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prof, dr hab. Kazimierz Urbanik otwarù PIERWSZĄ Jesienną Szkoùę. 

Powiedziaù wówczas, że wspóùdziaùanie i integracja różnych dyscyplin nauko-

wy eh oraz jedność nauk teoretycznych z zastosowaniem przenosi się z Uniwer

sytetu Wrocùawskiego, gdzie jest od lat tradycją, na Szkoùę. Tu utylitarne 

traktowanie nauki przejawia się w poszukiwaniu metodyki optymalnej. 

— Zainteresowani metodyką nauczania powinni śledzić bieg 
zjawisk spoùecznych i rozumieć rozwój osobowości czùowieka. 

— powiedziaù prof. K. Urbanik. 

„Życzę wszystkich uczestni
kom, żeby za kilka lat mówiono 
o naszym spotkaniu — pierwsza 
tradycyjna Szkoùa poświęcona 
problemom dydaktyki fizyki. In
nymi sùowy, mam nadzieję, ze ta
kie spotkania będą kontynuowane 
ku pożytkowi nauki i nauczania \ 

Amen czyli niech się stanie! 
i AD MULTOS ANNOS 

życzy 
REDAKCJA 



Oficjalne otwarcie X Jesiennej Szkoùy 
Problemów Dydaktyki Fizyki w Boro-
wicach dokonaù 21.10.1992 r. o godz. 
10.30 — dr Stanisùaw Jakubowicz. 

Przykre zdarzenie przytrafiùo się Mać
kowi Sójce z Gorzowa Wlkp. w drodze 
do Borowic. Przed Gryfowem zostaù 
nad ranem w przedziale pierwszej klasy 
napadnięty, pobity i ograbiony przez 
czterech oprychów, którzy zbiegli. 

* 

Wczoraj byùo Urszuli. Wypatrzyliśmy 
dwie i zùożyliśmy im życzenia. KTOŚ 
obchodziù urodziny i przez przypadek 
się o tym dowiedzieliśmy. A może by 
tak komputer zaprząc do pamiętania 
o takich osobistych uroczystościach 
podczas trwania Szkoùy? Byùoby jesz
cze sympatyczniej. W tym numerze wy
wiad z solenizantką. 

W sekretariacie gości przyjmowaùy 
dwie piękne damy: Joanna Bereza 
i Urszula Wyderkowska. Pierwsza nie
kiedy zadawaùa się z czarnym kotem. 
A gdyby tak znaleźć się na jego miejscu 
— rozmyślali oczekujący panowie. 

Dla wszystkich niemal uczestników 
Szkoùy pierwsza noc okazaùa się trud
na. Dla tych co podróżowali i zamel
dowali się rano, wprost na zajęcia, jak 
i dla tych, którzy przyjechali wcześniej 
i spędzili je na miejscu w towarzystwie 
często dawno niewidzianych przyja
cióù. 

* 

W czwartek odbędzie się tradycyjna 
SESJA WIECZORNA, na którą Sta
szek Jakubowicz zaprosiù uczestników 
proponując drobną sumę skùadki na 
artykuù, którego nadal w księgowości 
nie chcą rozliczać. 

Pana Klemensa Grzesika - kierow
nika Ośrodka Woùczyn przepraszamy 
za znieksztaùcenie jego nazwiska. 

Obyczajem Szkoùy są zmiany progra
mu. Organizatorzy zadbali, by w tym 
roku tradycja nie zostaùa zatracona. 
Ktoś zaopatrzony w pierwotny plan 
zajęć mógùby pomyśleć, że trafiù na 
zupeùnie inną konferencję. 

Prof, dr hab. J. Ginter niestety nie 
przybędzie tym razem do Borowic. Ty
tuù jego wykùadu "Jak podleźć, kiedy 
się nie da przeleźć" zostaù zapropono
wany jako motto X Szkoùy. 

