gdy odległość h masy m
od powierzchni masy M jest znacznie mniejsza od jej promienia RZ, wtedy odległość r między ich
środkami jest niemal równa RZ

Skutek działania obu sił opisany jest drugą zasadą dynamiki Newtona. Siła
działająca na jakieś ciało zmienia jego prędkość nadając mu przyspieszenie
proporcjonalne do działającej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała, na
którą ona działa:
F
M
a  g G 2 .
m
r
Jeśli przyjmiemy, że kamień znajduje się w chwili t = 0 na wysokości h nad
Ziemią, wartość przyspieszenia się konkretyzuje:
aG

M
.
( RZ  h)2

Jak widać, jest ono zależne od wysokości. Jeśli jednak przyjmiemy, zgodnie
z rzeczywistością, że h << RZ, mianownik tego wyrażenia można uprościć pomijając w nim h:
M
a G 2.
RZ
W tym bardzo dobrym przybliżeniu przyspieszenie nie zmienia się z wysokością h. Jak widać, nie zależy też ono od masy kamienia. Jest tak, ponieważ,
choć siła grawitacji jest do niej proporcjonalna, to przyspieszenie jest do niej
odwrotnie proporcjonalne i masa znika z wzoru na przyspieszenie.
Przyspieszenie, które obliczyliśmy, to przyspieszenie, z jakim w pobliżu
powierzchni Ziemi spadają wszystkie ciała, bez względu na swą masę. Nazywamy je przyspieszeniem grawitacyjnym i oznaczamy przez g. Oczywiście
uczyniliśmy tu jedno, bardzo ważne, ukryte założenie, że nie bierzemy pod
uwagę siły oporu powietrza. Siła ta, oznaczmy ją przez Fo, działa przeciwnie do
kierunku ruchu ciała, jest zależna od jego rozmiaru (w przypadku kuli, jej promienia R) i rośnie z prędkością .
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Jeśli siłę oporu powietrza weźmiemy pod uwagę, to obliczając przyspieszenie, z jakim ciało spada, otrzymamy wyrażenie:
a  R,



Fg  Fo  R,
m



.

Ponieważ siła oporu powietrza Fo(R,) wzrasta z prędkością spadającego
ciała w miarę, jak prędkość ta rośnie, przyspieszenie maleje dążąc asymptotycznie do zera. Przyspieszenie znika, a więc ciało spada ruchem jednostajnym,
gdy widoczna w liczniku suma sił działających na ciało (siła oporu powietrza
działa przeciwnie do siły grawitacji, stąd minus) równa się zero. Wartość tej
granicznej, maksymalnej prędkości spadania możemy znaleźć rozwiązując równanie:
Fg  Fo  R, max   0.
Oczywiście postać tego rozwiązania zależy od postaci zależności Fo(R,).
Gdy ciało ma kształt kuli i porusza się niezbyt prędko (co sprawia, że ruch
opływającego je powietrza jest laminarny), wyrażenie na wartość siły oporu jest
szczególnie proste:
Fo  6 R
gdzie  jest lepkością ośrodka, przez który ciało o kształcie kuli się porusza.
Wyrażenie to zostało podane w 1851 roku przez George’a Stokesa.
Sprecyzowanie postaci funkcji opisującej zależność siły oporu od rozmiaru
ciała i jego prędkości konkretyzuje równanie, które musimy rozwiązać, by znaleźć prędkość graniczną. Jak łatwo sprawdzić, równanie to przyjmuje teraz postać:
4 3
 R  g  6 R max  0
3
gdzie  jest gęstością materiału, z jakiego wykonana jest kula. Pierwszy człon
tego równania to oczywiście ciężar kuli, a drugi siła oporu powietrza.
Rozwiązanie powyższego równania ze względu na max daje wyrażenie:

 gR
2
.
9 
2

max

Widzimy więc, że prędkość graniczna max, z jaką spadają kuliste ciała, jest
proporcjonalna do kwadratu ich promienia: im mniejsze ciało, tym mniejsza
prędkość spadania. Tak więc duży kulisty kamień i małe kuliste ziarnko piasku,
choć składają się z tego samego materiału, osiągają różną prędkość max: ziarenko spada znacznie wolniej od kamienia. Jeśli to ziarenko jest mikroskopijne, jak
ziarenka pyłu unoszonego przez pędzący samochód po piaszczystej drodze,
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dostrzeżemy, że prędkość opadania tych ziarenek będzie znikoma. To właśnie
dlatego wzniesiony przez pędzący samochód pył opada tak wolno.
Podobną sytuację mamy ze spadającymi kropelkami wody. Deszcz i mgła
z punktu widzenia swego składu, to dokładnie to samo: po prostu woda,
w przybliżeniu kuliste kropelki wody. Jedyna różnica, to rozmiar tych kropelek:
promień kropli deszczu wynosi około 1 milimetra, zaś promień kropli mgły
około 10 mikrometrów, a więc 100 razy mniej. Iloraz kwadratów promieni tych
kropelek, wynosi 10 000. Krople mgły spadają więc 10 000 razy wolniej od
kropelek deszczu.
Zauważmy, że w powyższych rozważaniach nie wspomnieliśmy o Ziemi.
Przecież i na nią działa siła grawitacji. Dlaczego? Z formalnego punktu widzenia oddziaływanie grawitacyjne powoduje, że oba ciała, Ziemia i kamień, poruszają się ruchem przyspieszonym: kamień zbliża się do Ziemi, Ziemia zbliża się
do kamienia. Patrząc z zewnątrz dostrzeżemy wyłącznie ruch kamienia, a Ziemi
nie. Dlaczego? Bo ze względu na jej olbrzymią masę siła grawitacji nadaje jej
przyspieszenie tak nikłe, że nie jesteśmy w stanie go wykryć.
Powróćmy do wyjściowego pytania: dlaczego lecący nad naszymi głowami
samolot nie spada? Patrząc w niebo widzimy, że porusza się on nad nami ruchem jednostajnym w kierunku równoległym do powierzchni Ziemi. A przecież
powinien spadać!
Wyjaśnienie musimy podzielić na dwie części. Zajmijmy się najpierw odpowiedzią na pytanie, dlaczego w ogóle się porusza. Utrzymanie stałej składowej poziomej prędkości x wymaga pokonywania oporu powietrza. Musi być
więc tak, że na samolot działa w kierunku ruchu siła Fx, która równoważy działającą w przeciwnym kierunku siłę oporu powietrza Fox.

Rys. 2. Utrzymanie stałej prędkości samolotu w kierunku poziomym wymaga zrównoważenia siły
oporu powietrza Fox. Napędzane przez silnik śmigło zmusza powietrze do ruchu wstecz. Proces
ten powoduje powstanie działającej w kierunku ruchu siły Fx. Podobnie utrzymanie stałej wysokości wymaga zrównoważenia działającej w dół siły grawitacji Fgh. Zadanie to spełniają skrzydła
samolotu zmuszając powietrze, przez które się poruszają, do ruchu w dół. Proces ten powoduje
powstanie działającej w górę siły Fh
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Zerowa wartość składowej pionowej prędkości lecącego na stałej wysokości
samolotu, h = 0, wymaga, by prócz siły grawitacji Fgh działała na samolot siła
Fh skierowana przeciwnie, czyli do góry.
Siłę Fx równoważącą opór powietrza i siłę Fh równoważącą siłę grawitacji
musi wytworzyć sam samolot. By zrozumieć, jak to czyni, rozważmy najpierw
zupełnie inną sytuację.
Wyobraźmy sobie, że wisimy nieruchomo w kosmicznej próżni, z dala od
gwiazd i planet, trzymając w ręce kamień. Niech masa naszego ciała wynosi mc,
zaś masa kamienia mk. Pchnijmy kamień przykładając do niego siłę F.
Sytuację tę schematycznie przedstawiliśmy na rysunku 3, gdzie prostopadłościany odpychane są od siebie przez ściśniętą uprzednio sprężynę.

Rys. 3. Między ciało o masie mc a ciało o masie mk włożono urządzenie, które zaczyna te ciała
odpychać od siebie stałą siłą F. Urządzenie to jest na rysunku przedstawione jako wstępnie ściśnięta sprężyna. (Sprężyna realna działa inaczej: siła maleje w miarę rozprostowywania!) Prędkości, jakie oba ciała uzyskują po tym, jak urządzenie przestanie działać, wynoszą odpowiednio c
i k (patrz tekst)

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki kamień zacznie poruszać się ruchem przyspieszonym, a jego przyspieszenie wyniesie:
ak  F .
mk

Jeśli siła działała przez czas t, to w momencie ustania jej działania kamień
będzie poruszał się z prędkością
k

 ak t 

F
t.
mk

Pchając kamień czujemy, że i on działa na nas jakąś siłą. Siła ta równa jest
–F. Jej wartość wyrażona w newtonach jest taka sama, jak ta, którą nasza ręka
działa na kamień, lecz jest skierowana przeciwnie, stąd minus. Pod wpływem
tej siły nasze ciało porusza się również ruchem jednostajnie przyspieszonym,
a przyspieszenie wynosi:
ac 

F
.
mc
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Po czasie t prędkość naszego ciała wyniesie więc
c

 ac t 

F
t.
mc

Spytajmy o pęd. Pęd jest iloczynem masy poruszającego się ciała i jego
prędkości. W chwili początkowej t = 0 zarówno prędkość naszego ciała, jak
i kamienia były zerowe, więc i ich pędy były zerowe. Pęd sumaryczny był też
oczywiście zerowy.
Po czasie t pęd kamienia wynosi
pk  mk

k

 mk

F
t  F t.
mk

W tej samej chwili pęd naszego ciała wynosi
pc  mc

c

 mc

F
t   F t.
mc

A pęd sumaryczny pk + pc? Wynosi oczywiście zero, tak jak było to na samym początku. Sumaryczny pęd się nie zmienił. Czy będzie tak zawsze, bez
względu na to, co uczynimy? Tak. To zasada zachowania pędu. Jeśli rozważamy izolowany od otoczenia układ, to bez względu na to, co dzieje się w jego
wnętrzu, sumaryczny pęd się nie zmieni.
Zasada zachowania pędu, to zasada potężna, pozwala nam bowiem zrozumieć przebieg wielu zjawisk bez wchodzenia w szczegóły.
Analizując szczegóły rachunku, który przedstawiliśmy wyżej, zauważamy,
że pod wpływem działania siły pęd kamienia zmienił się: był zerowy, a następnie jego wartość wzrosła do wartości pk. Siła była stała i wynosiła F. Czas jej
działania wynosił t. Pęd, jaki uzyskało ciało, wyniósł F t. Widzimy więc, że
zmiana pędu jest związana z wartością działającej siły i czasem jej działania.
Analiza tej prawidłowości prowadzi do bardzo użytecznego wzoru pozwalającego określić wielkość działającej siły, gdy w czasie t zauważymy zmianę
pędu o p:
p
F
.
t
To bardzo ważny wzór, zawsze prawdziwy, również w mechanice relatywistycznej, gdzie pęd ciała zdefiniowany jest innym niż p = m  wzorem.
Klasycznym problemem, w którym wzór ten wykorzystujemy, jest siła ciągu
silnika rakietowego. Jeśli w czasie t, do jego komory zostanie wtryśnięta masa
m paliwa z utleniaczem, a potem zobaczymy tę masę wylatującą, również
w czasie t, w postaci produktów spalania z prędkością ex, to wiemy, że jej
pęd, który był początkowo zerowy, wzrósł o
p  m

ex

.
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Stało się to w czasie t, więc musiała na niego działać siła
F

p m ex m


t
t
t

ex



ex

.

Przez µ oznaczyliśmy tu iloraz masy substancji spalonych w komorze silnika
rakietowego przez czas, w którym to się stało. Jej sens zatem to masowa prędkość spalania. Widzimy więc, że siłę ciągu silnika rakietowego możemy zawsze
łatwo obliczyć jeśli wiemy, że do jego komory wtryskiwane są substancje
w ilości µ kilogramów na sekundę, a prędkość wylotowa produktów spalania
wynosi ex (m/s).
Proponuję małe ćwiczenie. Obliczmy ciąg jednego z trzech silników głównych promu kosmicznego. Silniki te zamontowane są w samym promie, a paliwo do niego – wodór i utleniacz (tlen) – dostarczane są z olbrzymiego zbiornika, do którego przymocowany jest prom (i wodór i tlen znajdują się tam w fazie
ciekłej!).
W zbiorniku zewnętrznym znajduje się około 106 ton wodoru i 630 ton tlenu. Zbiornik ten zostaje opróżniony po około 500 sekundach. Wodór i tlen podawane są w równej ilości do każdego z trzech silników rakietowych. Prędkość
wylotowa (z dyszy) produktów spalania wynosi około 4000 m/s. Oblicz siłę
ciągu F jednego silnika.
Zauważmy coś fascynującego. Jeśli wyobrazimy sobie wiszącą nieruchomo
w przestrzeni kosmicznej rakietę, której silnik zostanie uruchomiony, zobaczymy jak z jej dyszy wyrzucany jest z dużą prędkością ex strumień gazów, a sama
rakieta zaczyna poruszać się w przeciwną stronę. Gdy silnik skończy pracę zobaczymy znajdującą się już z dala od nas, i ciągle oddalającą się, rakietę
i ciągnący się za nią długi strumień poruszających się w kierunku przeciwnym
gazów. Ile wynosi sumaryczny pęd tego układu? Wiemy ile! Zero. Dlaczego?
Ano dlatego, że jego sumaryczny pęd początkowy był zerowy. Troszkę bardziej
wyrafinowane rozumowanie przekona nas, że środek masy tego układu pozostał
tam, gdzie był w chwili uruchomienia silników.
Ten sam wzór zastosujemy w oszacowaniu zupełnie innej wielkości, a mianowicie minimalnej mocy, jaką musi mieć silnik elektryczny taśmociągu, poruszającego się z prędkością 2 m/s, na który wysypywany jest piasek w tempie
1 tony na sekundę. Musimy tu po prostu obliczyć siłę, jaka jest konieczna, by
zsypujący się piasek wprawić w ruch i pomnożyć wartość tej siły przez prędkość taśmociągu.
Wróćmy do zagadnienia, od którego rozpoczęliśmy, do sił, jakie samolot
musi sam sobie wytworzyć, by poruszać się z prędkością x w kierunku poziomym pozostając ciągle na tej samej wysokości.
By pokonać siłę oporu powietrza samolot musi wytworzyć siłę Fx ciągnącą
go w kierunku jego lotu. Samolot śmigłowy wytwarza tę siłę, zmuszając powietrze kręcącym się śmigłem do ruchu wstecz, zmieniając tym samym jego pęd.
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Iloraz zmiany pędu powietrza przez czas, w którym ta zmiana następuje, to siła.
Nie wchodźmy w szczegóły, stwierdźmy jedynie, że jeśli samolot porusza się
w kierunku poziomym musi za nim ciągnąć się strumień poruszającego się
wstecz powietrza.

