Ławka z figurami dwóch wybitnych polskich matematyków,
Stefana Banacha (po prawej) i Ottona Nikodyma,
upamiętniająca 100. rocznicę ich dyskusji matematycznej;
ławka znajduje się na krakowskich Plantach
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Trudny dialog – nadchodząca reforma

Obecnie ma miejsce bardzo trudny dialog między naukowcami, których reprezentuje profesor Łukasz Turski, a nauczycielami, reprezentantami zespołu przygotowującego Podstawy programowe nauczania fizyki po reformie. Reforma
administracyjna polskiej oświaty odbywa się w czasie największej w dziejach
cywilizacji rewolucji technologicznej i społecznej. W XIX i XX wieku zmiany
nie miały tej gwałtowności, takiego tempa. System oświaty, jak i metody i treści
nauczania ewoluowały wtedy powoli.
Obecnie w obliczu radykalnych zmian zarówno fizycy, jak i niektórzy nauczyciele, dopominają się gromkim głosem o istotne uwspółcześnienie nauczania, o podążanie za dokonanymi już w świecie zmianami. Ludwik Lehman apeluje „nie zmuszajcie nauczycieli, by zachowywali się na lekcjach fizyki jak
przewodnicy po skansenie wiedzy”.
Łatwo powiedzieć! Autorzy Podstaw to realiści doskonale wiedzący, dla jakich odbiorców – nauczycieli te Podstawy konstruują. Robią to dla nauczycieli
czujących się bezpiecznie w tym, co znają, czego sami w młodości doświadczyli, czego nauczyli się na studiach, co obserwują u swoich starszych kolegów.
Nikt im wcześniej nie zademonstrował nowoczesnych metod nauczania, nie
zapoznaje się ich na bieżąco z nowościami w fizyce. Tylko stosunkowo wąska
grupa nauczycieli ma ochotę i przede wszystkim motywację, by się dokształcać.
Prawdziwą, istotną reformę, a nie tylko zamieszanie administracyjne, należy zacząć od nowoczesnego kształcenia nauczycieli. Ponadto od zaoferowania
wolności twórczej nowoczesnym i kreatywnym nauczycielom. Są tacy, lecz ich
głos jest za słaby. Oni wiedzą, jak i czego uczyć, by zalecenia uczonych fizyków na temat nauczania fizyki nie pozostawały jedynie pobożnymi życzeniami.
Mając na uwadze fakt, że gładko brzmiącymi i słusznymi preambułami do Podstaw nie zaczarujemy rzeczywistości, musimy być realistami oraz biorąc pod
uwagę konserwatyzm środowiska nauczycieli, realizować cel stopniowo, krok
po kroku. Już wiemy, że sprawdzają się wszelakie imprezy popularyzujące fizykę, zarówno te wielkie, jak i lokalne, małe. W takie wydarzenia wpisuje się
publiczny pokaz i rozstrzygnięcie konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”. Nie
łudźmy się jednak, że to zastąpi regularną naukę w szkole.
Naszym wspaniałym czytelnikom oferujemy artykuły z frontu badań w fizyce – o kryształach czasowych i o nanotechnologii. Przytaczamy też kolejne
głosy w dyskusji nad reformą i gwoli porównania nieco informacji o szkolnictwie w CK Austrii. By zachęcić Państwa podczas wakacji do lektury, polecamy
też recenzję powieści graficznej Logikomiks.
Z-G.M
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Kryształy czasowe
Krzysztof Sacha
Instytut Fizyki UJ

Z kryształami spotykamy się na co dzień. Biżuterię wysadzaną diamentami
każda z pań chciałaby mieć zapewne w swojej kolekcji. W szkole uczymy się
jak „wyhodować” kryształy z roztworu soli kuchennej. Jednak nie wszystkie
ciała stałe posiadają strukturę krystaliczną. Aby ciało można było nazwać
kryształem musimy zajrzeć w jego głąb i sprawdzić, czy atomy poukładane są
regularnie i ujawniają strukturę krystaliczną. Jeśli atomy nie wykazują uporządkowania, wtedy mówimy o takich ciałach: bezpostaciowe (amorficzne). Co
ciekawe przedmioty wykonane ze szkła ołowiowego, bardzo modne w czasach
mojego dzieciństwa, powszechnie nazywane kryształami, nie posiadają struktury krystalicznej – są ciałami amorficznymi.
Kryształy mają bardzo różne własności fizyczne. Mogą być izolatorami
elektrycznymi, mogą przewodzić prąd elektryczny lub być nadprzewodnikami
wykazującymi zupełny brak oporu elektrycznego. Fizycy nauczyli się wytwarzać kryształy, kontrolować ich własności i wykorzystywać w praktycznych
zastosowaniach.
Kryształy, które opisałem powyżej, będę nazywał kryształami przestrzennymi, ponieważ ich struktury krystaliczne są trójwymiarowe. Jeżeli w pewnym
momencie dokonamy pomiaru położeń atomów w przestrzeni zobaczymy ich
regularne ułożenie. W 2012 roku laureat Nagrody Nobla Frank Wilczek [1]
zadał genialne pytanie: czy struktury krystaliczne można również zaobserwować w czasie? Innymi słowy, czy istnieją takie układy wielu cząstek, które będą
regularnie powracały w to samo położenie nawet w sytuacji, kiedy są w stanie
najniższej energii? Mówiąc jeszcze inaczej, czy istnieją układy, które mogą
same zorganizować swój ruch i zacząć poruszać się periodycznie (okresowo)
w czasie? Szybko okazało się, że prawa fizyczne nie pozwalają na zrealizowanie oryginalnej propozycji Franka Wilczka [1], ale pytanie, które zadał, zainspirowało naukowców. Ruszyły badania w nowej dziedzinie tzw. „kryształów
czasowych”.
Zanim dowiemy się, jak zrealizować kryształy czasowe, powróćmy jeszcze
na chwilę do kryształów przestrzennych. Powstawanie kryształów przestrzennych związane jest z ważnym zjawiskiem kwantowym zwanym spontanicznym
łamaniem symetrii. Równania mechaniki kwantowej posiadają szczególne własności (symetrie) i spodziewamy się, że podobne własności posiadać będą stacjonarne rozwiązania tych równań. Okazuje się jednak, że w pewnych przypadkach rozwiązania równań mechaniki kwantowej spontanicznie przestają wypeł-
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niać nakazy symetrii, co jest następstwem nawet dowolnie słabego zaburzenia
układu. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia np. w sławnym mechanizmie
Higgsa, w ujawnianiu się własności magnetycznych ferromagnetyków lub właśnie w procesie powstawania kryształów przestrzennych. W tym ostatnim przypadku formowanie kryształów związane jest ze spontanicznym złamaniem symetrii ze względu na dowolne przesunięcia w przestrzeni. Z własności równań
mechaniki kwantowej wynika, że stan ciała stałego o najniższej energii nie
zmienia się, gdy przesuniemy wszystkie jego cząstki na dowolną, ale tę samą
odległość. Jednak taki stan jest „nieposłuszny” w tym sensie, że przestaje wypełniać nakazy symetrii i bardzo szybko staje się stanem, który nie zmienia się,
ale tylko, gdy przesuniemy wszystkie cząstki na ściśle określoną odległość.
Odległość ta jest odległością między regularnie ułożonymi atomami w krysztale, który się właśnie wyłonił. Proces spontanicznego łamania tzw. ciągłej symetrii ze względu na przesunięcia (przesunięcie wszystkich cząstek na dowolną,
ale tę samą odległość) i pojawienie się dyskretnej symetrii (przesunięcia tylko
na ściśle określoną odległość) jest procesem odpowiedzialnym za formowanie
kryształów przestrzennych. Można go opisać w następujący sposób: układ wielu cząstek, w wyniku oddziaływania między nimi, spontanicznie samoorganizuje rozmieszczenie cząstek w przestrzeni i formuje regularną strukturę krystaliczną.
Idea Franka Wilczka dotycząca powstawania kryształów czasowych wiąże
się ze spontanicznym wprawieniem w ruch periodyczny układu wielu cząstek
przygotowanych w stanie najniższej energii. Ruch periodyczny oznaczałby, że
mamy do czynienia z dyskretną symetrią przesunięcia w czasie, a nie ciągłą. Jak
już wspomnieliśmy, oryginalna idea Franka Wilczka nie może być zrealizowana, ale pojawiła się inna.
Nowy pomysł został opublikowany w 2015 roku [2] i dotyczył ultra zimnych atomów odbijanych przez regularnie drgające, poziomo zorientowane
podłoże (drgające lustro atomowe) na wzór piłeczki pingpongowej podbijanej
periodycznie przez rakietkę tenisową. Regularnie poruszając rakietką jesteśmy
w stanie utrzymywać piłeczkę w ruchu periodycznym. Łatwo wyobrazić sobie, że jeżeli będziemy poruszać rakietką dwa razy szybciej, to wprawny tenisista stołowy będzie w stanie odbijać dwie piłeczki pingpongowe, które na
zmianę będą uderzać w rakietkę. Wyobraźmy sobie podobną sytuację, ale
z dwiema chmurami atomowymi, które na zmianę odbijane są przez regularnie oscylujące podłoże (rys. 1). Jeżeli oddziaływania między atomami będą
bardzo słabe, to niczego ciekawego nie zaobserwujemy, tzn. zobaczymy podobny ruch jak w przypadku dwóch piłeczek pingpongowych. Jeśli jednak
oddziaływania między atomami będą wystarczająco silne i będą miały charakter przyciągający, to energetycznie korzystne stanie się zgromadzenie wszystkich atomów w jednej z chmur. Dzieje się rzecz zdumiewająca – tworzy się
bardzo specyficzny stan kwantowy: wszystkie atomy są zarazem w jednej
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z chmur atomowych i równocześnie w drugiej. Powstaje stan, który fizycy
często nazywają „kotem Schrödingera”. W oryginalnej wersji kot Schrödingera zostaje zamknięty w pudełku, gdzie w wyniku kwantowego procesu może
zostać uśmiercony lub nie. Kwantowy opis kota prowadzi do stanu, w którym
kot zarazem żyje i nie żyje. W praktyce nigdy nie zaobserwujemy takiej sytuacji, bo dowolny pomiar powoduje, że kot momentalnie „decyduje” czy jest
żywy czy martwy.

Rys. 1. Dwie chmury atomowe odbijane są na przemian przez regularnie drgające podłoże
z okresem T. Jeżeli oddziaływania między atomami są bardzo słabe, nic ciekawego się nie dzieje,
tzn. sytuacja niewiele różni się od sytuacji, kiedy odbijamy na przemian dwie piłeczki regularnie
poruszając rakietką do tenisa stołowego

Z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku oddziałujących
atomów w dwóch chmurach atomowych – wystarczy spojrzeć na jeden atom
i momentalnie jedna z chmur znika, ponieważ atomy „podejmują decyzję”,
w której z chmur się znajdują (rys. 2). Innymi słowy atomy spontanicznie reorganizują swój ruch i zaczynają uderzać dwa razy rzadziej w podłoże. Mówimy,
że nastąpiło spontaniczne złamanie początkowej dyskretnej symetrii przesunięcia w czasie i wyłoniła się nowa, inna dyskretna symetria odpowiadająca dwa
razy dłuższemu okresowi ruchu atomów. Opisana samoorganizacja ruchu atomów nazwana została dyskretnym kryształem czasowym, ponieważ podobnie
jak w kryształach przestrzennych nastąpiło regularne przeorganizowanie ułożenia atomów tylko nie w przestrzeni, ale w czasie.
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Rys. 2. Jeżeli oddziaływania przyciągające między atomami są wystarczająco silne, tworzy się
bardzo specyficzny stan kwantowy, w którym wszystkie atomy są zarazem w jednej chmurze
i zarazem w drugiej – powstaje kot Schrödingera. Wystarczy wówczas spojrzeć na jeden atom
i momentalnie wszystkie atomy „decydują”, w której z chmur się znajdują. Jedna z chmur znika
i następuje przeorganizowanie ruchu atomów, zaczynają poruszać się z okresem dwa razy dłuższym niż okres ruchu podłoża (tzn. dwa razy rzadziej uderzają w podłoże) – tworzy się nowa
struktura w czasie, powstaje dyskretny kryształ czasowy

Rok później to samo zjawisko zostało przewidziane w układach spinowych
[3] i bardzo szybko zaobserwowano je w dwóch laboratoriach Uniwersytetów
Maryland i Harwarda [4,5]. Spiny to najprościej mówiąc pewne „wektory”,
które charakteryzują na przykład atomy lub jony. Za pomocą pola elektromagnetycznego fizycy są w stanie zmieniać kierunek spinów. We wspomnianych
eksperymentach periodycznie zaburzano spiny, zmieniając ich kierunek na
przeciwny, a następnie włączając oddziaływania między nimi i znowu zmieniając kierunek spinów na przeciwny i znowu włączając oddziaływania, i tak dalej
periodycznie z tym samym okresem. Równanie mechaniki kwantowej przewiduje w takiej sytuacji stan o własnościach kota Schrödingera, gdzie wszystkie
spiny mają zarazem kierunek np. do góry i zarazem w dół. Taki stan jest oczywiście szalenie czuły na dowolne zaburzenie – wystarczy dokonać pomiaru
kierunku jednego ze spinów i momentalnie wszystkie spiny „decydują”, czy są
skierowane w górę czy w dół. Od momentu pomiaru ewolucja w czasie układu
spinów przebiega z okresem dwa razy dłuższym niż okres periodycznego zaburzenia, ponieważ dwa razy trzeba zmienić kierunek spinów, aby powrócić do
początkowej sytuacji – spiny spontanicznie przeorganizowały swój ruch, nastąpiła nowa, dyskretna krystalizacja w czasie.
Eksperymenty przeprowadzono w ten sposób, że na początku wyłączono
oddziaływania między spinami. Wówczas, ze względu na to, że w warunkach
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laboratoryjnych zmiana kierunku spinów na przeciwny nie była perfekcyjna,
obserwowano nieregularny ruch spinów. Jednak, gdy włączono oddziaływania
między spinami, okazało się, że ruch spinów porządkuje się i zaczynają się one
poruszać regularnie z okresem dwa razy dłuższym niż okres zewnętrznego zaburzenia. W wyniku oddziaływania między spinami nastąpiło formowanie dyskretnego kryształu czasowego. Określenie „dyskretny” wiąże się z faktem, że
spontanicznie łamana jest dyskretna (nie ciągła) symetria przesunięcia w czasie.
Wyniki eksperymentów ogłoszono w prestiżowym czasopiśmie naukowym
„Nature”. Spotkały się one z żywym zainteresowaniem mediów, które pytają
o konsekwencje nowych odkryć i perspektywy ich wykorzystania w praktyce.
Mamy niewątpliwie do czynienia z odkryciem i eksperymentalną demonstracją
nowego zjawiska: spontanicznego łamania symetrii ze względu na przesunięcia
w czasie. Uzmysławia nam ono, że nierównowagowa fizyka wielu ciał może
skrywać nieznane i ciekawe zachowania, o których do tej pory nic nie wiedzieliśmy.
Kryształy przestrzenne wykorzystywane są w praktycznych zastosowaniach
powszechnie. Czy podobnie będzie z kryształami czasowymi? Trudno w tym
momencie prorokować, ale idea Franka Wilczka zainicjowała również nową
gałąź badań kryształów czasowych: poszukiwania zachowań znanych z fizyki
ciała stałego, ale w domenie czasu [6]. Okazuje się, że można przygotować
układy, które podobnie jak kryształy przestrzenne będą miały własności izolatorów bądź przewodników, ale w czasie. Czy będziemy w stanie budować „czasowe urządzenia” – to się okaże. Na pewno czas staje się nowym nie do końca
dotąd docenionym „stopniem swobody”, który może być naszym sprzymierzeńcem, jeśli będziemy potrafili go odpowiednio wykorzystać.
[1] F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 109, 160401 (2012).
[2] K. Sacha, Phys. Rev. A 91, 033617 (2015).
[3] [V. Khemani, A. Lazarides, R.Moessner, and S. L. Sondhi, Phys. Rev. Lett. 116,
250401 (2016).
[4] J. Zhang, P.W. Hess, A. Kyprianidis, P. Becker, A. Lee, J. Smith, G. Pagano, I.-D.
Potirniche, A. C. Potter, A. Vishwanath, N.Y. Yao, and C. Monroe, Nature 543, 217
(2017).
[5] S. Choi, J. Choi, R. Landig, G. Kucsko, H. Zhou, J. Isoya, F. Jelezko, S. Onoda,
H. Sumiya, V. Khemani, C. von Keyserlingk, N. Y. Yao, E. Demler, and M.D. Lukin,
Nature 543, 221 (2017).
[6] K. Sacha, Sci. Rep. 5, 10787 (2015).