Nie wszyscy wiedzą, że nasza redak
cja to jeden czùowiek. Oczywiście wspar
ty od strony technicznej komputerami, 
a od strony psychicznej — wspóùpraco
wnikami, ale wùaściwie — jest sam. 

Pan RW, który tworzy nasz biuletyn 
i wie wszystko o Szkole (choć nie ma 
zielonego pojęcia o komputerach i pew
nie o fizyce też) robi wszystko, by biule
tyn byù na odpowiednim poziomie, stara 
się skończyć go na czas i przede wszyst
kim realizuje swoje ambicje. 

Celem tego wszystkiego jest oczywi
ście nadanie INFORAMCJI jej praw
dziwego oblicza. Standard zachodni to 
jeszcze marzenia, ale staramy się, jak 
możemy. My — grupa ze skùadu kom
puterowego. Pracujemy w nienajlep
szych warunkach, opieramy się trochę 
na dotychczasowym doświadczeniu, 
więcej na Panu Romku. 

Nasze marzenia są może zbyt wygó
rowane, być może porywamy się z przy
sùowiową ,,motyką na sùońce", ale ob
sùuga takiej wielkiej imprezy to po pro
stu nasz debiut... 

Regina 



Oferowany pakiet programów edu
kacyjnych z zakresu matematyki i fizyki 
szkoùy podstawowej i średniej zawiera: 
a) 19 programów z matematyki szkoùy 

podstawowej z TESTEM, 
b) 15 programów z matematyki szkoùy 

podstawowej bez TESTU, 
c) 23 programy z fizyki szkoùy podsta

wowej, 

d) 18 programów z technik rachunko
wych fizyki (rozszerzające program 
matematyki ze szkoùy średniej), 

e) 66 programów z fizyki szkoùy średniej. 
Programy z zakresu szkoùy podsta

wowej są zawarte w zestawach 1-14, 
a z zakresu szkoùy średniej w zestawach 
20-40. Każdy zestaw to jedna dyskietka. 
Dyskietka ta jest opakowana w oryginal
ne pudeùko firmowe. Pudeùko to zawiera 
również instrukcję obsùugi dyskietki 
wraz z kuponem premiowym oraz opis 
zestawu, w którym należy szukać hasùa 
do otwarcia programu. Każda dyskietka 
ma czoùówkę o ciekawej grafice oraz 
podkùad muzyczny, dostępny jednak tyl
ko dla posiadaczy komputerów z dodat
kową pamięcią 1 MB. 

W trakcie przerabiania tematów fizy
cznych zakùada się, że uczeń zna z lekcji 
szkolnych lub publikacji książkowych 
interpretację omawianych zjawisk fizycz
nych i potrafi dokonać analizy zjawisk 
występujących w rozwiązywanych zada
niach. Nie przeprowadzano również do
wodów twierdzeń matematycznych. Sku
piono się wyùącznie na przerobieniu od
powiedniej liczby specjalnie dobranych 
przykùadów — czyli tego, na co zwykle 
w szkole na lekcji nie ma czasu, a co 
uczniowi sprawia najwięcej kùopotów. 
Po przerobieniu kolejnych programów 
— uczeń powinien samodzielnie wyko
nać odpowiednią liczbę zadań podob
nych — posùugując się ogólnie dostęp
nymi zbiorami zadań. 

KOLEJNOŚĆ PRACY 
Z PROGRAMAMI 

1. Uczeń powinien dobrze liczyć na 
liczbach caùkowitych i uùamkowych, oraz 
umieć dokonywać obliczeń procento
wych to umożliwia pierwsza seria 
programów z zakresu matematyki szkoùy 
podstawowej. 