Rys. 4. Wytwarzanie siły ciągnącej samolot. Kręcące się śmigło samolotu „łapie” znajdujące się
przed nim powietrze i wprawia je w ruch zmieniając składową poziomą jego pędu

A jak pokonać siłę grawitacji? Poruszający się samolot musi wytworzyć
również strumień powietrza poruszającego się w dół. Zadanie to wykonują jego
skrzydła. Mają taki kształt i tak są uformowane, że gdy samolot porusza się
poziomo, skrzydła zmuszają powietrze do ruchu w dół, tym samym zmieniając
jego pęd. Zmiana składowej pionowej pędu powietrza podzielona przez czas,
w którym zmiana ta następuje, to siła nośna wytwarzana przez skrzydła. Jeśli
samolot ma latać bardzo wysoko, na przykład na pułapie około 30 km, na którym latają samoloty szpiegowskie U2, jego skrzydła muszą być bardzo długie,
by zagarniać w dół dostatecznie dużą masę rzadkiego powietrza, jakie się tam
znajduje.

Rys. 5. Skrzydła samolotu zmuszają powietrze, przez które samolot się porusza, do ruchu w dół.
W reakcji na tę zmianę na samolot działa siła Fh skierowana w górę. Rysunek wykonany jest
w układzie odniesienia związanym z samolotem: samolot jest w nim nieruchomy, a powietrze się
porusza

Podobne rozumowania pozwalają nam wyjaśnić zasadę lotu helikopterów
i samolotów startujących pionowo.
Zasada zachowania pędu podpowiada, co wiszący nieruchomo w kabinie
promu kosmicznego astronauta może zrobić, by dostać się do okna. Jedyna
rzecz, która jest w stanie wprawić w ruch translacyjny jego ciało, to wyrzucenie
w kierunku przeciwnym jakiegoś ciała, choćby kluczy do drzwi.

12
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A co ma zrobić kosmonauta, gdy wisząc poziomo, brzuchem do podłogi,
chciałby odwrócić się brzuchem do góry?
Jest tu pewien prosty sposób. Nasze ciała go znają. Sposób ten, nabyty
w procesie ewolucji, jest gdzieś zakodowany w naszych mózgach i zostaje
przywołany automatycznie, gdy na przykład stojąc na krawędzi stromego zbocza stracimy nagle równowagę. Zastanówmy się: co wtedy odruchowo robimy?
Jeśli tego nie pamiętamy, zróbmy doświadczenie: stańmy tyłem do schodów na
krawędzi ich pierwszego stopnia (aby nie stać wysoko nad ziemią!) i przechylajmy się do przodu, aż stracimy równowagę. Starajmy się ją zachować nie zeskakując ze stopnia. Jak to robimy? Zaczynamy rękami kręcić młynka. Gdy
spojrzymy na prawą rękę, widzimy, że kręci się przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara, a lewa porusza się w ten sam sposób. Czy to kręcenie
młynka może coś pomóc? Owszem. By się o tym przekonać podpowiedzmy
wiszącemu w kabinie promu astronaucie by uczynił podobnie, a zobaczymy, jak
jego tułów zacznie kręcić się w stronę przeciwną. Czy dzieje się tak również ze
względu na jakąś zasadę zachowania? Tak. To zasada zachowania momentu
pędu. Ale o tym następnym razem.

FOTON 135, Zima 2016

13

Nagroda Nobla z fizyki w 2016 roku,
czyli o przejściach fazowych
i zjawiskach krytycznych nowego typu
Józef Spałek, Danuta Goc-Jagło
Instytut Fizyki UJ
Nagrodę Nobla z fizyki w 2016 roku otrzymało trzech fizyków pochodzenia
brytyjskiego, pracujących w Stanach Zjednoczonych: David J. Thouless
z University of Washington w Seattle (połowę nagrody), a drugą połowę otrzymali wspólnie J. Michael Kosterlitz z Brown University w Providence oraz
Duncan M. Haldane z Princeton University (fot. 1), za „odkrycia teoretyczne
topologicznych przejść fazowych oraz topologicznych faz materii”. Nagroda
wynosi 8 mln koron szwedzkich (około 3,7 mln złotych). Zapytajmy się więc,
na czym polegają te odkrycia i jak mieszczą się one w całości fizyki.

David J. Thouless

J. Michael Kosterlitz

F. Duncan M. Haldane

Fot. 1. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2016 roku

1. Wstęp: koncepcja złamania symetrii i parametru porządku
W fizyce materii skondensowanej (i nie tylko) podstawowymi koncepcjami są
przejścia fazowe (z towarzyszącymi im zjawiskami krytycznymi, czyli osobliwościami mierzalnych wielkości fizycznych) oraz tzw. spontaniczne złamanie
symetrii. Przejście fazowe ciągłe polega bowiem na pojawieniu się w sposób
spontaniczny uporządkowania (np. przy obniżaniu temperatury czy zwiększaniu
ciśnienia wywieranego na układ). Koronnym przykładem jest tu układ oddziałujących między sobą atomowych momentów magnetycznych (spinów), które
przy ochładzaniu układu porządkują się spontanicznie (bez zewnętrznego pola
magnetycznego) w tzw. temperaturze krytycznej (Curie) Tc. Co najistotniejsze,
przy podejściu do tej temperatury Tc, zarówno od dołu jak i od góry, fizyczne
własności układu, takie jak np. ciepło właściwe, wykazują istotne osobliwe
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zachowanie, czyli że nie jest to w żadnym przypadku ewolucja ciągła układu
ze zmianą temperatury. Na rys. 1 przedstawiono takie osobliwe zachowanie
ciepła właściwego dla innego przypadku, ciekłego helu-4 (4He), przy przejściu
do stanu nadciekłego. Zauważmy, że charakter logarytmiczny (~ ln T  Tc )
rozbieżności ciepła właściwego w punkcie Tc ma miejsce na wszystkich dostępnych skalach temperatur (od kelwinów do mikrokelwinów). To przejście fazowe ma taki sam charakter w przypadku układu spinów, a na rys. 2 przedstawiono dwa najprostsze typy uporządkowania spinowego dla T < Tc: ferromagnetycznego (ze spinami równoległymi) oraz antyferromagnetycznego (ze spinami
na przemian antyrównoległymi). Oczywiście, dla T > Tc spiny są nieuporządkowane i „rozmrożone”, tj. każdy z nich może się obracać prawie swobodnie,
czyli przyjmować dowolną orientację. To zamrożenie spinów dla temperatur
niższych, począwszy od Tc, to właśnie tajemnicze spontaniczne złamanie ich
symetrii względem ich dowolnych obrotów, czyli przyjmowanie ściśle określonej orientacji w ich własnej przestrzeni.

Rys. 1. Ciepło właściwe dla ciekłego 4He w funkcji różnicy temperatury (względem temperatury
krytycznej Tc  T ) przy przejściu do nadciekłości (fazy bez lepkości), na trzech skalach: kelwinowej, milikelwinowej i mikrokelwinowej. Krzywa ciągła to z dobrym przybliżeniem krzywa
logarytmiczna C ~ ln T  T . To przejście fazowe nosi nazwę przejścia λ ze względu na kształt
tych krzywych (zob. J. Spałek, Postępy Fizyki, t. 63, nr 1, s. 10 (2010) i prace tam cytowane)
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Rys. 2. Podstawowe dwa typy uporządkowania spinów dla T < Tc: ferromagnetyczne (lewy rysunek) i antyferromagnetyczne (po prawej stronie) na dwuwymiarowej sieci kwadratowej

Podstawową koncepcją teoretyczną opisu przejść fazowych jest pojęcie parametru uporządkowania wprowadzone przez L.D. Landaua, rozwijane szczególnie w latach 60. i 70. XX wieku, w wyniku których powstała teoria zjawisk
krytycznych (osobliwości przy przejściach fazowych), które to osiągnięcie zostało ukoronowane Nagrodami Nobla dla Landaua (1962) oraz Kennetha
G. Wilsona (1982). W wyniku tych i wielu prac innych autorów powstała kompletna teoria klasycznych przejść fazowych ciągłych (dla których Tc > 0)
w układach z uporządkowaniem dalekiego zasięgu (por. rys. 2). Typowe przykłady zależności jednorodnego przestrzennie parametru uporządkowania od
temperatury dla metali magnetycznych Fe oraz Ni pokazano na rys. 3. Do klasy
tych przejść fazowych należy bardzo obszerny zbiór materiałów magnetycznych, ferroelektrycznych, nadprzewodzących, nadciekłych i innych.

Rys. 3. Zależność względnego momentu magnetycznego od temperatury dla metalicznych ferromagnetyków niklu (Ni) i żelaza (Fe). Jest to przykład tzw. klasycznego ciągłego przejścia fazowego, bo parametr porządku zmienia się od jedności dla T = 0 do zera dla T = Tc w sposób ciągły
i z temperaturą Tc względnie wysoką (obszar praktycznie klasyczny)
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2. Uporządkowanie topologiczne: stany spontaniczne z wirami i ich parami
Przedmiotem zainteresowania Thoulessa oraz Kosterlitza, począwszy od zasadniczej pracy opublikowanej w 1973 roku w brytyjskim czasopiśmie specjalistycznym Journal of Physics: Solid State Physics, była kwestia uporządkowania
spinowego w przypadku układów (sieci) dwuwymiarowych. Dlaczego? Wcześniej N.D. Mermin i H. Wagner (1966) wykazali, że uporządkowanie długozasięgowe typu pokazanego na rys. 2 nie może w tym przypadku mieć miejsca.
Jednakże H.E. Stanley i T.A. Kaplan pokazali, że mimo tego braku długozasięgowego uporządkowania taki układ spinów wykazuje osobliwości podatności
magnetycznej (tj. łatwości polaryzowania się przy przyłożeniu nawet bardzo
małego pola zewnętrznego). Kosterlitz i Thouless rozwiązali ten problem
wprowadzając uporządkowanie w postaci związanych par wirów (par worteksów). Pojedynczy wir oraz parę dwóch związanych wirów przedstawiono na
rys. 4. Zauważmy, że strzałki oznaczają orientację spinów na płaszczyźnie. Jest
to ewidentny przykład uporządkowania niejednorodnego z osobliwością
w środku wiru (spin w środku ma nieokreśloną orientację).

Rys. 4. Konfiguracja spinów na płaszczyźnie dla pojedynczego worteksu (lewa część) i pary
worteks-antyworteks (prawa część). Zaznaczone koła oznaczają symbolicznie tzw. obszar jądra
worteksu. Ładunki topologiczne tych obiektów wynoszą odpowiednio n = 1 oraz n ≡ n1 + n2 = 0

Najbardziej zadziwiającą cechą stanów (faz) z worteksami jest to, że dla pojedynczego worteksu rozkład pola elektrycznego na płaszczyźnie jest analogiczny do rozkładu statycznego pola elektrycznego wokół ładunku umieszczonego w punkcie środkowym wiru. Jaki zatem jest to ładunek w przypadku takiego ułożenia spinów? Jest to tzw. ładunek topologiczny i jego wartość jest
skwantowana, podobnie jak dowolnego ładunku elektrycznego (równego wielokrotności ładunku elektronu czy protonu), i równa w tym przypadku liczbie n
całkowitych obrotów (o 360°) spinów przy zakreślaniu okręgu wokół środka.
Dla normalnego uporządkowania długozasięgowego n = 0, natomiast dla topo-
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logicznego n = ±1, ±2, ... Wartość tego ładunku jest niezależna od wyboru
kształtu konturu, byleby obejmował on punkt osobliwości. Co więcej, podobna
sytuacja ma miejsce dla par worteksów. Jeśli taki ładunek topologiczny wewnątrz konturów obejmujących oba wiry wynosi zero, to mówimy, że mamy do
czynienia ze związaną parą worteks-antyworteks. I właśnie układ takich par
wypełniających płaszczyznę z charakterystyczną odległością ξ, zwaną długością
korelacji, jest stanem uporządkowania topologicznego poniżej temperatury krytycznej Tc = TKT, zwanej temperaturą Kosterlitza-Thoulessa. W pobliżu TKT
wielkość ξ wykazuje zachowanie osobliwe.
Ta piękna historia zawiera też jeden wątek smutny. Dotyczy ona radzieckiego fizyka Vadima Berezinskiego (1935–1982) (fot. 2), który napisał pionierskie
prace dwa lata przed pracami Kosterlitza i Thoulessa, ale zmarł przedwcześnie.
Zwykle upływa co najmniej 30–40 lat zanim prace zostaną docenione, a ich
autorzy uhonorowani tą zaszczytną Nagrodą. Pocieszeniem jest fakt, iż to przejście fazowe nosi obecnie nazwę przejścia Berezinskiego-Kosterlitza-Thoulessa
(BKT). Nie można się oprzeć wrażeniu, że V. Berezinskii byłby tutaj właściwym laureatem tej Nagrody, ale to już zupełnie inna sprawa.

Fot. 2. Vadim Berezinskii (1935–1980) – pracował w Instytucie Fizyki Teoretycznej im. Landaua
w Akademii Nauk ZSRR

Uwaga druga: uważny czytelnik dostrzeże, że pominąłem tutaj wkład Haldane’a, bowiem w dużej mierze dotyczy on nieco innych zagadnień, w tym
własności układów spinowych jednowymiarowych, np. występowania tzw.
przerwy spinowej. Haldane ma także duże zasługi przy wprowadzeniu uogólnionych statystyk kwantowych. Są to zagadnienia bardzo ważne, ale zbyt specjalistyczne, żeby je przedstawiać w ramach tego eseju.
3. Co dalej?
Stany uporządkowane topologicznie są uporządkowaniem wyższego rzędu,
przejście BKT jest uważane za przejście nieskończonego rzędu. Bowiem, upo-
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rządkowanie to nie jest takie samo jak w przypadku spontanicznego złamania
symetrii globalnej. I to jest następna cecha oryginalna w tej tematyce. Jednakże
zachowana została koncepcja parametru porządku w formie orientacji polaryzacji spinowej w danym punkcie przestrzeni (płaszczyzny w tym przypadku).
Prace Kosterlitza i Thoulessa zostały pięknie potwierdzone doświadczalnie
przez D.J. Bishopa i J.D. Reppy’ego w 1978 roku, którzy badali zachowanie
monowarstwy 4He na powierzchni ciała stałego przy różnych temperaturach
i gęstościach helu. Co więcej, bardzo ciekawe zastosowania koncepcji Haldane’a (1988) zaproponowano do konstrukcji sztucznych spinów topologicznych
materii (Bloch 2014, Esslinger 2014). Tak więc, koncepcje regularnego uporządkowania sieci spinowych zostały uogólnione na przypadek uporządkowania
niejednorodnego (topologicznego), a to z kolei jest badane pod kątem wytworzenia nowych stanów nieobserwowanych w Przyrodzie. Tempora mutantur!
Należy też nadmienić, iż obecnie intensywnie badane są tzw. kwantowe
przejścia fazowe, dla których Tc ≡ 0. Występują wtedy osobliwości mierzalnych
wielkości fizycznych przy T → 0, czyli natura stanu podstawowego układu
wielu cząstek kwantowych jest w takim przypadku znacznie bardziej złożona,
aniżeli wyobrażali to sobie twórcy mechaniki kwantowej prawie 100 lat temu.
No i dobrze, jest co robić.
P.S. Czytelnikowi zainteresowanemu tą tematyką (i literaturą oryginalną) można polecić stronę internetową Fundacji Nobla:
www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advancedphysicsprize2016.pdf
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Fizyka w szkole po reformie.
Dyskusja nad nową Podstawą programową

W związku z planowaną błyskawiczną reformą systemu polskiej szkoły chcemy
Państwu przedstawić głosy w dyskusji nad zaproponowaną przez MEN nową
Podstawą programową dla klas VII i VIII szkoły podstawowej.
Podstawę tę można znaleźć na stronie internetowej MEN-u
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/fizyka-ok.pdf
Podstawa powstawała w wielkim pośpiechu, jej twórcy przyjmując narzucone ograniczenia, starali się przygotować jak najlepszy projekt.
Stworzony w tak krótkim czasie dokument musi zawierać błędy. Nie to jest
jednak największym mankamentem. Powstały w ekspresowym tempie projekt
jedynie dla szkoły podstawowej, bez całościowej wizji nauczania w szkole, jest
marnotrawieniem czasu. Nie stać nas na prowizorkę. Mam jednak nadzieję, że
w wypadku nieodłożenia reformy, znajdzie się czas na usunięcie ważniejszych
wad projektu.
To odpowiednia chwila, by rozpocząć wnikliwą dyskusję nad wizją nauczania fizyki, nad nowoczesnymi podstawami nauczania. Zamieszczamy głosy
w dyskusji na ten temat.
Z.G-M
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Ewolucyjne zmiany w tempie rewolucji
Tomasz Greczyło
Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Wrocławski

Streszczenie
W artykule rozpoczęto dyskusję na temat zmian w nauczaniu fizyki w związku z wprowadzeniem
zmian w ustroju szkolnym i wynikających z nich modyfikacji organizacji i funkcjonowania szkół
oraz placówek oświatowych. Autor prezentuje także główne założenia, którymi kierował się
podczas prac w zespole eksperckim powołanym do prac nad tworzeniem podstawy programowej
kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym z przedmiotu fizyka.

