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I. WstĊp – uwarunkowania spoáeczne dydaktyki
1.1. Dydaktyka w nowoczesnym spoáeczeĔstwie demokratycznym
Jak naleĪy nauczaü fizyki? OczywiĞcie dokáadnie, to znaczy, po pierwsze, z zachowaniem
wszystkich rygorów koncepcyjnych, matematycznych i interpretacyjnych jakich fizyka, jako
chyba jedyna nauka, tak ĞciĞle wymaga. Ten warunek nazwalibyĞmy wymogiem
metodologicznym. Po drugie dobrze, to znaczy tak, aby studenci na egzaminie speánili
wymagania, jakie wykáadowca sam przed sobą teĪ postawiá. Ten wymóg wynika ze
wspóáczesnych uwarunkowaĔ nowoczesnego spoáeczeĔstwa demokratycznego. I wreszcie, po
trzecie, przy tym wszystkim studenci powinni siĊ jeszcze fizyką zainteresowaü, ba, nawet
pasjonowaü. Ten wymóg ma absolwentowi zapewniü sukces zawodowy.
PodejĞcie takie wychodzi z milczącego zaáoĪenia, Īe uniwersytet jest swego rodzaju skarbnicą
wiedzy, a profesor kustoszem tej wiedzy. Student zaĞ, kaĪdy bez wyjątku, miaáby szansĊ (i
powinien za nią podąĪaü), aby takim kustoszem w przyszáoĞci samemu zostaü. KtoĞ porównaá
fizyków pracujących w wielkich a zamkniĊtych dla Ğwiata laboratoriach do Ğredniowiecznych
mnichów, w ciszy klasztorów pieczoáowicie przepisujących mądre ksiĊgi. Uczelnie wyĪsze,
jeszcze od Ğredniowiecza są oĞrodkiem kulturotwórczym; zawód naukowca od zawsze jest
powoáaniem. Rola naukowca/ wykáadowcy/ nauczyciela jako twórcy i kustosza kultury
powinna przekáadaü siĊ równieĪ na dydaktykĊ i pedagogikĊ.
Uczelnia wyĪsza a takĪe szkoáa wytwarza najdelikatniejszy produkt z istniejących: máodego
czáowieka i ponosi za ten produkt peáną odpowiedzialnoĞü. JeĪeli ten produkt, na koĔcu taĞmy
edukacyjnej jest wyraĨnie „wybrakowany”, to winĊ za ten stan ponosi procedura produkcyjna,
nie wadliwa materia pierwsza. Ze sáabej gatunkowo stali moĪna wytworzyü wiele narzĊdzi do
najróĪniejszych celów.
NaleĪy wiĊc odwróciü myĞlenie o dydaktyce: nie jest to nauka pomocnicza ale warunek sine
qua non nowoczesnego, skutecznie ekonomicznie spoáeczeĔstwa. System edukacyjny
powinien wytwarzaü uczestników tego spoáeczeĔstwa, odnoszących osobisty (i zbiorowy)
sukces w przyszáoĞci. W podrĊczniku niniejszym przekáadamy tĊ tezĊ na dyskusjĊ o
makroekonomicznych uwarunkowaniach systemów edukacji. KaĪdy z systemów
spoáecznych, francuski, amerykaĔski, niemiecki, ustawia priorytety edukacyjne w zaleĪnoĞci
od komplementarnej funkcji jakie edukacja ma speániaü w stosunku do reszty systemu.
ProĞciej: w kaĪdym spoáeczeĔstwie potrzebni są konsumenci, potrzebna jest tzw. „siáa
robocza” i potrzebne są elity paĔstwowo-twórcze. KaĪdy z wymienionych krajów we wáasny
sposób rozwiązuje kaĪdy z tych problemów. System edukacji jest jedynie komplementarny.
MoĪe wiĊc nauczyciel powinien najpierw wyzwalaü pozytywne podejĞcie i zainteresowanie
uczniów a dopiero póĨniej, w drugim planie zajmowaü siĊ przekazem wiedzy? Tak, ale tylko
wtedy, jeĞli to zainteresowanie ma sáuĪyü dalszym celom, które są nam potrzebne. JeĞli wiĊc
celem jest ksztaácenie inĪynierów, proces dydaktyczny musi byü praktyczny. JeĞli celem jest
postĊp ekonomiczny, nauczanie fizyki musi w studentach wyksztaáciü poczucie sáuĪebnej roli
nauki w stosunku do ekonomii. A wszystko to musi siĊ dokonaü z zachowaniem rygoru
matematycznej poprawnoĞci fizyki...
