
Przygoda z fizykPrzygoda z fizykąą

Nowe moNowe moŜŜliwoliwośści nauczania przedmiotci nauczania przedmiotóów w 
przyrodniczychprzyrodniczych

Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
Zakład Dydaktyki Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toru ń



Przygoda z fizykPrzygoda z fizykąą

Nowe moNowe moŜŜliwoliwośści nauczania przedmiotci nauczania przedmiotóów w 
przyrodniczychprzyrodniczych

- promocja nauk matematyczno - przyrodniczych w regionie, 
- zainicjowanie nowego wizerunku szkoły dbającej o podmiotowość kaŜdego ucznia
- wyłonienie najbardziej trafnych kierunków pracy z uczniem zdolnym



Fizyka:Fizyka:

•• nudnanudna

•• bo trudnabo trudna

= rodzaj obowi= rodzaj obowiąązkowego zkowego 
(i raczej bezu(i raczej bezuŜŜytecznego) ytecznego) ććwiczeniawiczenia umysumysłłowegoowego



ObowiObowiąązkowe zkowe ććwiczeniewiczenie??
Obliczyć dipolowy moment magnetyczny µµµµ przewodnika 
pokazanego na rysunku, 
w którym p łynie sta ły pr ąd i w zaznaczonym kierunku. 



Fizyka, czy metaFizyka, czy meta--fizyka?fizyka?

- Co to jest Mechanika? Pani, która pracuje w myjni samochodowej?
A Termodynamika? Rodzaj kulturystyki, tylko Ŝe na ciepło?

- Są to działy Fizyki! Mechanika to nauka o ruchu, termodynamika to nauka o cieple. 
- A co to Fizyka?
- Fizyka, to według takiego staroŜytnego myśliciela, Arystotelesa, nauka o Naturze,

czyli o tym co się da dotknąć. 
- Czyli Fizykę da się dotknąć?
- Oczywiście! A wszystko czego nie da się dotknąć, nazywał Arystoteles

poza-naturą, czyli meta-fizyką. 
- Mogę się pobawić?
- Jak najbardziej, na pewno coś odkryjesz!
Zapraszamy do zabawy, wszystkim, co się da dotknąć, czyli Fizyką.
Dotknąć, przynajmniej wirtualnie, czyli na ekranie komputera.
(A czego nie da się dotknąć pozostawmy metafizykom.)

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/mech/mech-pla.html
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/termo/termo-pla.html


wszystko, czego da się dotknąć

Dni Otwarte,
Universita’ di Trento
Trydent, 19.02.2006



wszystko, czego da się dotknąć

„Samochód na wod ę”
Bałtycki Festiwal Nauki
Słupsk, 25.05.2006



wszystko, czego da się dotknąć

Dni Nauki,
Universita’ di Udine
Udine, 25.03.2005



wszystko, czego da się dotknąć

Dni Nauki,
Universita’ di Udine
Udine, 25.03.2005

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/9.mov


wszystko, czego da się dotknąć

Dni Otwarte,
Ecole Centrale
ParyŜ, 08.12.2005



wszystko, czego da się dotknąć

„W czasie deszczu 
dzieci si ę nudz ą”
Sopot Molo 02-31.08.2004



wszystko, czego się da dotknąć

Z górki na pazurki,
Festiwal Nauki i Sztuki
Toruń, 18.04.2007



wszystko, czego da się dotknąć

Z górki na pazurki,
Festiwal Nauki i Sztuki
Toruń, 18.04.2007



„„Z gZ góórki na pazurkirki na pazurki””

czyli jak energia potencjalna zamienia się na energię kinetyczną

i jak się przy tym można dobrze bawić

"Fizyka zeszła z nieba na ziemi ę po równi pochyłej Galileusza"
E. M. Rogers, Fizyka dla dociekliwych
Ma questa general cognizione è di niun profitto, quando non si sappia secondo quale proporzione sia fatto questo accrescimento di velocità, conclusione stata 
sino ai tempi nostri ignorata a tutti i filosofi, e primieramente ritrovata e dimostrata dall’Accademico, nostro comun amico: il quale, in alcuni suoi scritti non ancora 
pubblicati, ma in confidenza mostrati a me e ad alcuni altri amici suoi, dimostra come l’accelerazione del moto retto de i gravi si fa secondo i numeri impari ab 
unitate, cioè che segnati quali e quanti si voglino tempi eguali, se nel primo tempo, partendosi il mobile dalla quiete averà passato un tale spazio, come per 
esempio, un canna, nel secondo tempo passerà tre canne, nel terzo cinque, nel quarto sette, e così conseguentemente secondo i succedenti numeri caffi, che in 
somma è l’istesso che il dire che gli spazii passati dal mobile, partendosi dalla quiete, hanno tra di loro proporzione duplicata di quella che hanno i tempi ne’ quali i 
tali spazii son misurati, o vogliam dire che gli spazii passati son tra di loro come i quadrati de’ tempi. 