Od wielu lat w Polsce, na łamach między innymi czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Fizycznego Postępy Fizyki, niejeden autor podkreślał potrzebę zmian w nauczaniu fizyki na poszczególnych etapach edukacyjnych
[1, 2, 3], prezentował propozycje zmian w sposobie i zakresie kształcenia nauczycieli [4, 5] oraz kreślił perspektywy rozwoju kadry akademickiej zajmującej
się tą problematyką [6]. Głosy te, z częstotliwością każdej kolejnej reformy,
powtarzały argumenty za przeciwstawieniem się kryzysowi, w jakim znalazła
się szkoła oraz wyliczały czynniki mające kluczowe znacznie dla sprawy [7].
Jestem przekonany, że nie inaczej będzie i tym razem, na progu kolejnej reformy [8].
Należy jednak zauważyć i wykorzystać elementy różniące obecną sytuację
od tej sprzed lat. Wracamy do kształcenia przedmiotowego w szkole podstawowej i nie jest to zmiana, za którą środowisko fizyków zgodnie orędowało.
Mimo, że włączenie fizyki do przedmiotu przyroda wydawało się posunięciem
ze wszech miar pożądanym, nierzadko słychać było głosy, że oddaliśmy pole
innym przedmiotom. Teraz stanęliśmy w jasno określonej sytuacji organizacyjnej. Każdy z uczniów szkoły podstawowej – na II etapie nauczania – będzie
miał w klasie VII i VIII po dwie godziny w tygodniu przedmiotowych zajęć
z fizyki. Także w następnym etapie edukacji – w liceum ogólnokształcącym –
planowane są kolejne 4 godziny obejmujące wszystkich uczniów zajęciami
z fizyki na poziomie podstawowym oraz blok zajęć na poziomie rozszerzonym,
w wymiarze minimum 6 godzin. Po raz pierwszy, po zmianie ustrojowej, liczba
godzin przeznaczonych na nauczanie fizyki na poziomie ogólnokształcącym nie
jest mniejsza od tej sprzed reformy. Nie bez znaczenia jest także fakt powrotu
do idei nauczania z wykorzystaniem treści ułożonych w sposób spiralny, pozwalającej powracać do wybranych zagadnień, jednocześnie w przejrzysty sposób prezentując nowe elementy. Zatem nauczanie na kolejnym etapie edukacyjnym będzie przede wszystkim sposobnością do poszerzania wiedzy i ugruntowania umiejętności z wykorzystaniem treści rozszerzających.
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W ostatnim dniu listopada na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano propozycje podstaw programowych dla II etapu edukacyjnego –
szkoły podstawowej, które są efektem prac przedmiotowych zespołów eksperckich powołanych przez panią minister Annę Zalewską [9].
Czy w miesiąc można napisać podstawę programową nauczania przedmiotu,
który uważany jest (niestety niemal wyłącznie przez fizyków) za jeden z najważniejszych – jeden z filarów kształcenia ogólnego? Odpowiedź nie jest tak
oczywista i zależy od tego, co chce się osiągnąć. Czas od poprzedniej reformy
programowej pozwolił już zaakceptować powszechność nauczania, oswoić się
z silną presją społeczną wywieraną na szkołę jako instytucję oraz na nauczycieli, zaakceptować ogromną dostępność źródeł wiedzy i technologii mogącej
wspierać nauczanie, ale przede wszystkim dostrzec potrzebę budowania świadomości wagi wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla fizyki w codziennym życiu każdego z nas. Fizyka nie jest dla fizyków, fizyka nie jest dla
nauczycieli fizyki, czy wreszcie nie jest dla egzaminu maturalnego, ale jest
dyscypliną aktywności człowieka, dzięki której badamy i poznajemy otaczający
nas świat. Co bardzo ważne, robimy to wyjątkowo sprawnie, w ściśle określony
sposób, nazywany metodą naukową. Ale czy podejmujemy jako środowisko
fizyków skoordynowane działania zmierzające do przekonania uczniów szkół
i ich rodziców, że w tym właśnie tkwi siła naszej dyscypliny naukowej. Uważam, że poza działaniami, którym przewodzi Centrum Nauki Kopernik oraz
inicjatywami głównie o zasięgu lokalnym brakuje nam rzetelnej dyskusji na ten
temat. Odnieść można wrażenie, że środowisku fizyków ważniejsze wydaje się
dbanie o liczbę godzin nauczania fizyki i spieranie się o konkretne treści, które
w kanonie powinny być zawarte, bądź nie, niż wypracowanie wspólnej, akceptowanej przez większość koncepcji nauczania fizyki. Już słyszę głosy, że przecież nie było i nie ma czasu na takie rozważania, bo Podstawa programowa
nauczania fizyki dla szkoły podstawowej powstała w miesiąc. Ten fakt nie podlega dyskusji, trzeba jednak spojrzeć na problem, mając w perspektywie kolejne
zmiany. Pożądaną wydaje się więc wspólna inicjatywa pracowników uniwersytetów polskich, instytucji zaangażowanych w kształcenie nowych nauczycieli
fizyki oraz prowadzących wsparcie już pracujących, zmierzająca do wypracowania i rozpropagowania przykładów dobrych praktyk nauczycielskich, holistycznego spojrzenia na nauczanie fizyki i promowania nauczania przez działanie [10].
Niczym mantra powtarzane są wyniki badań pokazujące, że fizyka to
przedmiot najmniej lubiany [11]. Tym zdaniem sam się do występowania zjawiska przyczyniam. Jak i czego uczyć na lekcjach fizyki, by odwrócić tę wieloletnią tendencję jest pytaniem kluczowym. Proponuję byśmy rozważyli następującą strategię. Odbudujmy zaufanie do nauczycieli tego przedmiotu nie przez
rewolucyjne zmiany (tych prób w najnowszej historii mieliśmy już kilka), ale
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przez wytrwałą pracę całego środowiska zmierzającą do pokazania, że nauczanie fizyki może być ciekawe mimo złożoności problemów, sprawiać przyjemność mimo trudności różnej natury, a przede wszystkim być pasjonujące.
Krok w tym kierunku zrobił zespół ekspertów – autorzy Podstawy programowej do klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Zespół, w którym pracują specjaliści od lat związani z kształceniem w zakresie fizyki, zarówno pracownicy
uczelni, instytucji oświatowych, jak i nauczyciele praktycy. Propozycję podstawy programowej wypracowano w bardzo krótkim czasie, dlatego zespół ekspertów już na samym początku uznał, że nowy dokument nie powinien wprowadzać znaczących zmian w treściach nauczania. Prace skoncentrowały się przede
wszystkim na stworzeniu spójnej koncepcji początkowego nauczania fizyki
nieodbiegającego znacząco w zakresie treści od dotychczasowej praktyki
(w gimnazjum) przy jednoczesnym podkreśleniu:
 podstawowego celu kształcenia obejmującego kształtowanie podstaw rozumowania naukowego, obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, wyjaśnianie zjawisk fizycznych w sposób naukowy, interpretowanie oraz wykorzystanie wyników i dowodów naukowych;
 katalogu umiejętności przekrojowych, których doskonalenie jest elementem wiodącym;
 zaleceń dotyczących wykonywania doświadczeń i obserwacji poprzez ich
rozszerzenie i umiejscowienie przy konkretnych treściach.
Rozwijanie umiejętności rozumowania naukowego i posługiwania się metodą naukową stanowi podstawową ideę nauczania fizyki w nowej Podstawie
programowej. I nie należy tej naukowości postrzegać w sposób dostępny tylko
naukowcom – naukę można i trzeba uprawiać już w szkole. Uprawiać z jej siłą,
entuzjazmem, świadomością korzeni historycznych oraz problemów etycznych
i moralnych.
Niniejszy artykuł przygotowano jako pierwszy głos w dyskusji na tematy potrzeby i kierunków zmian w nauczaniu fizyki z nadzieją na owocną i rzeczową
wymianę argumentów, propozycji i poglądów. W tej właśnie kolejności. Liczę,
że dyskusja ta będzie kontynuowana nawet po zakończeniu prac zespołu eksperckiego i w naturalny sposób będzie odzwierciedlała zmiany zawiązane
z postępem naukowo-technicznym, społecznym i kulturowym. Tylko efekty
dyskusji powinny być bodźcami do ewolucyjnych zmian w codziennej praktyce
zarówno pracowników uczelni zajmujących się problematyką nauczania, jak
i refleksyjnych praktyków – nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia.
Prace nad Podstawą programową dla liceum rozpoczną się formalnie z początkiem przyszłego roku i zaowocują stworzeniem kanonu dla nauczania ogólnego oraz rozszerzonego. Z pewnością cel podstawowy nauczania nie zmieni
się, a wymagania ogólne zostaną uzupełnione o elementy związane z tworzeniem modeli matematycznych z użyciem odpowiednich reprezentacji.
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Z pewnością zmiany w obrębie edukacji fizyki staną się jednym z głównych
tematów panelu poświęconego nauczaniu i popularyzacji fizyki podczas najbliższego XLIV Zjazdu Fizyków Polskich zaplanowanego na 10–15 września
2017 roku, a który odbędzie się we Wrocławiu. Głęboko wierzę, że spotkania
i rozmowy staną się pretekstem do konkretnych działań i przy kolejnej reformie
środowisko fizyków przedstawi spójną koncepcję nauczania fizyki, a może
nawet stanie się motorem zmian. Zdaję sobie sprawę, że w artykule nie poruszone zostało wiele ważnych dla nas, nauczycieli fizyki na wszystkich etapach
edukacyjnych kwestii, takich jak kulturotwórcza rola fizyki, forma i zakres egzaminu z fizyki po szkole podstawowej oraz egzaminu maturalnego, czy też
sprawy treści nauczania, ale wszystkie one zejdą na plan dalszy, jeśli nie odbudujemy zaufania do szkoły jako instytucji, oraz do nauczyciela jako animatora
procesu nauczania–uczenia się. I to wydaje się być zadaniem priorytetowym,
także dla każdego fizyka.
I. Strzałkowski, Postępy fizyki 50, 47, 1999
Ł.A. Turski, Postępy fizyki 53, zeszyt dodatkowy, 2002
M. Baster-Grząślewicz, Postępy fizyki 54, 161, 2003
H. Szydłowski, Postępy fizyki 51, 47, 2000
M. Baster-Grząślewicz, Postępy fizyki 60, 228, 2009
G. Karwasz, Postępy fizyki 63, 236, 2012
Z. Gołąb-Meyer, Postępy fizyki 60, 233, 2009
http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/projekty-ustaw.html (dostęp: 5.12.2016)
https://men.gov.pl/projekt-podstawa-programowa (dostęp: 5.12.2016)
Dobre Praktyki w konspektach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, CEO,
Warszawa 2015
[11] M. Wąsowska, Badania wśród uczniów Akademii Uczniowskiej, prezentacja styczeń 2014
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
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Opinia o Podstawie programowej fizyki
dla klas IV–VIII
Według publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 01.12.2016
Łukasz A. Turski1

Chcę wyrwać edukację z pęt uwiędłych, zgrzybiałych,
starych metod i uchronić przed ząbkującymi nowymi,
tanimi sztuczkami nauczania…
J.H. Pestalozzi (1746–1827)

Wstęp
Opublikowane w dniu 1 grudnia 2016 roku na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) Podstawy programowe zawierają, między
innymi, podstawę dla nauczania przedmiotu fizyka dla klas IV–VIII szkoły
podstawowej (w ramach proponowanej zmiany systemu szkolnictwa powszechnego) dalej zwaną Podstawą.
Podczas przygotowywania niniejszej opinii nie były znane – brak publikacji
– projekty Podstawy programowej dla fizyki w szkołach ponadpodstawowych.
Niemożliwym było więc odniesienie się do konsekwencji opiniowanej Podstawy dla całego procesu kształcenia.
Opinia zawiera niezbędne odniesienia do, opublikowanej tego samego dnia,
Podstawy programowej dla nauczania matematyki w tych samych klasach szkoły podstawowej.