W dydaktyce jest jeszcze drugie ograniczenie, obok powyĪszego, makroekonomicznego „aby
siĊ nam (na emeryturze) Īyáo dostatnio”. Jest nim wymóg wspóáczesnych spoáeczeĔstw, o
wysokim stopniu poszanowania toĪsamoĞci ontologicznej jednostki oraz poszanowaniu
obowiązującego systemu prawnego. OtóĪ student, ten pojedynczy, staje siĊ centrum systemu
edukacji. MoĪna by powiedzieü o zmianie systemu heliocentrycznego na homocentryczny.
Poszanowanie indywidualnej, niepowtarzalnej roli, jaką kaĪdy student i uczeĔ moĪe
wspóátworzyü w spoáeczeĔstwie, staje siĊ naczelną zasadą demokratycznej dydaktyki.
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1.2. Zadania dydaktyki w epoce hiperinflacji informacji
Podobno Thomas Edison, kiedy byá dzieckiem, obiecaá sobie przeczytaü wszystkie ksiąĪki
Ğwiata. Jako dorosáy wynalazá telegraf, ĪarówkĊ, gramofon, ale ksiąĪek nie przeczytaá. Jedno
z empirycznych praw rozwoju informatyki przewiduje, Īe zdolnoĞci obliczeniowe
komputerów podwajają siĊ co 5 lat. Oznacza to, Īe w taki sam sposób zwiĊkszają siĊ
moĪliwoĞci magazynowania i przetwarzania wiadomoĞci.
Przed II wojną Ğwiatową, belgijski producent sody „Solvay” organizowaá kongresy fizyków.
Rok po roku, na zdjĊciach z tych kongresów widaü podobne twarze – Albert Einstein, Maria
Curie, Max Planck. DziĞ, tylko w Polsce jest ponad 500 naukowców z tytuáem profesora nauk
fizycznych. Siáą rzeczy, nie tylko istniejący zasób wiedzy staá siĊ przeogromny, ale i jego
tempo przyrostu.
Z pomocą przychodzą nowe technologie. W elektronicznej bazie cytowaĔ z dziedziny science
znajduje siĊ ponad 16 tysiĊcy czasopism. Czasy dostĊpu przeglądarek internetowych do
danych zawierających miliony pozycji są rzĊdu uáamku sekund. Niestety, iloĞü odpowiedzi
systemów wyszukujących teĪ zawiera miliony pozycji. Informacja staje siĊ, co prawda,
powszechnie dostĊpna, ale áączenie poszczególnych elementów w jedną caáoĞciową wiedzĊ,
stają siĊ coraz trudniejsze.
Wspóáczesny Ğwiat z zawrotnym tempem przemian ekonomicznych i spoáecznych –
sekwencjami zupeánie nowych technologii oraz zmianami na scenach geopolitycznych
wymaga od jednostki przyjmowania w ciągu jednego Īyciorysu najróĪniejszych zadaĔ.
Obserwujemy zanikanie profesjonalnej klasy polityków a coraz czĊĞciej, w wielu
rozwiniĊtych krajach Europy stanowiska rządowe zajmują osoby z wyksztaáceniem z
najróĪniejszych sektorów Īycia ekonomicznego i spoáecznego. Na drugim kraĔcu piramidy
spoáecznej, pojedynczy obywatele mają dostĊp do coraz szerszej klasy dóbr konsumpcyjnych,
do których zaliczyü naleĪy i podróĪe, i wiedzĊ internetową. Powinni oni dysponowaü
umiejĊtnoĞciami konsumpcji tych dóbr.
Wspóáczesny Ğwiat nakáada wiĊc na procesy edukacyjne wielorakie zadania. Produkt systemu
edukacji, czyli uksztaátowany obywatel powinien:
- sprawnie operowaü wszech-dostĊpnymi zasobami informacji (przesiewaü informacjĊ,
porządkowaü ją, dokonywaü uogólnieĔ oraz wyciągaü z wiedzy wskazówki operatywne)
- rozumieü wiedzĊ coraz bardziej specjalistyczną
- dysponowaü gruntowną wiedzą ogólną
- prowadziü samodzielnie autoedukacjĊ, dla dostosowania siĊ do zmieniających siĊ wymogów
zawodowych i moĪliwoĞci technologicznych Īycia codziennego.