2. Druga seria programów z mate
matyki szkoùy podstawowej: 
a) rozwiązywanie równań algebraicz

nych I stopnia i zadań z treścią, 
b) rozwiązywanie nierówności I stopnia 

i zadań z treścią, 
c) rozwiązywanie ukùadów równań alge

braicznych I stopnia, 
d) przeksztaùcenia algebraiczne, 

e) zastosowanie twierdzenia PITAGO
RASA I TALESA oraz funkcji trygo
nometrycznych do planimetrii i ste-
reometrii, 

0 podstawowe konstrukcje geometrycz
ne i wykresy funkcji, 

pozwala dobrze opanować tzw. Podsta
wowe Techniki Rachunkowe Fizyki 
— niezbędne do skutecznego korzysta
nia z programów do nauczania fizyki 
w szkole średniej. Dobrymi programami 
do sprawdzenia tych umiejętności są dwa 
programy zawarte w zestawie 20. 

3. Programy z zakresu fizyki szkoùy 
podstawowej mogą być dobrym przygo
towaniem do opanowania odpowiednich 
tematów w szkole średniej — nie powi
nien ich lekceważyć nawet dobry uczeń 
szkoùy średniej. 

4. Szczególne uwagi kierujemy do 
uczniów szkoùy średniej. Tutaj podziaù 
na klasy jest zupeùnie umowny z uwagi 
na wielość programów fizyki w różnych 
szkoùach średnich i profilach klas. Pro
ponowany podziaù na klasy dotyczy po
przednich (sprzed roku 1987) progra
mów nauczania w liceum ogólnoksztaù
cącym lub obecnego programu naucza
nia fizyki w technikum. Natomiast za
kres materiaùu nauczania znacznie te ra
my przekracza i w związku z tym konie
czne jest przerobienie 

— na początku ki. I co najmniej cz. 
1 i 2 RACHUNKU WEKTOROWEGO 
(Zestaw 26), 

— przed rozpoczęciem ki. II — RA
CHUNKU RÓŻNICZKOWEGO I CA
ÙKOWEGO (Zestaw 35), 

— przed rozpoczęciem PRĄDU STA
ÙEGO - WYZNACZNIKI I ROZWIĄ
ZYWANIE U KÙADÓW ALGEBRAICZ
NYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH (Ze
staw 36), 

— przed rozpoczęciem kl III — RÓ
WNANIA RÓŻNICZKOWE I LICZBY 
ZESPOLONE (Zestaw 37 i 36), a także 
cz. 3 i 4 RACHUNKU WEKTOROWE
GO (ZESTAW 26) — o ile nic przerobio
no tego przy okazji fizyki ki. I. 

UWAGI O PRACY 
Z PROGRAMAMI 

Wszystkie programy wymagają od 
użytkownika zaùożenia dwóch zeszytów: 
jeden — roboczy, do zapisywania treści 
zadań, poleceń do wykonania, dokony
wania obliczeń i rysunków, drugi — czy-
stopis, w którym uczeń opracowuje osta
teczną wersję — typowej notatki z wy
kùadu czy ćwiczeń akademickich. W ze
szycie I wyrażenia algebraiczne użytkow
nik podaje w zapisie informatycznym 
(gdyż w omawianych programach stosu

je się zapis informatyczny i tak wùaśnie 
wprowadza się odpowiedzi konstruowa
ne do komputera). 

Podane w punkcie a) programy z TE
STEM w swojej pierwszej części przeka
zują reguùy, wedùug których oblicza się 
określone dziaùania oraz szczegóùowo 
pomagają użytkownikowi w rozwiązaniu 
4 — 6 przykùadów. Wymagane odpowie
dzi uczeń wprowadza z klawiatury (po 
uprzednim policzeniu tego w I zeszycie). 
W drugiej części uczeń rozwiązuje TEST, 
gdzie wprowadza odpowiedzi końcowe 
(również po uprzednim policzeniu w ze
szycie). Poprawne i bùędne odpowiedzi są 
odpowiednio punktowane. Dopiero po 
uzyskaniu odpowiednio dużej liczby 
punktów TEST zostaje zaliczony. 