1

Prof. dr hab. Łukasz A. Turski. Laureat Nagrody im. H. Steinhausa, Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Wyróżnienia im. M. Grabskiego Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej.
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Stworzenie wyodrębnionej Podstawy programowej do nauczania fizyki
w klasach IV–VIII stało się koniecznym w wyniku decyzji zlikwidowania nauczania istniejącego w dotychczasowej szkole podstawowej zintegrowanego
przedmiotu przyroda. Likwidacja tej nowoczesnej i sprawdzonej metody uczenia zrozumienia otaczającego nas świata jest krokiem wstecz w przystosowywaniu edukacji powszechnej w Polsce do przygotowania wchodzących w życie
pokoleń, do sprostania wyzwaniom stawianym im przez cywilizacyjny rozwój
świata. Dzielenie nauczania wiedzy o przyrodzie na fragmenty utożsamiane
historycznie z przedmiotami: fizyka, chemia, biologia i geografia, szczególnie
na poziomie szkoły podstawowej, nie znajduje uzasadnienia ani w rozwoju tych
przedmiotów rozumianych jako dyscypliny nauki, ani we współczesnych badaniach nad procesami nauczania oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Pozostaje
w sprzeczności z przejmowaniem coraz większej roli w kształceniu przez instytucje pozaszkolne, w tym burzliwie rozwijające się procesy kształcenia indywidualnego, wspieranego przez uczestnictwo w działalności np. centrów nauki.
Polska posiada, uznane na świecie za wiodące, osiągnięcia w rozwoju tego typu
edukacji. Podkreślić należy, że także nauczanie matematyki powinno być, jak
tylko jest to możliwe, skorelowane z nauczaniem przyrody. Matematyka jest
bowiem naturalnym językiem tych nauk, a także, jakże ważnej we współczesnym świecie, informatyki.
Dlatego z najwyższym zdziwieniem należy traktować szereg stwierdzeń zawartych w preambule Podstawy, która powinna służyć uzasadnieniu takiego
a nie innego wyboru zawartych w niej treści. Tymczasem zawiera ona luźno
powiązany zbiór frazesów i zdań całkowicie błędnych.
Cytuję:
Niestety te kluczowe cechy fizyki przysłonił jej formalizm i trudności w jasnym i zrozumiałym przedstawieniu tego, czym na co dzień zajmują się fizycy.
Oraz uwaga po wymienieniu teorii względności i mechaniki kwantowej:
W szkole nie sięgamy do nich bezpośrednio; obie koncepcje stawiają ogromne wyzwanie dla naszej wyobraźni, wybiegają poza nasze codzienne doświadczenia.
Pierwszy z cytatów jest niewątpliwie ewenementem w sposobie myślenia
o fizyce, podzielanym tylko przez jego autorów. Drugi dotyczy uczenia fizyki
pokolenia od najmłodszych lat korzystającego ze smartfonów, z których każdy
wyposażony jest w moduł GPS, wykorzystujący konsekwencje ogólnej teorii
względności i zbudowany z miliardów tranzystorów – najpopularniejszego
urządzenia kwantowo-mechanicznego. Sale lekcyjne w dzisiejszych szkołach
oświetlane są przez urządzenia LED – całkowicie kwantowomechaniczne, czy
nawet zwykłe świetlówki, których działanie też jest czysto kwantowe.
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Konsekwencją filozofii myślenia o fizyce, zaprezentowanej tylko w tych
dwóch cytatach jest, niestety, cała Podstawa.
Poniżej zamieszczam uwagi dotyczące poszczególnych fragmentów Podstawy
zachowując nadane im przez autorów tytuły i numerację. Teksty napisane kursywą są cytatami z oryginału Podstawy.
Określenia…
(p. 1– 4)
Punkty 1–4 Podstawy dotyczą ogólnie sformułowanych celów kształcenia
w szkole podstawowej ze szczególnym (jak należałoby wnosić) uwzględnieniem fizyki.
1. Jest to sformułowanie bardzo ogólne i niewnoszące niczego do meritum
kształcenia fizyki w klasach IV–VIII.
4. 1) Sformułowanie tego punktu jest pochodną cytowanego we Wstępie
zdania o ukryciu sedna fizyki w jej strukturze formalnej. Tu autorzy starają się
jeszcze raz podkreślić różnice pomiędzy znaczeniem pojęć w nauce i w języku
potocznym. Wykazują niezrozumienie faktu, że celem edukacji, szczególnie
fizyki, jest nauczenie posługiwania się właściwymi pojęciami także w życiu
codziennym.
Kolejność podpunktów w punkcie 4 jest przypadkowa i wydaje się być spisana bez koniecznej refleksji nad logiczną zależnością poszczególnych z nich.
Cele….
(p. 5 i 6)
Punkt 5 Podstawy odnosi się do zgodności zdobytych przez ucznia szkoły
podstawowej wiadomości, umiejętności i postaw(?) z ideą europejskich ram
kwalifikacyjnych. Wymienione w tym punkcie dwa Poziomy: 1 i 2, są pełne
zbytecznych w nauce szkolnej frazesów i sformułowań nie niosących jasno
określonych treści, np. wykonywania prostych zadań o charakterze odtwórczym.
Kolejność Poziomów wydaje się być odwrócona.
Punkt 6 Podstawy składa się z czterech podpunktów, tym razem ponumerowanych cyframi rzymskimi. Kolejność owych podpunktów wydaje się być
przypadkowa. Podstawowym celem nauczania fizyki, a więc tym nadrzędnym
nad innymi, w klasach IV–VIII powinno być przeprowadzanie obserwacji
i doświadczeń, a następnie na podstawie analizy tych czynności budowanie
opisu zjawisk i wprowadzanie do tego opisu odpowiednich pojęć. Autorzy wydają się stosować odwrotną kolejność. W dodatku z jakichś powodów uważają,
że jednym z najważniejszych celów kształcenia powinno być, cytuję: posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym
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tekstów popularno-naukowych. Uczeń w szkole podstawowej nie posiada
oprzyrządowania pojęciowego umożliwiającego mu analizę materiałów źródłowych. Ma właśnie poznać i zrozumieć najprostsze z tych narzędzi. Teksty popularnonaukowe to pojęcie bardzo mało precyzyjne i z łatwością, w tej fazie nauczania, może doprowadzić do przyswojenia sobie przez ucznia błędnych faktów
i ich interpretacji. Rolą nauczania jest wyrobienie u ucznia krytycyzmu w odniesieniu do takiej lektury, a rolą nauczycieli wskazanie dobrego wyboru takich
tekstów.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Ostatnia, zasadnicza część Podstawy poświęcona jest treści nauczania fizyki
w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Składa się z 5 punktów rozbitych na
podpunkty.
Pierwszy punkt: Wymagania przekrojowe składa się z 9 podpunktów ułożonych, ponownie, w przypadkowej kolejności. Nie widać żadnej myśli przewodniej w uszeregowaniu podpunktów. Np. podstawowy podpunkt mówiący, że
uczeń powinien rozróżniać pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie
(o czym pisałem w rozdziale Cele) ma numer 1.3) i jest hierarchicznie mniej
ważny niż p. 1.1) mówiący o wyodrębnianiu przez ucznia informacji z tabel,
wykresów i diagramów etc. Kolejny punkt, logicznie związany z analizą tabel
etc. to dopiero p. 1.8) i p. 1.9). Te punkty dotyczące tabel i wykresów, a także
p. 1.6) przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-,
kilo-, mega-) pozostaje w dysonansie (o ile nie w sprzeczności) z Podstawą
programową z matematyki zaproponowaną przez MEN. Podstawa z matematyki przenosi bowiem pojęcie funkcji matematycznej (niezbędne do zrozumienia
wykresów zmian jakichkolwiek wielkości fizycznych w zależności od zmiany
ich parametrów – np. droga w funkcji czasu s(t) – ciśnienie atmosferyczne w
funkcji wysokości nad powierzchnię Ziemi) do szkoły ponadpodstawowej, podobnie jak notację wykładniczą dla potęg niedodatnich. Logiczny związek pomiędzy przedrostkiem miary mikro- czy mega- staje się, według obu podstaw,
wiedzą tajemną.
Punkty 1.2)–1.5) podrozdziału Treści nauczania poświęcone są enumeratywnemu omówieniu poszczególnych działów fizyki. A więc najpierw uczeń
ma poznać zjawiska ruchu i podstawowe pojęcia z mechaniki klasycznej, potem
naukę o cieple, własności materii, elektryczność, osobno naukę o magnetyzmie,
ruch drgający, optykę. Tak więc jest to katalog fizyki w XIX-wiecznym sformułowaniu!
Nie jest zadaniem opiniującego napisanie podstawy na nowo. W dalszej części wymienię szczegółowo tylko najważniejsze błędy, zawarte w jednym fragmencie Podstawy. Ogólne uwagi o tym, jak powinna wyglądać Podstawa
w XXI wieku zawrę w podsumowaniu opinii.
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Punkt 2 Ruch i siły – zaczyna się od sformułowania Uczeń:
P. 2.3) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego
w jednym kierunku; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta ( = Δx/Δt
= s/Δt). Oznacza to, że uczeń ma poznać ruch pociągu z Warszawy do Krakowa
i obliczać jego prędkość (nie wiadomo jak, ponieważ ruch może nie być jednostajnym), ale już nie z Krakowa do Warszawy! Takie zdania dyskwalifikują
autorów Podstawy programowej. W zdaniu tym, jak i w następnych autorzy
używają sformułowania „uczeń posługuje się” zamiast „uczeń poznaje”.
P. 2.4) odczytuje wartość prędkości i drogę z wykresów zależności (t) i s(t)
dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na
podstawie podanych informacji.
Jak wspomniałem, proponowana Podstawa programowa matematyki przenosi pojęcie funkcji matematycznej do szkoły ponadpodstawowej, tak więc
uczeń nie zna pojęcia funkcji ani jej wykresu! Ten przykład ilustruje nie tylko
brak koordynacji pomiędzy przygotowywaniem podstaw programowych, ale
i błąd filozofii rozdzielania przedmiotów na tak wczesnym poziomie edukacji.
W p. 2.3), a następnie w p. 2.6) autorzy posługują się wzorem  = Δx/Δt =
s/Δt albo a = Δ/Δt sugerującym, że uczniowie mają tu poznać pojęcie zbliżające ich do pojęcia pochodnej funkcji. To błąd. Na tak wstępnym etapie nauki
prędkość należy wprowadzać inaczej.
P. 2.7) posługuje się „nieznanym” uczniom pojęciem wykresów funkcji.
Oznacza to, że dobry nauczyciel fizyki będzie musiał poświecić czas lekcyjny
na wprowadzenie tego elementarnego w XXI wieku pojęcia „po swojemu”.
Poważnym błędem jest wprowadzenie, w tym miejscu Podstawy w p. 2.8)
jednostajnego ruchu po okręgu: opisuje ruch jednostajny po okręgu; oblicza
prędkość w tym ruchu. Jak? Którą składową prędkości? Podstawa programowa
matematyki nie wprowadza w szkole podstawowej odpowiedniej miary kątów.
P. 2.9) brzmi stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor);
wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły.
To najgorszy chyba z możliwych wariant wprowadzenia pojęcia siły. Uczniowie nie znają pojęcia wektora (nie ma go w matematyce), nie został on heurystycznie wprowadzony uprzednio – o tym, że prędkość jest wektorem itp. nie
ma mowy w Podstawie. Uczniowie mają się nim posługiwać(?) w kontekście
nieznanego w fizyce pojęcia działania skierowanego? W fizyce pojęcie „działania” odgrywa fundamentalną rolę (zasada najmniejszego działania), ale wielkość ta jest skalarem.
Następny punkt 2.10) sugeruje, że uczeń oblicza i rysuje siłę wypadkową dla
sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważą. To
oczywiście prowadzi do dysonansu poznawczego przy próbie wyjaśnienia
dziecku prostego problemu zależności siły potrzebnej do ciągnięcia sanek
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z ładunkiem od kąta ustawienia linki, którą ciągniemy sanki do powierzchni
śniegu.
P. 2.11) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą
dynamiki. Abstrahując od nieporadności wprowadzenia pojęcia oddziaływania
za pomocą trzeciej zasady dynamiki Newtona najwyższe zdumienie budzi posługiwanie się tą zasadą przed wprowadzeniem dwóch poprzednich zasad. dynamiki.
I i II zasada dynamiki pojawia się w p. 2.13)–2.16). Punkt 2.13) mówi, że
uczeń analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki.
To nie jest właściwe wprowadzenie tego podstawowego pojęcia w fizyce. Poza
tym, co to znaczy „zachowanie się ciał”?
P. 2.14) analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki
i stosuje do obliczeń związek między masą, przyspieszeniem i siłą. II zasada to
związek pomiędzy masą, przyspieszeniem i siłą. Bez niej nie daje się wprowadzić obowiązującej jednostki siły tj. newtona.
P. 2.15) stwierdza, że posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do obliczeń związek siły z masą i przyspieszeniem grawitacyjnym. Skąd uczeń ma znać
to pojęcie?
Ostatni podpunkt tego fragmentu Podstawy, p. 2.16) jest pierwszym w Podstawie odwołującym się do doświadczenia, przy czym czyni to w zaskakujący
sposób sugerując uczniom, że powinni umieć zilustrować: I zasadę dynamiki,
II zasadę dynamiki, III zasadę dynamiki doświadczalnie. Podpunkt c) (p. 2.16)
stwierdza, że uczeń ma umieć wyznaczać wartość siły za pomocą siłomierza
albo wagi analogowej lub cyfrowej. Pomiar za pomocą wagi cyfrowej jest pośredni i nie jest żadnym istotnym doświadczeniem.
W p. 2 w żadnym z podpunktów nie uwzględniono podstawowych wiadomości o ruchu planet!!!
Oznacza to, że autorzy Podstawy nie uważają za właściwe przekazanie uczniom szkoły podstawowej wiedzy o fundamentalnych dla rozwoju cywilizacji
odkryciach Mikołaja Kopernika.
Poświęciłem tyle miejsca na omówienie tych punktów Podstawy, bo umożliwia mi to wyciągnięcie podstawowego wniosku dotyczącego jakości Podstawy. Podstawa ignoruje fakt, że fizyka jest nauką doświadczalną i wszystkie
pojęcia i prawa należy wprowadzać odwołując się do bezpośredniego doświadczenia.
Brak w Podstawie odniesień do doświadczeń jest powodem, że uczeń ma
posiąść, zapewne z wykładu szkolnego lub podręcznika, pewną scholastyczną
wiedzę o, w omówionych przypadkach, zjawiskach mechanicznych, które ma
ilustrować doświadczeniem. Podkreślam, że jest to podstawowy błąd nawet nie
w sformułowaniach Podstawy, ale w jej filozofii. Oparcie się w nauczaniu fizyki na doświadczeniu powoduje, że skąpe ramy czasowe przeznaczone na nauczanie fizyki uniemożliwiają inne niż powierzchowne, poruszenie olbrzymiego
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materiału, zawartego w Podstawie. Podstawa np. zawiera rozbudowany, bo
9-punktowy fragment nauki o zjawiskach cieplnych (zwanych w Podstawie
„termicznymi”). Nauka o cieple jest bardzo trudnym działem fizyki. Wybór
doświadczeń umożliwiających wprowadzenie podstawowego pojęcia, jak tego
chcą autorzy Podstawy, codziennego pojęcia temperatury, wymaga poważnej
dyskusji. Tymczasem zaproponowane w p. 4. Zjawiska termiczne odwołanie do
doświadczenia (tradycyjnie umieszczone na końcu hierarchii formułowanych
zapisów) pomija nawet najprostsze doświadczenia kalorymetryczne, prowadzące do – wymaganego przez autorów Podstawy – w p. 4.1) pojęcia równowagi
termicznej. Ten fragment Podstawy zawiera też niespójności, np. wymaga od
ucznia w doświadczeniu pomiaru ciepła właściwego wody użycia grzałki elektrycznej lub czajnika elektrycznego o znanej mocy. Moc tych urządzeń wyrażana jest powszechnie w jednostkach, które uczeń dopiero pozna w nauce o elektryczności. Nie wiem dlaczego Podstawa pomija poznanie własności „termicznych” wody, mających zasadnicze znaczenie dla procesów w przyrodzie, np.
anomalna rozszerzalność wody. To przykład na to, jaką cenę płacimy poprzez
rozdzielenie nauczania przyrody na poszczególne przedmioty w nauczaniu
w szkole podstawowej.
Punkt 5 Podstawy dotyczy Własności materii. Ograniczę się tu tylko do
uwagi dotyczącej p. 5.1), w którym uczeń posługuje się pojęciem gęstości i jej
jednostkami, analizuje różnice wartości gęstości substancji w różnych jej stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów. Skąd uczeń szkoły podstawowej ma posiąść tą wiedzę? Znowuż widać tu
konsekwencję rozdzielenia nauczania o przyrodzie. Proste doświadczenia à la
ruchy Browna (to pojęcie nie istnieje w obecnej Podstawie) umożliwia heurystyczne wprowadzenie wiedzy o atomowej i cząsteczkowej budowie materii.
Przy okazji może przybliżyć też uczniom postać wybitnego polskiego uczonego
Mariana Smoluchowskiego.
P. 5.5) wymaga od uczniów zrozumienia prawa Pascala. O ile zrozumiałem
p. 5.9b), to prawo to mają uczniowie ilustrować doświadczeniem niedotyczącym tego prawa.
Nawet pobieżne odniesienie się do p. 6 i 7 dotyczących elektryczności i magnetyzmu musiałoby skończyć się napisaniem na nowo tych fragmentów Podstawy. To naprawdę najbardziej scholastyczny, oparty na XVIII-wiecznych
ideach sposób uczenia o zjawiskach elektromagnetycznych. Dowodzi tego,
błędnie sformułowany p. 6.1) dotyczący elektryzowania ciał przez potarcie
i dotyk(?) i wyjaśnienie tych zjawisk jako polegających na przepływie elektronów. W tej części brak oparcia poznawania zjawisk elektrycznych na współczesnej nauce i technice jest szczególnie trudny do zaakceptowania. Uczeń ze
smartfonem w ręce i dostępem do całej wiedzy w internecie ma być uczony
elektryczności za pomocą pocierania szklanej pałeczki kawałkiem prawdziwego