Wszystkie te wymogi naleĪaáoby realizowaü w strukturze biologicznej Homo sapiens sapiens
podobnej jak 110 tysiĊcy lat temu i w strukturze kulturowej niewiele odbiegającej od Īycia w
staroĪytnym Rzymie. Dodatkową trudnoĞcią (?) jawi siĊ koniecznoĞü ksztaácenia caáego
spoáeczeĔstwa, a nie tylko wybranych grup. Powszechne prawo do nauki jest wpisane do
konstytucji wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Zmiany paradygmatów nauczania stają siĊ wiĊc niezbĊdną koniecznoĞcią: zdecydowanie
wyĪsza efektywnoĞü, w krótszym czasie i przy niĪszych kosztach. Z badaĔ neurologicznych
wynika, Īe istnieją jeszcze spore moĪliwoĞci aktywizacji obszarów mózgu czáowieka jedynie
czĊĞciowo wykorzystywanych. W przeciwnym razie, przy narastających zasobach informacji,
ograniczone moĪliwoĞci percepcji jednostki ludzkiej staną siĊ barierą dalszego rozwoju
cywilizacyjnego i/lub stworzą powaĪne zagroĪenia dla ludzkoĞci1.
1

Tu odsyáamy czytelnika do zasobów literatury science-fiction, w szczególnoĞci dzieá St. Lema.
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II. Przedmiot i metodologia dydaktyki
2.1. Dydaktyka jako nauka o nauczaniu i uczeniu siĊ
Tradycyjnie, dydaktykĊ definiuje siĊ jak naukĊ o nauczaniu i uczeniu siĊ. Dwa podmioty
procesu dydaktycznego – nauczyciel i uczeĔ są ze sobą ĞciĞle związani, choü w dobie
dzisiejszej wzajemne uzupeánianie siĊ ich dziaáaĔ moĪe odbywaü siĊ z róĪnie. W szkole
tradycyjnej, miĊdzy uczniem a nauczycielem wystĊpuje kontakt osobisty a w zaáoĪeniu
wiĊkszoĞü aktywnoĞci uczenia siĊ przebiega w szkole. W dydaktyce XXI wieku funkcje
nauczyciela i ucznia mogą byü kompletnie rozdzielone – anonimowy uczeĔ korzysta z
materiaáów dydaktycznych umieszczonych w Internecie, przez autorów rzadko pracujących w
szeroko pojĊtym zawodzie edukatora (nauczyciela, trenera, korepetytora, doradcy,
wykáadowcy uniwersyteckiego, doradcy metodycznego lub merytorycznego).
Przedmiotem dydaktyki nie są przekazywane treĞci same w sobie, choü dydaktyka wskazuje,
jakie treĞci i w jaki sposób powinny byü przekazywane. Przedmiotem dydaktyki są szeroko
pojĊte sposoby efektywnego nauczania. Celem dydaktyki jest uczynienie procesu nauczania i
uczenia siĊ moĪliwie efektywnym, wedáug zaáoĪonych kryteriów celów. O ile pojecie
efektywnoĞci nie budzi wiĊkszych rozbieĪnoĞci opinii, to pojĊcie celów nauczania wymaga
komentarza.
Historycznie, róĪne sposoby nauczania byáy uwarunkowane:
 podmiotami prowadzącymi nauczanie (szkoáy wyznaniowe, KoĞcióá terytorialny,
wáadcy lokalni, zakony, szkoáy rycerskie, instytucje paĔstwowe, instytucje prywatne)
 zakresem przekazywanych treĞci
 sposobami i symbolami nauczania (zwoje Tory noszone w pudeáku na czole lub
mnemotechniczne wierszyki dotyczące znaków funkcji trygonometrycznych2
 i najwaĪniejsze, celami nauczania.
Cele nauczania wynikają z powyĪszych uwarunkowaĔ, ale teĪ decydują o wyborze tych
uwarunkowaĔ. Inne sposoby nauczania dotyczą islamskich szkóá religijnych, inne elitarnych
paĔstwowych uczelni we Francji jak Ecole Normale.
Kryteria celów naleĪy pojmowaü bardzo szeroko. Cele mogą mieü charakter
makroekonomiczny (np. w VII Programie Ramowym UE w Polsce „potrzebni są specjaliĞci
w naukach inĪynieryjno- technicznych”, lub jak w USA w latach 60-tych XX wieku „do
koĔca dziesiĊciolecia wylądujemy na KsiĊĪycu3; naleĪy podwoiü liczbĊ naukowców w
USA”), ideologiczny („wychowanie dla pokoju” 4) albo nawet psychologiczny („ksztaácimy
dzieci w sposób bezstresowy”).
