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Streszczenie: Prowadzone przeze mnie zajęci a pozalekcyjne z fizyki są najczęści ej zaj ęciami 
wyrównawczymi , w których uczestni czą osoby chętne. Podczas z nich korzystam z Toruńskiego Poręcznika, 
którego struktura i zawartość zostaną pokrótce omówione. Treść Poręcznika jest na tyle rozbudowana, że 
może być pomocna w przeprowadzaniu zajęć z ucznian1i gitnnazjutn. Dla klasy pierwszej pomocne są 
rozdzi ały dotyczące własności materii - stany skupienia ciał i ich budowa, gęstość materii i jej wyznaczanie. 
Natomiast dla klasy drugiej tematy dotyczące kinematyki i dynamiki. Dla trzecioklasistów materiał ten można 
potraktować, jako repetytorium. Wśród uczniów przychodzących na zaj ęcia przeprowadziłam ankietę 
dotyczącą Poręcznika, której wyniki przedstawi ę w dalszej części. Zostanie także omówiona efektywność 
stosowania Poręcznika na podstawie porównania i analizy wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dwu 
grupach tj. przychodzącej na zaj ęcia pozalekcyjne oraz pozostałych uczniów. 

l. DLACZEGO PRACA Z TORU.ŃSKJA1 
PORĘCZlVIK!EM?- CHARAKTERYSTYKA , 
UCZNIOW I SZKOL Y 

Prowadzone zaj ęci a pozalekcyjne maj ą przede 
wszystkim formę zaj ęć wyrównawczych ze względu 

na specyfikę młodzieży, która uczęszcza do 
Gimnazj um dla Dorosłych w Kali szu. Są to 
uczniowie, u których widoczne są zaniedbania 
środow iskowe lub przec i ętne zdo lności 

intelektualne. Zaniedbania środow i skowe wynikają 

z niskiego poziomu zainteresowania rodziców, 
niedostatków materialnych, braków n1otywacyj no -
emocjonalnych. Najczęści ej podstawą wszystkich 
problemów jest niewydo lność wychowawcza 
rodziców lub rodzica (gdy dzieci pochodzą 

z rozbitych rodzin), którzy nie są w stanie zaspoko ić 
podstawowych potrzeb swoich dzieci - n1aterialnych 
(korzystaj ąc z pomocy instytucji państwowych) oraz 
en1 ocjonalnych (nie potrafią pomóc dziecku i go 
n1otywować ). Dlatego poprzez swoj ą pracę staran1 
s i ę aktyw i zować uczniów, angażować ich w życie 

szkoły i potnagać itn w nauce. 
Gimnazj un1 dla Dorosłych charakteryzuje s i ę dość 

specyficznymi warunkami kształcenia. Jednym z 
nich jest przydzielanie uczniów do semestrów, a nie 
klas (Statut 2008). Uczniowie przez trzy dni 
uczęszczają do szkoły, a przez dwa dni przyuczają 
s i ę do wykonywania zawodu na praktykach. 
Wszyscy uczniowie trafiają do naszej placówki 

. , , . . 
przynaJn1nteJ z rocznym opozntentern w nauce, 

a zaległośc i niestety s i ęgają początkowych klas 
szkoły podstawowej. Po dokonaniu analizy opinii 
z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej n1oich 
uczniów bardzo uzasadnione stało s i ę prowadzenie 
zaj ęć wyrównawczych, ponieważ często pojawiały 

s i ę następuj ące stwierdzenia: zaległośc i 

z maten1atyk i dotyczą: tabliczki mnożenia, działań 

na ułamkach zwykłych i dzies i ętnych ; trudnośc i 

w czytaniu ze zrozumienie1n; a 6o/o uczniów ma 
zdiagnozowaną dys l eksj ę . Dodatkowo u większośc i 

poziom inteli gencj i j est ni ższy niż przec i ętny, ale 
zbyt wysoki by kwalifikowali s i ę do szkoły 

specjalnej. W zaleceniach znajduj ących s i ę 

w opiniach z poradni uczn iów często pojawia s i ę 

konieczność uczestni ctwa w zaj ęciach wyrównaw
czych (Tab. l ). 