FOTON 137, Lato 2017

9

Nanotechnologia, czyli co?
Jakub S. Prauzner-Bechcicki
Instytut Fizyki UJ

Wstęp
Nanotechnologia – chyba już każdy słyszał ten termin. Być może niektórzy
mogliby wymienić jakieś szczególne obiekty, które kojarzą im się z nanotechnologią, takie jak grafen czy nanorurki węglowe. Ktoś może jeszcze wspomni
o nanocząstkach, np. srebra, bo przecież zapewniają działania antybakteryjne.
Czymże jednak jest nanotechnologia? Czym jest produkt nanotechnologii?
W szczególności odpowiedź na to drugie pytanie okazuje się dość trudna, nawet
dla studentów uczących się na kierunku mającym nanotechnologię w swojej
nazwie. Co się tyczy nanotechnologii, moim zdaniem, patrząc na prace publikowane pod jej szyldem, to można ją rozumieć dwojako. Po pierwsze, jako
naukę o układach, których rozmiary mieszczą się w zakresie od kilku do kilkudziesięciu nanometrów, czasem nawet powyżej stu nanometrów (do kwestii
rozmiaru jeszcze wrócimy). Po drugie, można o nanotechnologii mówić jako
o gałęzi przemysłu, jako technologii operującej w skali nanometrów. Technologii oferującej klasę produktów, których nie można uzyskać inaczej. Osobiście
uważam, że pierwsze rozumienie jest nieco naciągane, gdyż badaniami we
wspomnianej skali fizyka, chemia i biologia zajmują się od dawna. Być może
jednak powiedzenie „zajmuję się nanotechnologią” brzmi bardziej atrakcyjnie
niż stwierdzenie „badam fizyczne i chemiczne właściwości struktur molekularnych…”. Drugie rozumienie nanotechnologii jest mi bliższe, mimo tego, że
wywodzę się ze środowiska ludzi zajmujących się raczej badaniami podstawowymi, a nie aplikacyjnymi.
Chciałbym w poniższym eseju zaproponować pewną definicję nanotechnologii, która w moim mniemaniu ukaże na jak wiele obszarów naszego życia
nanotechnologia może mieć wpływ. W tym miejscu pragnę podkreślić, że
daleki jestem od stwierdzenia, że nanotechnologia jest panaceum i rozwiąże
wszelkie bolączki współczesnej cywilizacji, jak świat długi i szeroki. Przedstawię zatem swoją propozycję definicji nanotechnologii, a następnie pokrótce
przedyskutuję niektóre jej aspekty. Podam również ciekawe przykłady nanomateriałów.
Definicja nanotechnologii
Zaczniemy od przypomnienia, czym jest technologia. Według Słownika Języka
Polskiego technologia jest to „metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego
lub przetwórczego”, a także „dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem
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nowych metod produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców”1. Ten sam
Słownik dla nanotechnologii podaje następującą definicję – „technologia wykorzystująca mikroskopijne elementy elektroniczne o rozmiarach rzędu kilku nanometrów”2. W tym drugim przypadku jest to opis nader zubożony, redukujący
nanotechnologię do elektroniki tylko. A co z zastosowaniami medycznymi,
biologicznymi czy w innych gałęziach przemysłu (budownictwo, motoryzacja
etc.)? Przeformułuję teraz definicję technologii tak, by można było na jej bazie
określić czym jest nanotechnologia. Zatem, technologia jest to zbiór technik
i metod, uzupełniony związaną z nimi wiedzą i umiejętnościami, koniecznych
do wytworzenia pewnej klasy produktów. Nanotechnologia zaś, to szczególny
rodzaj technologii, który wykorzystuje techniki i metody o precyzji atomowej
i molekularnej, które pozwalają na wytwarzanie wyjątkowej klasy produktów.
Produkt nanotechnologii posiada dwie kluczowe i ściśle ze sobą związane cechy. Po pierwsze, można w tym produkcie wyróżnić co najmniej jeden wymiar
charakterystyczny, który zawiera się w przedziale od 1 do 100 nm3. Po drugie,
właściwości produktu silnie zależą od tego charakterystycznego rozmiaru.
Poza dwoma wspomnianymi cechami można by jeszcze oczekiwać, że produkty nanotechnologii, choć same mogą być bardzo małe, będą dawały możliwość integracji, tak jak to obecnie obserwujemy w przemyśle mikroelektronicznym, gdzie w jednym procesorze mamy połączonych ze sobą miliony nanoskopowych tranzystorów. Nie zawsze taka integracja będzie jednak pożądana.
Na koniec, co nie pozostaje bez znaczenia, najkorzystniej by było, gdyby produkty nanotechnologii stały się kompatybilne z produktami obecnej technologii,
zarówno pod względami produkcyjnymi, jak i użytkowymi. To ostatnie wymaganie jest też związane z możliwością wdrożenia produktów nanotechnologii.
Jeśli produktem ma być np. nowy rodzaj nanomateriału konstrukcyjnego, to
oczekiwalibyśmy, że [1, 2]:
1. przy użyciu tego materiału będzie możliwe wytwarzanie obiektów o różnych kształtach i dowolnych, nawet bardzo dużych, wymiarach,
2. ów materiał musi znacząco różnić się pod względem właściwości od
obecnie dostępnych materiałów,
3. na koniec materiał ten musi być tani w produkcji, jeśli jego użycie ma
być powszechne.
Rozmiar charakterystyczny
Wróćmy teraz do cechy wymienionej jako pierwsza, do rozmiaru. Chciałbym
tutaj podkreślić, że w proponowanej definicji ograniczenie rozmiarowe dotyczy
wymiaru charakterystycznego, a nie wielkości całego, końcowego produktu.
1

http://sjp.pwn.pl/szukaj/technologia.html (dostęp 22.06.2016).
http://sjp.pwn.pl/szukaj/nanotechnologia.html (dostęp 22.06.2016).
3
Górna granica 100 nm nie jest bardzo ostra, np. w przypadku włókien, te o średnicach kilkuset nanometrów wciąż mogą być traktowane jako nanowłókna.
2
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Idąc dalej tym tropem, produktem nanotechnologii wbrew pozorom nie są tylko
małe, nanoskopowe obiekty. Czym zatem jest wymiar charakterystyczny? Zaczniemy od prostych przykładów (rys. 1).

ę
Rys. 1. Wymiary charakterystyczne dla różnych obiektów: (A) kula o promieniu R, (B) schemat
tranzystora polowego, odległość od źródła (S) do drenu (D) oznaczono L, to jest tzw. długość
kanału, G oznacza bramkę tranzystora, (C) sztaba metalowa o zadanych rozmiarach – tu wymiarem charakterystycznym będzie rozmiar ziaren tworzących ten polikrystaliczny materiał

Weźmy kulę (niech będzie to nasz model nanocząstki), aby ją opisać geometrycznie potrzebujemy podać jej promień R. Wtedy od razu możemy powiedzieć, że jej powierzchnia zmienia się jak R2, jej objętość jak R3, a stosunek
powierzchni do objętości jak 1/R4. Teraz przykład trudniejszy – tranzystor polowy. „Sercem” tranzystora polowego jest tzw. kanał, który wytwarzamy przykładając ustalone napięcie do bramki tranzystora. W uproszczeniu, jeśli nie
przyłożymy napięcia przekraczającego napięcie progowe, to kanał nie wytworzy się i przez nasz tranzystor nie popłynie prąd. Dokonując kolejnego daleko
idącego uproszczenia można powiedzieć, że im krótszy kanał, tym lepszy tranzystor. Charakterystycznym wymiarem będzie zatem długość kanału L, a nie
długość, szerokość czy grubość całego tranzystora. A teraz jeszcze jeden przykład potencjalnego produktu nanotechnologii – metalowa sztaba o rozmiarach
1 m długości, 30 cm szerokości i 5 cm grubości. „Hola, hola” może ktoś zakrzyknąć, „przecież jest to obiekt makro i ani jeden z wymienionych wymiarów
nie jest rzędu kilkudziesięciu nanometrów”. Przypominam jednak, że mamy
zwrócić uwagę na wymiar charakterystyczny, od którego zależą właściwości
produktu. A o jakich właściwościach metalowej sztaby możemy mówić i od
czego one zależą? Jeśli będziemy chcieli użyć owej sztaby jako elementu kon4

Jest to przykład bardzo prostego prawa skalowania. Widzimy, że wraz ze zmniejszaniem
rozmiarów obiektów efekty powierzchniowe będą odgrywać coraz istotniejszą rolę.
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strukcyjnego, to ważna dla nas będzie granica plastyczności. Granica plastyczności określa, jakiemu naprężeniu musi zostać poddany materiał, aby uległ plastycznemu odkształceniu, tj. by nie wrócił już do pierwotnego kształtu. Nie
chcielibyśmy, aby konstrukcje przez nas wykonane zmieniały swoje kształty
i wymiary pod wpływem obciążenia. Istnienie granicy plastyczności wiąże się
z budową wewnętrzną naszej belki. W tym miejscu niektórzy mogą powiedzieć:
„No tak, już wiem czemu chodzi o nano. Przecież metale mają budowę krystaliczną, a odległości między atomami w sieci krystalicznej są rzędu ułamków
nanometrów”. Nie o to jednak chodzi. Metal jako materiał inżynierski ma budowę polikrystaliczną, tj. składa się z bardzo wielu ziaren o budowie krystalicznej, różnorodnie względem siebie zorientowanych. Od tego, jak duże są te ziarna, zależy jak wytrzymały jest materiał. Istotą plastycznego odkształcenia jest
poślizg, tj. przemieszczanie się względem siebie części kryształu (rys. 2) [3].
Granice między ziarnami stanowią barierę dla propagacji takiego poślizgu
z ziarna do ziarna (rys. 2Rys. 1C). Im mniejsze ziarna, tym więcej granic, a tym
samym trudniej jest plastycznie odkształcić materiał.

Rys. 1. (A) Schematyczne przedstawienie granicy międzyziarnowej; (B) i (C) Odkształcenie
plastyczne – mechanizm poślizgu i rola granicy między ziarnami jako bariery dla ruchu dyslokacji (rysunek przygotowany wg [5])

Wyrażenie wiążące wartość granicy plastyczności σ z rozmiarem R ziarna
nazywane jest zależnością Halla-Petcha i ma wyjątkowo prostą postać [3, 4]:

   0  k R 1/2
gdzie σ0 to tzw. naprężenia tarcia sieci, a k to tzw. parametr Petcha – stała materiałowa. Okazuje się jednak, że zależność ta jest spełniona do momentu, aż
ziarna osiągną optymalny rozmiar (dla metali w granicach 10–50 nm). Dalsze
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zmniejszanie rozmiaru ziaren prowadzi do zmiany podstawowego mechanizmu
odkształcenia – istotny staje się poślizg na granicy ziaren. Zatem w przypadku
naszej metalowej sztaby wymiarem charakterystycznym będzie rozmiar ziarna.
Jeśli tylko ziarna będą miały rozmiary poniżej 100 nm, oznaczać to będzie, że
mamy do czynienia z nanomateriałem. I to mimo tego, że obiekt wykonany
z takiego materiału nie jest mały.
Przykłady
Teraz uzbrojeni w przedyskutowaną definicję nanotechnologii, możemy się
przyjrzeć dwóm interesującym produktom nanotechnologii. Co ciekawe, metoda wytwarzania jednego z nich zaginęła na przełomie XVIII i XIX wieku [6, 7],
a drugi z nich dopiero od niedawna produkowany jest na skalę przemysłową
[8].
Wiemy już, że musimy się uważnie przyglądać strukturze analizowanego
materiału, by zidentyfikować wymiar charakterystyczny. Nim jednak przyglądniemy się zapowiedzianym materiałom, konieczna jest pewna uwaga. Często
w trakcie procesu technologicznego wprowadza się dodatkowy materiał, mówimy inną fazę, do materiału podstawowego. Materiał podstawowy i wspomniane wtrącenia są wyraźnie rozróżnialne, a wprowadzany dodatek pełni rolę
wzmacniającą dla naszego wyjściowego materiału. W takiej sytuacji o właściwościach wzmocnionego materiału będą między innymi decydować rozmiary
fazy wzmacniającej. To wprowadzenie fazy wzmacniającej niekoniecznie musi
oznaczać dodanie nowej substancji. Nowa faza może być z tej samej substancji,
ale posiadać inne uporządkowanie, tj. inną strukturę krystaliczną. Kształty cząstek fazy wzmacniającej mogą być różnorodne, np. mogą to być wielościany,
bądź dyski, bądź długie włókna czy rurki. W każdym z tych przypadków można
jednak wprowadzić wymiar charakterystyczny – dla wielościanów promień, dla
dysków może to być grubość, a dla włókien i rurek – średnica. Oba zapowiadane przykłady mają wspólną cechę – faza wzmacniająca ma rozmiary rzędu dziesiątek nanometrów.
Pierwszy przykład dotyczy stali damasceńskiej [6, 7], która słynęła ze swej
ostrości, wytrzymałości i giętkości, a której europejscy kowale nie potrafili
wytworzyć. Europejczycy spotykali się z bronią wytwarzaną z tej stali w trakcie
swych konfrontacji zbrojnych z mieszkańcami Bliskiego Wschodu. Szable ze
stali damasceńskiej wytwarzano jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku,
a wyrabiano je z kawałków zwanych bułatami (ang. wootz). Badania z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) wykazały, że
w próbkach historycznej stali damasceńskiej znajdują się nanorurki węglowe
(rys. 3) i nanowłókna/nanodruty cementytu (Fe3C) [7]. Cementyt zwiększa
twardość materiału, a nanorurki wytrzymałość. Ponadto cząstki cementytu tworzą na powierzchni coś w rodzaju tarki, wpływając w ten sposób na wyjątkową
ostrość wykonanej broni.
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Rys. 3. Wysokorozdzielczy obraz z transmisyjnego
mikroskopu elektronowego przedstawiający nanorurki
węglowe w próbce pobranej z oryginalnego, historycznego ostrza ze stali damasceńskiej. Podziałka w postaci
białego odcinka odpowiada 10 nm. Ilustracja przedrukowana za zgodą Macmillan Publishers Ltd. z pozycji [7]

Drugi, współczesny przykład dotyczy nanostrukturyzowanego bainitu, który
charakteryzuje się granicą plastyczności 2,5 GPa [8]. Czy to dużo? Dla zobrazowania, jak dużo to jest 2,5 GPa, posłużę się pewnym uproszczonym przykładem. Siła ciężkości w ziemskim polu grawitacyjnym blisko powierzchni Ziemi,
działająca na 100 g tabliczkę czekolady wynosi w przybliżeniu 1 N. Przyłożenie
takiej siły do powierzchni 1 m2 daje nam 1 Pa. Czyli wspomniana granica odpowiada ciężarowi 2,5 miliarda tabliczek czekolady, które zostały ustawione
w stos na powierzchni 1 m2. Bainit jest metastabilną mikrostrukturą powstającą
w stali w trakcie rozpadu austenitu5. Przyjmuje kształt płytek (rys. 4), które
zwykle składają się z cementytu oraz ferrytu6. W dyskutowanym przypadku
płytki mają grubość w granicach 20–40 nm [8] i są przedzielone obszarami
austenitu. Nanostal o tej budowie jest obecnie dostępna komercyjnie na skalę
przemysłową (rys. 5Rys. 5), a cechuje się wyjątkowym połączeniem wytrzymałości, kowalności, twardości, odporności na zmęczenie i zużycie [8].

Rys. 4. Obraz z mikroskopu elektronowego
przedstawiający nanostrukturyzowany bainit.
Literą α oznaczono płytki bainitu o grubości
20–40 nm, oddzielone obszarami austenitu (γ).
Ilustracja przedrukowana z [8], artykuł udostępniony na zasadach otwartego dostępu (CC
BY-NC-SA 3.0)
5
Austenit to jeden ze składników strukturalnych stopów żelaza z węglem, roztwór stały jednego lub większej liczby pierwiastków w żelazie gamma, Feγ (jedna z form alotropowych żelaza),
najczęściej dotyczy to roztworów stałych węgla w Feγ.
6
Ferryt jest kolejnym ze składników strukturalnych stopów żelaza z węglem; roztwór stały
węgla w żelazie alfa, Feα (inna z form alotropowych żelaza). Struktura ta nadaje stali własności
magnetyczne.

FOTON 137, Lato 2017

15

Rys. 5. Nanostrukturyzowana stal w dużych ilościach. Zdjęcia przedrukowane z [8], artykuł
udostępniony na zasadach otwartego dostępu (CC BY-NC-SA 3.0). Zdjęcia oryginalne, udostępnione przez Rolls Royce Plc i Tata Steel

Jest jeszcze jeden produkt nanotechnologii, który jest bardzo powszechny.
Chodzi o procesory znajdujące się w komputerach osobistych, tabletach, telefonach. Od mniej więcej 2004 roku procesory produkowane są w technologii,
która może pretendować do określenia nanotechnologia. Wtedy to zaczęto produkować w oparciu o tzw. technologię 90 nm. Tu charakterystycznym wymiarem jest długość kanału tranzystora polowego użytego do konstrukcji procesora.
Obecnie w sprzedaży są już procesory wykonane w technologii 14 nm, a niedawno IBM ogłosił7, że jest w stanie produkować tranzystory w technologii
5 nm.
Mam nadzieję, że przedstawione przykłady dobrze ilustrują, czym jest nanotechnologia i że nie ogranicza się ona do grafenu, nanorurek węglowych i nanocząstek srebra (jakkolwiek każdy z tych obiektów jest sam w sobie interesujący). Niewykluczone również, że korzystamy już z bardzo wielu produktów nanotechnologii, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
Posłowie
Na sam koniec chciałbym poczynić jeszcze dwie uwagi. Pierwsza jest historyczna. Mianowicie warto wspomnieć, kto i kiedy po raz pierwszy użył terminu nanotechnologia oraz w jakim kontekście to uczynił. Po raz pierwszy terminu nanotechnologia użył prof. Norio Taniguchi, który był czternastym
przewodniczącym Japońskiego Towarzystwa Precyzyjnej Inżynierii. Prof.
Taniguchi zatytułował swoje wystąpienie na konferencji w 1974 roku „On the
Basic Concept of ‘Nano-Technology’” [9], w której to prezentacji odniósł się
do obróbki materiałów z precyzją nanometrową. Takie użycie terminu nanotechnologia jest całkowicie zbieżne z dyskutowaną w powyższym eseju definicją. Druga uwaga ma charakter prawny. Otóż, dnia 18 października 2011
7

https://arstechnica.co.uk/gadgets/2017/06/ibm-5nm-chip/ (dostęp 21.06.2017).
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roku Komisja Europejska wydała zalecenie 2011/696/UE dotyczące definicji
nanomateriału8. Przytoczę tu jedynie punkt drugi tegoż zalecenia:
„Nanomateriał” oznacza naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał
zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu,
w którym co najmniej 50% lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości
cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1 nm–100 nm.
W określonych przypadkach, uzasadnionych względami ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa lub konkurencyjności, zamiast wartości progowej liczbowego
rozkładu wielkości cząstek wynoszącej 50% można przyjąć wartość z zakresu
1–50%.

Istnieje pewne podobieństwo pomiędzy zaleceniem Komisji Europejskiej
a zaproponowaną przeze mnie definicją produktu nanotechnologii. Choć moja
propozycja dotyczy szerszej klasy produktów, wydaje się wygodniejsza w użyciu.
[1] H.K.D.H. Bhadeshia, Nanostructured bainite, Proceedings of the Royal Society of
London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 466 (2010) 3–18.
[2] H.K.D.H. Bhadeshia, 52nd Hatfield Memorial Lecture Large chunks of very strong
steel, Materials Science and Technology, 21 (2005) 1293–1302.
[3] L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, 2003.
[4] K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne
i funkcjonalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
[5] B. Rogers, S. Pennathur, J. Adams, Nanotechnology: Understanding Small Systems, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2008.
[6] C. Srinivasan, Do Damascus swords reveal India’s mastery of nanotechnology?,
Curr. Sci., 92 (2007) 279–280.
[7] M. Reibold, P. Paufler, A.A. Levin, W. Kochmann, N. Patzke, D.C. Meyer, Carbon
nanotubes in an ancient Damascus sabre, Nature, 444 (2006) 286–286.
[8] H.K.D.H. Bhadeshia, The first bulk nanostructured metal, Science and Technology
of Advanced Materials, 14 (2013) 014202.
[9] N. Taniguchi, On the Basic Concept of ‘Nano-Technology’, Japan Society of Precision Engineering, Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. Tokyo, Part II (1974) 18–23.