Ale to stwierdzenie ogólne nie ma Ŝadnej wartości, jeśli nie wiadomo w jakich proporcjach 
rośnie prędkość, wniosek nieznany aŜ do naszych czasów dla wszystkich filozofów, a 
odkryty jako pierwszy i wykazany przez Akademika, naszego wspólnego przyjaciela: który 
w niektórych swoich rękopisach, jeszcze niepublikowanych a pokazanych w zaufaniu mnie 
i niektórym swoim przyjaciołom wykazuje, jak przyspieszenie ruchu prostoliniowego 
spadających ciał odbywa się w porządku kolejnych liczb nieparzystych, to znaczy 
zaznaczywszy jakie i ile równych czasów chcemy, jeśli w pierwszym czasie, ruszając ze 
stanu spoczynku, przybędzie określony odcinek, na przykład jedną długość lufy, w drugim 
czasie trzy lufy, w trzecim pięć, w czwartym siedem, i tak sukcesywnie w porządku 
kolejnych liczb nieparzystych, co w sumie jest tym samym, co powiedzieć, Ŝe odcinki 
przebyte przez ciało, ruszając ze spoczynku, mają się do siebie w proporcji podwójnej w 
stosunku do czasów w jakich te odcinki są mierzone, lub moŜemy powiedzieć Ŝe odcinki 
przebyte mają się do siebie jak kwadraty czasów.



„„Z gZ góórki na pazurkirki na pazurki””

Z górki czy pod górkę? Z górki na pazurki, jak najszybciej

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/15.mpg
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/15a.mpg


Zabawa, Zabawa, 
czy nauka?czy nauka?

Kaczka, z mokrą głową, pochylając się nad szklanką usiłuje napić się wody. 
Wystarczy, Ŝe dotknie rogu szklanki i wraca do pionu, aby za chwilę znowu się
pochylić. 

Czerwony kapelusik to tylko przykrywka, dla jednego z dwóch 
szklanych zbiorniczków połączonych rurką (czyli szyjką ptaka). W 
środku znajduje się łatwo parująca ciecz. Poziom cieczy w rurce powoli 
się podnosi, aŜ ptak się przechyli - wówczas ciecz spływa z powrotem 
do dolnego zbiornika. 

•Przyczyną takiego ruchu kaczki jest róŜnica ciśnień w górnej i dolne bańce - podczas parowania wody 
z mokrego kapelusika obniŜa się jego temperatura a w efekcie i ciśnienie w górnej bańce. RóŜnica 
ciśnień "zasysa" ciecz z dolnego zbiorniczka, podnosząc środek cięŜkości ptaka, aŜ do jego 
przechylenia się. W przechyle ciśnienia się wyrównują i ciecz spływa z powrotem. Takie małe 
perpetuum mobile.

Kaczka b ędzie porusza ć się szybciej, kiedy głow ę zamoczy w alkoholu. 
Od alkoholu głowa si ę kiwa... 

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/16.mpg


WiWięęcejcej……
•Przebieg procesów zachodzących w kaczce (na kaczce) 
na moŜna przedstawić kolejno: 
•1) Równolegle z parowaniem wody obniŜa się
temperatura T1 i co za tym idzie ciśnienie p1 w górnej 
bańce kaczki.

2) W efekcie wyrównania ciśnień między górną i dolną bańką podnosi się ciecz 
znajdująca się dotychczas w dolnej bańce (rysunek 1). Wraz ze wzrostem cieczy 
przesuwa się do góry środek cięŜkości kaczki tak, Ŝe dopóki znajduje się poniŜej 
punktu podparcia, kaczka pochyla się równomiernie ze wzrostem cieczy.



Czego chcemy Czego chcemy nauczycnauczyc??