T.abela l . Zalecone uczestnictwo w zajęciach wyró\vnawczych 
(Zród lo: opracowa nie v;lasne autora) 

Klasy Zalecone uczestnictwo 

pierwsze 
drugie 
trzecie 

89% uczniów 
97% uczniów 
94o/o uczniów 

Dla zdecydowanej większości uczniów powinny być 
to zaj ęcia wyrównawcze z języka polskiego oraz 
1naten1atyki. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
z fizyki pozwala częściowo realizować zalecenia 
poradni, ponieważ wykorzystanie Poręc:::nika 

umożliwia kształtowanie 1 rozwijanie umiejętnośc i 

czytania ze zrozumieniem, a także przezwyc i ężani e 
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trudnośc i tnatematycznych. Poręcznik jest dostępny 

w szkolnej bibliotece~ a tym samym os iągalny dla 
• l 

uczntow. 
Niestety ze wzg lędów organizacyjnych pracy 

szkoły nie było możliwe systen1atyczne realizowanie 
zaj ęć. Do czynników ograniczaj ących prowadzenie 
zajęć pozalekcyjnych na l eżą: warunki lokalowe 
szkoły, zebranie w tym samy1n czas ie odpowiedni ej 
grupy uczniów (tj. z tymi satnymi trudnościami 

z tego samego seJnestru). Częstotliwość zajęć 

zależała od potrzeb uczniów, które zwiększały s i ę 

przed sprawdzianetn (w chwili zapowiedzenia testu 
tj. około 3 - 4 tygodnie wcześniej) . W ciągu tych 
kilku tygodni grupa chętnych uczniów przychodziła 

na 2 godziny dodatkowych zajęć w tygodniu. 
Podczas ich trwania otnawiane były zagadnienia 
ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie 
zn1iennego oraz zasady dynatniki Newtona. 
Uczniowie zapoznawali s i ę z tekstem wykresami 
i przykłado\vymi zadanian1i zawartymi 
w Poręczniku , które były później szczegółowo 

. , . 
wyjasntane. 

, 

2. TORUNSKI PORECZNIK 
l 

Na polskim rynku wydawniczym spotkać s i ę można 

z różnorodnyn1i podręcznikan1i do nauki fi zyki. 
Zawieraj ą one podstawowe wiadon1ośc i z fizyki na 
różne sposoby w bogatych szatach grafi cznych ale 
czasan1i z drobnyrni brakatn i lub 
niedopowiedzeniatni. Wychodząc na przeciw 
problemon1 ~ z którymi stykaj ą s i ę uczniowie podczas 
lektury podręczników na zajęciach pozalekcyjnych 
korzystatn z różnych dodatkowych tn ateriałów , aby 
podnieść motywacj ę uczniów, zainteresowanie 
fi zyką i astronomią oraz efektywność dydaktyczną . 
Toruński poręc:.nik nie jest typowyrn 
podręczniki en1 , choć forma, układ i zawarte w nirn 
treści go przypominaj ą. Zawiera w sobie wiele treśc i 
uzupełni aj ących, które pozwalaj ą uczniotn lepiej 
zrozutnieć on1awiane zagadnienia. Celem 
korzystania z niego jest utrwalenie i uzupełni enie 
zagadniet1 otnawianych na lekcj ach (Karwasz, 
Sadowska, Rochowicz 20 l 0). 
Rozdział wstępny zawiera treści dotyczące fi zyki 
i jej korelacji z innyn1i przedrniotatni. Pokazuje 
i omawia niektóre przedmioty codziennego użytku 
np. wyświetlacz telefonu komórkowego, k1:óry jest 
preteksten1 do przedstawienia różnych stanów 
skupienia n1aterii tj. trzech podstawowych oraz 
ci ekłych kryształów, plazmy kondensatu Bosego -
Einsteina. Drugi rozdział zawiera elementy 
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n1ate1natyki tzn. pokazuje, po co zaokrągla s ię liczby 
na przykładzi e budżetu Unii Europejskiej , 
a następnie zapoznaje z regułami zaokrąglania. 