8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0696 (dostęp
21.06.2017).
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Jak działa telefon komórkowy
Tomasz Kawalec
Instytut Fizyki UJ
Codziennie korzysta z nich niemal każdy. Większość nie wie jednak, jak działają i jakie zjawiska fizyczne stanowią podstawę ich konstrukcji. Wszystko zaczyna się od naszego głosu.
Jak przesyłamy głos za pomocą fal radiowych?
Dźwięk, czyli drgania powietrza, są zamieniane na drgania prądu elektrycznego
w mikrofonie. Dalsza droga sygnału zależy od tego, czy transmisja będzie analogowa, czy cyfrowa. W wersji analogowej sygnał trafia do modulatora – urządzenia, które zmienia (moduluje) parametry fali radiowej w takt drgań prądu.
Najstarszy i najprostszy typ modulacji to modulacja amplitudy, czyli natężenia
fali radiowej (rys. 1a). Jest jeszcze używana w komunikacji lotniczej oraz
w radiofonii na falach długich, średnich i krótkich. Akronim AM od nazwy
amplitude modulation znamy właśnie z oznaczeń na odbiornikach radiowych.
Bardziej odpornym na zakłócenia typem modulacji jest modulacja częstotliwości (rys. 1b). W tym przypadku, w takt drgań prądu z mikrofonu, zmienia się
nieco częstotliwość fali radiowej. Akronim FM (frequency modulation) również
znamy z odbiorników radiowych. Ta modulacja jest szeroko stosowana w analogowej łączności profesjonalnej oraz radiofonii na falach ultrakrótkich (UKF).
Była również wykorzystywana w telefonii komórkowej pierwszej generacji,
w Polsce już zlikwidowanej.
W drugiej generacji telefonii komórkowej i nowszych oraz w wielu innych
systemach profesjonalnych i domowych (system TETRA na przykład dla Policji
czy system DECT dla telefonów domowych) korzysta się z transmisji cyfrowych. Takie transmisje pozwalają na przesyłanie nie tylko głosu, ale też danych
i, ze względu na zastosowane szyfrowanie, są bez porównania trudniejsze do
podsłuchania. Drgania prądu z mikrofonu są najpierw zamieniane na postać
cyfrową, kompresowane, szyfrowane, a następnie kierowane do modulatora.
Najprostszy typ modulacji cyfrowej to ASK (amplitude shift keying – patrz
rys. 1c). W takt przesyłanych zer i jedynek fala radiowa jest wyłączana bądź
włączana. Z tej modulacji korzystają na przykład niektóre typy pilotów do
bram. Bardziej skomplikowaną modulacją jest FSK (frequency shift keying),
w której zera i jedynki są przesyłane poprzez mniej lub bardziej skokowe
zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości fali radiowej. Jeszcze innym typem
jest PSK (phase shift keying – rys. 1d). Tutaj przy zmianie bitu następuje przeskok fazy fali radiowej – czyli jakby „przesunięcie” fali na osi czasu. W telefonii komórkowej, a także na przykład w WiFi, używane są skomplikowane kom-
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binacje cyfrowych modulacji amplitudy i fazy lub zaawansowane odmiany cyfrowej modulacji częstotliwości. Oczywiście, zarówno przy transmisjach analogowych, jak i cyfrowych, w odbiorniku musi znajdować się demodulator, który
zmiany parametrów fali radiowej zamienia z powrotem na drgania prądu (i ostatecznie dźwięk) lub ciągi danych.

Rys. 1

Jak zbudowana jest sieć telefonii komórkowej?
Sieć telefonii komórkowej została schematycznie przedstawiona na rys. 2. Tak,
jak w każdej nowoczesnej łączności radiowej, telefony komunikują się tylko ze
stacjami bazowymi – nigdy bezpośrednio między sobą, nawet gdy znajdują się
tuż obok siebie. Zapewnia to dobrą jakość połączenia, ponieważ anteny stacji
bazowych są umieszczane wysoko na budynkach, kominach i masztach. Sprawną komunikację zapewnia to, że nadawanie i odbieranie sygnału przez telefon
odbywa się na dwóch różnych częstotliwościach. Stacje bazowe w telefonii
drugiej generacji to BTS (Base Transceiver Station), a w technologii trzeciej
generacji to Node B.
Część radiowa sieci komórkowej to przede wszystkim wiele stacji bazowych, zapewniających łączność radiową z naszymi telefonami na częstotliwościach około 1–2 GHz. Stacje te są sterowane przez odpowiednie kontrolery,
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które przekazują sygnał cyfrowy dalej – do tak zwanej sieci szkieletowej. W tej
sieci mamy szereg istotnych elementów:
 rejestr własnych abonentów wraz ze spisem używanych przez nich usług,
współpracujący z centrum autentykacji. Centrum to przechowuje między innymi tajne klucze, dzięki którym sieć rozpoznaje nasz telefon – a właściwie
naszą kartę SIM/USIM. Drugi z pary tajnych kluczy jest zapisany właśnie
w karcie i w zasadzie nie jest w żaden sposób możliwy do ujawnienia.
 rejestr telefonów (ogólniej – urządzeń) to spis numerów IMEI telefonów,
które zostały zgłoszone jako skradzione lub pracują nietypowo. Niestety,
skuteczność takiego zabezpieczenia jest znikoma.
 centrale dla połączeń komutowanych – czyli takich, w których rozmowa jest
przesyłana wzdłuż wyznaczonej trasy. Jest to metoda znana nam ze standardowej telefonii stacjonarnej.
 węzły dla połączeń pakietowych – czyli takich, w których dane są dzielone
na mniejsze części (pakiety). Pakiety mogą wędrować do punktu docelowego różnymi drogami. Ta metoda to podstawa działania sieci Internet.

Rys. 2

20
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Różnice między telefonią drugiej i trzeciej generacji – od kuchni
 Sieć drugiej generacji (w Polsce GSM) charakteryzuje się szyfrowaniem,
które ze względu na rozwój komputerów może być w obecnych czasach relatywnie łatwo złamane. Ponadto, projektując sieć GSM zadbano, aby można było wymusić używanie specjalnie osłabionej wersji szyfrowania lub całkiem je wyłączyć. Miało to na celu zablokowanie wykorzystania telefonii
komórkowej do tajnej komunikacji w krajach będących źródłem zagrożeń
terrorystycznych. Dane cyfrowe z naszą rozmową są przesyłane radiowo
w krótkich impulsach. W ten sposób, na jednej częstotliwości może pracować jednocześnie kilka telefonów – każdy z nich cyklicznie wysyłając dane
tylko w swojej tak zwanej szczelinie czasowej. Charakterystyczne „burczenie” słyszane na przykład w radiu, gdy obok leży telefon komórkowy to właśnie wynik nadawania przez telefon tych impulsów – z częstotliwością około
216 Hz (czyli 216 razy na sekundę). Dostęp do Internetu w GSM jest jak na
dzisiejsze standardy dość ograniczony, a sama usługa została do GSM dodana w ramach stopniowego rozwijania tego standardu.
 Sieć trzeciej generacji (w Polsce UMTS) – zapewnia silniejsze szyfrowanie
oraz w pewnym zakresie kontrolę integralności transmisji. Oznacza to, że
przesyłane do nas dane nie mogą być przez postronne osoby zmodyfikowane. Ta ważna cecha powoduje, że ewentualny atakujący nie może przykładowo tak podmienić komend, aby zmusić nasz telefon do włączenia słabszego szyfrowania lub w ogóle jego wyłączenia. Ponadto telefony sprawdzają
czy sieć, z którą się łączą, jest autentyczna. Ten, wydawałoby się dziwny
szczegół, jest niezwykle ważny. Eliminuje bowiem ataki typu „man in the
middle” – w których atakujący używa własnej stacji bazowej do oszukania
naszego telefonu. W przeciwieństwie do sieci drugiej generacji, szybki dostęp do Internetu był od początku planowany i wdrożony. Dzięki specjalnym
technikom, wszystkie telefony zalogowane do jednej stacji bazowej, mogą
pracować na jednej częstotliwości, w trybie tak zwanego rozpraszania widma. Technologia ta daje lepszą odporność na zakłócenia niż w GSM.
Ciekawostki
 Pierwsza sieć telefonii komórkowej NMT – Nordic Mobile Telephone –
została uruchomiona w... Arabii Saudyjskiej.
 Akumulator pierwszego telefonu komórkowego starczał tylko na 20 minut
rozmowy. Nie miało to jednak dużego znaczenia, ponieważ telefon ważył
ponad kilogram i trudno byłoby dłużej utrzymać go przy uchu.
 W systemach z początku drugiej połowy XX wieku, będących prekursorami
telefonii komórkowej, urządzenia telefoniczne były instalowane tylko w samochodach, ponieważ były ciężkie i zużywały bardzo dużo prądu.
 Nazwa „telefonia komórkowa” wzięła się z podziału terenu, na którym sieć
komórkowa jest dostępna, na komórki – obszary obsługiwane przez jedną
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stację bazową. Co ciekawe, maksymalny rozmiar takiej komórki w sieci
GSM o promieniu około 35 kilometrów jest wyznaczony pośrednio przez
prędkość światła, o czym można przeczytać więcej na stronie:
http://www.neutrino.if.uj.edu.pl/archiwum/2015/28
 Mówimy, że komórki w sieci trzeciej generacji „oddychają” – oznacza to, że
obszar obsługiwany przez jedną stację bazową może się dynamicznie powiększać lub zmniejszać, w zależności od chwilowej liczby abonentów na
danym terenie.
 Sieć komórkowa sprawdza autentyczność naszego telefonu (naszej karty
SIM lub USIM) metodą hasło-odzew (challenge-response). Polega to na
tym, że sieć wysyła do telefonu odpowiednio przygotowaną przez centrum
autentykacji liczbę losową. W karcie SIM na bazie tej liczby oraz jej tajnego
klucza jest obliczany wynik pewnych operacji matematycznych. Wynik ten
jest odsyłany do sieci. Jeśli jest zgodny z oczekiwanym przez sieć – telefon
może się do niej zalogować.
 W telefonach starszego typu dość łatwo można rozpoznać poszczególne
bloki funkcjonalne. Na rys. 3 jest widoczne wnętrze takiego telefonu, wraz
z opisem głównych elementów.

Rys. 3

Więcej o nauce?! Dołącz do profilu na Facebooku www.NAUKA.uj.edu.pl/1pytanie
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Edukacja szkolna
w Cesarstwie Austro-Węgierskim
w czasach Mariana Smoluchowskiego
Zofia Gołąb-Meyer
Stanisławowi Jakubowiczowi i Zygmuntowi Mazurowi
Ojciec Mariana Smoluchowskiego Wilhelm von Smoluchowski, doktor prawa
i absolwent UJ był wysokiej rangi urzędnikiem w kancelarii cesarza Franciszka
Józefa. Mieszkający w Wiedniu Smoluchowscy wysłali synów do elitarnego
gimnazjum Collegium Theresianum, założonego w 1764 roku przez cesarzową
Marię Teresę w celu kształcenia kadry urzędniczej cesarstwa. W czasach Smoluchowskiego szkoła nadal pozostawała kuźnią elity urzędniczej i intelektualnej. Obecnie również należy do prestiżowych wiedeńskich placówek oświatowych.

Collegium Theresianum współcześnie

Gimnazja w Imperium Austro-Węgierskim 1848–1918
Austriackie Ministerstwo Oświaty w 1849 roku ujednoliciło i wprowadziło
przepisy dotyczące wszystkich szczebli i rodzajów szkolnictwa, w tym również gimnazjów. Pierwsze nauki dzieci pobierały w czteroklasowych szkołach
powszechnych. Nie było obowiązku szkolnego. Wielu rodziców, zwłaszcza
z wyższych sfer oraz zamożnego mieszczaństwa i ziemiaństwa kształciło na
tym etapie dzieci w domach. Zatrudniano guwernantki i guwernerów oraz
korepetytorów. Nauka w ośmioklasowym gimnazjum zakończona była maturą, która dawała wstęp na studia wyższe uniwersyteckie. Zadekretowano godzinowy rozkład zajęć w ośmioklasowych gimnazjach. W roku szkolnym
1849/50 w Cesarstwie było 20 gimnazjów, w tym 13 pełnych ośmioklasowych
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(w Wiedniu to: Wien-Akademisches Gymnasium, Wien-Schottengymnasium,
Wien-Josepfstadt, Wien-Theresianische Akademie) i 7 tzw. niższych gimnazjów sześcioklasowych. Pod koniec XIX wieku liczba gimnazjów wzrosła
ponad dwukrotnie, tak jak i liczba uczniów z 4651 w 1850 roku do 13 880 na
końcu stulecia. Taki sam system organizacyjny gimnazjów obowiązywał również w Galicji.
Collegium Theresianum ukończyli bracia Smoluchowscy, a także filozof
Kazimierz Twardowski oraz doskonale zapowiadający się fizyk Fritz Hasenörl.
Najstarsze Academisches Gymnasium, założone już w 1553 i początkowo prowadzone tak jak i Theresianum przez Jezuitów o profilu humanistycznym,
ukończył Edwin Schrödinger oraz jako eksternistka – Lise Meitner. Osiem lat
młodszy od Smoluchowskiego Paul Ehrenfest był absolwentem gimnazjum
Franciszka Józefa, a trzy lata młodsza od Smoluchowskiego Serbka Mileva
Marič, późniejsza żona Einsteina, ukończyła męskie gimnazjum w Sremskiej
Mitrovicy. Wszyscy oni zdawali końcowy egzamin maturalny, który był biletem wstępu na uniwersytety.
Obowiązywał następujący rozkład zajęć w poszczególnych klasach:
Klasa
Religia
Łacina
Greka
Język niemiecki
Geografia i historia
Matematyka
Przyroda i fizyka
Propedeutyka
filozofii
Suma

I
2
8!
–
4
3
3
2
–

II
2
6
–
4
3
3
2
–

III
2
5
5
3
3
3
3
–

IV
2
6
4
3
3
3
3
–

V
2
6
4
2
4
4
2
–

VI
2
6
4
3
3
3
3
–

VII VIII Razem
2
2
16
5
5
47
5
6
28
3
3
25
3
3
25
3
–
22
3
3
21
–
2
4

22

20

24

24

24

24

24

24

186

Oprócz powyższego kanonu uczniowie mieli do wyboru: języki nowożytne
(w tym ojczysty), kaligrafię, rysunek, śpiew oraz gimnastykę.
Początkowo zmagano się z brakiem odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Ten niedostatek w renomowanych gimnazjach uzupełniali uczeni uniwersyteccy po doktoratach z uzyskanym tutułem veniam legendi. Mieli oni prawo
wykładania na uczelni, ale bez pozycji profesorskiej i bez gratyfikacji finansowej, dlatego podejmowali pracę jako nauczyciele gimnazjalni. Aby uzmysłowić
sobie problemy z wykształconą kadrą nauczycielską przyjrzyjmy się liczbie
matematyków, fizyków i astronomów podaną w światowym zestawieniu sporządzonym w 1909 roku. Liczby podane na kolejnej stronie zawierają również
nauczycieli gimnazjalnych.
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Wien – Oesterreich, 96
Budapest – Ungarn, 38
Linz – Oberoesterreich, 2
Graz – Steirmarkt, 17
Krakau – Galizien, 10
Fiume – Croatia,
Steyr – Oesterrech,1
Umea, 0
Koper – Capodistria, 0

Matura
Egzamin maturalny w latach 1849–1918 przechodził kilka zmian (uproszczeń),
by w roku 1908 (kolejna reforma matury) obowiązywać w następującej formie:
– egzamin pisemny:
 język niemiecki (ojczysty) – wypracowanie na jeden z trzech tematów
– 5 godzin
 łacina, przekład – 3 godziny
 greka, przekład – 3 godziny
– ustny egzamin:
 język ojczysty, łacina lub greka, matematyka, geografia i historia.
Zdającym nie wolno było korzystać ze słowników, dopuszczalne były tablice logarytmów, niedozwolone zaś tabele wzorów. Zadania maturalne były układane przez poszczególne szkoły.
Poniżej przykładowe zadania z matematyki z Wiednia z 1891 roku * (Smoluchowski zdawał maturę w 1890 roku):
1. Kula jest jednocześnie wpisana i opisana na stożku. Jeśli różnica w powierzchniach całkowitych stożków wynosi ΔS = 339 × 12 cm2, to ile wynosi
pole powierzchni całkowitej i objętość kuli?
2. Ułamek 659/315 powinien zostać rozdzielony na trzy ułamki o mianownikach 5,7 i 9 w taki sposób, że suma liczników jest o 6 mniejsza niż suma mianowników. Ile wynoszą szukane ułamki?
3. W jaki sposób zachowują się odległości ognisk elipsy 16x2 + 25y2 = 400
od punktu końcowego stycznej?
*
Z pracy Marii Koth, Universitaet Wien, Zur Entwicklung der gimnasialen Reifeprufung aus
Mathematik in der Zeit von 1850 bis 1919. Autorka artykułu dziękuje Winfriedowi Prochasce za
podanie referencji; https://www.oemg.ac.at/DK/Didaktikhefte/2000%20Band%2032/Koth2000.
pdf
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4. Z wypełnionej spirytusem 40-litrowej baryłki wylewamy pewną ilość
i zastępujemy ją wodą. Następnie z powstałej mieszaniny wylewamy taką samą
ilość jak za pierwszym razem, powiększoną o 7 litrów i znowu dolewamy do
baryłki wody do pełna. Wtedy mieszanina ma w swoim składzie dokładnie tyle
samo wody, co spirytusu. Ile litrów spirytusu zostało wzięte za pierwszym razem? (tłum. B. Ciesielska)
Wiedeń 1892
A tak wyglądał egzamin maturalny w 1901 roku:
Zadanie 1. Wyznacz kąt 𝛼 z następującego równania:
sin 2 
2

161cos   3  16

2 .