W pozostaùych programach uczących 
nie ma TESTU. Uczenie polega na roz
wiązaniu odpowiedniej liczby specjalnie 
wybranych przykùadów. W zależności od 
przygotowania użytkownika program 
daje mniej lub więcej samodzielności 
w rozwiązywaniu problemów. W żad
nym wypadku użytkownik nic powinien 
pracować bez zeszytu ze szczegóùowymi 
notatkami Powinien porównywać efekty 
wùasnej pracy z ewentualnymi odpowie
dziami proponowanymi przez program, 
a nie odgadywać odpowiedzi Tam, gdzie 
program wymaga odpowiedzi z wyboru 
— podajemy ją naciskając odpowiedni 
klawisz. Natomiast tam, gdzie program 
wymaga odpowiedzi konstruowanej, na
leży wprowadzić odpowiedź z klawiatury 
w zapisie informatycznym. Odpowiedź ta 
musi być możliwie najlepiej uporządko
wana, bez spacji i koniecznie musi wy
stąpić maùa lub duża litera, w zależności 
od tego, jaka litera jest użyta w pro
gramie. 

Programy Konstrukcje geometryczne 
i Wykresy funkcji są programami czysto 
opisowymi, bez pytań i problemów do 
rozwiązania przez ucznia. 

POWODZENIA!!! 

mgr Ryszard Koùodziej 
ZAKÙAD HANDLOWO-USÙUGOWY 

MIKROZET-ZETO WROCÙAW 
ul. Ofiar Oświęcimskich 17 

50-069 WROCÙAW 

Uprzejmie informujemy, że w czwar
tek, w sali kominkowej, o g. 20.00 od
będzie się pokaz tych programów. Chęt
nych zapraszamy. 



W kuluarach spotkaùem dr Bogusùawa 
Mola z Poznania, zaùożyciela i prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Dydaktyków 
Fizyki. 

REDAKCJA: 
W bieżącym roku powoùane zostaùo 
Stowarzyszenie, którego jest Pan inic
jatorem i prezesem. Na ile wyszùo ono 
poza Poznańskie, gdzie stowarzyszenie 
powstaùo? 

BOGUSÙAW MÓL: 
Jesteśmy w fazie informowania środo
wisk dydaktyków fizyki w wyższych 
uczelniach, WOM-ach, ale przede wszy
stkim czynnych nauczycieli. Bardzo 
nam zależy na wywoùaniu zainteresowa
nia i zapotrzebowania na wspólne dzia
ùania „od doùu". Oni najlepiej wiedzą 
czego im potrzeba i chcemy w te gùosy 
pilnie się wsùuchiwać. 

REDAKCJA: 
Czy mógùby Pan podać konkretny przy
kùad takich dziaùań? 

BOGUSÙAW MÓL: 
Tak, ogùosiliśmy konkurs na ekspery
mentalne zadania kontrolne z fizyki 
i drugi konkurs na opracowania metody
czne ukazujące fizykę w innych dyscyp
linach np. w technice czy wiedzy o środo
wisku, bo tego zupeùnie nie ma. Fizyka 
często bywa dyscypliną caùkowicie wyizo
lowaną z życia, z którym dzieciaki mają 
do czynienia poza szkolą. 

REDAKCJA: 
Na ile to co dzieje się w Szkole wiąże się 
z dziaùalnością Stowarzyszenia? 

BOGUSÙAW MÓL: 
„Szkoùa" poszùa wyraźnie w kierunku 
zastosowania komputera w dydaktyce fi
zyki. My pracujemy na pùaszczyźnie zna
cznie bardziej podstawowej. Mam na
dzieję otrzymać od organizatorów do 
dyspozycji jakiś czas, który chcę wyko
rzystać na zaprezentowanie idei Stowa
rzyszenia wszystkim uczestnikom Szkoùy. 