Kryteria celów w znacznym stopniu mogą wpáywaü na recepty rozwiązaĔ edukacyjnych
proponowanych przez dydaktykĊ. Miaáoby to, podobnie jak w innych naukach, niekorzystny
wpáyw na obiektywnoĞü wyników naukowych dydaktyki.
Dydaktyka powinna wiĊc, uwzglĊdniając uwarunkowania spoáeczno- ekonomiczne, opieraü
siĊ gáównie na powiązaniu treĞci przekazywanych z moĪliwoĞciami percepcyjnymi odbiorcy.
2
W pierwszej [üwiartce ukáadu kartezjaĔskiego] wszystkie są dodatnie,
w drugiej tylko sinus,
w trzeciej tangens i cotangens
a w czwartej cosinus.
3
Sáynne przemówienie J. Kennedy’ego na Uniwersytecie w Argonne 12 wrzeĞnia 1962 r.
4
Wnioskodawcą uchwaáy ONZ o wychowaniu dla pokoju w latach 80-tych XX wieku byáa Polska.
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Zarówno treĞci przekazywane zmieniają siĊ (rozwijają) ustawicznie jak i moĪliwoĞci
percepcyjne odbiorcy. Ustawiczne zmiany treĞci nie dotyczą bynajmniej tylko literatury i
historii, ale równieĪ nauk matematyczno- przyrodniczych, tak tradycyjnych jak fizyka jak
nowych (informatyka). Zmienia siĊ percepcja odbiorcy – jego nastawienie do zdobywania
wiedzy i moĪliwoĞci zrozumienia treĞci - ksztaátowana przez jego Ğrodowisko kulturowe,
dostĊp do Ğrodków technicznych (Internet, TV), motywacje itd.
Proces nauczania, od zawsze, jest nierozerwalnie związany z procesem wychowania,
rozumianym jako przekazywanie wzorców wartoĞciowania i zachowania. Związek ten
obowiązuje tak we wczesnych okresach rozwoju, gdzie nauczyciel jest wzorcem osoby
dorosáej jak i nauczaniu dorosáych, gdzie nauczyciel staje siĊ ekspertem z dobrowolnego
wyboru sáuchacza. W polskiej organizacji szkolnictwa, funkcje wychowawcze i przekazu
treĞci są czĊsto separowane – doradcy metodyczni i psychologowie szkolni to dwie róĪne
osoby. Podobnie jest w szkolnictwie wyĪszym, gdzie przez pedagogikĊ rozumie siĊ gáównie
wychowanie a dydaktyka jest przypisana organizacyjnie przedmiotom kierunkowym.
Nie do koĔca ta separacja zainteresowaĔ pedagogiki i dydaktyki odpowiada tendencjom
Ğwiatowym. W szeregu prac z koĔca XX wieku wskazywano na koniecznoĞü uwzglĊdniania
w procesie nauczania funkcji pedagogicznych przekazu wiedzy. Pojawiáo siĊ pojĊcie
„pedagogical contents knowledge” (PCK) jako wymóg stawiany przed dydaktykami. Nacisk
na wiedzĊ operatywną obok wiedzy przedmiotowej pojawia siĊ w wielu programach
nauczania. „PCK” naleĪy jednak rozumieü szerzej – przekaz wiedzy przedmiotowej powinien
byü podporządkowany moĪliwoĞciom pojĊciowym w okreĞlonym wieku rozwojowym.
Przedmiotem dydaktyki fizyki jest nauczanie przedmiotu, ale w szerokim powiązaniu z:
i) naukami humanistycznymi, wyznaczającymi cele kulturowe,
ii) z naukami spoáecznymi, wyznaczającymi cele operatywne systemów szkolnictwa,
iii) naukami szczegóáowymi, ustalającymi zasób treĞci do przekazania.
W analogii z telekomunikacją, na dydaktykĊ skáada siĊ tak nauczanie (przekaz wiedzy) jak i
przyswajanie wiedzy (odbiór i rejestracja aktywna lub bierna). W analogii z ekonomią,
dydaktyka zajmuje siĊ maksymalizowaniem efektów nauczania przy minimalizowaniu
kosztów, gdzie przez koszty rozumiemy tak makroekonomiczne nakáady finansowe i
organizacyjne jak wysiáek indywidualny nauczyciela i ucznia. W analogii z naukami
przyrodniczymi, dydaktyka poszukuje ogólnych prawidáowoĞci efektywnego nauczania i
wysuwa wnioski istotne dla obecnych i dla przyszáych treĞci i systemów nauczania.