Zadanie 2. Cyfry pewnej liczby trzycyfrowej tworzą ciąg arytmetyczny; suma
kwadratów wszystkich trzech cyfr tej liczby jest równa 93; jeżeli podzielimy tę
liczbę przez sumę jej cyfr, to otrzymamy iloraz 17 i resztę 3. Jak duża jest ta
liczba?
Zadanie 3. Pewien prosty ostrosłup ścięty o podstawach będących kwadratami
jest taki, że można wpisać w niego kulę o promieniu r styczną do wszystkich
jego ścian; jak duże jest pole powierzchni oraz objętość ostrosłupa ściętego
(wyrażone w zależności od r), gdy przekątna większej podstawy tego ostrosłupa
jest równa podwojonej średnicy kuli?
Zadanie 4. Elipsa i hiperbola są współogniskowe, oś niewłaściwa hiperboli jest
równa osi małej elipsy (tj. oś niewłaściwa hiperboli i oś mała elipsy pokrywają
się); pod jakim kątem przecinają się obie krzywe?
Wiedeń 1901
Niektóre podręczniki szkolne w CK Austrii z czasów Smoluchowskiego
Szkoła Collegium Theresianum kładła nacisk na przedmioty humanistyczne
i sztukę. Smoluchowski miał niezwykłe szczęście, iż natrafił na wybitnego nauczyciela fizyka Aloisa Höflera, późniejszego profesora fizyki w Pradze.
Alois Höfler był autorem kanonicznych, na owe czasy podręczników do fizyki.
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Egzemplarze książek Hoeflera ze zbiorów Biblioteki Wydziału FAIS UJ
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Spis treści podręcznika Repetitorium Aloisa Höflera

Höfler był mistrzem i przyjacielem Smoluchowskiego. Nie tylko zaraził go
fizyką i umiłowaniem muzyki, ale i wciągnął go w uprawianie alpinizmu. Marian Smoluchowski wraz z bratem był autorem wielu pionierskich tras i pierwszych przejść w Alpach Jurajskich. Był też pionierem narciarstwa turystycznego. Do gimnazjum Smoluchowski uczęszczał od 1880 do 1890, ukończył je
z wyróżnieniem. Oprócz nauki szkolnej Marian Smoluchowski poświęcał dużo
uwagi muzyce; był też uzdolnionym pianistą, z upodobaniem malował. Po
ukończeniu szkoły wstąpił na Uniwersytet Wiedeński, by studiować fizykę.
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Smoluchowski jako dydaktyk fizyki
W 1899 roku Smoluchowski przeniósł się do Lwowa, gdzie został najmłodszym
profesorem zwyczajnym w Cesarstwie. Lwów był wówczas stolicą Galicji
i Lodomerii z siedzibą parlamentu galicyjskiego, z uniwersytetem i politechniką. Smoluchowski nie tylko pracował intensywnie naukowo, lecz poświęcał
dużo czasu i uwagi dydaktyce. Dla studentów wprowadził zajęcia podobne do
współczesnych ćwiczeń rachunkowych. Pracował też nad słynnym później Poradnikiem dla Samouków, który był w istocie podręcznikiem dydaktyki fizyki.
Więcej na temat poglądów Smoluchowskiego na nauczanie fizyki można znaleźć w artykule Z. Gołąb-Meyer, Foton 81, 2003, http://www.foton.if.uj.edu.pl/
documents/12579485/85c5f782-852f-4bd7-9545-117785c8fd57.
Poradnik zawiera wnikliwe recenzje podręczników do fizyki z całego świata
na wszystkich szczeblach nauczania. Poniżej przedstawiamy recenzję podręczników fizyki Aloisa Höflera.
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Doskonałą opinię wystawił Smoluchowski podręcznikom do fizyki Augusta
Witkowskiego. Uważał je wręcz za modelowe. Witkowski, gdy podjął pracę
nad podręcznikiem był w sile wieku, miał 33 lata. 25 lat benedyktyńskiej pracy
poświęcił na napisanie podręcznika. W tamtych czasach Kraków i Lwów były
kuźnią nowoczesnych podręczników. Oprócz Witkowskiego podręczniki dla
nauczycieli i uczniów szkół powszechnych pisał przepiękną polszczyzną Władysław Natanson. Konstanty Zakrzewski kontynuował dzieło Witkowskiego.
Jego podręczniki były w użyciu jeszcze po II wojnie światowej. Są dostępne
w zbiorach Biblioteki Wydziału FAIS UJ.

Drugie wydanie 1904, pierwsze wydanie tomu I nastąpiło w 1892, III tom został wydany w 1912 r.
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Smoluchowski uważał podręczniki Witkowskiego za (cytaty z Poradnika
dla Samouków):
Dzieło niepośledniej wartości, nawskróś oryginalne pod względem układu i sposobu
przedstawienia rzeczy, będące chlubą naszej literatury naukowej.
Autor posiadał w najwyższym stopniu dar przedstawiania nawet trudnych kwestji
w sposób przejrzysty i przystępny dla wszystkich. Jasność, przy starannym zachowaniu ścisłości naukowej, dydaktyczna celowość oraz potoczystość wykładu są to
główne zalety tego dzieła.
Dzieło Witkowskiego, które uważamy za najodpowiedniejsze przejście od Stopnia 2. do 3** i które powinno służyć za pokarm umysłowy z zakresu fizyki podczas
pierwszego roku przygotowawczego (który zresztą głównie poświęcony będzie
przygotowaniu się z matematyki wyższej).
Dzieło elementarne, gdyż obywa się (z wyjątkiem kilku ustępów z dziedziny elektryczności) bez używania symbolów matematyki wyższej. Treścią swoją wznosi się
jednak na wyższy poziom naukowy, niż liczne niemieckie dzieła z zakresu fizyki
doświadczalnej, obliczone dla początkujących studentów uniwersytetu i dlatego stanowi ono najodpowiedniejsze przejście do Stopnia 3. Zgłębienie różnych kwestji,
które właściwie wchodzą w zakres pojęć matematyki wyższej, umożliwia autor
przez użycie bardzo pomysłowych czasem sposobów dowodzenia (zwłaszcza metodami gieometrycznemi)”.

Gimnazja krakowskie na przełomie XIX i XX wieku
Tak jak w całym Cesarstwie pod koniec XIX wieku w Galicji i Lodomerii następował rozwój szkolnictwa gimnazjalnego. I tak na przykład w 1875 roku
w Krakowie były tylko dwa gimnazja i jedna wyższa szkoła realna, a już w roku
szkolnym 1900/1901 było sześć gimnazjów państwowych, w tym jedno gimnazjum realne i jedna filia, dwie wyższe szkoły realne. Ponadto były trzy prywatne gimnazja męskie oraz trzy prywatne gimnazja żeńskie.
Katarzyna Jedynak w artykule „Nauczanie geometrii analitycznej w krakowskich gimnazjach na przełomie XIX i XX wieku”*** pisze:
Najstarszą szkołą w Krakowie, działającą również w XIX wieku, było Gimnazjum
św. Anny. Gimnazjum to zostało utworzone w 1588 roku jako Gimnazjum Nowodworskie, obecnie jest to I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego.
W 1857 roku powstało Gimnazjum św. Jacka. Do tradycji tej szkoły odwołuje się
dzisiejsze VI Liceum Ogólnokształcące, które powstało w 1902 roku jako filia Gimnazjum św. Jacka. Pierwsza Wyższa Szkoła Realna została otwarta w 1871 roku,
obecnie jest to V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego. Do roku 1910 zo**

Stopień 2 to nauka w szkole średniej, stopień 3 to studia.
https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/konference%20HM%2035%20%20text%20web.pdf
***
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stały otwarte kolejne cztery państwowe gimnazja: 1883 r. – im. Króla Jana Sobieskiego, 1900 r. – IV Państwowe Gimnazjum, 1906 r. – V Państwowe Gimnazjum,
1892 r. – Gimnazjum w Podgórzu oraz 1899 r. – II Wyższa Szkoła Realna. Ponadto
w tym okresie powstawały liczne prywatne gimnazja:
Prywatna Szkoła żeńska – 1896 r., Gimnazjum żeńskie im. Królowej Jadwigi –
1905 r., szkoła Heleny Strażyńskiej – z prawami szkoły publicznej w roku szkolnym
1905/6, Gimnazjum Realne ss. Urszulanek – 1910 r., Prywatne Gimnazjum prof.
S. Jaworskiego – 1908 r., Prywatne Gimnazjum Realne oo. Pijarów – 1909 r. oraz
Szkoła Heleny Kaplińskiej – 1909 r.,

Sławny matematyk Stefan Banach, po ukończeniu szkoły powszechnej,
zwanej też ludową, został przyjęty do cesarsko-królewskiego Gimnazjum IV
im. Henryka Sienkiewicza. Była to początkowo filia Gimnazjum św. Anny.
Siedziba tej szkoły znajdowała się przy ulicy Podwale, w kamienicy należącej
do browarnika Götza-Okocimskiego. Tradycją krakowskich gimnazjów było
utrzymywanie ścisłych kontaktów z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską
Akademią Umiejętności. Zainteresowania matematyczne młodego Banacha
rozwinął dr Kamil Kraft, pracownik naukowy katedry fizyki doświadczalnej UJ.
Banach złożył egzamin maturalny w 1910 roku.

Uczniowie czwartej klasy Gimnazjum IV im. H. Sienkiewicza. Trzeci z prawej w pierwszym
rzędzie – Stefan Banach. W ówczesnej siedzibie szkoły mieści się dzisiaj sklep Elefant,
pub CK Browar oraz szkoła językowa

Inny wybitny polski matematyk Antoni Hoborski, rówieśnik Alberta Einsteina, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1901 roku,
przez 18 lat zarabiał na życie jako profesor gimnazjalny w Krakowie i w Nowym Sączu. Był bardzo dobrym nauczycielem, wydawał dla zdolniejszych
uczniów ręcznie pisane pisemko z zadaniami. Prowadził dla uczniów kółko
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matematyczne. Antoni Hoborski został pierwszym rektorem powstałej w 1919
roku Akademii Górniczej w Krakowie. Hoborski, podobnie jak Smoluchowski
był taternikiem.
Kolejnym matematykiem nauczającym w krakowskim gimnazjum był Otton
Marcin Nikodym, który sam ukończył w 1905 roku najpierw siedmioklasowe
gimnazjum realne, a następnie w 1908 roku uzupełnił maturę o przedmioty klasyczne, to jest łacinę, grekę i propedeutykę filozofii. Wstęp na wydziały filozoficzne uniwersytetów (a na nich studiowało się matematykę, fizykę i chemię)
dawała tylko pełna klasyczna matura. Otto Nikodym w latach 1922–1926 był
nauczycielem późniejszego profesora Mariana Mięsowicza. II Rzeczpospolita
do czasu Reformy Jędrzejewiczowskiej zachowała w znacznej mierze austriacki
system edukacyjny.
Należy podkreślić, że szkoły realne, które kładły większy nacisk na przedmioty przyrodnicze, języki nowożytne oraz na rysunek techniczny i elementy
geometrii wykreślnej, często miały wysoki poziom i były bardziej nowoczesne
niż gimnazja klasyczne.
Można konkludować, że ówczesny system szkolnictwa dawał szansę na wykształcenie przyszłych uczonych i kadry inżynierskiej. Jednakowoż był to system bardzo elitarny i konserwatywny; poza zmianami regulaminu matur obowiązywał przez prawie sto lat. De facto nasz współczesny model nauczania
korzeniami tkwi głęboko w XIX-wiecznym austriackim systemie nauczania,
tymczasem zmiany społeczne są rewolucyjne, nie przypominają czasów Franciszka Józefa.

Polecamy:
Egzamin nauczycielski matematyka Antoniego Hoborskiego, Zofia Gołąb-Meyer, Foton
127, Zima 2014
http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/b88c5abc-07fe-4f8d-aafa-bc8007b
b9ebf
Otton Marcin Nikodym (1889–1974). Znany matematyk, nauczyciel gimnazjalny Mariana Mięsowicza, Foton 98, Jesień 2007,
http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/b1929eee-f079-443e-bbfa-aa95eef
49ff8
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Logika, szaleństwo, miłość czy sztuka?
Recenzja powieści graficznej Logikomiks
Kamil Ziemian
Instytut Fizyki UJ
1. Opowieści
Fabułę i teksty Logikomiksu stworzyli Apostolos
Doxiadis i Christos H. Papadimitriou, rysunki Alecos Papadatos, zaś za kolory odpowiedzialna jest
jego żona Annie Di Donna. Poza Annie, która jest
Francuzką, wszyscy autorzy są Grekami. Powieść
graficzna zaczyna się w domu Apostolosa, który
zwraca się bezpośrednio do Czytelnika i zaprasza go
na spotkanie z przylatującym właśnie z USA Christosem. Christos jest nam przedstawiony jako informatyk i w jakimś sensie specjalista od logiki
matematycznej. Zanim spotka się z Christosem,
Apostolos poinformuje nas jeszcze, że nie mamy
przed sobą podręcznika do logiki w formie powieści graficznej (tego terminu
używa Apostolos), lecz komiks, jak 99,9% komiksów, tylko że jego bohaterowie są logikami.

Bohaterowie Logikomiksu licząc od lewej: Ludwik Wittgenstein (u góry), G.E. Moore (na dole),
John von Neumann, Kurt Moritz Schlick (u góry), David Hilbert (na dole), Henri Poincaré, George Cantor, żony Russela – Dora Black (z lewej) i Alys Pearsall Smith, Kurt Gödel (na dole),
Bertrand Russel (na dole), Alfred North Whitehead (u góry), Gottlob Frege (na dole)

Po spotkaniu Apostolos i Christos udają się do pracowni, gdzie czekają już na
nich Alecos oraz Annie i zaczynają wspólnie omawiać fabułę Logikomiksu. Tym
samym wszyscy autorzy stają się jego bohaterami, a sam Logikomiks dziełem
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autoreferencyjnym1 (co zauważa w jednym przypisie sam narrator). W studiu tym
autorzy-bohaterowie snują opowieść o Bertrandzie Russelu, który 4 września
1939 roku wygłasza na amerykańskim uniwersytecie wykład o roli logiki w życiu
człowieka. Russel idąc za słowami Arystotelesa, „aby coś zrozumieć należy odwołać się do źródeł”, uznaje, że najlepiej opowiedzieć o logice za pomocą dziejów życia jednego z jej najbardziej zagorzałych wielbicieli: jego samego.
Komiks ma więc budowę szkatułkową. Pierwszy jej poziom to opowieść
o Apostolosie, Christosie, Alecosie i Annie, którzy snują opowieść o Bertrandzie Russelu, który w 1939 roku snuje opowieść o swoim życiu. Właśnie ten
ostatni poziom, przeplatany komentarzami samego Russela z 1939 roku, wypełnia większą część powieści graficznej2. Historia opowiadana przez Russela
zaczyna się około roku 1880, w bardzo wiktoriańskiej Anglii, gdzie jako kilkuletni chłopiec, przybywa do posiadłości swych dziadków. Warto tu zaznaczyć,
że choć dziadek naszego bohatera jest premierem Wielkiej Brytanii i tym samym jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie, to wyznająca surowy protestantyzm babcia, rządzi całym domem. W tym właśnie miejscu i w tej atmosferze Russel styka się po raz pierwszy z najważniejszymi problemami swojego
życia: poszukiwaniem pewności, matematyką, szaleństwem i miłością. Choć
wszystkie te elementy pozostaną ważne w życiu Russela, to właśnie poszukiwanie pewności stanie się główną nicią, wokół której osnuje większość swej
opowieści. Potrzeba jej znalezienia i obrony przed irracjonalnością, zabierze
jego i nas w podróż przez pięć dekad i kilka krajów. Poznamy w jej trakcie,
lepiej lub gorzej, postaci takie jak: David Hilbert, Henri Poincaré, Alfred North
Whitehead, Gottlob Frege, kamienny posąg Gaussa i wielu innych.
W trakcie tej podróży Russel opowie nam o swych sukcesach i porażkach.
O tym co się działo na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w 1900
roku, jak pisał wraz z Whiteheadem Principia Mathematica i jak po ich publikacji, postanowił zmienić swoje życie. Tymczasem Apostolos i pozostali twórcy dyskutują o tym, jak przedstawiona w komiksie historia ma wyglądać. Dialog ten to w dużej mierze spór między wierzącym w dobro i słuszność logiki
Christosem a pozostałą trójką, która ciągle poddaje jego poglądy w wątpliwość.
Oprócz tego ich czas pochłaniają rozważania problemu szaleństwa, na które
cierpiało wielu z bohaterów komiksu lub wędrówki po współczesnych Atenach.
2. Narracja, kreska i historia
Logikomiks w moim odczuciu jest dobrze opowiedzianą historią, która co prawda nie porywa tak, że koniecznie chcemy wiedzieć, co się stanie na następnej
1

