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M

am niesamowitą przyjemność
zaprosić Państwa do lektury
drugiego już w tym roku numeru „Fizyki w Szkole”. Człowiek jest
zwierzęciem dominującym na naszej
planecie. Dzięki swojej liczności, jak
i wiedzy, potrafi on w sposób odczuwalny modyfikować warunki życia. Powszechnie jest wiadomo, że człowiek
potrafi zmienić warunki klimatyczne
panujące na Ziemi. Tej tematyce było
poświęconych już wiele artykułów
na łamach „Fizyki w Szkole”. Przypomnijmy tu serie artykułów autorstwa
prof. Markowicza z Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednakże człowiek to też wielki górnik i wielki budowniczy. Obie te działalności związane są z przemieszczaniem mas, a zmiany rozkładu mas skutkują zmianami rozkładu pola grawitacyjnego, a te z kolei mogą mieć pewien
wpływ na ruch Ziemi jako takiej. Tym
zagadnieniom poświęcony jest artykuł
„Anomalie pola grawitacyjnego Ziemi
powodowane przez człowieka” autorstwa Stanisława Bednarka.
Skoro jesteśmy przy tematyce geofizycznej to należy pamiętać, że znaczna
część powierzchni ziemi pokryta jest
cieczą, czyli wodą. My też jesteśmy
w przeważającej części zbudowani
z cieczy. Aby zrozumieć samego siebie
powinniśmy więc poznać właściwości
cieczy. Dlatego zapraszam do lektury
artykułu poświęconego tej tematyce autorstwa Katarzyny Wyborskiej i Grzegorza Karwasza pod tytułem, rzecz jasna – „Ciecze”.
Oczywiście wspomniane dwa artykuły nie wyczerpują puli ciekawych artykułów z tego numeru. Mamy jeszcze
artykuły poświęcone dydaktyce fizyki
oraz artykuły dotyczące zagadnień kosmicznych. Tak więc myślę, że warto
ten numer przeczytać od deski do deski.
Z wyrazami szacunku
Redaktor prowadzący
Zbigniew Wiśniewski

12
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Fizyka wczoraj, dziś, jutro
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Kartka z kalendarza. 220 lat elektrochemii
¢ Zbigniew Wiśniewski

220 lat temu, Alessandro Volta, włoski fizyk i wynalazca, przeprowadził jeden z najważniejszych eksperymentów w dziedzinie elektryczności. Otóż skonstruował on
pierwsze elektrochemiczne źródło prądu stałego.
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Z naszych lekcji
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Warunki i sposoby realizacji programu fizyki w szkole
podstawowej ¢ Arleta Biegańska

W jakim stopniu w szkole przestrzegane są warunki
i sposoby realizacji podstaw programowych?
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Rozwiązywanie zadań na zderzenia ¢ Czesław Surowiec

Astronomia dla każdego
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Oddziaływanie Księżyca na Ziemię - pływy
¢ Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski

Zjawisko pływów stosunkowo długo pozostawało tajemnicą,
pomimo tego, że istniały dość wyraźne wskazówki, że jest
ono związane z oddziaływaniem Księżyca na Ziemię.
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Czy Tytan może być „Planem B”? ¢ Anna Janeczek
Promieniowanie kosmiczne - nieoczekiwane początki
(1912-1937) ¢ Tadeusz Wibig
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