Spis treści
Fizyka wczoraj, dziś, jutro

Drodzy Czytelnicy!

M

am zaszczyt oddać Państwu kolejny numer
„Fizyki w Szkole”. Przekazuję go w szczególnym miesiącu, jakim jest październik. Jest to
miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki. Rozpoczęcie roku akademickiego stawia nauczycieli akademickich przed ważnymi pytaniami. Po pierwsze czego
uczyć, po drugie, z czego uczyć po trzecie jak uczyć?
Te pytania są szczególnie ostrzejsze w przypadku nauczycieli akademickich niż nauczycieli szkół średnich
i podstawowych. Po pierwsze w ich przypadku nie istnieje ustalona odgórnie podstawa programowa. Odbiorcą
treści fizycznych mogą być studenci Wydziałów Fizyki
lub FTiMS (Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), w tym przypadku nauczanie fizyki jest stosunkowo
autonomiczne. Nikt nie wywiera nacisku na wykładowcę, jakie treści mają być przekazywane.
Drugą grupą studentów są słuchacze innych wydziałów, którzy przychodzą na laboratoria, lub wykłady z fizyki w pewnym sensie gościnnie. W tym przypadku wykładowcy są poddawani pewnego rodzaju presji. Często
kierownictwo wydziałów macierzystych traktuje konieczność wysyłania studentów na zajęcia fizyki jako pewnego
rodzaju zło, na które nie za bardzo można coś poradzić.
W tym drugim przypadku bardzo wskazane jest
uświadomienie szeroko rozumianej drugiej stronie procesu dydaktycznego, że większość zagadnień fizyki jest
w pewien sposób łączona. Używając modnego obecnie
terminu, można powiedzieć, że fizyka jest nauką interdyscyplinarną, gdzie metody fizyczne znajdują zastosowania do rozwiązywania zagadnień z innych dziedzin.
Przykładem takiego podejścia jest artykuł Katarzyny
Wyborskiej i Grzegorza Karwasza „Alternatywa: Fizyka
interdyscyplinarna”, gdzie autorzy opisują zastosowanie
promieniowania synchrotronowego (fizyka) do badań
nad wirusem Covida (medycyna).
Również interdyscyplinarny charakter ma artykuł Józefa Gintera poświęcony promieniowaniu Rentgena, bo
chociaż promieniowanie Rentgena to zjawisko fizyczne
wynikające z bombardowania metalu elektronami, to
znajduje ono wiele zastosowań nie tylko w medycynie,
ale też np. w badaniach z dziedziny historii sztuki.
Czego jeszcze uczeń/student może się nauczyć na zajęciach z fizyki? Otóż może się on nauczyć pracy metodą
projektu. Temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł pani
Arlety Biegańskiej, gdzie autorka udowadnia, że metodę tą można wprowadzić już w szkole podstawowej.
Nie mniej ważne jest to, że w trakcie pomiarów fizycznych uczeń ma możliwość zapoznać się z rachunkiem
błędu. Jest to temat niezbędny w każdym zawodzie
inżynierskim i niezwykle trudny nawet dla profesjonalistów. Często niedoszacowanie błędu prowadzi do
spektakularnych katastrof np. zawalenia się budynków.
To ostatnie stwierdzenie nie było byt optymistyczne, ale
głęboko wierzę, że lektura bieżącego numeru „Fizyki
w Szkole” będzie zarówno interesująca, jak i pożyteczna.
Z poważaniem
W imieniu redakcji
Zbigniew Wiśniewski
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Alternatywa: fizyka interdyscyplinarna
 Katarzyna Wyborska, Grzegorz Karwasz

Aby obronić znaczenie (czy nawet istnienie)
fizyki jako przedmiotu szkolnego, należy
zmienić treści i sposoby nauczania: odejść od
aksjomatycznego wykładu „praw” i „zasad”,
na rzecz nauczania interdyscyplinarnego, pokazującego użyteczność fizyki we współczesnym świecie.
Przenikliwość Roentgena  Józef Ginter

Pierwszą w historii nagrodę Nobla z fizyki
otrzymał Wilhelm Roentgen za odkrycie promieniowania X.
Przekaz medialny w nauczaniu
i popularyzacji fizyki  Edward Rydygier

Twórcy reformy systemu edukacji założyli, że społeczeństwo będzie pozyskiwać wiedzę naukową ze źródeł pozaszkolnych, takich jak muzea nauki, pikniki i festyny naukowe oraz źródła medialne, jak prasa, telewizja
i Internet. Niestety, nie przewidziano zmian kulturowych w społecznym
odbiorze nauki…
Nagroda Nobla z fizyki 2022
Żywoty fizyków. William Sturgeon (1783-1850)  Tadeusz Wibig

Z naszych lekcji
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Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs „Bajki Lema”
 Ewa Trybalska
Efekt Mojżesza i bąbelki w polu magnetycznym  Stanisław Bednarek

Nazwy niektórych zjawisk i praw fizyki mają związek z wydarzeniami,
które zaistniały w czasach starożytnych lub z żyjącymi wtedy uczonymi.
Jedynym z takich interesujących i prawie zupełnie nieznanych zjawisk jest
efekt Mojżesza.
O pomiarach fizycznych i niepewności pomiarowej.
(Uwagi metodyczne)  Waldemar Reńda
Wyznaczanie ogniskowej zwierciadła kulistego wklęsłego
na podstawie jego geometrycznych wymiarów  Czesław Surowiec
Doświadczenia fizyczne w praktyce szkolnej.
(Miniatura dydaktyczna)  Waldemar Reńda

Psychologia zapamiętywania wskazuje na to,
że im więcej zmysłów bierze udział w procesie poznawczym, tym skuteczniejsze jest zapamiętywanie treści nauczania. A to właśnie
doświadczenia fizyczne najbardziej angażują
wzrok, słuch, dotyk i mowę oraz zmuszają do
działania.
Technika Feynmana w edukacji fizycznej, czyli od wyjaśnienia
do zrozumienia  Kazimierz Mikulski

Istnieje potrzeba, a wręcz konieczność, nabycia umiejętności uczenia się.
To ważne, gdy nie tylko wskazane jest nauczyć się, ale przede wszystkim
by realizować zainteresowania w poznawaniu świata, także tego opisanego
przez fizykę.
Projekt edukacyjny w szkole podstawowej  Arleta Biegańska

Astronomia dla każdego
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Astronomiczna rachuba czasu – cz. 2  Marcin Wesołowski

Przykładowe zadania rachunkowe wraz z ich rozwiązaniami, które dotyczą
rachuby czasu
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