Inne określenie na takie dzieło to metakomiks.
Zabieg dobrze znany światu kultury greckiej i tym, które z niej czerpią. Na trzecim poziomie opowieści rozgrywa się w Uczcie Platona dialog młodego Sokratesa z kapłanką Diodymą,
która przegnała wielką zarazę, a teraz tłumaczy mu, czemu miłość nie jest najważniejszą rzeczą
na świecie.
2
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stronie i zwykle toczy się umiarkowanym tempem, pozwala jednak spokojnie
zagłębić się w snutą opowieść. Kreska i kolory są dobre, miejscami bardzo dobre, rysunek zaś z jednej strony jest wyraźnie komiksowy i tym samym lekko
odrealniony, ale jednocześnie potrafi być bardzo szczegółowy.
Warto zatrzymać się tu nad wizerunkami samych bohaterów. Znane historyczne postacie są sportretowane bardzo dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o ich
najbardziej rozpoznawalne wizerunki: 70-letni Russel bardzo przypomina siebie
w tym wieku, młody natomiast nie jest zbyt podobny do tych jego zdjęć, do
których udało mi się dotrzeć. Komiksowy styl przedstawiania bohaterów z jednej strony zniekształca, z drugiej bardzo mocno wydobywa charakterystyczne
cechy każdej postaci. Na przykład Frege jest przedstawiony zawsze ze swą pokaźną, wystającą do przodu brodą, do tego często w takich sytuacjach, które
podkreślają jego niewielki wzrost. Jedyny poważny zarzut należy wysunąć wobec projektów postaci drugoplanowych, w tym takich, które mogły realnie istnieć, lecz są nikomu nieznane. Pozytywne postacie są przedstawiane w większości, jeśli nie w każdym wypadku, jako przystojni mężczyźni i piękne kobiety, zaś negatywne jako osoby brzydkie. Przykładem tej tendencji jest znajdujące
się na stronie 80 starcie młodego Russela z grubym, łysym profesorem matematyki o niezdrowej cerze i krzywym podbródku, który wykłada w mało precyzyjny sposób analizę matematyczną. Jest on symbolem, jakbyśmy dziś powiedzieli, konserwatywnego establishmentu akademickiego. Jak można przewidzieć,
odnosi się on z wyższością oraz pogardą do pragnień głównego bohatera,
by nadać matematyce większej ścisłości. Na tej stronie można też zauważyć,
że twarz Russela, gdy jest widoczna, jest zawsze oświetlona od przodu. Natomiast twarz profesora, jest w większości zacieniowania, co zapewne nie pozostaje bez wpływu na odbiór tych postaci przez czytelników.
Wyjątkowo udane są natomiast wszystkie elementy opowieści, zarówno narracyjne, jak i graficzne, które mają nas przenieść w inny czas czy miejsce,
np. Paryż w 1900 roku. Niezależnie czy trafne historycznie, pozwalają zanurzyć
się całkowicie w zupełnie innym świecie, jakim jest wizja Europy z lat 1870–
1939 oraz współczesnych Aten.
W tym miejscu warto zatrzymać się nad wiernością przedstawianej tu opowieści w porównaniu z prawdziwą historią. Sami autorzy pod koniec tomu mówią, że bazowali na wielu opracowaniach, jednak pozwolili sobie na dużą ilość
swobody twórczej, przedstawiając nawet wydarzenia, do których zapewne dojść
nie mogło. Czytelnik powinien więc zaznajomić się z tymi uwagami i ewentualnie sięgnąć do podanych przez nich w bibliografii materiałów źródłowych
i prac historycznych.
Oprócz tego każdy czytelnik powinien przeczytać zamieszczone na końcu
„Uwagi”, w których można znaleźć historycznie poprawne życiorysy naprawdę
istniejących bohaterów Logikomiksu. Zamieszczone są tam również wzmianki
o postaciach, które nigdy się na jego kartach nie pojawiły, ale były bądź wspo-
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minane, bądź w jakiś pośredni sposób związane z opowiedzianą historią.
Oprócz tego „Uwagi” zawierają omówienie takich zagadnień jak dowód, teoria
zbiorów czy twierdzenie o niezupełności. Pod względem merytorycznym, zagadnienia matematyczne wydają się dobrze przedstawione. Co zrozumiałe,
ze względu na szczupłość miejsca, omówieniom tym brakuje zwykle głębi,
jakiej wymaga waga zagadnień.
Pozwolę sobie w tym miejscu na krytyczną uwagę. Wydaje mi się bowiem,
że ani w komiksie, ani w „Uwagach” najważniejszy współpracownik Bertranda
Russela, Alfred North Whitehead, nie został właściwie przedstawiony. Na podstawie Logikomiksu można by dojść do wniosku, że był lekko ponurym, śmiertelnie poważnym mrukiem. Do tego znacznie mniej zainteresowanym poszukiwaniem prawdy i pewności niż Russel oraz bez żadnego ważnego dorobku intelektualnego poza A Treatise on Universal Algebra i Principia Mathematica.
Ciężko w tej sylwetce dojrzeć ważnego filozofa3, którego dziedzictwo jest
wciąż żywe w 2017 roku, a którym stał się w późniejszym okresie swojego
życia. Zaskoczeniem dla czytelnika może być również to, że tego tak zimnego
w komiksie Whiteheada ogromnie fascynowała poezja. Była ona dla niego na
tyle ważna, że w swym cyklu wykładów, zebranych w 1925 roku w dzieło Nauka i świat nowożytny, cały rozdział poświęcił angielskiej poezji romantycznej
i wizji świata w niej zawartej4.
3. Przemyślenia, uzupełnienia i uwagi
Paragraf ten zawiera kilka myśli i uwag, które mogą zdradzić zbyt wiele z fabuły,
radzę więc pominąć go tym, którzy jeszcze nie ukończyli lektury Logikomiksu.
Analizując opowiadaną historię można dojść do wniosku, że coś sprawia,
iż zarówno bohaterowie jak i rzeczywiści autorzy grają wbrew sobie. Z jednej
strony Russel twierdzi, że chce zwalczać irracjonalność, że musi obronić matematykę jako ostatni bastion rozumu. Z drugiej zaś, ważną rolę w jego życiu
odgrywa miłość, którą sam nazywa „najbardziej nielogicznym z uczuć”, s. 111.
Osoby zainteresowane krytycznym, negatywnym spojrzeniem na Russela jako
na intelektualistę, który nie wcielił we własne życie swych ideałów, mogą przeczytać poświęcony mu rozdział w książce Paula Johnsona Intelektualiści. Problem roli miłości w jego życiu jest tam poruszony szerzej niż w Logikomiksie.
Autorzy zaś, w pierwszej warstwie opowieści, spierając się o to, jaką wartość
ma logika i gdzie znaleźć prawidłowe rozwiązanie problemów, ostatecznie odkrywają drogę do mądrości, w starożytnej greckiej sztuce. Mnie osobiście rozwiązanie to wydaje się trochę wymuszone i ogólnie trudne do uchwycenia
w swej istocie oraz praktycznym zastosowaniu. Warto przy tym wspomnieć,
3

W świecie anglojęzycznym Whitehead jest często błędnie uważany, za jedynego ważnego
filozofa procesualistę, czyli opierającego swoją filozofię na pojęciu procesu.
4
Sam styl tej książki jest raczej poetycki niż „ścisły”.
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że o tej konkretnej greckiej sztuce wiele wartościowych informacji i przemyśleń
można znaleźć w książce Ch. Meiera Powstanie polityczności u Greków.
4. Uzupełnienia i podsumowanie
Logikomiks, jak sam to wyjaśnia na samym początku, nie jest podręcznikiem
logiki w przystępnej formie. Dlatego czytelnik, który naprawdę będzie chciał
zrozumieć, co tak bardzo zajmowało Russela, Fregego i innych bohaterów, nie
znajdzie ani odpowiedzi w komiksie, ani właściwej pomocy w bibliografii.
Warto więc nadmienić, że Principia Mathematica są obecne dostępne na stronie
University of Michigan Historical Math Collection. Adres nietrudno znaleźć
korzystając z linku na Wikipedii. Osobie zainteresowanej dobrą pozycją w języku polskim, polecić można książkę innego wybitnego logika i filozofa –
Willarda Van Ormana Quine’a pt. Logika matematyczna.
Pomimo wszystkich wad Logikomiksu, które wymieniłem w poprzednich
zdaniach, uważam, że warto przeczytać to dzieło. Głównie dla przeżycia razem
z bohaterami przygody poszukiwania prawdy oraz pewności, z jej wzlotami,
upadkami, nadziejami i rozczarowaniami. Przeżycia, które daje chyba tylko
dobrze opowiedziana historia. Może opowieść ta skłoni Czytelnika, do zastanowienia się, jak wiele z tego, co dzisiejsi poszukiwacze prawdy głoszą, ziści
się w przyszłości, a co jest tylko przesadzonym optymizmem i fantazją. Jest to
niewątpliwe nauka, którą warto z tej historii wyciągnąć.

Pełną wersję Logikomiksu można znaleźć na stronie:
https://pl.scribd.com/document/159992528/129687750-Logicomix-Complete-pdf
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Opinia
o Projekcie Podstawy Programowej z Fizyki
dla liceum ogólnokształcącego i technikum
(zakres podstawowy)
Łukasz A. Turski1

Każda teoria w naukach przyrodniczych musi mieć podstawy
eksperymentalne; w szczególności fizyka jest pochodną doświadczeń
Samuel C. Ting. Nagroda Nobla z fizyki 1976 r.

Uwagi ogólne
Opublikowany 28 kwietnia 2017 na stronach Internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej Projekt Podstawy Programowej z Fizyki zawiera Podstawę
programową dla liceum i technikum w wersji podstawowej i rozszerzonej oraz
dla nowego typu szkół technicznych tworzonych w ramach strukturalnej reformy szkół powszechnych. Projekt ten jest kontynuacją zaproponowanej i zatwierdzonej w końcu 2016 r. Podstawy programowej dla szkół podstawowych.
W sformułowanej przeze mnie i upublicznionej w dniu 3 grudnia 2016 opinii
o Podstawie Programowej z Fizyki dla klas IV–VIII pisałem:
Podczas przygotowywania niniejszej opinii nie były znane – brak publikacji
– projekty Podstawy programowej dla fizyki w szkołach ponadpodstawowych. Niemożliwym było więc odniesienie się do konsekwencji opiniowanych
podstaw dla całego procesu kształcenia.

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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Przygotowując opinię o projekcie Podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych można, a nawet trzeba, skorzystać z zatwierdzonych projektów
dla szkół podstawowych i wypływających z tego wniosków.
Podstawy programowe z fizyki dla szkół podstawowych spotkały się z surową merytoryczną krytyką. Wskazane w recenzjach liczne błędy merytoryczne, a także i przede wszystkim:
• archaiczność zakresu nauczania fizyki,
• brak jakiegokolwiek nawiązania do współczesnych zastosowań fizyki,
• brak powiązania nauczania fizyki z doświadczeniem dnia codziennego,
nie tylko nie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji zatwierdzonej przez
MEN Podstawy programowej dla szkól podstawowych, ale, co stwierdzam
z ubolewaniem, zostały w dużej mierze powtórzone w obecnym projekcie podstawy nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych.
Niniejsza opinia dotyczy Podstawy programowej w zakresie podstawowym
(dalej zwanej Podstawą) dla liceum i technikum w zreformowanej szkole. Uważam za stosowne przygotowanie najpierw oceny właśnie tego dokumentu, ponieważ zdecydowana większość uczniów liceum nie będzie, szczególnie po
„doświadczeniu” z fizyką w szkole podstawowej, wybierać w szkole ponadpodstawowej zakresu rozszerzonego tego przedmiotu.
Opiniowana Podstawa powstała jako spiralne rozszerzenie – powtórzenie
materiału zawartego w Podstawie dla klas VII–VIII szkoły podstawowej. Według zawartego we wstępie do Podstawy uzasadnienia nauczania fizyki w szkole, jest rola fizyki w życiu codziennym. Niestety, uczeń, który całą swoją wiedzę o fizyce czerpałby ze szkoły podstawowej i ze zrealizowanej Podstawy
programowej dla liceum, nie miałby elementarnej wiedzy o większości zjawisk
fizycznych, nie tylko w otaczającej nas przyrodzie, ale też nie wiedziałby, nawet w zarysie, jak działają urządzenia, którymi posługuje się na co dzień. Nie
zostałby też wyposażony w podstawowe narzędzia pojęciowe potrzebne do
tego, by nie czuć się zagubionym we współczesnym mu świecie przechodzącym
największa w dziejach cywilizacji rewolucję technologiczną, zmieniającą większość przyjętych reguł życia społecznego.
Podstawa ma być wdrażana w życie wraz z tworzeniem „nowego” liceum
i technikum. Absolwenci tych szkół wejdą w dorosłe życie za kilka lat bez znajomości podstawowej wiedzy o tym:
• jak działa tranzystor, (a więc także jak działa większość elektronicznych
urządzeń XXI wieku),
• na jakiej zasadzie i jak działają ultrasonografy (niemal każdy był już badany
takim urządzeniem),
• jak działa lampa rentgenowska,
• co to jest tomografia komputerowa,
• co to są medyczne urządzenia rezonansu magnetycznego,
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• jak działa akcelerator (tym samym jak działają noże protonowe już dziś powszechnie stosowane, a zapewne będące podstawowym narzędziem chirurgów, gdy wykształceni przy pomocy obecnej Podstawy uczniowie wejdą
w dorosłe życie),
• jak działa powszechnie już dziś stosowany GPS,
• jak działa radar, (absolwenci liceum dziś wprowadzanego będą zapewne
pierwszymi pokoleniami korzystającymi z autonomicznych pojazdów),
a także kuchenka mikrofalowa i, aby skończyć tą wyliczankę pominiętych
w Podstawie tematów, czym różni się lot samolotu od lotu np. balonu.
Wymienione powyżej pominięcia tematyczne wynikają z prostego faktu.
Podstawa programowa dla liceum jest to kurs podstaw fizyki z połowy XIX
wieku, do którego dopisano, bez większego sensu i w niewłaściwych miejscach,
hasła wybrane na chybił trafił z indeksu dość starej encyklopedii fizyki. Szczegółowe uzasadnienie tego faktu zawarte jest w następnym rozdziale.
Podobnie jak uprzednie Podstawy programowe (dla szkół podstawowych)
obecne są wzajemnie rozłączne, tj. Podstawa z fizyki nie ma merytorycznego
związku z Podstawą z matematyki. Autorzy Podstawy z matematyki, w jej części opisowej zwracają uwagę na konieczność wykorzystywania matematyki
w nauczaniu innych przedmiotów. Podają przykład skali „natężenia” trzęsień
Ziemi jako wykorzystania wiedzy o logarytmach. Jest to słuszna uwaga. Wielka
szkoda, że w Podstawie brak jest pojęcia decybel. Każdy z licealistów XXI
wieku słucha muzyki i byłoby celowym, by znał to pojęcie. Uniknęlibyśmy
wtedy kosztów leczenia uszkodzeń słuchu wywołanych używaniem niewłaściwych słuchawek do urządzeń mobilnych.
Podstawa programowa fizyki dla liceum i technikum jest, tak jak Podstawy
dla szkół podstawowych, oparta na nauczaniu werbalnym. Uczniowie mają
dokonywać jakichś obliczeń (z zadziwiającym zaleceniem dokonywania obliczeń przy pomocy prawa Hubble’a?) i tylko w szczątkowy sposób wspierać,
a raczej ilustrować zdobytą wiedzę poprzez nieliczne i w zasadzie trywialne
eksperymenty. Takie podejście do nauczania fizyki jest sprzeczne z tym, co
wiemy o współczesnym nauczaniu i jest niezgodne z oczekiwaniem młodzieży.
Nauczanie fizyki musi być oparte na doświadczeniu i to na doświadczeniu wykonywanym przez ucznia, a nie na pokazie przeprowadzanym, od wielkiego
dzwonu, przez nauczyciela. Uczniowie nie tylko powinni dokonywać doświadczeń, ale też sami budować proste przyrządy eksperymentalne.
W szkołach po reformie wprowadzono, czy przynamniej zamierza się
wprowadzić, powszechne nauczanie programowania. Programowanie na poziomie szkoły podstawowej sprowadza się, de facto, do umiejętności posługiwania się prostym, powszechnie dostępnym, oprogramowaniem umożliwiającym napisanie gry lub zabawy. Informatyka to nauka o komunikacji i metodach
rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych dziś urządzeń elektronicznych. Podstawa z fizyki poza dopuszczeniem do wykonywania przez uczniów
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obliczeń na kalkulatorach (aczkolwiek tablice logarytmiczne i funkcji trygonometrycznych kołatają się też w tekście Podstawy) ignoruje powszechną w XXI
wieku dostępność innych urządzeń elektronicznych. Tanie edukacyjne platformy komputerowe umożliwiają dziś zbudowanie w szkole, przez uczniów nawet
skomplikowanych urządzeń pomiarowych i ich wykorzystanie w ciekawych
eksperymentach, np. z ekologii (pełen koszt urządzenia do pomiaru stężenia
pyłu – „smogometru” to około 120zł!).
Ignorowanie wykorzystania tych możliwości technicznych do zaangażowania ucznia w aktywne poznawanie praw przyrody poprzez osobiście wykonywane doświadczenie jest jednym z fundamentalnych błędów Podstawy.
Uwagi szczegółowe
Projekt Podstawy fizyki w liceum ogólnokształcącym i technikum – zakres
podstawowy składa się z krótkiego wstępu, paragrafu zatytułowanego Cele
kształcenie – wymagania ogólne oraz zasadniczej części zatytułowanej Treści
nauczania – wymagania szczegółowe podzielonej na XI podrozdziałów. Pierwszy z tych podrozdziałów pt. Wymagania przekrojowe ma charakter ogólnych
zaleceń a pozostałe X podrozdziałów poświęcone jest, za wyjątkiem dwóch
ostatnich podrozdziałów, poszczególnym działom fizyki wg klasycznego podziału stosowanego jeszcze w podręcznikach z XIX wieku.
Ta struktura Podstawy jest idealnym przykładem konstrukcji procesu nauczania przedmiotów przyrodniczych skrytykowanego jeszcze na początku XX
wieku przez Johna Dewaya2:
Uczniowie rozpoczynają nauczanie przedmiotów przyrodniczych na podstawie tekstów zorganizowanych tematycznie wg schematu przygotowanego
przez specjalistów. Podstawowe pojęcia wraz z ich definicjami wprowadzane
są na samym początku podobnie jak prawa z, co najwyżej, kilkoma wskazówkami w jaki sposób zostały one odkryte. Uczniowie poznają „naukę” zamiast poznawać naukowy sposób analizowania znanych im z codziennego
doświadczenia faktów.
Sformułowane w Podstawie ogólne cele kształcenia są werbalne i zastanawia
fakt pominięcia w nich podstawowego powodu nauczania fizyki: zrozumienia
otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej.
Podrozdział I – Wymagania przekrojowe: zawiera 18 podpunktów, których
kolejność jest całkowicie dowolna. W tym paragrafie punkt 3 odnosi się do
2
J. Deway. Education and Democracy (1916). Pupils begin their study of science with texts
in which the subject is organized into topics according to the order of the specialist. Technical
concepts, with their definitions, are introduced at the outset. Laws are introduced at a very early
stage, with at best few indications of the way in which they were arrived at. The pupils learn
„science” instead of learning the scientific way of treating the familiar material of ordinary
experience.
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wykorzystania kalkulatora, a nie do wykorzystania narzędzi programowania
i/lub posługiwania się komputerem (do np. nie tylko opracowania wyników
doświadczeń ale i do ich przygotowania i przeprowadzenia). Punkt 5 jest wyjątkowo niezręcznie sformułowany, punkt 7 formułuje wymaganie od ucznia
przeprowadzania obserwacji itp. Pozostaje on całkowicie niewykorzystany –
martwy w następnych fragmentach Podstawy. Dopiero 8 punkt to wymaganie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji etc.
W punkcie 11 niewłaściwie używane jest pojęcie niepewności zamiast błędu
pomiarowego. Nie wiadomo, dlaczego punkt ten jest oddzielony od następnych
punktów dotyczących analizy danych doświadczalnych (zresztą pozostający
w dysonansie od zawartych w programie matematyki metod analizy statystycznej błędów) punktem 12 dotyczącym lektury tekstów popularnonaukowych.
Zawarta w punkcie 16 dyspozycja rozpoznawania proporcjonalności prostej na
podstawie wykresu jest, najłagodniej mówiąc, czasami niewykonalna.
Podrozdział II zatytułowany Mechanika zawiera 13 punktów, z których
ostatni dotyczy doświadczeń z mechaniki jakie powinien wykonać uczeń liceum
lub technikum. Są to trzy wyjątkowo banalne doświadczenia, np. b) to doświadczenie z wagą szalkową!. Wszystkie pozostałe 12 punktów to dokładnie ilustracja cytowanego powyżej stwierdzenia Dewaya. Dodatkowo są one przemieszane niezgodnie z logiką. Np. Punkt 10 o rozróżnianiu układów inercjalnych i nie
inercjalnych powinien być umieszczony tuż po punkcie 1 o opisie ruchu w różnych układach odniesienia. Ruch po okręgu (punkt 5 i 9) wymaga zrozumienia
tego, czym są układy nieinercjalne. Nie wiadomo, dlaczego z wszystkich maszyn prostych autorzy Podstawy wybrali tylko dźwignię (punkt 12).Graficzne
dodawanie sił (punkt 6) jest niespójne z programem z matematyki, w którym
zawarte są elementy geometrii analitycznej.
Podrozdział III zatytułowany Grawitacja i elementy astronomii to 11 punktów, z których 11 zawiera ponownie propozycje zaledwie 3 doświadczeń.
Pierwsze z nich a) jest zadziwiająco prymitywne w 2017 r., a przecież Podstawa
będzie obowiązywać przez wiele lat! Poza tym doświadczenia a) i c) praktycznie się nie różnią. Punkt 1 sugeruje różnicę pojęciową pomiędzy prawem powszechnego ciążenia a oddziaływaniem grawitacyjnym. W punkcie 9, który ma
jakby wprowadzić do Podstawy elementy współczesnej kosmologii, znajdujemy
wspomniane już „stosowanie do obliczeń prawa Hubble’a”. Ta część Podstawy
powinna zawierać wstępne wiadomości na temat powszechnie stosowanego
urządzenia GPS i jakieś wiadomości na temat budowy układu planetarnego,
lotów kosmicznych, sztucznych satelitów etc. W punkcie 7 w jednym zdaniu
odniesiono się do stanu nieważkości i stanu przeciążenia(?!). Podobnie jak
w Podstawie dla szkól podstawowych pominięto w Podstawie nazwisko Mikołaja Kopernika.
Podrozdział IV to Elektrostatyka. Zaproponowany tu zestaw doświadczeń
jest bardzo ubogi (dwa doświadczenia). Pominięto wprowadzenie jednostek
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ładunku elektrycznego. Następny podrozdział poświęcony Prądowi elektrycznemu rozpoczyna się wszelako od wprowadzenia niezbędnych jednostek np.
natężenia prądu. Podrozdział V to całkowite pomieszanie wprowadzanych pojęć. Jak uczniowie maja odróżnić metale od półprzewodników (punkt 3) skoro
w Podstawie nie ma słowa o strukturze elektronowej ciał. Podobnie trudno jest
zrozumieć sens punktów 8 i 9 dotyczących diody półprzewodnikowej oraz
„trzech elektrod” w tranzystorze. Także w dalszej części Podstawy nie znajdujemy informacji na temat zasad działania urządzeń współczesnej elektroniki.
Licealista, po podstawowym kursie fizyki, w XXI wieku, nie powinien, zdaniem autorów Podstawy, wiedzieć jak działa układ scalony, pamięć magnetyczna czy półprzewodnikowa. Pendrive lub karta SD, na której gromadzi on swoje
zasoby utworów muzycznych i zdjęć ma pozostać urządzeniem tajemnym.
Punkt 10 poświęcony jest „omówieniu zjawiska nadprzewodnictwa”. Jest to
niewykonalne z wielu powodów, choćby z tego, że w Podstawie nie zostało
(nigdzie, nawet w podrozdziale VI Magnetyzm), wprowadzone pojęcie strumienia pola indukcji magnetycznej niezbędne do wyjaśnienia zjawiska nadprzewodnictwa. Ograniczenie się do określenia nadprzewodnika jako „przewodnika
o znikającym oporze elektrycznym” jest bowiem błędem. Dlaczego punkt 4 nie
mówi prosto o zastosowaniu prawa Ohma i o oporze elektrycznym i jego jednostkach? Dlaczego pominięto elementy nauki o obwodach elektrycznych
i naukę o prądzie zmiennym. W Podstawie nie ma słowa o akumulatorach, bateriach, etc. Oba podrozdziały V i VI to nauka o zjawiskach elektromagnetycznych z czasów przed Maxwellem, czyli z pierwszej połowy XIX wieku. Elektryczność i magnetyzm w Podstawie, to dwa rozłączne pojęcia. W Podstawie
nie znaleziono miejsca na wprowadzenie fal elektromagnetycznych, uczniowie
nie poznają sposobów generowania i odbioru tych fal, jak działają odbiorniki
radiowe, jak działa telefonia komórkowa! W Podstawie brak jest elementów
szczególnej teorii względności (w 112 lat po jej sformułowaniu!). Dlatego nauka o świetle, zawarta w podrozdziale IX jest oderwana od rzeczywistości.
Podrozdział VIII jest poświęcony Sprężystości i drganiom. W Podstawie założono, że licealistom i uczniom technikum wystarczy znajomość pojęć energii
kinetycznej i potencjalnej wyniesiona z szkoły podstawowej, dlatego zapewne
nie ma w rozdziale o sprężystości nic o powszechnie stosowanym materiale
„sprężystym” jakim jest zwykła guma, a którego własności sprężyste stanowią
doskonały przykład umożliwiający pokazanie związku zasady zachowania
energii z przekazami energii w formie pracy mechanicznej i ciepła, o którym
mowa w punkcie 2 podrozdziału VIII. Brak tu elementarnego wprowadzenia
zjawiska fal tłumionych. Uczeń nie dowiaduje się o różnicy pomiędzy falami
w np. wodzie a w metalu, od czego zależy prędkość dźwięku etc.
Podrozdział VIII Termodynamika jest w zasadzie pozbawiony jakiegokolwiek odniesienia do budowy materii. Jest to „zwijający się” fragment spirali
edukacji fizyki w porównaniu z, i tak ubogim, fragmentem zawartym w Pod-