Dydaktyka jako nauka o obiektach niematerialnych („wiedzy”) korzysta z ogólnej wiedzy o
informacji w Ğrodkach spoáecznego (i indywidualnego) przekazu. W szczególnoĞci silne są
związki tak z pedagogiką, jak z psychologią a szczególnie pedagogiką i psychologia
rozwojową oraz z interdyscyplinarnymi naukami o przyswajaniu informacji – kognitywistyką,
korzystającą z osiągniĊü neuropsychologii, informatyki, teorii informacji, i nowoczesnych
technik diagnostyki mózgu wywodzących siĊ z fizyki i medycyny.
Reasumując, dydaktyka wypracowuje rozwiązania w zakresie treĞci, metod i Ğrodków ale teĪ
w zakresie celów nauczania oraz organizacji nauczania. Wspóápracuje w tym zakresie tak z
pedagogiką jak naukami szczegóáowymi; w zakresie organizacji szkolnictwa uwzglĊdnia
równieĪ aktualne uwarunkowania spoáeczno-ekonomiczne.
W tym szerokim ujĊciu trudno przeceniü rolĊ dydaktyki: to ona decyduje o przyszáym
sukcesie spoáeczeĔstw. Jak pisaá S. Staszic „Taka Rzeczpospolita bĊdzie staáa jak jej szkoáy”.
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2.2. Przedmiot nauczania i dydaktyka przedmiotu
Dydaktyka zwana ogólną zajmuje siĊ problemami efektywnoĞci nauczania wspólnymi dla
róĪnych dziedzin wiedzy. Dydaktyka ogólna podaje reguáy, w odpowiedni sposób rozwijane
w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Dydaktyka ogólna okreĞla:
 zasady dydaktyczne, tj. ogólne sposoby postĊpowania w procesie nauczania; zasadą taką
jest np. zasada stopniowania trudnoĞci
 metody dydaktyczne, tzn. ogólne scenariusze dziaáaĔ dla przekazu okreĞlonej porcji
wiedzy/ umiejĊtnoĞci; metodą jest np. samodzielna praca ucznia z tekstem
 formy organizacji procesu dydaktycznego, jak np. wykáad, rozwiązywanie zadaĔ,
laboratorium.
Do zadaĔ dydaktyki ogólnej, wspólnie z pedagogiką oraz innymi naukami spoáecznymi
naleĪy teĪ okreĞlenie celów nauczania/ ksztaácenia, jak to omawialiĞmy w par. 1.1 i 1.2.
Ogólne cele i zasady dydaktyczne winny byü modyfikowane w zaleĪnoĞci od przedmiotu
nauczania, grupy docelowej i zakresu materiaáu. Nauczyciel/ wykáadowca musi wykazywaü
siĊ opanowaniem wszystkich tych zasad, nie tylko do nauczania wybranego przedmiotu na
róĪnych szczeblach, w róĪnych tematykach, ale przede wszystkim w moĪliwych przyszáych,
zmiennych uwarunkowaniach tak spoáecznych jak indywidualnej percepcji ucznia.
Dydaktyki szczegóáowe, we wzajemnych uzgodnieniach, po okreĞleniu celów i przy
zachowaniu wszystkich zasad dydaktycznych a korzystając z wybranych metod i form mają
za zadanie zdefiniowanie treĞci na poszczególnych szczeblach nauczania. TreĞciami
nauczania mogą byü np. trzy zasady dynamiki Newtona, na poziomie wiedzy podstawowej,
zasady zachowania w mechanice na nieco wyĪszym stopniu jako uogólnienie praw Newtona
lub zasady mechaniki Hamiltona na uniwersyteckim poziomie nauczania.
Dydaktyki szczegóáowe okreĞlają teĪ Ğrodki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne. ĝrodkiem
dydaktycznym jest zarówno kreda i tablica w tradycyjnym wykáadzie uniwersyteckim jak
multimedialne modele fizyczne w internetowym sposobie nauczania. Pomocą dydaktyczną
jest pojedynczy eksperyment fizyczny, kolekcja mineraáów, zielnik ze zbiorami kwiatów itd.