- zrozumienia podstaw zjawiska:

• Parowanie obni Ŝa temperatur ę (unosi ciepło)!

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/termo/psychometr-pl.html
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/termo/termometr-pl.html


„„W tym szaleW tym szaleńństwie jeststwie jest metodametoda””

redukcja treredukcja treśści do minimum,ci do minimum,

ale minimum istotnego,ale minimum istotnego,

tak, aby pozostawitak, aby pozostawićć wiedzwiedzęę trwatrwałąłą

o znaczeniu praktycznymo znaczeniu praktycznym

i pozostawii pozostawićć nawyk nawyk kojarzenia trekojarzenia tre śści, ci, 
czyli twczyli twóórczego myrczego myśślenialenia



„„KroczKrocząące zwierzakice zwierzaki”” (1)(1)



„„KroczKrocząące zwierzakice zwierzaki”” (2)(2)



„„KroczKrocząące zwierzakice zwierzaki”” (3)(3)

Z górki na pazurki, ale krokami

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/22.mpg


DoDośświadczenia wiadczenia „„onon--lineline””

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/23.avi
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/pasco10/pasco10_file/v3_document.htm


DoDośświadczenia wiadczenia „„onon--lineline””

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/24.mov


DoDośświadczenia wiadczenia „„onon--lineline””

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/25.avi


DoDośświadczenia sterowane wiadczenia sterowane 
komputerowokomputerowo

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/26.mov


DoDośświadczenia sterowane wiadczenia sterowane 
komputerowokomputerowo

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wloclawek2008/27.mov


ale i fizycy siale i fizycy sięę kiedykiedyśś znudzznudząą……

„Na ścieŜce fizyki współczesnej”
Zjazd PTF,
Gdańsk, 17.09.2003



Nauka jest zabawNauka jest zabawąą



Jak przyrzJak przyrząądzadzaćć sasałłatatęę??
Why oil?
How to dress a salat?
Poles would do it with sauer-cream, Italians with oil and vinegar,
French and Americans with a special, mayonnaise-like dressing.
What do these dressings have in common? A fat!
A fat to a vegetarian course?
Impossible!

Production of heavy organic molecules, “wound” compounds, after cutting salad and its inhibition by adding oil.
LEBENSMITTELFORSCHUNG MITTELS PTR-MS

D. Mayr, E. Boscaini, C. Lindinger, W. Lindinger, T. Märk



Jak siJak sięę Pani czuje, Pani OrchideoPani czuje, Pani Orchideo??

Never put bananas into the same basket with apples!

It has been known for a long time, that the presence 
of a box of apples makes ripen a whole hanger 
of bananas. It was not known why.



Jak wyglJak wygląąda kwark?da kwark?

= elektron

= atom

= kwark



Nauka jest zabawNauka jest zabawąą

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl

http://modern.fizyka.umk.pl

karwasz@fizyka.umk.pl

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/
http://modern.fizyka.umk.pl/
mailto:karwasz@fizyka.umk.pl


Pomoce dla nauczyciela (1)Pomoce dla nauczyciela (1)

- wystawy “zabawek”

Festiwal Nauki, Warszawa, 18-25 września 1998 r.



Pomoce dla nauczyciela (2)Pomoce dla nauczyciela (2)

- wystawy

- wypoŜyczalnie “zabawek”



Pomoce dla nauczyciela (3)Pomoce dla nauczyciela (3)

- wystawy 

- wypoŜyczalnie pomocy

- kursy dokształcające 



Pomoce dla nauczyciela (4)Pomoce dla nauczyciela (4)

- laboratoria środowiskowe

- wystawy 

- wypoŜyczalnie pomocy

- kursy dokształcające

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/owyst/art02.html


Pomoce dla nauczyciela (4)Pomoce dla nauczyciela (4)

- laboratoria środowiskowe

- ścieŜki dydaktyczne 

- wystawy 

- wypoŜyczalnie pomocy

- kursy dokształcające

http://mosem.fizyka.umk.pl/pliki/Spis_doswiadczen.pdf


Pomoce dla nauczyciela (6)Pomoce dla nauczyciela (6)

- wystawy  

- wypoŜyczalnie

- multimedia

- laboratoria środowiskowe

- ścieŜki dydaktyczne

- podręczniki multimedialne



http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Witelo.html

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Witelo.html