FOTON 137, Lato 2017

45

stawie dla szkoły podstawowej. W punkcie 4 tego podrozdziału znajdujemy
wymóg odróżniania przez ucznia wrzenia od parowania powierzchniowego(?).
Jest zastanawiającym, że ani w szkole podstawowej ani w liceum uczeń nie
powinien dowiedzieć się o zjawiskach fizycznych mierzonych przez lekarza
aparatem do pomiaru ciśnienia, o rozpuszczalności gazów w cieczach (butelkowane wody „gazowane” są powszechnie dostępne), o zjawisku osmozy etc.
Kardynalnym błędem Podstawy jest pominięcie, w tym właśnie rozdziale, elementarnego wprowadzenia II zasady termodynamiki. W obowiązujących w XX
wieku podstawach programowych wprowadzano to pojęcie poprzez informację
o tym czym jest sprawność silników cieplnych. Dziś jest ono całkowicie zignorowane.
Podrozdział IX Fale i optyka rozpoczyna się, w punkcie 1, od opisu ruchu
falowego pomijając fakt istnienia podrozdziału VII. Punkt 2 jest bardzo trudny
pojęciowo, szczególnie, że uczeń nie zna związku prędkości rozchodzenia się
fal z własnościami ośrodka. Nie wiadomo jak uczeń ma opisywać fale świetlne
jako fale poprzeczne – punkt 8 – skoro przedtem nie zostało wprowadzone pojęcie fali elektromagnetycznej. Wybór zjawisk optycznych zawarty w punkcie
10 jest przypadkowy. Podobnie jak w pozostałych podrozdziałach Podstawy
dobór doświadczeń z optyki, punkt 11, jest nie tylko zbyt skromny ale też przypadkowy. Zadziwiające jest, że Podstawa nie zawiera odniesienia do nauki
o kolorach. Dzieje się to w czasie, gdy każdy niemal uczeń robi fotografie przy
pomocy smartfonu lub cyfrowego aparatu fotograficznego i może skorzystać ze
stanowiącego integralną część urządzenia programu poprawiania jakości fotografii. Korzystający z komputera ze współczesnym wyświetlaczem powinien
umieć skorzystać z dostosowywania parametrów wyświetlacza do swego wzroku. Takie proste doświadczenie i analiza instrukcji odpowiedniego oprogramowania (nauka o programowaniu!) jest idealnym wprowadzeniem do omawianego w Podrozdziale X w punkcie 1 promieniowania termicznego ciał. Brak
wprowadzenia podstaw nauki o falach elektromagnetycznych powoduje, że
uczniowie nie poznają widma tego promieniowania. Umieszczane na opakowaniach środków kosmetycznych oznaczenia UV A, B, pozostaną dla licealistów
niezrozumiałe.
Podrozdział X Fizyka atomowa bazuje na Podstawie ze szkoły podstawowej
i jest kolejnym przykładem zacieśniającej się spirali edukacji. Uczeń ma korzystać nadal z błędnego pojęcia atomu. Nie dowiaduje się nic o współczesnych
osiągnięciach fizyki atomowej, nie dowiaduje się, choćby tylko, że istnieje coś
takiego jak zegar atomowy (kolejny raz Podstawa ignoruje istnienie GPSu)
Punkt 6 jest integralną częścią punktu 2.
Ostatni podrozdział Podstawy to Fizyka jądrowa. Ten podrozdział jest ukłonem w stronę tzw. nowej fizyki, tj tej mającej już przeszło 100 lat. Podobnie jak
cała Podstawa jest to całkowicie werbalny wykład kilku pojęć z fizyki jądrowej
pomieszany z tym, czego nie nauczono wcześniej. Na przykład punkt 7 o rów-

46

FOTON 137, Lato 2017

noważności masy i energii byłby całkowicie niepotrzebny, gdyby uprzednio
prawidłowo wprowadzono elementy szczególnej teorii względności, znacznie
ważniejsze w ogólnym wykształceniu ucznia liceum w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku, niż wiele innych elementów edukacji. Zadziwia, że w tym rozdziale pominięto wprowadzenie najbardziej nawet podstawowych jednostek
fizycznych, którymi posługujemy się w opisie zjawisk promieniotwórczych. To
uniemożliwia zrozumienie zjawisk naturalnej promieniotwórczości, oceniania
zagrożeń radiacyjnych etc. Punkt 8 staje się więc całkowicie oderwanym od
rzeczywistości. W podrozdziale tym uczeń nie jest nawet informowany o istnieniu cząstek elementarnych (innych niż nukleony i elektrony), nie wie po co
świat wydaje pieniądze na budowę urządzeń takich jak LHC. Tak jak w podrozdziale III nie dowiaduje się nic o współczesnym badaniu kosmosu. Dla absolwenta liceum i technikum w pierwszej połowie XXI wieku wiedza o czarnych dziurach, supernowych, ba nawet o budowie słońca, pozostać ma na poziomie lat 30. ubiegłego wieku.
Podsumowanie
Omówiona powyżej Podstawa programowa z fizyki dla liceum i technikum –
zakres Podstawy jest:
• całkowicie nieudanym projektem nieodzwierciadlającym nie tylko współczesnego stanu wiedzy fizycznej (w zarysie), ale też pozostającym
w sprzeczności z podstawowymi zasadami nauczania przedmiotów przyrodniczych,
• chaotyczna, pełno błędów merytorycznych i nieprzemyślanych sformułowań
prowadzących ucznia na manowce zrozumienia jednego z podstawowych
przedmiotów nauczania,
• stawiająca nauczyciela, zobowiązanego do realizacji takiej Podstawy,
w sytuacji trudnej do zaakceptowania.
Rodzice i opiekunowie uczniów poznających fizykę w ramach proponowanej Podstawy mogą mieć uzasadnione obawy o to, że ich dzieci nie będą właściwie przygotowane do samodzielnego uczestnictwa w procesach cywilizacyjnych drugiego ćwierćwiecza XXI wieku.
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Decyzję podejmują nauczyciele
Tomasz Greczyło
Zakład Nauczania Fizyki, Instytutu Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Wrocławski
Streszczenie
Artykuł zawiera krótką charakterystykę czterech podręczników wspomagających nauczanie fizyki w klasie siódmej nowej szkoły podstawowej. Autor stara
się obiektywnie opisać podręczniki, porównuje je i czyni to wyłącznie w kontekście wyboru, którego dokona nauczyciel planujący pracę w nadchodzącym
roku szkolnym.
Podstawa programowa i podręcznik
Podstawa programowa fizyki jest dokumentem, który określa cele ogólne nauczania przedmiotowego i zawiera zbiór kompetencji – umiejętności, treści oraz
postawy – którego opanowanie jest obligatoryjne na danym etapie edukacyjnym. Zapisy podstawy programowej stanowią punkt wyjścia dla autorów programów nauczania i zostały przygotowywane tak, by możliwa była swoboda
w dobrze strategii nauczania, treści uzupełniających oraz materiałów wspomagających proces nauczania – uczenia się [1]. Jednym z ważnych elementów
materiałów wspomagających pracę nauczyciela i ucznia jest podręcznik [2],
który podlega procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego potwierdzającej
zgodność z podstawą programową. W toku reform systemu edukacji w Polsce
odeszliśmy od określania jednolitych przedmiotowych programów nauczania
zastępując je zapisami podstawy programowej, które z czasem stały się także
zbiorem wymagań stanowiących podstawę sprawdzania osiąganych kompetencji ucznia. Dlatego też treści nauczania, oczekiwane umiejętności oraz pożądane
postawy uczniów formułowane są w języku wymagań szczegółowych z wykorzystaniem czasowników operacyjnych i stanowią podstawę ustalania kryteriów
ocen i wymagań egzaminacyjnych [3].
W początkowej fazie procesu decentralizacji elementów systemu edukacji
nauczyciel fizyki jednego etapu edukacyjnego miał do wyboru nawet ponad
dwadzieścia gotowych programów nauczania i zgodnych z nimi podręczników
przygotowywanych przez wydawnictwa. Z czasem liczba ta uległa wyraźnemu
zmniejszeniu. Nadal jednak decyzja o wyborze programu nauczania przedmiotowego oraz materiałów wspomagających, w tym podręcznika, pozostaje
w gestii szkoły i nauczyciela.
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych charakterystyk czterech dostępnych autorowi podręczników fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
(7 SP) na progu pierwszego roku funkcjonowania. Autor rozmyślnie nie dokonuje kompleksowej oceny tych propozycji, a jedynie prezentuje i omawia wy-
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brane elementy podręczników. W ten sposób chce zachęcić nauczycieli do pogłębionej refleksji nad wszystkimi propozycjami wydawnictw.
W publikacji omawiane są następujące, dostępne autorowi propozycje wydawnicze:
1. K. Horodecki, A. Ludwikowski, Fizyka 7 z plusem, Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe, Gdańsk 2017, wydanie pierwsze, ISBN 978-83-7420-973-1 –
(GWO)
2. B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik,
M. Godlewska, Fizyka 7 Świat fizyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
SA, Warszawa 2017, wydanie I, ISBN 978-83-02-16833-8 – (WSiP)
3. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, Spotkania z fizyką 7,
Nowa Era Sp. z o.o. 2017, egzemplarz demonstracyjny, ISBN 978-83-2673131-0 – (ERA A)
4. M. Braun, W. Śliwa, To jest fizyka 7, Nowa Era Sp. z o.o. 2017, egzemplarz
demonstracyjny, ISBN 978-83-267-3067-2 – (ERA B)
Powyżej w nawiasach umieszczono skróty nazw podręczników. Skróty te
będą używane w dalszej części artykułu. Rysunek 1 prezentuje widok okładek
rzeczonych podręczników.

Rys. 1. Okładki wymienionych w tekście podręczników fizyki dla klasy 7 SP
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Podstawowe informacje
Wszystkie cztery podręczniki są niemal identyczne pod względem rozmiarów,
liczby stron oraz masy, co zbiorczo przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie informacji o rozmiarach, liczbie stron i masie podręczników fizyki dla klasy 7 SP
Wydawca
GWO
WSiP
ERA A
ERA B

Rozmiary (W × S × G)
(cm)
23,5 × 16,0 × 0,9
24,0 × 17,0 × 0,8
24,0 × 17,0 × 0,9
24,0 × 17,0 × 0,8

Masa
(g)
370
380
420
370

Liczba stron
223
246
280
247

W każdym podręczniku zamieszczono i wyraźnie oznaczono materiały dodatkowe, których zakres wykracza poza zapisy podstawy programowej. Objętość materiałów dodatkowych jest w omawianych podręcznikach wyraźnie
zróżnicowana.
Układ treści
Układ treści każdego z podręczników jest inny i odzwierciedla podejście metodyczne ich autorów. Poniżej przedstawiono zestawienia tematów rozdziałów
każdego z nich. Należy pamiętać, że pozostałe treści zawarte w podstawie programowej znajdą się w podręczniku do klasy ósmej szkoły podstawowej.
W przypadku propozycji GWO podręcznik podzielono na 5 rozdziałów zawierających wyodrębnione jednostki tematyczne, które mogą być realizowane
podczas 1–3 godzin lekcyjnych:
• Pomiary i ruch (5 jednostek tematycznych + podsumowanie)
• Siły (5 jednostek tematycznych + podsumowanie)
• Energia (4 jednostki tematyczne + podsumowanie)
• Ciepło (6 jednostek tematycznych + podsumowanie)
• Materia (5 jednostek tematycznych + podsumowanie)
Każda z jednostek zawiera część teoretyczną przeplataną ćwiczeniami i doświadczeniami. Podręcznik zamyka zbiór odpowiedzi, indeks oraz tabele.
Podręcznik WSiP składa się z 6 działów zawierających różną liczbę rozdziałów:
• Wykonujemy pomiary (5 rozdziałów + podsumowanie + sprawdź się +
zdania problemowe)
• Niektóre właściwości fizyczne ciał (3 rozdziały + podsumowanie +
sprawdź się + zdania problemowe)
• Cząsteczkowa budowa ciał (4 rozdziały + podsumowanie + sprawdź się +
zdania problemowe)
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• Jak opisujemy ruch? (10 rozdziałów, w tym 1 rozszerzający + podsumowanie + sprawdź się + zdania problemowe)
• Siły w przyrodzie (9 rozdziałów + podsumowanie + sprawdź się + zdania
problemowe)
• Praca, moc, energia (5 rozdziałów + podsumowanie + sprawdź się + zadania problemowe)
W tekście głównym wyróżniono pojęcia, przykłady i doświadczenia. Ponadto w podręczniku zamieszczono dwa dodatki, odpowiedzi do zadań oraz skorowidz.
Na propozycję podręcznika ERA A składa się 7 działów o zróżnicowanej
liczbie kolejno ponumerowanych rozdziałów – lekcji:
• Pierwsze spotkanie z fizyką (6 lekcji + powtórzenie + analiza tekstu)
• Właściwości i budowa materii (7 lekcji + powtórzenie + projekt)
• Hydrostatyka i aerostatyka (5 lekcji + powtórzenie + analiza tekstu)
• Kinematyka (5 lekcji + powtórzenie + projekt)
• Dynamika (5 lekcji + powtórzenie + analiza tekstu)
• Praca, moc, energia (4 lekcje + powtórzenie + projekt)
• Termodynamika (7 lekcji + powtórzenie + analiza tekstu)
Wydawnictwo jest bogato ilustrowane, zawiera wyróżnione hasła oraz doświadczenia. Propozycję zamykają tabele, indeks oraz odpowiedzi do zadań
obliczeniowych.
Podręcznik ERA B składa się z 6 rozdziałów podzielonych na różną liczbę
tematów podstawowych, tematów dodatkowych oraz infografik:
• Zaczynamy uczyć się fizyki (6 tematów podstawowych + 1 dodatkowy +
2 infografiki + powtórzenie)
• Ciała w ruchu (6 tematów podstawowych + 3 dodatkowe + 2 infografiki
+ powtórzenie)
• Siła wpływa na ruch (6 tematów podstawowych + 1 dodatkowy + 2 infografiki + powtórzenie)
• Praca i energia (6 tematów podstawowych + 3 dodatkowe + 2 infografiki
+ powtórzenie)
• Cząsteczki i ciepło (8 tematów podstawowych + 1 dodatkowy + 2 infografiki + powtórzenie)
• Ciśnienie i siła wyporu (8 tematów podstawowych + 1 dodatkowy + powtórzenie)
Autorzy wyróżniają doświadczenia do samodzielnego wykonania, prawa
i zasady oraz materiał trudniejszy. Propozycję zamykają tablice, odpowiedzi do
zadań obliczeniowych oraz indeks.
Spojrzenie na wybrane szczegóły
Szczegółowe omówienie każdego z ujęć metodycznych przyjętych przez autorów podręczników oraz dyskusja konkretnych rozwiązań nie jest celem tego
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artykułu. Warto jednak przyjrzeć się wybranym aspektom, spośród których
ograniczę się jedynie do prezentacji dwóch:
• kolejności prezentowania przez autorów zasad dynamiki oraz
• sposobów wprowadzenia przez autorów pojęcia ciśnienia.
Tabela 2 zawiera zestawienie kolejności prezentowania na kartach podręczników zasad dynamiki Newtona wraz z informacją o numerze strony. Zestawienie
to w zwarty sposób ilustruje umiejscowienie zagadnień związanych z zasadami
dynamiki w toku narracji omawianych podręczników.
Tabela 2. Zestawienie informacji o kolejności prezentacji zasad dynamiki Newtona wraz z numerem strony w podręcznikach fizyki dla klasy 7 SP
Wydawca
GWO
WSiP
ERA A
ERA B

Zasada,
numer strony w podręczniku
II
I
III
67
71
78
I
III
II
152
158
186
I
II
III
165
171
180
I
II
III
28
79
92

W każdym z czterech podręczników pojęcie ciśnienia wprowadzane jest
w kontekście rozważań dotyczących zapadania się w śniegu.
Obraz sposobu prezentacji pojęcia ciśnienia na kartach omawianych podręczników przedstawia się następująco.
W podręczniku GWO pojęcie ciśnienia omawiane jest na przykładzie zapadania się w śniegu człowieka w butach i na nartach oraz uginania gąbki przez
stawianą na niej w różny sposób cegłę. Autorzy nie formułują pojęcia w wyróżnionej definicji słownej, natomiast wytłuszczają je w ujęcie tekstowym jako:
ciśnienie = wartość siły nacisku/pole powierzchni, na którą działa siła
oraz w ujęciu symbolicznym:

p = F/S.