O ile zasady dydaktyki ogólnej wiąĪą siĊ ĞciĞle z metodologią pedagogiki, to poszczególne
dydaktyki przedmiotowe muszą równieĪ respektowaü przyjĊte paradygmaty poznania
naukowego. Przykáadowo, inne są metodologie weryfikacji w kosmologii a inne w badaniach
mikrostruktury stopów. W porównaniu z kosmologią, badania metalurgiczne są bardziej
bezpoĞrednie – próbka umiejscowiona jest pod mikroskopem przez badacza. Kosmologia
opiera siĊ w duĪej mierze na modelach i ekstrapolacji w czasie i przestrzeni: Wielki Wybuch
byá wydarzeniem jednorazowym i to odlegáym w czasie.
Szczególnie istotna w dydaktyce fizyki jest koniecznoĞü stosowania zróĪnicowanych metod,
form i Ğrodków dydaktycznych. W stosunku np. do matematyki, w nauczaniu fizyki
niezbĊdne są doĞwiadczenia (metoda laboratoryjna, forma zajĊü – np. drobne doĞwiadczenia
do samodzielnego wykonania), w stosunku do biologii – niezbĊdne są obliczenia
matematyczne, z zachowaniem caáej ĞcisáoĞci procedur. Fizyka, w stosunku do nauczania np.
jĊzyków obcych dysponuje teĪ zróĪnicowanymi Ğrodkami dydaktycznymi. Z tych powodów,
skuteczne nauczanie fizyki na poziomie szkolnym wymaga szczegóáowego i wszechstronnego
przygotowania, szerokiej wiedzy ogólnej, dobrego przygotowania matematycznego ale
równieĪ wiedzy z innych dziedzin nauk przyrodniczych, gdzie metody fizyczne znajdują
szerokie zastosowania.
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2.3. Dydaktyka jako nauka pro-pozytywna
DydaktykĊ, szczególnie przedmiotową, moĪna traktowaü w dwojaki sposób. W
standardowym podejĞciu obiektem badaĔ naukowych dydaktyki jest efektywnoĞü nauczania
za pomocą róĪnorodnych metod. Badacz proponuje róĪnym grupom uczniów róĪne sposoby
wyjaĞnienia tego samego pojĊcia/ zjawiska a nastĊpnie porównuje za pomocą testów
efektywnoĞü tego nauczania: stopieĔ zapamiĊtania, stopieĔ zrozumienia, trwaáoĞü wiedzy,
umiejĊtnoĞü jej praktycznego wykorzystania, umiejĊtnoĞü dalszego rozwijania wiedzy itd.
Nie negując celowoĞci tego rodzaju badaĔ naleĪy zauwaĪyü, Īe tego rodzaju dziaáania mają
charakter gáównie diagnostyczny: przygotowanych zostaje wiele róĪnych sposób nauczania,
mimo Īe badacz a priori przypuszcza, Īe niektóre z tych sposobów są maáo efektywne.
Innymi sáowy, parafrazując, to jakby lekarz powiedziaá pacjentowi: „Moim zdaniem pan jest
chory”. Przykáad takich nieudanych prób dydaktycznych pokazuje rysunek poniĪej,
zaczerpniĊty z jednego z doktoratów z dydaktyki fizyki.

Rysunki te są na tyle nieczytelne (brakuje pokazania, gdzie na obudowie Īarówki są
podáączone elektrody), Īe uczeĔ w kaĪdym przypadku bĊdzie miaá trudnoĞci z wyborem
wáaĞciwej odpowiedzi, czyli efektywnoĞü nauczania bĊdzie niska. Ta niska efektywnoĞü
wynikaü bĊdzie bardziej z niewáaĞciwie postawionego pytania a nie z báĊdów rozumowania
ucznia. Innymi sáowy, za podstawową zasadĊ dydaktyczną, w warunkach powszechnoĞci
nauczania naleĪy przyjąü zasadĊ stawiania odpowiednio jasnych pytaĔ. Parafrazując, nie ma
niewáaĞciwych odpowiedzi ucznia, a są jedynie niewáaĞciwie do jego poziomu postawione
pytania. W tradycyjnej dydaktyce zasada ta odpowiadaáaby zasadzie stopniowania trudnoĞci.
W nawiązaniu do demokratycznoĞci i indywidualnego traktowania ucznia, niewáaĞciwie
postawione pytania – niejasne lub za trudne, o ile nawet są poprawne przedmiotowo
(fizycznie, biologicznie), na pewno nie są poprawne pedagogicznie. W nowoczesnym
spoáeczeĔstwie wydaje siĊ waĪniejsze uksztaátowanie w uczniu przekonania, Īe poradzi sobie
on (prawie zawsze) z (prawie kaĪdym) problemem, niĪ uksztaátowanie przekonania, Īe
nauczyciel jest od niego „mądrzejszy”.