FOTON 135, Zima 2016

31

futra lub wełny! Podobnie archaiczne jest posługiwanie się pojęciem bieguna
magnetycznego (p. 7.1).
Podejmujący się reformy szkoły powinni zadać sobie trud przygotowania
Podstawy programowej uczącej podstawowych pojęć elektromagnetyzmu we
współczesnym jego zrozumieniu, inaczej bez większego sensu jest umieszczenie w p. 9.12) wymogu, że uczeń wie, że światło jest falą elektromagnetyczną…
Skąd ten uczeń ma wiedzieć, co to jest fala elektromagnetyczna?
Podsumowanie
Omówione powyżej wybrane fragmenty Podstawy wskazują jasno, że autorzy tego dokumentu nie sprostali zadaniu przygotowania Podstawy programowej, która cokolwiek wniosłaby do osiągnięcia celów, jakie stawiają sobie,
w materiałach uzasadniających przeprowadzenie reformy, jej proponenci i wykonawcy, tj. podniesienia poziomu nauczania.
Cel ten można by osiągnąć rezygnując z dotychczasowej praktyki edukacyjnej werbalnego nauczania poprzez zajęcia wykładowe, ilustrowane nielicznymi
i banalnymi lub archaicznymi pokazami udającymi doświadczenia, a opierając
proces nauczania na poznawaniu przyrody poprzez eksperyment. Ta metoda
edukacyjna, znana od początków XX wieku choćby z lektur prac i książek Johna Dewaya, jest szalenie ułatwiona w XXI wieku na skutek rozwoju technologicznego. Podstawa programowa ignorująca możliwość budowania przez
uczniów np. przyrządów pomiarowych, nawet bardzo skomplikowanych (np.
tanie przyrządy budowane w ramach programów Rasberry Pi) i ich wykorzystania w prowadzeniu interesujących i umożliwiających zrozumienie współczesnej nauki – a nie czasowe zapamiętania regułek i definicji potrzebnych do zaliczenia kolejnych sprawdzianów czy egzaminów – okaże się równie nieprzydatna w podniesieniu poziomu intelektualnego i cywilizacyjnego naszej
społeczności, jak wiele uprzednich propozycji z lat 60. XX wieku i późniejszych.
Dla realizacji programu nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych,
w XXI wieku, nieocenionym wsparciem są wysokiej jakości specjalistyczne
pomoce naukowe dostępne w światowej sieci Internetu. Podstawa programowa
powinna nie bać się sięgnąć po takie, istniejące także w języku polskim, np.
doskonale przetłumaczone programy Akademii Khana.
Oparcie kształcenia na własnym poznaniu uczniów może spowodować pozorne ograniczenie ilości przerobionego materiału, de facto niezrozumianego
i przemyślanego, ale zaliczonego na jakiś tam stopień. Wiedza zdobyta samemu
w drodze własnej pracy nad jej poznaniem, np. pomiar własności obwodu elektrycznego ze źródłem prądu zmiennego, zawierającego kondensator i pętlę samoindukcji, na całe życie nauczy zrozumienia działania znacznie bardziej
skomplikowanych układów elektrycznych. Taka nauka w naturalny sposób
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pobudza zainteresowanie ucznia do poznawania innych zagadnień fizyki, chemii czy biologii. Uczy zrozumienia powiązań logicznych w obrębie danej dyscypliny naukowej, znacznie ważniejszych niż formalne opanowanie reguł
i wzorów. Wyzwoli w dzieciach chęć do tworzenia czegoś własnego, nowego,
przynoszącego intelektualne zadowolenia. Czasami to „coś” okazuje się przynosić też wymierne sukcesy gospodarczo-finansowe.
Jeżeli zrozumie się edukację jako proces niemal ustawicznego kształcenia,
w którym poznawanie świata ma przynieść radość, a nie być zadekretowanym
obowiązkiem, to dokumenty takie jak Podstawa muszą być zupełnie inaczej
konstruowane. Przede wszystkim ze znacznie głębszym zrozumieniem struktury
nauki i jej roli odgrywanej w naszej cywilizacji. Frazesy, a przede wszystkim
błędy merytoryczne, są w nich nie do zaakceptowania.
Zaproponowana Podstawa programowa fizyki klasy IV–VIII nie czyni nawet drobnego kroku w takim kierunku.
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List prodziekana Wydziału Fizyki UW
na temat projektu nowej
Podstawy programowej fizyki
Krzysztof Turzyński przekazał Ministerstwu Edukacji Narodowej opinię społeczności Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na temat projektu
nowej podstawy programowej z fizyki.
Wcześniej ten projekt ostro skrytykował prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. A Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej
PAN negatywnie ocenił podstawę programową nauczania biologii.
Fizycy z UW twierdzą, że proponowana podstawa programowa „utrwala
niesatysfakcjonujący schemat nauczania treści fizycznych”.
Poniżej pełna treść tej opinii, pod którą podpisał się dr hab. Krzysztof Turzyński:
Szanowna Pani Minister,
Szanowni Państwo Twórcy Projektu Podstawy Programowej,
Chciałbym przekazać w niniejszym liście kilka uwag dotyczących projektu
nowej podstawy programowej z fizyki, jakie zostały sformułowane przez społeczność Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego po ogłoszeniu tego
projektu. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że niezwykle krótki czas, jaki
został wyznaczony na przekazanie uwag do projektu, w praktyce uniemożliwia
wyrażenie stanowiska w sprawie tego projektu przez jakiekolwiek ciała kolegialne stanowiące demokratyczną reprezentację środowiska akademickiego.
Jednak wobec tego, że:
– Wydział Fizyki UW kształci nauczycieli, którzy uczą w szkołach zarówno
fizyki, jak i przedmiotów pokrewnych,
– Wydział Fizyki UW będzie kształcić studentów, którzy będą uczeni według nowej podstawy programowej,
– poziom badań naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW pozwala sądzić, że jego pracownicy naukowi dysponują głębokim zrozumieniem zjawisk fizycznych na najbardziej fundamentalnym poziomie, co sprawia, że mają
kompetencje, by wypowiadać się, jak w rzeczywistości wygląda współczesna
fizyka, uważam, że Wydział Fizyki UW jest interesariuszem nowej podstawy
programowej i moim obowiązkiem jako przedstawiciela społeczności Wydziału
jest wyrażenie opinii na jej temat.
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej powinno wpoić uczniowi następujące przekonania i wykształcić zgodne z nimi postawy.
1. Fizyka jest nauką eksperymentalną.
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2. Fizyka daje się objąć rozumem i tłumaczy zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie.
3. Zasadnicze wnioski wyciąga się na podstawie analizy ilościowej, a nie
jakościowej.
Tymczasem z niepokojem obserwuję, że proponowana podstawa programowa utrwala niesatysfakcjonujący schemat nauczania treści fizycznych w obecnych podstawach programowych i stwarza realne niebezpieczeństwo tego, że
„formalizm i trudności w jasnym i zrozumiałym przedstawianiu tego, czym na
co dzień zajmują się fizycy” pozostaną częścią szkolnego nauczania. Obawiam
się, że zaprzepaszczona została szansa na istotną zmianę jakościową w nauczaniu treści fizycznych, jaka mogła dokonać się wraz z wprowadzaną reformą
szkolnictwa. Tezy te chciałbym zilustrować kilkoma przykładami, które, choć
reprezentatywne, nie stanowią wyczerpującej analizy krytycznej przedstawionego projektu podstawy programowej.
Przykład 1. Projekt podstawy rozdziela nauczanie treści technicznych i fizycznych. Tym samym uczeń nie ma szans na dostrzeżenie roli, jaką odkrycia
fizyki odgrywają w rozwoju nowych technologii, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci w fundamentalny sposób zmieniły życie ludzi. Technika nauczana
w klasach IV–VI obejmuje m.in. dyskusję schematów technicznych i obwodów
elektrycznych, obliczanie poboru mocy urządzeń elektrycznych oraz omówienie
właściwości mechanicznych różnych materiałów. Bez systematycznego omówienia i przyswojenia przez ucznia odpowiednich pojęć fizycznych ten dział
kształcenia musi się sprowadzać do pamięciowej nauki odpowiednich reguł.
W szczególności od ucznia oczekuje się budowania modeli z zestawów do montażu mechanicznego i elektrycznego przed pobieżną choćby dyskusją właściwości prądu elektrycznego oraz rozwiązywanie wybranych problemów diagnostycznych w pracy urządzeń technicznych, których zrozumienie wymaga posługiwania się choćby podstawowymi pojęciami fizycznymi.
To rozdzielenie treści nauczania – zarówno czasowe, jak i organizacyjne –
jest niezwykle szkodliwe w kontekście budowania gospodarki opartej na wiedzy, gdyż zaciera związek między zrozumieniem świata za pomocą metody
naukowej a wynalazkami i nowymi technologiami.
Przykład 2. Uczeń kończący szkołę podstawową nie rozumie, dlaczego
Ziemia krąży wokół Słońca. Pojęcie wektora wprowadzane jest „tylnymi
drzwiami” – tylko w odniesieniu do siły, w całkowitym oderwaniu od nauczania matematyki, pod niezrozumiałym dla fizyków pojęciem działania skierowanego. W rezultacie uczeń nie dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym
zrozumienie, jak siły powodują ruch ciał po torach krzywoliniowych, gdyż aparat ów został wykształcony jedynie w oparciu o kinematykę i dynamikę ruchu
prostoliniowego. Opisywany problem nie jest nowy, a jego istnienie od lat sygnalizuje środowisko dydaktyków fizyki. Wielka szkoda, że w nowej podstawie
programowej nie udało się znaleźć jego rozwiązania.
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Przykład 3. Dział poświęcony zjawiskom cieplnym, z niejasnych przyczyn
zwanych w podstawie programowej termicznymi, wydaje się stosunkowo niedopracowany. W dziale tym, ale też w kolejnych, najbardziej rażące jest pomieszanie zagadnień dotyczących zjawisk obserwowanych w skali makroskopowej
z ich interpretacją kinetyczno-molekularną, która podana jest jako prawda do
wierzenia. Tymczasem ta ostatnia stanowi jedno z najbardziej doniosłych osiągnięć intelektualnych ludzkości, a w szczególności podstawę dla szczegółowej
wiedzy niezbędnej do rozwoju technicznego. Co więcej, interpretacja zjawisk
makroskopowych w języku mikroskopowych składników materii najdobitniej
uwypukla jedność nauki – od czasów najdawniejszych aż do najnowszych osiągnięć będących podstawą rozwoju technologicznego. Wspomniane pomieszanie
wiąże się też w sposób nieuchronny z podawczym stylem nauczania – sprzecznym z postulatem, że stawianie pytań i szukanie odpowiedzi w dyskursie naukowym to najlepsza droga do rozwoju. Z punktu widzenia zastosowań technicznych zastanawiające jest pominięcie związku między ciepłem i pracą mechaniczną, co nie pozwala uczniowi na zrozumienie, czym jest sprawność
urządzeń spotykanych w otaczającym świecie.
Przykład 4. Konstrukcja projektu podstawy programowej pomija gwałtowny rozwój technologii informacyjnej sprawiający, że nie istnieje dziś w praktyce
problem bariery w dostępie do informacji – przeciwnie, problemami stały się
raczej nadmiar informacji i niedostateczna skuteczność oceny, które informacje
należy uznawać za wiarygodne; niektórzy uznają te problemy za największe
wyzwania współczesnej cywilizacji. W tym kontekście korzystanie z materiałów źródłowych w zakresie fizyki nie może pozostać celem formułowanym na
bardzo ogólnym poziomie w sytuacji, gdy pseudonauka zajmuje coraz większą
część dyskursu publicznego, zwłaszcza jego części funkcjonującej w obiegu
elektronicznym.
Zdaję sobie sprawę, że przytoczone przykłady nie wyczerpują wszystkich
wątków jakie muszą się pojawić w uczciwej i pogłębionej dyskusji o projekcie
podstawy programowej z fizyki. Nie wątpię też, że moi koledzy pracujący na
Wydziale Fizyki UW przekazali Państwu wszelkimi dostępnymi im kanałami
komunikacji uwagi na znacznie bardziej szczegółowym poziomie. Jedno pozostaje wszak dla mnie jasne – rozwój technologiczny i konkretne wymagania
dotyczące kształcenia w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy prowadzą do krytycznej recepcji niektórych rozwiązań w przedłożonym projekcie,
ale również wskazują kierunek prac, jakie muszą zostać włożone, by projekt ten
odpowiadał wyzwaniom współczesnego świata.
Dr hab. Krzysztof Turzyński,
prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW
Z artykułu Piotra Cieślińskiego opublikowanego w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, 13.12.2016.
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Uwagi do nowej
Podstawy programowej fizyki
Barbara Sagnowska