Uczeń najpierw dowiaduje s i ę , jakiemu celowi służy 
zaokrąglani a, a dopiero później przedstawione są 

reguły . Zawarte są też treści dotyczące obliczeń 

przybli żonych . Zaletą rozdziału jest możliwość 

utrwalenia wi adotności zdobywanych na zaj ęci ach 

z maten1atyki czy chernii. W kolejnym paragrafie 
zostają wprowadzone w nietypowy sposób 
np. hun1orystycznie jednostki ten1peratury, 
a następnie przedrostki. Dość znaczna część 

poświęcona jest pon1 i arowi długości i masy 
a następnie wprowadzeniu pojęcia gęstości i jego 
wyznaczaniu. Są to treśc i omawiane w kl asie 
pierwszej gimnazjun1. Trzeci rozdział jest obszerny 
i dotyczy kinen1atyki a czwarty zawiera tetn atykę 

obej mującą dynatnikę, co odpowiada materiałowi 

klasy drugiej gimnazjum. Na zaj ęciach 

pozalekcyjnych uczniowie korzystali przede 
wszystkim z tej części Poręc:.nika. Niektóre treśc i 

zawarte w tej części wykraczaj ą poza podstawę 

programową z fi zyki dla III etapu kształcenia, gdyż 

otnówione zostały szczegółowo zagadnienia ru chu 
po okręgu (prędkość liniowa, prędkość kątowa), 

(Karwasz, Sadowska, Rochowicz 20 l O; Hall, 20 l 0). 
Ostatni rozdział prezentuje zasady zachowania 
w tnechanice. Wprowadzone są pojęcia: pracy, 
energii i pędu. Treści również wykraczaj ą poza 
podstawę progran1ową, ponieważ omówiona jest 
zasada zachowania pędu i tarcie (kinetyczne, 
statyczne, współczynnik tarcia). 

, 
3. ANALIZA WYNIKOW ANKIETY , 

DOTYCZĄCEJ TORUNSKIEOO PORĘCZNIKA 

Po przeprowadzonych zaj ęciach pozalekcyjnych 
z Poręc=nikien1 przeprowadziłatn anki etę . Składała 
s i ę ona z dwóch częśc i. W pierwszej uczniowie 
odpowiadali na następuj ące pytania: 
l. Czy chętnie korzystałbyś z Poręcznika na 
lekcjach fizyki? 
2. Czy chętni e korzystałbyś z Poręc=nika w don1u? 
3. Czy Poręc=nik byłby pomocny w dokładniej szym 
zapoznani u s i ę z tematen1 niż na lekcji? 
4. Czy Poręcznik byłby pomocny w utrwaleniu 
wiadomości przed sprawdzianem egzatninen1 ? 
5. Czy Poręc:.nik byłby pomocny w zdobyciu 
nowych wiadon1ości tzw. ciekawostek? 
6. Czy Poręcznik byłby pomocny w zapoznaniu s ię 

z przykładowyn1i rozwiązaniami zadań? 



Na każde z pytań mogli udzielić następujących 

odpowiedzi: tak, raczej tak, nie wiem, raczej nie 
oraz nie. Rozkład odpowiedzi pokazuje rysunek l. 

W drugiej części ankiety uczniowie oceniali 
poszczególne elementy składowe Poręcznika tj.: 
szatę graficzną, wyróżnienie definicji i wzorów, 
stopień zrozumieniajęzyka oraz wystawiali ocenę za 
ilość (oraz w domyśle jakość): rysunków, zdjęć, 

wykresów, przykładów rozwiązanych zadań, 

omówionych przykładów z codziennego życia, 
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Rysunek l. Wykres przedstawiający wybierane przez uczniów 
odpowiedzi w części pierwszej ankiety. Dolna podstawa 
odpowiada opinii twierdzącej - tak i następuje przejście 

w kolejne: raczej tak, nie wiem, raczej nie oraz nie. 