Przykáadów niewáaĞciwie postawionych problemów moĪna przytoczyü wiĊcej. W jednym z
badaĔ dydaktycznych przeprowadzonych w Singapurze pytano uczniów w wieku 9-11 lat, jak
wyobraĪają sobie przepáyw prądu elektrycznego przez przewodnik. OczywiĞcie, dzieci w tym
wieku nie dysponują ani odpowiednim aparatem pojĊciowym (wolt, amper), ani wiedzą
historyczną (doĞwiadczenie Symera z przyciągającymi siĊ lub odpychającymi skarpetami
jedwabnymi i weánianymi, zob. kolejny rysunek), ani wspóáczesną wiedzą o noĞnikach prądu
w metalach i póáprzewodnikach. Stąd odpowiedzi dzieci są najróĪniejsze, ale zasadniczo
wszystkie báĊdne, zob. rysunek poniĪej.
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Pytania niewáaĞciwie postawione – w tym przypadku o przepáyw prądu postawione w grupie
wiekowej 9-11 lat, bez uprzednich wyjaĞnieĔ, uzyskują odpowiedzi w wiĊkszoĞci báĊdne. Tego
rodzaju dziaáania nie powinny stanowiü gáównego przedmiotu badaĔ dydaktyki.

DoĞwiadczenie R. Symmera (1759 r.) z przyciąganiem lub odpychaniem siĊ poĔczoch, weánianych i
jedwabnych, wskazywaáy na obecnoĞü dwóch róĪnych typów áadunków. Redukowanie przepáywu
prądu do przepáywu elektronów jest uproszczeniem, i to naukowo niepoprawnym. W cieczach,
plazmie (np. w tzw. lampach neonowych) i w póáprzewodnikach przepáywają (w przeciwnych
kierunkach) tak áadunki ujemne (np. elektrony) jak áadunki dodatnie (jony dodatnie w cieczach i
plazmie, tzw. „dziury” w póáprzewodnikach).

Wprowadzenie do elektrycznoĞci, nawet dla maáych dzieci, w obliczu powszechnego dostĊpu
do róĪnych Ĩródeá napiĊcia (bateryjek, sieci 230 V), nie moĪe abstrahowaü od pojĊü wolta i
ampera. Zgodnie z zasadą poglądowoĞci, symbole te znajdziemy na kaĪdej (zgodnej z
normami UE) wtyczce urządzenia elektrycznego, zob. szkic poniĪej.
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Nauczanie kompetencji spoáecznych, przy okazji zagadnieĔ elektrycznoĞci: umiejĊtnoĞü przeczytania
oznaczeĔ na wtyczce pralki; samodzielny pomiar napiĊcia (do 10 V max!) przez dzieci. ©GK

Wprowadzenie do pojĊü elektrycznoĞci, nawet na elementarnym poziomie powinno operowaü
dwoma pojĊciami:
- napiĊcia, które okreĞla, w jakim stopniu Ĩródáo áadunków elektrycznych jest niebezpieczne,
- natĊĪenia, okreĞlającego iloĞü „elektrycznoĞci”, która przepáynĊáa, czyli poĞrednio skutek
energetyczny prądu.
WyjaĞnimy to pokrótce. Wytyczne dydaktyczne UE, przyjĊte w ostatnich dwóch latach
równieĪ przez szkoáy wyĪsze i uwzglĊdnione w „Podstawie programowej” MEN obejmują:
- wiedzĊ
- umiejĊtnoĞci
- kompetencje spoáeczne.
Rozgraniczenie tych trzech funkcji sprawia w Polsce spore trudnoĞci: odnajdujemy ich Ğlad w
postaci Programowych „uczeĔ zna prawo Newtona” - jako wiedza, „uczeĔ potrafi wyjaĞniü
prawo Newtona” – jako kompetencja (parafrazując nieco). Nie jest to rozgraniczenie, a
podanie wytycznych bez sposobu realizacji w mowie potocznej okreĞla siĊ to jako „poboĪne
Īyczenie” – dydaktyka poprawna, ale nie-proponująca.