Uwagi ogólne
1. Mam nadzieję, że następujący fragment Warunków realizacji: „Logika
i następstwo nauczanych treści winno być traktowane priorytetowo. Kolejność treści tworzy logiczną całość i gwarantuje warunki do zdobywania
wiedzy...” nie stanowi zobowiązania dla autorów bezwzględnego ułożenia
treści w podręczniku w kolejności haseł zamieszczonych w podstawie programowej. W Warunkach realizacji innych przedmiotów przyrodniczych
i matematyki nie stawia się autorom takiego wymagania. Byłoby to ograniczeniem wolności twórczej autorów w realizacji ich własnych koncepcji dydaktycznych. Istotne jest, by zostały zrealizowane wszystkie wymagania
szczegółowe i przekrojowe. Niżej wymienione uwagi świadczą o tym, że
proponowany układ treści budzi zastrzeżenia.
2. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że nauki fizyki nie można rozpoczynać
od najtrudniejszego działu, jakim jest mechanika. Jednak argumentem przesądzającym w tej sprawie jest proponowana podstawa programowa z matematyki, z której usunięto omawianie funkcji, a treści absolutnie niezbędne
do realizacji mechaniki znajdują się głównie w końcowej jej części (np. proporcjonalność – punkt 25, długość okręgu – punkt 29, układ współrzędnych
na płaszczyźnie – punkt 31). Biorąc pod uwagę, że do egzaminu obowiązują
34 punkty podstawy programowej, jest pewne, że wyżej wymienione treści
nie zostaną zrealizowane do końca klasy VI.
3. W żadnym ze znanych mi podręczników fizyki rozdział dotyczący zjawisk
termicznych nie występuje przed rozdziałem o właściwościach materii,
w tym o jej budowie cząsteczkowej. To byłoby nielogiczne. Dlatego w podręczniku kolejność tych działów musi być zmieniona.
4. W kilku punktach twórcy podstawy zaczynają hasło od słów „uczeń wie”
(4.3, 4.5, 7.5, 9.12). To nie jest sformułowanie operacyjne i dotąd nie wolno
było go stosować.
Bardzo proszę o wyjaśnienie, co należy napisać w podręczniku realizując np.
hasło „uczeń wie, że światło jest falą elektromagnetyczną” w sytuacji braku
pojęcia pól.
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5. Szkoda, że tak ubogo prezentuje się w podstawie programowej spis proponowanych doświadczeń. Czy zamiast demonstracji zjawiska pływania nie
warto dodać wyznaczania wartości siły wyporu w wodzie?
Uwagi szczegółowe
2.3. W tym punkcie użyto sformułowania „w jednym kierunku”. To niejasne,
bo w punkcie 2.10 to samo sformułowanie oznacza prostą, wzdłuż której
działają siły. Skoro proponuje się wprowadzenie współrzędnej położenia x
x
s
, można napisać: „… ruchu prostoliniowego zgodnie ze
t
t
zwrotem osi x”.
W poprzedzających ten punkt treściach nie wprowadzono pojęcia ruchu
jednostajnego, więc przytoczone wzory dotyczą prędkości średniej,
o czym uczeń nie jest powiadamiany.
2.6. Ruch opóźniony nie może być utożsamiany z ruchem, w którym przyspieszenie jest ujemne. Jest to nieprawda, o czym większość uczniów przekona się w dalszej nauce fizyki.
 Na lekcjach matematyki uczeń dowie się, że wartość (długość) wektora
nie może być ujemna.
 Przy omawianiu ruchu harmonicznego pojawi się sprzeczność (przy
x = 0 dla t = 0 w drugiej ćwiartce ruch jest przyspieszony, a przyspieszenie ujemne, w trzeciej ćwiartce – ruch opóźniony, a przyspieszenie
dodatnie). Czy nie można byłoby zostawić tak, jak jest w obecnej podstawie programowej?
2.12. W tym punkcie wspomina się o siłach oporu i jest to jedyne takie miejsce.
Czy nie będziemy dokładniej uczyć o sile tarcia?
4.4. Jak realizować ten punkt i wiele innych, jeśli w podstawie programowej
nie przewidziano omówienia cząsteczkowej budowy materii? Nowa podstawa programowa z przyrody do klasy IV zawiera tylko treści biologiczne i geograficzne.
4.5. Ogrzewanie i oziębianie oznacza wzrost lub obniżanie się temperatury.
W tym punkcie powinno być napisane, że energię wewnętrzną można
zmienić przez wykonanie pracy lub wymianę ciepła. W pierwszej zasadzie termodynamiki jest mowa o cieple, a dostarczając je lub odbierając,
niekoniecznie ogrzewamy lub oziębiamy ciało.
4.8. W tym punkcie mówi się jedynie, że uczeń rozróżnia i nazywa zmiany
stanu skupienia. Czy oznacza to, że nie należy wprowadzać pojęć ciepła
topnienia i ciepła parowania?
6.4. Wydaje się, że w tym miejscu należałoby omówić zasadę zachowania
ładunku.
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6.9. W którym miejscu autorzy przewidują wprowadzenie obwodu elektrycznego, skoro napięcie ma być „wielkością określającą ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie”, a o obwodach mowa dopiero w punkcie 6.13?
6.12. Czy celowo pominięto tutaj hasło „prawo Ohma”?
8.3 W Podstawie programowej nie pojawia się pojęcie „wahadło”, a do wyznaczenia okresu i częstotliwości drgań należy użyć sprężyny. Jak więc
wprowadzić funkcję x(t)? Dotychczas do tego zagadnienia używaliśmy
modelu w postaci wiszącego na nici lejka wypełnionego piaskiem i przesuwanego pod nim kartonu (patrz również na uwagi do punktu 8.9).
8.7. Polecenie opisania związku między natężeniem dźwięku a energią fali
i amplitudą fali jest niefortunne. Natężenie fali zależy od energii,
a energia zależy od amplitudy.
8.9. Nie jest jasne dlaczego okres i częstotliwość drgań należy wyznaczać za
pomocą sprężyny, a nie jak dotąd za pomocą wahadła.
Chcę zwrócić uwagę, że
 wahadła można sporządzić „bezkosztowo”, z odważników 50 g z haczykiem (znajdujących się w każdej szkole) i nitki. Uczniowie mogą
wykonywać doświadczenie nawet w zespołach dwuosobowych. Zakupienie 10 odpowiednich sprężyn, to wydatek kilkuset złotych. Za te
pieniądze można byłoby kupić inny przydatny przyrząd,
 jeśli jakiś dociekliwy uczeń zauważy, że na ciało zawieszone na sprężynie działa siła przyciągania ziemskiego, to nauczycielowi będzie
trudno się wytłumaczyć z tego, że ją pomija.
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Głos w dyskusji nad Podstawą programową
fizyki w szkole podstawowej
Zofia Gołąb-Meyer
Była długoletnia Przewodnicząca
Sekcji Nauczycielskiej PTF
W związku z planowaną rewolucją ustroju szkolnego, czyli przejścia z układu
6+3+3 na układ 8+4 (szkoła podstawowa i liceum) zaszła pilna potrzeba przygotowania nowej podstawy programowej do szkół podstawowych. Choć obecny
system daleki jest od doskonałości, to kompletnie nieprzygotowana planowana
zmiana zupełnie go zdewastuje, i to na długie lata.
Zaproponowana przez MEN i przygotowana w ekspresowym tempie Podstawa programowa fizyki doczekała się bardzo krytycznych opinii (m.in. profesora Ł. Turskiego). Twórcy Podstawy stanęli przed niewykonalnym zadaniem
i w zaistniałych warunkach przyjęli de facto racjonalne założenie, by jak najmniej zepsuć. Reforma jest w biegu, nauczyciele są tacy, jacy są, uczą jak potrafią i jak ich wyszkolono. Nie ma czasu na poważną dyskusję i prace nad programem. Ostatecznie będzie można dokonać licznych korekt, by usunąć rażące
błędy. Może to i dobrze, by do totalnego chaosu nie dorzucać radykalnych
zmian programowych. Konkretne uwagi napływają od nauczycieli i miejmy
nadzieję, że będą uwzględnione.
Reforma systemu nauczania jest sygnałem do rozpoczęcia poważnej dyskusji nad Podstawą programową. Ta przedstawiona prowizoryczna, nieomalże
XIX-wieczna, oznaczać będzie regres cywilizacyjny i wbrew sloganom głoszonym przez MEN, zupełnie nie będzie przygotowywać młodych ludzi do życia
w XXI wieku. Dyskusja nad nową Podstawą i filozofią nauczania to nie zajęcie
na parę tygodni, ani nawet parę miesięcy. Bez wnikliwych analiz obecnego
stanu rzeczy w Polsce i w Europie (są dane) nie ma szans na udaną edukację.
Muszą być jasno sprecyzowane cele i priorytety nauczania bez hipokryzji
i frazesów.
Musi być przebudowane kształcenie nauczycieli, przed którymi stoją inne
wyzwania niż 20 lat temu. Tego w parę miesięcy nie osiągniemy.
To, co było dobre 20, 50 lat temu, współcześnie straciło rację bytu, choć
pewne elementy zachowały ważność. Na przykład rozpoczęcie nauczania fizyki
w klasie VI, i to nie od najtrudniejszego działu – mechaniki. Tymczasem proponuje się rozpoczęcie nauczania od VII klasy. Brak korelacji nauczania fizyki
z matematyką przynosi szkody w nauczaniu obu dziedzin i powoduje straty
czasu. Wiadomo z całą pewnością, że droga do poznawania fizyki wiedzie
przez odkrywanie i doświadczenia wykonywane przez uczniów, do czego potrzebne są małe grupy i wystarczająco dużo czasu.
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Piękne frazesy to immanentna cecha wszystkich programów edukacji. Nieszczęście polega na tym, że są one hipokryzją. Wnikliwsze wejrzenie w proponowane natychmiastowe zmiany prowadzi do wniosku, iż nie mają one nic
wspólnego z zakładanymi celami zmian.
Zaniechanie informowania uczniów o najnowszej fizyce i działaniu urządzeń
technicznych to, delikatnie mówiąc, bardzo istotny niedostatek proponowanej
podstawy. Oczywiście nauczycieli należy odpowiednio przygotować do rzetelnej popularyzacji nauki.
Reforma uderzy przede wszystkim w szkoły prowincjonalne i w uczniów ze
środowisk mniej zasobnych. W celu zapewnienia dzieciom dobrego wykształcenia rodzice będą musieli włożyć dodatkowy wysiłek i finanse. Program 500+
nie jest cudownym środkiem na wyrównywanie braków szkoły. To można osiągnąć przez dobre szkoły, wyposażone w pracownie przedmiotowe, z dobrymi
nauczycielami.
Uważam, że naszego kraju nie stać na rozwiązania kosztowne a prowizoryczne. Należy z reformą poczekać i należycie ją przygotować.
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Czasowniki operacyjne
w Podstawie programowej fizyki
dla II etapu edukacyjnego
Tomasz Greczyło
Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Wrocławski
Czasowniki operacyjne, wykorzystane w Podstawie programowej do określenia wymagań szczegółowych, należy rozumieć i stosować w kontekście Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) dla poziomu 1 i 2. Ramy te podają i grupują
ogólne charakterystyki efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych), wymaganych dla kwalifikacji danego poziomu (1–8); charakterystyki kolejnych poziomów PRK odzwierciedlają coraz
wyższe wymagania w tych zakresach. W PRK wyróżniono charakterystyki
poziomów I i II stopnia. Charakterystyki I stopnia (uniwersalne) dotyczą
wszystkich rodzajów edukacji i należy je odnosić do określonej dziedziny
uczenia się lub działalności zawodowej. Charakterystyki te są następnie rozwinięte w charakterystyki poziomów II stopnia, typowe dla kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dla szkolnictwa wyższego –
należy je odnosić do uczenia się w określonym zakresie wykształcenia
(w przypadku podstawy programowej dla szkoły podstawowej do wykształcenia ogólnego na poziomach 1 i 2). Ujęte łącznie w charakterystykach I stopnia
„Kategorie opisowe i aspekty o podstawowym znaczeniu” w charakterystykach II stopnia są uszczegółowione z rozbiciem na „Kategorie opisowe” oraz
„Aspekty o podstawowym znaczeniu”.
Proponowane uszczegółowienie znaczenia czasowników operacyjnych, użytych w Podstawie programowej, jest zbieżne z taksonomią celów w dziedzinie
poznawczej, motywacyjnej i praktycznej (B. Niemierko, Cele kształcenia [w:]
K. Kruszewski, Sztuka nauczania – czynności nauczyciela, PWN, Warszawa
1991). Stąd przez poziom wiadomości i działania rozumieć należy zarówno
zapamiętywanie wiadomości, ich zrozumienie jak i uczestnictwo w działaniu,
podczas gdy poziom umiejętności obejmuje stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych oraz sprawność działania w różnych warunkach.
Rysunek 1 prezentuje zbiór (na poziomie wiadomości i działania) oraz zależności (na poziomie umiejętności i kompetencji społecznych) między opisywanymi czasownikami operacyjnymi. Lista nie wyczerpuje możliwych do wykorzystania czasowników, a zawiera jedynie te, które wystarczają do sformułowania
założeń podstawy programowej nauczania fizyki na II etapie edukacyjnym.
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Rys. 1. Zbiór (na poziomie wiadomości i działania) i zależności (na poziomie umiejętności
i kompetencji społecznych) między czasownikami operacyjnymi użytymi w podstawie programowej nauczania fizyki na II etapie edukacyjnym

W tabeli poniżej przedstawiono słownikowe znaczenie czasowników (za:
Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/, dostęp: 12 grudnia 2016)
zbieżne z intencją autorów dokumentu, proponowane uszczegółowione znaczenie operacyjne w kontekście podstawy programowej fizyki oraz odwołania do
konkretnych zapisów PRK.
Tabela. Znaczenie czasowników operacyjnych, wykorzystanych w podstawie programowej
nauczania fizyki na II etapie edukacyjnym do określenia wymagań szczegółowych
poziom

czasownik
operacyjny

Poziom wiadomości i działania

PRZELICZA

WYMIENIA

NAZYWA

OPISUJE

OBLICZA

adekwatne znaczenie
znaczenie operacyjne
słownikowe (w bezokoliczniku)
w dokumencie
 policzyć coś, kogoś uważnie; dokonuje przekształceń wyniku
(w tym obliczeń matematycz obliczyć coś w innych jednych) do równoważnej formy
nostkach
zaprezentowanej ustnie bądź
pisemnie
 podać nazwę czegoś lub imię podaje nazwę i wylicza
i nazwisko kogoś w pewnej
kolejności
określa i przyporządkowuje
 określić nazwą, mianem,
nazwę
imieniem lub epitetem
 przedstawić szczegóły dotyczące osoby, przedmiotu, zjawiska lub sytuacji;
 opatrzyć objaśnieniami,
podpisem rysunki, mapy itp.
 licząc, ustalić wielkość lub
wartość czegoś;
 uwzględnić coś w swoich
planach

odwołanie
do PRK
P10_WM
P20_WM

P10_WJ
P20_WJ

P10_WJ
P10_WM
P20_WJ
P20_WM
przedstawia podając kluczowe
P10_WJ
i adekwatne informacje w formie P10_WM
ustnej bądź pisemnej
P20_WJ
P20_WM
dokonuje przekształceń algebraicznych w celu wyznaczenia
wartości liczbowej