REDAKCJA: 
Dziękuję za rozmowę. rw 

Informujemy uprzejmie, że w poùo
wie br. powoùane zostaùo w Poznaniu 
Polskie Stowarzyszenie Dydaktyków 
Fizyki. Podstawowym celem jego dzia
ùalności jest konsolidacja środowiska 
nauczycieli fizyki i dydaktyków oraz 
niesienie jak najszerzej rozumianej po
mocy nauczycielom fizyki w ich co
dziennej pracy w obecnej i przyszùej 
sytuacji oświatowej. 

Wszystkich nauczycieli fizyki i dy
daktyków, którym leży na sercu jakość 
nauczania fizyki, jak również dobro 
ucznia i jego wùaściwe przygotowanie 
przyrodnicze, zapraszamy serdecznie 
do wspóùpracy. 

Dokùadne informacje o pracach 
Stowarzyszenia uzyskać można pod 
adresem: 

Polskie Stowarzyszenie 
Dydaktyków Fizyki z siedzibą przy 

Instytucie Fizyki UAM 
60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 6 

teù. 69-91-81 w. 287 

Każda Szkoùa miaùa swój temat 
wiodący. W tym roku jest to kom
puterowe wspomaganie nauczania fi
zyki. Zawsze jednak — niezależnie od 
tego gùównego mitu — organizatorzy 
dbali, by znalazù się wykùad z nowej 
fizyki lub z fizyki klasycznej (podręcz
nikowej) sprawiający trudności dydak
tykom. 

Tym punktem programu ekstra 
uczącym wszystkich uczestników Szko
ùy, będzie wykùad prof, dr hab. W. 
Świątkowskiego „Przejście fal przez 
barierę potencjaùu". Przy okazji tego 
wystąpienia autor ukazuje wùasną filo
zofię wykorzystania komputera w dy
daktyce fizyki. 

REDAKCJA: 
Najmilsza Urszulo, Solenizantko prze
świetna! Spotykaùem Cię kilkakrotnie na 
kursach w Ośrodku Szkolenia Informa
tycznego w Jeleniej Górze. Teraz tutaj 
Cię spotykam. Z ogromną estymą patrzę 
na Twój pociąg do wiedzy. 

URSZULA ILCZUK: 
W marcu, kiedy organizowaliście pierw
szy kurs zainteresowaùam się kompute
rem. Po poznaniu zasad, tak mi się to 
spodobaùo, że zapisaùam się na 
QUATTRO, a potem na ON-LINE. Ale 
jednak przede wszystkim lubię atmosferę 
jaką stwarza Wasz Ośrodek w Jeleniej 
Górze. 

REDAKCJA: 
Czy na Szkole jesteś po raz pierwszy? 

URSZULA ILCZUK: 
Nie, byùam już w Bolesùawowie cztery 
lata temu. 

REDAKCJA: 
Jaką masz pracownię komputerową 
w swojej szkole? 

URSZULA ILCZUK: 
Będziesz zaskoczony, ale IBM-y mam 
dopiero od września i ta moja intensywna 
nauka byùa pewnego rodzaju inwestycją. 
Do JUNIORÓW coś nie miaùam serca 
i nie interesowaùam się nimi. Dostaùam 
w prezencie „Szpaka" i teraz muszę go 
zagospodarować. Stąd moja gorliwość. 

REDAKCJA: 
W dniu Twojego święta jesteś z dala od 
rodziny, najbliższych. Jak się czujesz? 

URSZULA ILCZUK: 
Zdarza się to po raz pierwszy w życiu. 
Mąż i dorastający syn, gdy mnie wczoraj 
żegnali na dworcu, nie ukrywali swego 
niezadowolenia. 

REDAKCJA: 
Życzę Ci w imieniu caùej redakcji, żebyś 
się bardzo dobrze czuùa przez caùy czas 
pobytu w Borowicach. A jeśli chodzi 
0 wùasne ksztaùcenie — to tak trzymaj! 
1 dziękuję Ci za wywiad. rw 