Tematyce towarzyszy 7 ćwiczeń, 2 doświadczenia, 10 zadań oraz tekst
„więcej” (por. strony 170–177, 178).
W podręczniku WSiP autorzy podkreślają znaczenie siły nacisku oraz powierzchni, wprowadzają pojęcie siły parcia a na czerwono wyróżniają:
Iloraz wartości siły parcia i powierzchni, na którą ta siła działa, nazywamy ciśnieniem i oznaczamy literą p.
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ciśnienie = wartość siły nacisku/pole powierzchni
oraz

p = F/S.

Ujęciu towarzyszą 2 przykłady obliczeniowe, 2 doświadczenia oraz 4 zadania i 3 obserwacje (por. strony 32–38). Dodatkowe informacje umieszczono
także w rozdziale poświęconym ciśnieniu powietrza.
W propozycji ERA A pojęcie ciśnienia również poprzedza komentarz o zapadaniu się w śniegu, po którym znajduje się propozycja doświadczenia uczniowskiego. W dalszej części wyróżnione jest pojęcie nacisku i jego objaśnienie, po którym pojawia się informacja:
Wartość siły nacisku podzielona przez pole powierzchni, na które ta siła
działa (czyli iloraz wartości siły nacisku i pola powierzchni), jest wielkością
fizyczną nazywaną ciśnieniem. Obliczamy je ze wzoru:
ciśnienie = wartość siły nacisku/pole powierzchni
p = Fn/S.
Ujęciu towarzyszy ilustracja prezentująca kontekst praktyczny, 7 zadań do
rozwiązania w zeszycie ucznia oraz tekst do analizy (por. strony 90–93 oraz
118–119).
W podręczniku ERA B pojęcie ciśnienia ilustrowane jest przykładem poruszania się po śniegu, po którym pojawia się wyróżnione określenie:
Ciśnienie opisuje, jaka jest wartość siły nacisku działającej na jednostkę
powierzchni.
Po tej informacji następuję omówienie i prezentacja wzorów:
ciśnienie = wartość siły nacisku/pole powierzchni
oraz

p = F/S.

Równolegle do narracji zamieszczono doświadczenie uczniowskie oraz ćwiczenie. Ujęciu towarzyszą 2 przykłady obliczeniowe oraz 5 rozbudowanych
pytań i zadań (por. strony 207–209).
Wybrane charakterystyki podręczników
Pogłębiona analiza podręczników pozwala na sformułowanie kilku charakterystyk, które z założeń formuły artykułu zostaną ograniczone do prezentacji dobrych stron każdej z propozycji wydawniczych.
Podręcznik GWO rozpoczynają słowa autorów poświęcone strukturze
książki. Po każdym temacie znaleźć można tekst zatytułowany Więcej…, którego celem jest rozbudzanie ciekawości uczniów. Każdy z działów kończy podsumowanie, na które składają się zadania dodatkowe, pytania kontrolne oraz
problemy „przed kartkówką”. Objętość materiałów dodatkowych w podręczniku jest imponująca.
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Propozycję wydawniczą WSiP wyróżnia szata graficzna. Dobór wielkości,
rodzaju czcionek oraz kolorystyki sprawia, że czytelnik nie ma wrażenia, aby
ilość informacji na stronie przytłaczała. Funkcje wyróżnień zostały przejrzyście
omówione w informacji O podręczniku. Treści podręcznika poprzedza tekst
jednej z autorek. Na uwagę zasługuje umieszczenie na końcu każdego działu
zadań, w tym zadań problemowych oraz doświadczeń, których celem jest
sprawdzenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności.
W podręczniku ERA A każdy z działów otwiera lista szczegółowych informacji o tym, czego uczeń może się dowiedzieć w następującym po niej rozdziale. Dodatkowo każdy temat poprzedza cel lekcji. Podręcznik w wyjątkowy sposób podkreśla kontekstowość nauczania fizyki, co znajduje odzwierciedlenie
także w doborze i sposobie formułowania zadań. Na uwagę zasługuje fakt, że
po każdym dziale znaleźć można materiał poświęcony analizie tekstu lub propozycję działań w formule projektu.
Zasadniczą cześć propozycji wydawniczej ERA B poprzedzają informacje
o jej strukturze oraz wskazówki, jak z niej korzystać. Autorzy przypominają
uczniom, że po podręczniku nie wolno pisać, ponieważ będzie wykorzystywany
w kolejnym roku przez młodszych uczniów. Na uwagę zasługują interesujące
oznaczenia symboliczne zadań. Każdą lekcję w podręczniku poprzedza doświadczenie lub demonstracja. Szczególnie dużo miejsca autorzy poświęcili
analizie różnego rodzaju wykresów obrazujących zależności fizyczne. W strukturze podręcznika wyróżniono zadania określone nazwą i symbolem pracy badawczej.
Podsumowanie
Z punktu widzenia skutecznej realizacji założeń podstawy programowej kluczowym elementem jest program nauczania, który w spójny sposób łączy elementy wiedzy, umiejętności oraz postaw i lokuje je w konkretnym miejscu procesu nauczania – uczenia się, na konkretnej lekcji szkolnej, w określonym działaniu ucznia i nauczyciela. Działania te są organizowane i prowadzone przez
nauczycieli i to na nich spoczywa trud animowania procesów zachodzących
w szkole. Oni także tworzą bądź wybierają przygotowany przez wydawców
program nauczania oraz materiały wspomagające jego realizację, do których
należy podręcznik. To nauczyciele i ich wybory determinują skuteczną pracę
każdego systemu edukacyjnego.
Reforma edukacji, w której uczestniczymy sprawiła, że zadania stojące
przed nauczycielami są wyjątkowo trudne, na decyzje jest niewiele czasu. Podzielam nadzieję, że nauczyciele kolejny raz im sprostają. Autorzy podręczników i wydawcy, mimo niezwykle krótkiego czasu, przygotowali zróżnicowaną
i profesjonalną ofertę podręczników fizyki do klasy 7 SP. Propozycje te odzwierciedlają różnorodne style nauczania i pozwalają nauczycielom, w porozumieniu z rodzicami, wybrać podręcznik sprzyjający realizacji celów edukacyj-
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nych nowej szkoły podstawowej. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie
pomocą w realizacji tego zadania i stanie się pretekstem do krytycznego przyjrzenia się ofercie wydawniczej.
Zachęcam nauczycieli szkół podstawowych, ale także nauczycieli pozostałych etapów edukacyjnych oraz pracowników innych instytucji odpowiedzialnych za kształt systemu edukacyjnego w Polsce do pogłębionej analizy podstawy programowej, programów nauczania oraz podręczników. Róbmy to
nieustannie byśmy wspólnie budowali zaufanie do szkoły i jej pracowników,
a przy okazji kolejnych zmian skorzystali z doświadczeń wszystkich tworzących współczesną szkołę.
[1] M. Thomas, L. Skibińska, D. Bossowski, Komentarz do podstawy programowej
przedmiotu fizyka na II etapie edukacyjnym, ORE, Warszawa 2017
[2] J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
1999
[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
Dz.U. 2017, Poz. 356
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Matura z fizyki 2017
Zadanie o emisji wymuszonej
Witold Zawadzki
Instytut Fizyki UJ
Zadanie 17
Historia zaczyna się od pewnego dość młodego, bo ledwie dobiegającego czterdziestki pana. W 1916 roku
w swojej pracy naukowej zasugerował on istnienie zjawiska nowego typu. Elektron w atomie może przebywać w stanie podstawowym, o najniższej energii, lub w którymś ze wzbudzonych. Obliczenia wskazywały, że
jeśli elektron jest w stanie wzbudzonym, a na atom padnie kwant promieniowania o energii odpowiadającej
różnicy między poziomem wzbudzonym a niższym, wówczas elektron przejdzie do stanu niższego, emitując
kwant promieniowania identyczny z padającym. „Na wejściu” mamy więc jeden foton, a „na wyjściu” już
dwa, o tej samej energii, fazie i polaryzacji, poruszające się w tym samym kierunku. Nowe zjawisko jest
zatem naturalną metodą powielania fotonów. Współcześni ocenili odkrycie jako mało przydatne, przecież
atomy najczęściej przebywają w stanie podstawowym! Inwersja obsadzeń, czyli sytuacja, gdy w układzie
fizycznym mamy więcej atomów wzbudzonych niż w stanie podstawowym, wydawała się skrajnie mało
prawdopodobna. Sceptyczne przyjęcie nie miało specjalnego wpływu na samopoczucie odkrywcy, bo ten był
już światu doskonale znany z innych powodów. Zapewne dlatego dziś tak niewielu pamięta, że opisane zjawisko, czyli emisję wymuszoną, odkrył Albert Einstein.
Na podstawie: Jarosław Chrostowski, Era posłusznych fotonów, „Wiedza i Życie” nr 6, 2010.
Zadanie 17.1 (0–1)
Pewien fizyk twierdzi, że gdy na atom w stanie wzbudzonym pada kwant promieniowania o energii odpowiadającej różnicy między tym stanem a niższym (jak w opisanym zjawisku), to niekiedy przejściu elektronu do
stanu niższego towarzyszy emisja dwóch kwantów promieniowania identycznych z padającym – czyli
z jednego kwantu powstają trzy jednakowe kwanty.
Spośród poniższych zdań wybierz jedno, które prawidłowo ocenia i uzasadnia, czy to, co twierdzi fizyk,
jest możliwe.
A. Jest to możliwe, ale wymaga bardzo starannego dopasowania energii kwantu do różnicy energii stanów
atomu.
B. Jest to niemożliwe, gdyż zabrania tego zasada zachowania pędu.
C. Jest to niemożliwe, gdyż zabrania tego zasada zachowania energii.
D. Jest to niemożliwe, gdyż zabrania tego zasada zachowania ładunku.
Zadanie 17.2 (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wiązkę światła, składającą się z fotonów o jednakowej energii, fazie, polaryzacji i kierunku ruchu, można
wytworzyć w
A. spektroskopie.
B. laserze.
C. mikroskopie.
D. fotokomórce.
Zadanie 17.3 (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
1.
2.
3.

Wszystkie fotony emitowane przez atom podczas przejść elektronów ze stanów
wzbudzonych do stanu podstawowego mają jednakowe energie.
Osiągnięcie stanu inwersji obsadzeń wymaga dostarczenia energii.
Atom może absorbować fotony tylko o energii zbliżonej do energii fotonów, które
może emitować.

P

F

P
P

F
F

Zadanie 17.4 (0–1)
W pewnym modelu opisującym atom wodoru zakłada się, że elektron porusza się po okręgu, w którego
środku znajduje się jądro atomu wodoru.
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Uzupełnij poniższe zdanie.
Zgodnie z tym modelem atomu wodoru, elektron porusza się po okręgu pod działaniem siły.............................,
która pełni funkcję siły dośrodkowej.
Zadanie 17.5 (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród podanych w nawiasach.
Dla elektronu w atomie suma energii kinetycznej i energii oddziaływania z jądrem jest (dodatnia/ujemna).
Energia elektronu w atomie (może mieć tylko wartość należącą do pewnego ściśle określonego zbioru/może
być dowolna).

Zadanie 17. arkusza maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym dotyczyło
procesu emisji wymuszonej, przewidzianego przez Alberta Einsteina 100 lat
temu, a potwierdzonego doświadczalnie kilkanaście lat później przez Rudolfa
Landeburga. Po odkryciu zjawiska pompowania optycznego i rozwiązaniu
pewnych kwestii technicznych, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX
wieku udało się skonstruować masery i lasery. Te ostatnie wywarły znaczny
wpływ na wiele dziedzin nauki (fizyki, chemii, medycyny) i techniki, w szczególności znalazły zastosowanie w odtwarzaczach CD i DVD, które współcześnie posiada każdy z nas. Zadanie to nawiązuje więc do praktycznego wykorzystania osiągnieć fizyki.
Wstępem do wspomnianego zadania był fragment artykułu popularnonaukowego pt. „Era posłusznych fotonów” z czasopisma „Wiedza i Życie”. Po
przeczytaniu tego fragmentu uczeń miał wskazać zdania prawdziwe odnoszące
się do przedstawionego zjawiska. Do udzielenia prawidłowych odpowiedzi nie
wystarczało jednak samo przeczytanie fragmentu, maturzysta musiał wykazać
się zarówno wiedzą, jak i umiejętnością analizy i rozumienia praw fizyki.
I chyba na tym właśnie polegała główna trudność zadania. Ponadto zdarza się
niestety, że tematy z zakresu fizyki współczesnej są traktowane przez nauczycieli trochę niedbale, a niekiedy (z braku czasu) nie są szczegółowo omawiane
podczas lekcji fizyki.
Pierwszy podpunkt zadania weryfikował czy uczeń wie, że foton nie posiada
ładunku elektrycznego, ale posiada energię. Prawidłowa jest odpowiedź C, co
wcale nie jest takie oczywiste. Głębszego bowiem zastanowienia wymagało
odrzucenie odpowiedzi B odnoszącej się do zasady zachowania pędu układu.
Pęd całkowity układu również musi być zachowany, jednak należy uwzględnić
odrzut atomu po emisji fotonu, o czym uczeń mógł nie dowiedzieć się z kursu
fizyki.
Trudności mogła również sprawić ocena prawdziwości zdania 3. w zadaniu
17.3. Czy należało uwzględnić również możliwość absorbcji przez atom fotonu
o energii większej od energii jonizacji? Wada zadania polega na tym, że udzielenie jednej błędnej odpowiedzi skutkuje nieprzyznaniem punktu za cały podpunkt. To samo dotyczy zadania 17.5. Oba zadania sprawdzają różne aspekty
zagadnienia i powinny być łagodniej oceniane.
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Eksperyment Łańcuchowy 2017
Daniel Dziob
Instytut Fizyki UJ
Wszystko zaczęło się w 2013 roku od słów: „Zorganizujmy sobie mały konkurs!”. Inspiracja przyszła ze Słowenii, gdzie Eksperyment Łańcuchowy organizowano z powodzeniem już od kilku lat. Pierwsza edycja w Polsce była niezwykle wymagająca – tworzyliśmy podstawy zupełnie nowego konkursu. Przygotowany został regulamin, strona internetowa, ulotki, reklama... Organizatorzy
skonstruowali również własne urządzenia do wersji demonstracyjnej, z jakimi
jeździli po szkołach i brali udział w wydarzeniach popularnonaukowych w całej
Polsce. Do dzisiaj wspominają: Spodziewaliśmy się może 30 zgłoszeń, a otrzymaliśmy ich niemalże 200! Wtedy pojawiło się pytanie – gdzie zorganizować tak
wielki finał? W pierwszej edycji zdecydowano się na Park Jordana, aby połączyć
finał z obchodami Dnia Dziecka. Logistyka była niesamowita – tłumy studentów
przenoszące ławki z wydziału do namiotów, pakowanie prezentów i nagród,
przygotowanie transmisji on-line do Słowenii... to tylko niektóre z wyzwań, jakim
musiano sprostać. Jednak poziom prac, radość na twarzach uczestników i ich
żywe zainteresowanie fizyką wynagrodziło wszelkie trudy organizacji.
Organizatorzy zdecydowali się Konkurs kontynuować. Każda kolejna edycja
miała w sobie „coś nowego”. Od trzeciej edycji Eksperyment Łańcuchowy zagościł na stałe na terenie III Kampusu UJ. Rok później, podczas finału czwartej
edycji, pojawiły się liczne atrakcje towarzyszące – pokazy i doświadczenia
fizyczne, stanowisko book-crossingu, rynna z cieczą nienewtonowską oraz wykład pt. „Fizyka gwiezdnych wojen”. Jubileuszową, piątą edycję, organizatorzy
połączyli z Dniem Otwartym Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pod hasłem „Fizyka wszędzie styka”. Nie licząc wcześniejszych atrakcji, pojawiła się również możliwość zwiedzania laboratoriów naukowych
i I Pracowni Fizycznej oraz uczestnictwa w serii wykładów popularnonaukowych. 27 maja 2017 roku, oprócz 126 drużyn z całej Polski, teren III Kampusu
UJ odwiedziło kilka tysięcy osób. Samo wydarzenie, podobnie jak rok wcześniej, było szeroko relacjonowane w ogólnopolskich mediach (Teleexpress,
TVN24, stacje radiowe, portale internetowe).
W gronie organizatorów zastanawialiśmy się „czy warto?”. Czy warto dla
kilkugodzinnego wydarzenia pracować cały rok. Najbardziej wyczerpujący jest
zawsze ostatni tydzień, kiedy to wciąż walczymy o środki od sponsorów, pakujemy nagrody i upominki, przygotowujemy logotypy i plakaty, wynosimy
i poziomujemy ławki... Dzień „przed” jest zawsze za krótki. Ale potem przychodzi dzień finału. Przyjeżdżający z całej Polski uczestnicy cieszą się z tego,
że są razem z nami w finale konkursu, że mogą zaprezentować swoje urządze-
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nie, nad którym pracowali nieraz po kilka miesięcy. Obserwujemy zapał,
z jakim opowiadają o działaniu swoich urządzeń oraz widzimy całe spektrum
ciekawych zjawisk fizycznych, daleko wykraczających poza to, czego można
by się spodziewać po uczestnikach na ich etapie edukacyjnym. Widzimy wybuchy radości podczas wręczania nagród. W tym roku jeden rodzic musiał odwołać uczestnictwo drużyny z powodu nagłej choroby dzieci. Sam jednak przejechał kilkadziesiąt kilometrów, aby „zobaczyć, zrelacjonować, i być gotowym za
rok!”. To wszystko nie pozwala nam zaprzestać organizacji Eksperymentu.
Z obserwacji, rozmów i relacji na pytanie, czy warto?, znajdujemy jeszcze
jeden argument. Dla niektórych uczniów jest to jedyny sposób na przełamanie
niechęci i lęku przed fizyką, którą najczęściej kojarzą z mnóstwem wzorów
i skomplikowanych matematycznych obliczeń. Odwrócenie kolejności i najpierw wykonanie urządzenia w grupie, a potem poznanie praw fizyki opisujących działanie urządzenia, u sporej części uczestników zwiększa motywację do
nauki fizyki oraz poprawia ich oceny.
Eksperyment ma też drugą grupę odbiorców – publiczność obecną rokrocznie w liczbie kilku tysięcy. To dla nich organizatorzy jako formę finału przyjęli
piknik rodzinny, będący wielkim świętem nauki. Nasi uczestnicy stają się najlepszymi popularyzatorami nauki – nikt nie będzie opowiadał o niej z większą
pasją niż ten, kto zrozumiał ją i dzięki niej stworzył własne urządzenie, ba!
a nawet wygrał ogólnopolski konkurs.
Całe wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie praca wolontariacka wielu osób. W dniu finału są to rokrocznie uczniowie Zespołu Szkół w Wolbromiu,
którzy przeprowadzają pokazy, komentują przebieg łańcuchów urządzeń wespół
ze studentami i doktorantami Wydziału FAIS UJ, jak również dbają o logistykę
całego wydarzenia. W tym roku wydarzenie logistycznie wspierali również
uczniowie gimnazjum nr 33 w Krakowie oraz harcerze 9. Podgórskiego Szczepu „Uroczysko”.
Całoroczna organizacja to praca jednak zaledwie garstki doktorantów Wydziału FAIS UJ. Daniel Dziob, Urszula Górska oraz Tomasz Kołodziej – oni
cały rok czuwają nad tym wydarzeniem, poświęcając mu każdą wolną chwilę.
Przez pierwsze edycje organizację konkursu wspomagała także Justyna Nowak.
Kluczowe jest również wsparcie osób niezwiązanych z Uczelnią, a doceniających tę inicjatywę – Katarzyny Dziob (mojej żony) oraz Anny Dziob (mojej
siostry), a także Edyty Długosz oraz Szymona Nowaka. To oni poprzez swoją
pracę tworzą niepowtarzalne wydarzenie, jakim jest Eksperyment Łańcuchowy.
Statystyki kolejnych edycji:
Rok
Liczba drużyn biorących
udział w finale