P10_WM
P20_WM
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Poziom wiadomości i działania

ROZRÓŻNIA

STOSUJE

RYSUJE

Poziom umiejętności
i kompetencji społecznych

Poziom umiejętności
i kompetencji społecznych

ŁĄCZY

43
 stwierdzić różnicę między
kimś a kimś lub między czymś
a czymś;
 wyodrębnić z jakiegoś tła,
z jakiejś całości
 używać czegoś w jakimś celu
w określonych okolicznościach

podaje w formie wypowiedzi
ustnej bądź pisemnej cechy
wspólne bądź różnicujące

P10_WJ
P20_WJ

używa do opisu lub obliczeń
prowadzonych w formie wypowiedzi ustnej lub pisemnej

 przedstawiać coś na papierze
za pomocą ołówka, kredki;
 opisywać coś obrazowo,
plastycznie

P10_WJ
P10_WM
P20_WJ
P20_WM
P10_WM
P20_WM

dokonuje przekształceń graficznych w różnych reprezentacjach
(m.in. na wykresie, schemacie
ideowym, blokowym) w celu
zilustrowania elementu, zjawiska
bądź jego przebiegu
dokonuje fizycznych połączeń
P10_WM
elementów w całość służącą
P20_WM
realizacji określonego zadania

 spajać, zespalać w całość
z odrębnych elementów za
pomocą środków technicznych;
 tworzyć związek pomiędzy
jakimiś zjawiskami lub pojęciami
 pisząc, utrwalić jakiś tekst lub
jakąś informację
 zaznaczyć różnicę

utrwala stan, nazwę bądź wartość
zgodnie z określonymi normami
wymienia nazywając i rozróżnia
WYRÓŻNIA
pojedyncze elementy między
sobą bądź w większej całości
 zidentyfikować kogoś lub coś, rozróżnia, przedstawia i nazywa
ROZPOZNAJE wyróżniając spośród innych
poszczególne elementy, zależności bądź zjawiska
 wydzielić coś z jakiejś całości opisuje, rozróżnia lub łączy
w celu werbalizacji w formie
WYODRĘBNIA
wypowiedzi ustnej bądź pisemnej
 pokazać, gdzie się ktoś lub coś wymienia, nazywa i rozróżnia
elementy, zależności bądź zjawiznajduje;
ska
WSKAZUJE
 zwrócić uwagę na coś;
 dać wskazówki, poinformować o czymś
nazywa, oblicza i stosuje w toku
 użyć czegoś jako środka do
podejmowanych czynności
osiągnięcia jakiegoś celu lub
POSŁUGUJE
zmierzających do opisu elementu
jako pomocy przy jakiejś czynSIĘ
lub przebiegu zjawisk w formie
ności
wypowiedzi ustnej lub pisemnej
opisuje i konsekwentnie stosuje
 użyć czegoś dla osiągnięcia
na drodze do rozwiązania zadaWYKORZYjakiegoś celu, zysku;
STUJE
 posłużyć się kimś, aby zreali- nia lub opisania elementu, zjawiska bądź jego przebiegu
zować własne cele
wykorzystuje wiedzę i umiejęt rozpatrywać jakiś problem,
zjawisko z różnych stron w celu ności podczas prostych czynności zmierzających do wykonania
jego zrozumienia lub wyjaśnieANALIZUJE
zadania
nia;
 wyjaśniać lub opisywać
w wyniku takiego rozpatrywania
zapisuje, rozróżnia w celu prze określić miejsce, czas, wielprowadzenia obliczenia oraz
kość, zakres czegoś;
WYZNACZA
podejmuje czynności prowadzą określić jakąś wielkość za
ce do określenia wartości
pomocą obliczeń
ZAPISUJE
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Poziom umiejętności i kompetencji społecznych

BADA

DEMONSTRUJE

KONSTRUUJE

ILUSTRUJE

OTRZYMUJE

 poznawać coś za pomocą
analizy naukowej;
 obserwując coś, starać się to
sprawdzić, poznać

planuje i podejmuje, samodzielnie lub w grupie, działania (m.
in. zapisuje, rozpoznaje i wyodrębnia) zmierzające do potwierdzenia bądź odrzucenia hipotezy
badawczej
podejmuje i przeprowadza
 prezentować urządzenie,
działania (m. in. wyodrębnia i
produkt, doświadczenie, itp.
wyróżnia), samodzielnie lub w
grupie, zmierzające do prezentacji określonej treści bądź ukazania zjawiska
analizuje i przedstawia w postaci
 tworzyć projekt czegoś,
graficznej bądź za pomocą
ustalając układ i zależności
modeli lub analizuje i podejmuje
poszczególnych elementów;
 wykonywać jakąś konstrukcję działania zmierzające do otrzymania większej całości z elemenwedług tego projektu
tów składowych
 opatrywać teksty ilustracjami; poddaje analizie, prezentuje
werbalnie, na piśmie lub do uzupełniać, wyjaśniać, unaoczniać coś za pomocą komenta- świadczalnie oraz wskazuje
wnioski
rza, dokumentacji, zdjęć itp.;
 interpretować coś, posługując
się słowem, gestem, mimiką itp.
podejmuje działania zmierzające
 uzyskać coś z czegoś
do osiągnięcia celu np. opisania
lub rozwiązania problemu
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Szkoły Paula Diraca
Zofia Gołąb-Meyer

Cytaty pochodzą z książki Grahama Farmelo Przedziwny człowiek. Sekretne życie Paula Diraca
geniusza mechaniki kwantowej.

Po raz pierwszy w historii nauki rewolucja naukowa została dokonana przez
wielu wybitnych uczonych. Chodzi o mechanikę kwantową. Na kilku europejskich i brytyjskich uniwersytetach pojawili się prawie równocześnie wybitni
i twórczy uczeni. Wśród nich Paul Adrien Dirac, rówieśnik Wernera Heisenberga (o P.A. Diracu zob. Foton 73/2001 i 109/2010). Choć ci uczeni to bardzo
różne osobowości, to jednak mieli ze sobą dużo wspólnego – byli odpowiednio
uformowani przez swoje rodziny i szkoły. To spowodowało rozwój pasji poznawczych, a szkoły zapewniały rzetelne i głębokie podstawy oraz rozwijały
ducha rywalizacji. W początkach XX wieku doceniano znaczenie szkoły. Zarówno w Europie jak i na Wyspach Brytyjskich istniały elitarne i, na tamte czasy, nowoczesne szkoły. O gimnazjum Heisenberga i Einsteina pisaliśmy już
uprzednio w Fotonie 8/1992 i 32/1994.
Jakie były brytyjskie szkoły Paula Diraca w przemysłowym Bristolu?
Dirac jako pięciolatek rozpoczął naukę „w małej i kameralnej szkole podstawowej przy Bishop Road. [...] Szkoła była tuż za rogiem jego domu, na tyle
blisko, że słyszał dzwonek sygnalizujący rozpoczęcie dnia. [...] Klasa Diraca na
ogół liczyła około pięćdziesięciu dzieci stłoczonych w sali o powierzchni mniej
więcej pięćdziesięciu metrów kwadratowych. Uczniowie siedzieli w rzędach
identycznych drewnianych ławek, ucząc się w atmosferze, w której jak na dzisiejsze standardy panowała niesłychana dyscyplina i rywalizacja. Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej dzieci musiały walczyć o stypendia mające
umożliwić im opłacenie dalszej edukacji w szkole średniej”.
W miarę przechodzenia do kolejnych klas Paul Dirac „stopniowo awansował
w rankingu klasowym. Był dobry – choć nie nadzwyczajnie – w arytmetyce
i nieźle sobie radził z większością przedmiotów, które nie wymagały stosowania jego skromnych umiejętności praktycznych. Wkrótce po ósmych urodzinach
nauczyciel opisał Diraca jako «inteligentnego chłopca, który musi bardziej rozwijać zdolności manualne», zwracając uwagę na jego słabe oceny z pisania
(45%) i rysunku (48%). Rozczarowany nauczyciel stwierdził, że zasługuje on
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na lepszą lokatę niż trzynasta w klasie. Dwa lata później Dirac był stale w czołówce swojej klasy bądź blisko niej, a jego ogólna ocena obniżała się niekiedy
ze względu na stosunkowo słabe wyniki z historii i plastyki. W domu realizował
pozalekcyjne hobby, którym była astronomia, stojąc nocami w ogrodzie za domem i sprawdzając położenie dostrzegalnych gołym okiem planet i gwiazdozbiorów, a niekiedy podążając wzrokiem za śladem meteoru pędzącego przez
niebo.
W szkole nie uczono przedmiotów ścisłych, natomiast odbywały się zajęcia
z rysunku odręcznego i technicznego. Zajęcia te stały się jednym z fundamentów unikalnego sposobu myślenia Diraca o nauce. [...] Rysunek techniczny
stosowany przez inżynierów do przedstawiania trójwymiarowych obiektów na
płaskiej kartce papieru, obecnie rzadko znajduje się w programie nauczania
szkół podstawowych i średnich. Lecz na początku XX wieku stanowił obowiązkowy przedmiot dla połowy uczniów [...].
Wielka Brytania, jako jeden z ostatnich bogatszych krajów europejskich,
wprowadziła rysunek techniczny do swoich szkół i miało to miejsce dopiero
w następstwie Wielkiej Wystawy z 1851 roku”.
Rząd upoważnił „głównego organizatora Wielkiej Wystawy, sir Henry’ego
Cole’a do zmiany programu nauczania w szkołach angielskich w taki sposób,
aby chłopcy byli uczeni rysunku technicznego i mieli możliwość zapoznawania
się z produktami przemysłowymi oraz formami naturalnymi. W 1909 roku pedagog F.H. Hayward podsumował dominującą filozofię, stanowiącą podstawę
ówczesnego przekazywania wiedzy o sztuce: «Celem nauki rysunku jest odkrycie prawdy koncepcji i ekspresji, miłość piękna, umiejętność inwencji i kształcenie w zręczności [...], lekcje przyrody i zajęcia z przedmiotów ścisłych nie
mogą się bez tego obejść». [...]
Szkoła starała się nauczyć swoich uczniów pisania w sposób czytelny, według zasad podręcznikowych, których Dirac i jego brat najwyraźniej starannie
się wyuczyli”.
Dużo czasu poświęcano pracom ręcznym „[...] Nauczanie rysunku jest prawidłowe, a prace ręczne są pomysłowe. Chłopcy wykonują wiele użytecznych
modeli, pozwala się im na znaczną swobodę w wyborze zadań, podczas gdy
prace są dobierane w taki sposób, aby szkolić ich w nawykach samodzielności,
obserwacji oraz dokładnych obliczeń i pomiarów.
Szkoła przy Bishop Road chciała przekazać swoim uczniom umiejętności,
których będą potrzebować, aby znaleźć dobrą pracę. [...]
Na lekcjach matematyki poznał również geometrię euklidesową. Tak więc
Dirac poznawał geometrię za pomocą zarówno obrazów wizualnych, jak i abstrakcyjnych symboli matematycznych. W ciągu dekady przeniesie to geometryczne podejście z konkretnych zastosowań technologicznych na abstrakcyjne
obiekty fizyki teoretycznej – od wyidealizowanego, wizualnego przedstawienia
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drewnianego wiecznego pióra do wyidealizowanego, matematycznego opisu
atomu. [...]”
Szkoła średnia, do której uczęszczał Dirac, to Szkoła Wspólników Kupieckich, instytucja o kilkusetletniej tradycji, ekskluzywna szkoła zawodowa,
w której uczył i dyrektorował jego ojciec, Charles Dirac.

Fot. 1. Szkoła Wspólników Kupieckich, widok z lat 50. XX wieku

„Dirac potrzebował jedynie kilku tygodni, aby pokazać się jako wyśmienity
uczeń w Szkole Wspólników Kupieckich. Poza historią i językiem niemieckim
dawał sobie znakomicie radę we wszystkich przedmiotach akademickich
i z tego powodu zazwyczaj był oceniany jako najlepszy uczeń w klasie. Program nauczania był całkowicie praktyczny i nie było w nim miejsca na muzykę
ani – co Dirac przyjął z wielką ulgą – na łacinę i grekę. Zamiast tego szkoła
skupiała się na zajęciach, które miały się przydać jej uczniom w podjęciu działalności handlowej. Były to między innymi język angielski, matematyka, nauki
przyrodnicze (oprócz biologii) oraz podstawy geografii i historii. To, co sprawiało, że edukacja w tej szkole była wyjątkowa, to wysoka jakość nauczania
umiejętności technicznych, takich jak murarstwo, tynkowanie, produkcja obuwia, obróbka metali i rysunek techniczny. [...]
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W szkolnych laboratoriach Dirac nauczył się, jak przekształcać kawałki metalu w proste produkty, jak obsługiwać tokarkę, jak ciąć i piłować oraz jak wytaczać gwinty pod śruby. [...]
Na lekcjach «rysunku geometrycznego» Dirac badał walce i stożki, dzięki
czemu nabył umiejętności dostrzegania oczami wyobraźni tego, co się dzieje,
gdy zostaną przecięte pod różnymi kątami, a następnie będą oglądane z różnych
perspektyw. Został także zapoznany z myśleniem geometrycznym o obiektach,
które nie są statyczne, lecz znajdują się w ruchu, a także dowiedział się, jak na
przykład narysować tor punktu na obwodzie idealnego koła, gdy toczy się po
linii prostej, niczym drobina kurzu na zewnętrznej powierzchni koła toczącego
się po drodze. Dla uczniów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tymi kształtami – zakrzywionymi, symetrycznymi i często skomplikowanymi – stanowią
one źródło fascynacji. Jeśli – co prawdopodobne – Dirac zastanawiał się, jak
opisać matematycznie te krzywe, jego nauczyciele rysunku technicznego najprawdopodobniej nie byli w stanie mu w tym pomóc, gdyż zazwyczaj byli to
dawni rzemieślnicy z nikłym lub żadnym doświadczeniem matematycznym”.
Młody Paul Dirac miał zapewniony w szkole praktycznie indywidualny program nauczania.
„Nauczyciel Diraca, Arthur Pickering, zrezygnował z uczenia go razem
z resztą chłopców i wysłał go do biblioteki szkolnej z listą książek. Pewnego
razu Pickering dał temu cudownemu dziecku zestaw trudnych obliczeń, aby
zająć go czymś w domu wieczorem, tylko po to, by usłyszeć od Diraca podczas
powrotu do domu tego samego popołudnia, że już je rozwiązał. To również
Pickering otworzył kolejne nowe perspektywy przed Dirakiem, gdy zasugerował, że chłopak powinien spojrzeć ponad prostą geometrię na teorie niemieckiego matematyka Bernharda Riemanna, który wysunął koncepcję, że suma
kątów w trójkącie nie zawsze wynosi dokładnie 180 stopni. Zaledwie kilka lat
później Dirac dowie się, jak geometryczne idee Riemanna – pozornie bez znaczenia dla nauki – mogą rzucić nowe światło na grawitację. [...]
To właśnie zajęcia z matematyki i nauk ścisłych najbardziej wpłynęły na
ukształtowanie sposobu myślenia Diraca.”
Po ukończeniu szkoły Paul Dirac zapisał się na studia na inżynierię w Kolegium Technicznym Wspólników Kupieckich. Ta techniczna uczelnia istnieje do
dzisiaj i jest jedną z najbardziej renomowanych uczelni w Wielkiej Brytanii.
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CO CZYTAĆ

Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy
nuklearne, Kate Brown, tłum. Tomasz Bieroń,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
Tytuł oryginału: Plutopia: Nuclear Families,
Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters.
Autorka Kate Brown nie jest fizykiem ani
technikiem, ale profesorem historii na Uniwersytecie Maryland. Jej książka wypełnia lukę w
popularnej historii broni jądrowej i szkodliwości
promieniowania jądrowego. Los Alamos, miejsce powstania pierwszych bomb jądrowych,
doczekało się bogatej popularnej literatury.
Tajny kompleks przemysłowy Oak Ridge
został niedawno odkryty również dla polskich
czytelników w książce Denise Kiernan Dziewczyny atomowe, tłum. Mariusz
Gądek, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2013. Tym razem czytelnik otrzymuje
fascynującą historię dwóch lustrzanych miast
Richland w USA i Oziorsk w ZSRR. Miasta te
powstały dla pracowników produkujących
pluton, początkowo na potrzeby tylko wojenne
(bomby), a później na potrzeby produkcji energii elektrycznej.
Historia tych miast i fabryk plutonu odzwierciedla mechanizmy władzy, zarządzania,
manipulacji socjotechnicznych, zachowania się
społeczeństw w określonych warunkach. Fascynująca lektura. Autorka odkrywa historię
poprzez dotarcie do setek, do niedawna niejawnych dokumentów, jak i poprzez wywiady
z konkretnymi ludźmi, uczestnikami „plutonowych wydarzeń”, w tym katastrof. Interesuje ją
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wpływ promieniowania na zdrowie, na przyrodę, na postawy obywatelskie zagrożonych i narażonych na promieniowanie ludzi. Widzimy jak na dłoni różnice, ale i podobieństwa potęg atomowych USA i byłego ZSSR.
Fizyk może odczuwać czasami pewną irytację z powodu nieprecyzyjnych
określeń zawartych w książce. Nie jest to jednak publikacja, z której mamy się
nauczyć procesu produkcji plutonu. Autorka wprawdzie zamieściła na końcu
książki słownik pojęć, ale polecamy czytelnikom fachowe i ścisłe definicje
terminów; na łamach Fotonu opublikowane zostały artykuły na ten temat, dostępne w internecie:
Foton 110 (Jesień 2010) Czy promieniowanie jonizujące jest zawsze szkodliwe
dla zdrowia? Hormeza radiacyjna, Paweł Moskal
Foton 112 (Wiosna 2011) Antyatomowe tsunami, Kazimierz Bodek
Dawki promieniowania jądrowego, Paweł Moskal
Foton 117 (Lato 2012) Promieniowanie naturalne z Ziemi i z Kosmosu, Paweł
Moskal

Gorąco polecamy bardzo obszerną (728 stron)
biografię Paula Diraca, geniusza, fizyka teoretyka, współtwórcy mechaniki kwantowej, napisaną przez Grahama Farmelo. Książka nosi
tytuł Przedziwny człowiek. Sekretne życie Paula Diraca geniusza mechaniki kwantowej. To
nie tylko biografia rzeczywiście niezwykłego
człowieka, wielkiego oryginała, lecz również
świadectwo i historia narodzin mechaniki
kwantowej, historia czasu rewolucji naukowych Teorii Względności, teorii grawitacji.
A czasy były niezwykle turbulentne nie tylko
pod względem historycznym. Twórcy rewolucji naukowych to wybitni uczeni, wielkie indywidualności targane pasją naukową i ambicjami. Dzieło Farmelo jest bardzo ciekawie
iźrzetelnie napisane. Wciągająca lektura nie
tylko dla fizyków, lecz również dla laików.
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„Problemy Dydaktyki Fizyki”
w Kudowie Zdroju
Stanisław Bednarek
Uniwersytet Łódzki
Już po raz szósty w dniach 11–13 listopada 2016 roku odbyło się wyjazdowe
seminarium, poświęcone współczesnym zagadnieniom nauczania fizyki. Tradycyjnie miejscem tego spotkania był Ośrodek Wypoczynkowy „Orion” w Kudowie Zdroju. Od kilkunastu lat seminaria te odbywają się co dwa lata. Są one
organizowane naprzemiennie z „Jesiennymi Szkołami Problemów Dydaktyki
Fizyki” w Borowicach koło Karpacza, których początek sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. W seminarium wzięło udział około czterdziestu zarejestrowanych uczestników, który wygłosili 23 referaty. Tematy tych wystąpień były
bardzo zróżnicowane i dotyczyły szerokiego zakresu aktualnych spraw, związanych z nauczaniem oraz popularyzacją fizyki na wszystkich poziomach nauczania. Były też trzy referaty poświęcone astronomii.
Interesujące treści, wzbogacające wiedzę nauczycieli z fizyki przydatną
w procesie nauczania, zawierały m.in. wystąpienia, które przedstawiły następujące osoby. Ludwik Lehman (jeden z najbardziej aktywnych uczestników seminariów i ich współorganizator) omówił historię powstania mechaniki kwantowej oraz wyjaśniał mało znane czynniki, wpływające na rozproszenie Rayleigha. Prof. Ewa Dębowska – kierownik Zakładu Nauczania Fizyki Instytutu
Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłosiła wykład o bilansie energetycznym ludzkiego organizmu. Ireneusz Książek przedstawił postępy i trudności związane z realizacją kontrolowanej syntezy termojądrowej.
Ważne informacje o wynikach i planowanych zmianach w organizacji egzaminów maturalnych podali: Wojciech Małecki, Tomasz Greczyło i Dobromiła
Szczepaniak.
Większość referatów dotyczyła szczegółowych rozwiązań dydaktycznych,
usprawniających proces nauczania fizyki. Wśród nich znalazły się wystąpienia
Grzegorza Wojewody na temat zastosowania komputera, jako uniwersalnego
przyrządu pomiarowego oraz wykorzystania wagi elektronicznej w roli precyzyjnego siłomierza. Innym propozycjom dydaktycznym swoje referaty poświęcili też Antoni Haraburda, Agnieszka Drzazgowska i Dobromiła Szczepaniak,
pokazując jak wykorzystać komputer i portale internetowe w celu ułatwienia
pracy nauczyciela podczas przygotowania sprawdzianów i wzbogacenia lekcji
fizyki o interesujące filmy. Na szczególną uwagę w tej grupie tematów zasługują oryginalne doświadczenia Wojciecha Dindorfa, który używając bardzo prostych środków, potrafił zadziwić uczestników seminarium niespodziewanymi
wynikami i zachęcił do dyskusji, umożliwiającej głębsze zrozumienie praw
fizyki. Opisy niektórych z tych doświadczeń opublikował w czasopismach
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o międzynarodowym zasięgu, m.in. w The Physics Teacher i zarejestrował na
filmach, przygotowanych przez wydawnictwo ZamKor (te filmy i inne publikacje ZamKoru dostępne są obecnie poprzez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne). Warto tu dodać, że Wojciech Dindorf wiele lat pracował jako nauczyciel fizyki w Stanach Zjednoczonych i w Austrii, a obecnie, mimo sędziwego
wieku, nadal aktywnie zajmuje się dydaktyką i popularyzacją fizyki.
Interesujące eksperymenty, nie tylko dla najmłodszych, pokazały: Kinga
Grzesiak, Klaudia Piotrowska i Marta Dekun. Autor tej notatki zajął się rzadko
podejmowanym tematem zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania
edukacyjnych eksperymentów fizycznych i możliwościami zbudowania elektrowni fotowoltaicznej na orbicie geostacjonarnej. Kilka referatów zawierało
sprawozdania z projektów i przedsięwzięć, w których uczestniczyły lub które
realizowały autorki tych prezentacji, czyli: Małgorzata Pawlik-Podgórska, Urszula Czudek-Wójcik i Danuta Latos. Bardzo ożywioną dyskusję zapoczątkował referat Andrzeja Rolewicza z pogranicza fizyki i filozofii na temat interpretacji opisów zagłady Ziemi zawartych w Biblii.
Tematyki astronomicznej dotyczyły prezentacje Katarzyny Książek i Marleny Garczewskiej, które w pasjonujący sposób pokazały możliwości udziału
w Wirtualnej Akademii Astronomii oraz Agnieszki Gawryszczak, poświęcone
projektowi dla szkół o nazwie Almukantarat. W tej grupie tematycznej znalazły
się jeszcze wystąpienia Grzegorza Sęka, zawierające informacje o nauczaniu
elementów astronomii w związku z planowaną reformą szkolnictwa. Grzegorz
Sęk poprowadził też warsztaty, na których pokazał możliwości obserwacji wybranych rejonów Ziemi z satelity, dzięki projektowi „Earth Cam”.
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Liczba prezentowanych referatów i trwające po nich dyskusje spowodowały,
że zabrakło czasu na tradycyjną sesję terenową, czyli wspólny spacer po tonących w barwach opadających liści i oświetlonych jesiennym słońcem okolicach
Kudowy Zdroju. Odbyły się natomiast sesje wieczorne, podczas których dyskusje o fizyce i przyszłości edukacji przeplatały się piosenkami śpiewanymi przy
akompaniamencie gitary Ludwika Lehmana. Szczególną cechą spotkań w Kudowie jest przyjazna i serdeczna atmosfera oraz niepowtarzalny nastrój Ośrodka
Wypoczynkowego „Orion”. Cieszy fakt, że oprócz osób uczestniczących
w seminarium systematycznie od lat siedemdziesiątych, pojawiła się – tym razem także – grupa studentek i doktorantek. Było to możliwe dzięki staraniom
Katarzyny Książek. Uczestnicy spotkania postanowili, że następne odbędzie się
w połowie listopada 2017 roku w Borowicach i zostanie wzbogacone o sesję
plakatową, a organizatorzy postarają się zaprosić gości zagranicznych. Na zakończenie prof. Ewa Dębowska uroczyście wręczyła wszystkim uczestnikom
zaświadczenia, potwierdzające udział w seminarium.

54

FOTON 135, Zima 2016

Zbierz drużynę i stwórzcie machinę!
Jubileuszowa edycja ogólnopolskiego
konkursu Eksperyment Łańcuchowy
Daniel Dziob
Instytut Fizyki UJ
Jak przetransportować metalową kulkę z punktu A do punktu B, wykorzystując przy tym jak najwięcej praw fizyki? Oto wyzwanie, które po raz
piąty podejmą uczestnicy jedynego takiego eksperymentu w Polsce.
W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Wystarczy do
31 marca 2017 roku przesłać zgłoszenie, a następnie skonstruować machinę
transportującą kulkę i zaprezentować ją publiczności podczas finału konkursu. Pula nagród V edycji Eksperymentu Łańcuchowego to aż 50 000 zł.
Eksperyment Łańcuchowy to inicjatywa promująca praktyczne podejście do
nauki fizyki. W konkursie nie ma limitu wiekowego, a jedyne ograniczenie
stanowią: wyobraźnia, czas oraz przestrzeń. Urządzenie powinno być zbudowane tak, aby transfer kulki trwał od 20 do 120 sekund i by zmieściło się ono na
pełnowymiarowej ławce szkolnej. Projektując machinę uczestnicy mogą wykorzystać dowolną liczbę zjawisk fizycznych, których poziom skomplikowania
powinien odpowiadać kategorii wiekowej zespołu (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, studenci, rodziny, 25+). Elementy układu
mogą posłużyć zarówno do transportu kulki, jak i być uruchamiane przez kulkę
w trakcie jej przemieszczania się. Podczas wielkiego finału, który odbędzie się
27 maja 2017 roku w Krakowie, urządzenia zostaną połączone w jeden łańcuch.
Pierwsze edycje konkursu wzbudziły zainteresowanie nie tylko wśród
uczniów, ale również i dorosłych. Do organizatora, którym jest Uniwersytet
Jagielloński, zaczęły zgłaszać się również rodziny i przedstawiciele firm, chcący wziąć w nim udział. Stworzono więc nowe kategorie, a tym samym umożliwiono udział w Eksperymencie Łańcuchowym dosłownie wszystkim.
– To była świetna decyzja, gdyż fizyka jest wokół nas na co dzień i warto się
jej uczyć. Biorąc udział w Eksperymencie Łańcuchowym, uczymy się również
działać zespołowo, asertywnie komunikować i zarządzać projektem – mówi
Daniel Dziob, koordynator projektu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
– Jak świetnie bawimy się fizyką, można zobaczyć na własne oczy, podczas
otwartego dla publiczności finału, kiedy to wszystkie urządzenia zostają połączone w jeden łańcuch i kolejno uruchamiane. W ciągu czterech minionych
edycji, łącznie skonstruowano 347 machin! – dodaje Daniel Dziob.
Jury ocenia projekty i urządzenia biorąc pod uwagę: liczbę wykorzystanych
praw fizyki oraz ich umiejętne wyjaśnienie, stopień zaawansowania machiny,
a także pomysłowość i estetykę wykonania. Każda kategoria wiekowa oceniana
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jest osobno i w każdej z nich przyznawane są nagrody. Ich pula w V edycji
wynosi aż 50 000 zł.
Filmowa relacja z IV edycji Eksperymentu Łańcuchowego –
https://youtu.be/sIzTsNPXR48

Harmonogram konkursu
 Do 31 marca 2017 – przyjmowanie zgłoszeń
Zgłoszenia dokonać można poprzez formularz online na stronie www.lancuch.
if.uj.edu.pl. Po jego wypełnieniu, organizator przesyła zespołowi metalowe
kulki, a ten może rozpocząć pracę nad projektem i realizacją machiny.
 Do 8 maja 2017 – dostarczenie dokumentacji
Po skonstruowaniu urządzenia drużyna przesyła dokumentację do organizatora,
czyli nazwę projektu oraz opis działania machiny. Dokumentację można uzupełnić materiałami foto i wideo.
 27 maja 2017 - jubileuszowy finał w Krakowie
Uczestnicy przyjeżdżają na niego wraz ze swoimi urządzeniami, w celu zaprezentowania ich działania.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne są na stronie Eksperymentu Łańcuchowego – www.lancuch.if.uj.edu.pl. Dołącz do nas również na
Facebooku: www.facebook.com/EksperymentLancuchowy.
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Organizatorzy
Konkurs organizowany jest przez Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu w Lublanie. Patronat honorowy nad V edycją Eksperymentu Łańcuchowego objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda
Małopolski Józef Pilch, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med.
Wojciech Nowak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab.
Katarzyna Chałasińska-Macukow.
Dodatkowych informacji udzielają:
Daniel Dziob, Uniwersytet Jagielloński
tel. 668 332 335, e-mail: eksperyment.lancuchowy@gmail.com
Monika Buła, Open Media Public Relations
tel. 608 642 850, e-mail: monika@openmedia.pl
Przemysław Pawluś, Open Media Public Relations
tel. 608 642 583, e-mail: przemek@openmedia.pl
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