-~ ·CI". · .. -+ . "· ' ' 

20% 

·' .. - o · ~ l ~·r.. 
!",• • ._-: 

• .' '· -. -· . ' '' •. . ' ' ' • .· ' , . . ' • '' .. ,, .•...... ·.-.·•.·.-...·· ·-··-····-·•···-·· ''•'·''.' ··-····.·-·.·-·-··.·-•c··-·-···•-•• ••·•.·•.· · •.•.·-·.w.-·•.··.··.- ·····.- ··· -·-·.··.· · 

w b db t, db m ds.t m do p iW nds.t 

1 2 3 4 56 7 

Rysunek 2. Wykres przedstawia rozkład ocen wystawionych za 
poszczególne elementy Poręcznika: l - szata graficzna, 2 -
ilość rysunków i zdjęć , 3 - ilość wykresów, 4 - ilość 

przykładów rozwiązanych zadań, 5 - ilość omówionych 
przykładów z codziennego życia, 6 - wyróżnienie definicji 
i wzorów, 7 - stopień zrozumienia języka. 

W ankiecie brało udział 20 uczniów z różnych klas 
drugich gimnazjum (oraz różnych semestrów tj. 
trzeciego i czwartego) spośród 96 czyli niecałe 25% 
drugoklasistów. Zdecydowana większość tj. 94% 
ankietowanych potwierdziła chęć korzystania 
z Poręcznika na lekcjach fizyki, 72% zadeklarowała 

chęć korzystania z niego w domu (rys. l). Na kolejne 
pytania czyli 3, 4, 5 i 6 odpowiednio aż 83%, 94%, 
94%, 89% ankietowanych udzielało twierdzących 

odpowiedzi (rys.l ). 
Podsumowując wyniki pierwszej części ankiety: 

uczniowie ocenili , że Poręcznik jest pomocny 
w nauce. Niestety analizując dokumentację 

biblioteki szkolnej widać, że korzystają z niego 
tylko na zajęciach pozalekcyjnych. Okazuje się, że 
mają chęci i korzystają z Poręcznikaw czytelni, ale 

' nie wypożyczają go do domu. Swiadczy to o tym, że 
niechętnie uczą się w domu, często wynika to 
z sytuacji domowej i braku odpowiednich warunków 
do uczenia się. 

Celem drugiej części ankiety było zbadanie, jak 
uczniowie oceniają Poręcznik od strony graficznej 
i ilości poszczególnych elementów. Widać, że 

najlepiej ankietowani ocenili szatę graficzną oraz 
wyróżnienie definicji i wzorów, ponad 80% 
wystawiło ocenę bardzo dobrą (rys.2). Najsłabiej 

uczniowie ocenili ilość wykresów (tab.2). W trakcie 
rozmów jedni przyznawali, że jest ich za dużo, a inni 
mówili, że jest za mało. 

' ' Tabela 2. Srednia ocena wystawiona przez uczniów (Zródło: 
opracowanie własne autora) 

Element Srednia ocena 

1 - szata f,'Taficzna 4,6 
2 - ilość rysunków i zdjęć 4,6 
3- ilość \vykresów 3,9 
4 - ilość przykładów rozwiązanych zada11 4,0 
5 - ilość omówionych przykładów 

z codziennego życia 4,2 
6- wyróżnienie definicji i wzorów 4,5 
7 - stopień, z,rozumien i a języka 4,8 
CAŁOSC 4,3 

' ' ' 4.EFEKTYWNOSC PROWADZONYCH ZAJĘC 
POZALEKCYJNYCH 

Ogólne cele nauczania fizyki ujęte w podstawie 
programowej dla III etapu edukacyjnego obejmują 
wiele umiejętności , w tym posługiwanie się 

informacjami pochodzącymi z analizy 
przeczytanych tekstów (w tym popularno-
naukowych) (Hall, 20 l 0). Są to cele wyznaczone 
odgórnie, które powinny być realizowane za pomocą 
różnorodnych środków i metod nauczania. 
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Celem prowadzonych przeze mnie zajęć jest 
wzbudzenie u ucznia pozytywnego stosunku do 
fizyki jako części wiedzy o otaczającym nas świecie. 
Pozytywne nastawienie z kolei ułatwia osiągnięcie 
następnych celów tzn. zrozumienia i trwałości 
wiedzy. 

Poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych udało 
mi się zrealizować wyżej wymienione cele tzn. 
uczniowie zmienili swoje nastawienie do przedmiotu 
tj. wyrażają opinie, że: fizyka nie jest łatwym 
przedmiotem i trzeba włożyć sporo pracy, aby ją 
zrozumieć; można polubić fizykę; jest ciekawa (to 
tylko niektóre zdania uczniów wypowiedziane 
podczas rozmów). Druga grupa celów obejmująca 
zrozumienie, zdobycie i zastosowanie wiedzy także 
została w miare możliwości zrealizowana. Dzieki 

' ' 
technice grup równoległych mogę porównać wyniki 
ze sprawdzianów uczniów uczestniczących 

w zajęciach pozalekcyjnych (grupa eksperymentalna 
-GE) oraz tych, którzy uczestniczyli tylko w lekcji 
(grupa kontrolna OK). Na widoczną różnicę 

wyników sprawdzianów miały wpływ dwa czynniki. 
Pierwszy, to liczba godzin, które były przeznaczone 
na omówienie zagadnień dotyczących kinematyki , 
których w GE było niemal dwukrotnie więcej. 

Drugim czynnikiem było wykorzystanie Poręcznika 
w GE, którego uczniowie GK nie mieli. Trudno 
ocenić, który z czynników bardziej przyczynił się do 
wzrostu efektywności dydaktycznej. 

Grupa eksperymentalna liczyła 18 osób, 
a kontrolna 32 osoby. Analizując odsetek uczniów, 
którzy zdobyli ocenę niedostateczną jest większy 

• 

w GE (rys.3.). Jednak w GE 6 osób uzyskało ocenę 
niedostateczną, a w GK 8 osób. Uczniowie 
uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych uzyskali 
więcej ocen dostatecznych, a nawet ocenę bardzo 
dobrą (rys.3.) . W GK większość uczniów uzyskała 
ocenę dopuszczającą. 

Widać, że zajęcia pozalekcyjne podnoszą 

efektywność dydaktyczną. Zauważalny jest 
tendencja do zdobywania lepszych ocen , które 
wynikają z większego stopnia zrozumienia 
omawianych zagadnień z mechaniki. Natomiast na 
kolejnych lekcjach zauważalny był wzrost 
aktywności i motywacji uczniów. Byli odważniejsi 
w zadawaniu pytań , bardziej dociekliwi , gdy czegoś 
nie rozumieli , chętniej zgłaszali się do odpowiedzi. 
Jednak nadal mają problemy z głośnym czytaniem 
poleceń , nad czym będę pracowała i wspierała 

w działaniach nauczycieli języka polskiego. 

92 

............................................................................ ......................................................... .................. , 

a) d b 

l 
L 
i 

: l ' .................... ·-· ... '" ... ·-· ... ·-· ..... '" . -'" •... "' '" ............ "' .. ' '" .... _ .. ,. ""'' . , .. '" . -~ ' ....... ..... ' ' . '"" . --. -" -" "·" "'' -...,., ·-. ' ·" , .. ~---- .. . 
n"wn••-~•-•-•-'""~·-~·---'-'"''"'"'"""-...'''"'"'"'-""·~·-~·"""'"'"''"''....,'"''"'"._.,'.,_.."""'"'""''.....-."'.....,""'''"''_....-'' '•" . . . . . . 

: b) db bdb . 
0% . 

• 

• 

' 
' ' : 
. " : 

' 
• 
• • 

• 

• 

Rysunek 3. Oceny ze sprawdzianu z zakresu mechaniki 
przeprowadzonego wśród uczniów a) uczestniczących b) nie 

' 
ucze stniczących w zajęciach pozalekcyjnych. (Zródło: 

opracowanie własne autora). 

5. PODSUMOWANIE 

Mam nadzieję , że przybliżyłam specyfikę pracy 
z młodzieżą, która jest zaniedbana przez środowisko 
domowe. Ufam, że podejmowane działania 

w postaci zajęć pozalekcyjnych kształtują 

pozytywne nastawienie do fizyki , pobudzają 

motywację uczniów oraz przyczyniają się do 
poszerzania i utrwalania wiedzy moich uczniów. 
Wykorzystanie Toruńskiego poręcznika na 
zajęciach pozalekcyjnych podnosi efektywność 

dydaktyczną i umożliwia uczniom zrozumienie 
fizyki. 
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