2013

2014

2015

2016

2017

113

63

98

74

126

Więcej informacji i obszerniejsze relacje na stronie: www.lancuch.if.uj.edu.pl
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44. Zjazd Fizyków Polskich,
organizowany przez Oddział Wrocławski PTF,
10–15 września 2017
Kamil Krzemiński
http://44zfp.pwr.edu.pl/informacje-ogolne.php
Organizator:
• Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF o/Wrocław)
Współorganizatorzy:
• Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (WPPT
PWr)
• Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WFiA UWr)
• Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we
Wrocławiu (INTiBS PAN)
Patronaty:
• Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin
• Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz

Zjazd Fizyków to dla polskiego środowiska naukowego wydarzenie najwyższej rangi, o historii sięgającej zjazdu założycielskiego Polskiego Towarzystwa
Fizycznego w Warszawie w 1920 roku. Odbywa się co dwa lata, rotacyjnie we
wszystkich ważnych ośrodkach badawczych naszego kraju.
We Wrocławiu Zjazd gościł uprzednio w 1995 r. Dużo się tu przez te 22 lata
zmieniło. Miasto rozkwitło i wypiękniało, a razem z nim także nasza Uczelnia,
ponownie pełniąca honory gospodarza Zjazdu. Przybyło wspaniałych atrakcji,
niektóre z nich pojawią się w programie Zjazdu. Miejscem obrad będzie nowoczesne Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, raut powitalny będzie
przy odrestaurowanym Rynku, koncert – w nowym Narodowym Forum Muzyki
powstałym w związku z programem Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016,
a bankiet konferencyjny – w kompleksie wyremontowanej niedawno sławnej
wrocławskiej Hali Stulecia. Inne nowe miejskie symbole, np. Afrykarium czy
Hydropolis, są uwzględnione w ofercie wycieczek.
Jako organizatorzy dokładamy starań, aby Zjazd 2017 miał rozmach i skalę
godne areny dla świętowania sukcesów polskiej fizyki, a także dyskusji o nowych kierunkach czy wyzwaniach stojących przed tą dziedziną nauki we
współczesnym świecie.
Jesteśmy przygotowani na przyjęcie co najmniej 600 uczestników. Spodziewamy się głównie naukowców z różnych obszarów fizyki i dyscyplin pokrewnych, ale także nauczycieli, doktorantów, studentów i uczniów, a także pasjonatów-amatorów.
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Pomimo bogatego programu Zjazdu, zapewniamy, że opłata konferencyjna
nie będzie wyższa niż w poprzednich latach. Dokładną tabelę i informacje
o ewentualnych zniżkach podane są na stronie internetowej Zjazdu.
Oferujemy szeroką bazę noclegów – od niedrogich miejsc w akademikach
do najbardziej luksusowych wrocławskich hoteli.
Program naukowy Zjazdu będzie się tradycyjnie składał z przedpołudniowych sesji plenarnych, popołudniowych sesji równoległych, sesji plakatowej
oraz imprez towarzyszących, w tym Konferencji Dydaktycznej na temat Współczesnych kontekstów nauczania fizyki. Wśród ok. 30 zaplanowanych referatów
plenarnych znajdą się m.in. wykłady kilku laureatów „polskich Nobli”, czyli
Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w tym laureatów edycji 2016: fizyka
– prof. Józefa Spałka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i chemika – prof. Marka
Samocia z Politechniki Wrocławskiej) oraz prezentacje najbardziej spektakularnych rezultatów fizyki polskiej ostatnich paru lat (m.in. udziału Polaków
w niedawnym odkryciu fal grawitacyjnych). Zjazd uświetnią także wykłady
wybitnych naukowców z zagranicy, m.in. trzech laureatów Nagrody Nobla
z fizyki (prof. Shuji Nakamury z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara – Nobel 2014 za wynalezienie wydajnej diody emitującej niebieskie światło,
prof. Theodora Hänscha z Uniwersytetu Monachijskiego – Nobel 2005 za rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej, oraz prof. Gerarda ‘t Hoofta z Uniwersytetu w Utrechcie – Nobel 1999 za wyjaśnienie kwantowej struktury oddziaływań elektrosłabych) oraz współtwórców intensywnie rozwijanej w Polsce
informacji kwantowej (prof. Charlesa Bennetta oraz prof. Antona Zeilingera),
a także laureata Nagrody Templetona 2008 – ks. prof. Michała Hellera z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Mając na uwadze zróżnicowane zainteresowania uczestników, równolegle z sesjami tematycznymi (pełniącymi przede wszystkim rolę forum merytorycznej dyskusji konkretnych znaczących wyników w danej dyscyplinie) przygotowujemy także popołudniowe
sesje mieszane, w których wszystkie referaty będą adresowane do niespecjalistów.
Zjazd będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów, promocji swoich dokonań i nawiązania współpracy, dając szansę na spotkanie się doświadczonych
i początkujących fizyków. Ważnym elementem obrad będą sesje poświęcone
nauczaniu i popularyzacji fizyki, umożliwiające zbliżenie środowiska naukowego i nauczycielskiego.
Wśród imprez towarzyszących planujemy m.in.: otwartą sesję popularnonaukową, pokazy dla dzieci, wystawę nt. Mariana Smoluchowskiego, a także
wspomniane już wyżej wycieczki po Wrocławiu, koncert, raut oraz bankiet.
Program Zjazdu znajdą Państwo na stronie:
http://44zfp.pwr.edu.pl/program.php.
W trakcie Zjazdu odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
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I Kongres Nauczycieli Fizyki 2018
– spotkajmy się w Łodzi
Tomasz Greczyło1, Ewa Dębowska1, Piotr Skurski2,
Paweł Barczyński2,3
1
Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, UW
2
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, UŁ
3
Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi
Streszczenie
Artykuł zawiera zarys formuły kongresu nauczycieli fizyki – szczególnego święta nauczycieli fizyki wszystkich poziomów edukacyjnych – imprezy o zasięgu ogólnopolskim, łączącej potencjał instytucji kształcących, doskonalących i zrzeszających nauczycieli fizyki z całej Polski. Celem kongresu jest stworzenie regularnej – odbywającej się
w latach, w których nie odbywa się Zjazd Fizyków Polskich – sposobności do praktycznego doskonalenia kompetencji dydaktycznych, integracji środowisk edukacyjnych,
dzielenia się przykładami dobrych praktyk oraz budowania poczucia wspólnoty nauczycieli fizyki w Polsce.

Połączmy siły
Zachodzące właśnie w polskiej edukacji zmiany oraz towarzyszące im dyskusje
i publiczne polemiki przedstawicieli środowiska naukowego fizyków prowokują
do podjęcia działań, które mogłyby dowieść, że temu środowisku zależy bardzo
na profesjonalnym nauczaniu fizyki na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz
wszechstronnym wspieraniu nauczycieli. Wszak najczęściej artykułowaną w środowisku naukowym polskich fizyków deklaracją jest chęć podejmowania działań
zmierzających do poprawy społecznego obrazu fizyki jako przedmiotu szkolnego
oraz zmiany wizerunku nauczycieli tego przedmiotu.
Niech będzie nam wolno zaproponować zorganizowanie I Kongresu Nauczycieli Fizyki (I KNF) – imprezy naukowej, która miałaby szansę stać się sposobnością do praktycznego doskonalenia kompetencji dydaktycznych, integracji
środowisk edukacyjnych, dzielenia się przykładami dobrych praktyk oraz budowania poczucia wspólnoty wszystkich nauczycieli fizyki w Polsce. Kongres
powinien być organizowany wspólnie przez wszystkie wyrażające wolę partnerskiej współpracy instytucje kształcące i doskonalące nauczycieli fizyki
z całej Polski. Szczególnie ważny jest udział w przygotowaniach tych jednostek
uniwersytetów polskich, na których jeszcze kształci się nauczycieli fizyki. Kongres, zorganizowany po raz pierwszy w roku 2018, czyli w roku, w którym nie
odbywa się Zjazd Fizyków Polskich, mógłby wraz z tradycyjnie organizowaną
przy okazji Zjazdu konferencją dla nauczycieli fizyki stać się sposobnością do
corocznych spotkań nauczycieli tego przedmiotu. Kongres powinien swoją formą i rozmachem, a przede wszystkim zawartością merytoryczną stanowić swe-
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go rodzaju święto nauczycieli fizyki. Należy dołożyć starań, by zawartość merytoryczna kongresu była dostateczną zachętą do podejmowania trudu podróży
i intensywnej pracy nad rozwojem profesjonalnym.
Propozycje założeń
Organizację Kongresu należy powierzać przedstawicielom instytucji, które wyrażają wolę jego organizowania i pragną współpracować ze specjalnie powołaną
Radą Naukową KNF. W skład Rady powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich instytucji kształcących, doskonalących i zrzeszających nauczycieli, którzy
wyrazili chęć czynnego udziału w formułowaniu założeń Kongresu. Patronat nad
Kongresem oraz wsparcie merytoryczne powinno pochodzić od Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Ważny komponent stanowią także inne instytucje związane z nauczaniem fizyki takie jak wydawnictwa, producenci sprzętu i oprogramowania wspomagającego nauczanie, firmy branż zatrudniających fizyków.
Formuła Kongresu powinna obejmować tradycyjne aktywności konferencyjne
takie jak:
• wykłady plenarne, na które zaproszone zostaną autorytety zarówno z kraju jak i zagranicy;
• wystąpienia w tematycznych sesjach równoległych, poświęcone wybranym zagadnieniom nauczania fizyki na różnych etapach edukacyjnych;
• warsztaty praktyczne stanowiące sposobność do podnoszenia kompetencji dydaktycznych, organizowane przez przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji doskonalących, wydawnictwa, firmy wspierające edukację itp.;
• sesje plakatowe, podczas których będą prezentowane wytwory codziennej pracy szkoły m. in. opracowania nauczycieli oraz prace uczniowskie.
Ponadto Kongres powinien pełnić rolę swego rodzaju targów edukacyjnych,
podczas których odbywają się:
• bazar dobrej lekcji, w trakcie którego nauczyciele mają sposobność praktycznego prezentowania swoich rozwiązań dydaktycznych (np. autorskich programów nauczania, pomocy dydaktycznych, pomysłów na realizację wybranej tematyki lekcji fizyki w szkole, bądź poza nią, itp.) i indywidualnej rozmowy z pozostałymi nauczycielami;
• dyskusje panelowe, pozwalające na konfrontację różnych spojrzeń na
problemy nauczycieli fizyki w Polsce;
• prezentacje wydawnictw, firm oferujących pomoce naukowe, materiałów wspomagających nauczanie, miejsc do których można się udać
z uczniami;
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• wizyty w atrakcyjnych miejscach związanych tematycznie z nauczaniem fizyki;
• konkursy o tematyce związanej z nauczaniem fizyki;
• uroczysta sesja wieczorna.
Tradycją powinno stać się także wydawanie materiałów pokongresowych, zawierających najważniejsze artykuły uczestników wydarzenia, które uzyskały
pozytywną ocenę Rady Naukowej KNF.
Tak bogata i zróżnicowana formuła wymusza określony czas trwania kongresu. Wydaje się, że dwa pełne dni to minimalny wymiar czasowy imprezy.
Biorąc pod uwagę ogólnopolski charakter przedsięwzięcia proponujemy, by
KNF obejmował popołudnie pierwszego dnia, cały dzień drugi oraz przedpołudnie dnia trzeciego. Optymalnym czasem na organizację tego rodzaju przedsięwzięcia wydaje się być koniec września.
Należy dołożyć starań, by Kongres gromadził jak największą, liczoną w setkach, liczbę uczestników.
Zaproszenie
Zaprezentowana formuła nie stanowi zamkniętego opisu przedsięwzięcia i powinna być traktowana jako pierwszy krok do zbudowania przez środowisko
fizyków polskich imprezy, na którą każdy z nas będzie czekał i z której wróci
do codziennych obowiązków z przysłowiowymi „naładowanymi akumulatorami”.
Wstępne rozmowy autorów publikacji wskazują, że można liczyć na współpracę Uniwersytetu Wrocławskiego z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem
Jagiellońskim, której efektem stanie się I Kongres Nauczycieli Fizyki 2018
w Łodzi. Jesteśmy przekonani, że także pozostałe ośrodki akademickie oraz
instytucje doskonalące i zrzeszające nauczycieli fizyki przyłączą się do wspólnych prac.
Autorzy liczą, że podczas najbliższego XLIV Zjazdu Fizyków Polskich we
Wrocławiu, zaplanowanego na 10–15 września 2017 roku, będzie miało miejsce
pierwsze spotkanie Rady Naukowej Kongresu Nauczycieli Fizyki. Podejmijmy
współpracę pod sztandarem nauczania fizyki jako filaru kształcenia ogólnego.
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CO CZYTAĆ
Laboratorium w szufladzie. Fizyka
Jacek Błoniarz-Łuczak, Bogdan Janus
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
Laboratorium w szufladzie to cykl książek przeznaczonych dla Czytelników
ciekawych świata, pasjonatów, profesjonalistów, hobbystów… a przede
wszystkim praktyków i eksperymentatorów. Każda książka zawiera, oprócz
solidnej porcji wiadomości, opisy doświadczeń, konstrukcji, propozycje samodzielnych badań. To praktyka w najczystszej postaci. Autorzy cyklu podsuwają
pomysły praktycznych rozwiązań, wykonalnych w domowych, szkolnych lub
uczelnianych warunkach, środkami osiągalnymi dla każdego pasjonata intelektualnej przygody. Tekst zachęca do podjęcia aktywności manualnej, wskazuje
praktyczne implementacje. Celowo też pozostawia niektóre pytania bez odpowiedzi, bo prawdziwa, przynosząca wiele satysfakcji nauka zaczyna się tam,
gdzie Czytelnik podejmuje trud samodzielnego uzupełniania wiadomości. To
idealne kompendium dla amatora, instruktora, nauczyciela. Dla czytelnika
w młodym wieku poszukującego pomysłów, wyzwań i dorosłego pedagoga
poszukującego inspiracji.
Każda książek z cyklu jest bogato ilustrowana materiałami graficznymi
i zdjęciami. Każdy poruszony temat zawiera wyczerpujący, praktyczny opis
zjawiska, doświadczenia, przyrządu czy aktywności. Autorzy nie stronią od
wejścia na poziom wyższy, niż tylko popularne ujęcie tematu. To zamierzona
prowokacja intelektualna. Pogłębione ujęcie pozwala poczuć smak eksperymentu, doświadczyć radości poznawania i odkrywania różnorodności świata oraz
stojącej wobec niego – twórczej wyobraźni.
Laboratorium w szufladzie.
Fizyka
Głównym celem publikacji
jest zainteresowanie czytelnika
szeroko pojętą fizyką doświadczalną. Nie jest to jednak podręcznik do fizyki, a zbiór przepisów na samodzielne wykonanie kilkudziesięciu doświadczeń
i projektów fizycznych. Przepisy te charakteryzują się jedną ważną, wcale nie
tak oczywistą cechą: wszystkie zostały wykonane przez autorów. Dzięki temu
są one wykonalne, a uzyskane efekty są zgodne z opisami.
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