Jak rozgraniczyü wiedzĊ, umiejĊtnoĞci i kompetencje spoáeczne, np. na lekcji o
elektrycznoĞci. Wbrew pozorom, nie jest to trudne ani koncepcyjnie ani w praktycznej
realizacji:
- wiedza, to znajomoĞü pojĊü (i ich znaczenia) – napiĊcia i natĊĪenia, wolta i ampera,
wielkoĞci typowych tych jednostek;
- umiejĊtnoĞü, to np. przeprowadzenie pomiaru napiĊcia bateryjki – nowej i zuĪytej, zob. jak
to realizowaáy dzieci we wczesnym wieku szkolnym na sobotnich warsztatach w Kaliszu;
- kompetencja spoáeczna to ĞwiadomoĞü, jakie napiĊcia są dla czáowieka niebezpieczne, jak
áadunki elektrostatyczne mogą uszkodziü komputer, jaka moc musi byü dostarczona z sieci
dla zasilania kuchenki indukcyjnej, jak dziaáa bezpiecznik zwáoczny w mieszkaniu.
Trzy zadania dydaktyczne zamieniają siĊ w ten sposób z formalnych stwierdzeĔ, na
róĪnorodnoĞü dziaáaĔ nauczyciela i ucznia, poszerzają grupĊ odbiorców zainteresowanych
tematem (np. na gospodynie domowe) a przede wszystkim uczą nowego stylu przekazu i
zdobywania wiedzy. Praktyczne odniesienia, zob. rysunki powyĪej, usieciowują fizykĊ w
Ğwiecie codziennym i czynią ją koncepcyjnie przystĊpną.
Dokonamy tu parafrazy stwierdzenia Alberta Einsteina, który powiedziaá podobno, Īe
„wszystko naleĪy wyjaĞniaü najproĞciej jak moĪna, ale nie proĞciej”. Dla zainteresowania
ucznia, podniesienia jego psychologicznego poczucia pewnoĞci w poruszaniu siĊ po Ğwiecie
wiedzy (i dla staáego rozwoju wáasnego nauczyciela), dydaktyk powinien próbowaü wyjaĞniaü
Ğwiat „nawet proĞciej, niĪ moĪna byáo to do tej pory ”.
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2.4. Usieciowanie procesu nauczania
System „dydaktyka” obejmuje ucznia, nauczyciela, metody, cele itd. RóĪnie to eksponują
poszczególni autorzy, podkreĞlając np. nauczanie i samoksztaácenie, metody i Ğrodki, cele i
wartoĞci itd. Wincenty OkoĔ pisze o badaniach dydaktycznych, Īe jest to „system takich,
odpowiednio powiązanych ze sobą czynnoĞci i narzĊdzi, które umoĪliwiają odkrywanie
zaleĪnoĞci miĊdzy poszczególnymi elementami procesu dydaktycznego jako caáoĞci oraz
ogólnych prawidáowoĞci ksztaácenia i oĞwiaty”5.
Van der Akker6 ujmuje to usieciowanie w nastĊpujący schemat: w Ğrodku zbiegających siĊ
pajĊczyn jest rationale, czyli powód, uzasadnienie podjĊcia procesu nauczania. Zgodnie z
tym powodem, celem jest organizowana caáoĞü procesu nauczania. Innymi sáowy, przed
porannym wyjĞciem z domu, nauczyciel sam siebie zapytuje: „co chce dziĞ przekazaü
uczniom?”. Stąd poszczególne wiązki pajĊczyn:
- time (czas) – dziĞ, przez godzinĊ, lub za miesiąc na lekcji pokazowej na zaprzyjaĨnionym
uniwersytecie?
- location (miejsce) – w laboratorium, w klasie, w muzeum nauki?
- grouping (grupowanie) – jaka klasa, jak ją podzieliü, jakie role wyznaczyü uczniom?
- materials & resources (materiaáy i zasoby) – czym dysponujĊ w klasie, co mają przynieĞü
uczniowie, jakie zasoby znalazáam/ em w sieci?
- teacher role (rola nauczyciela) – czy dziĞ klasówka, czy referaty uczniów?
- learning activities (aktywnoĞü uczenia siĊ) – samodzielne doĞwiadczenia, gra edukacyjna?
- content (treĞci) – tylko gáówne definicje? omówienie zastosowaĔ? przykáad zadaĔ?
- aims & objectives (cele) – test koĔcowy gimnazjum? bezpieczeĔstwo pracy z prądem?
- assesment (ocena) – weryfikacja wyników i poniesionych nakáadów.

Reasumując, stopieĔ záoĪonoĞci dydaktyk, ogólnej a jeszcze bardziej przedmiotowych, jest
wieloraki. Trudno jest dostarczyü gotowe recepty do wszystkich moĪliwych kontekstów,
treĞci i zadaĔ edukacyjnych. Dydaktyka moĪe pomóc, ale nauczyciel sam musi rozwiązywaü
problemy dydaktyczne, i to w ciągle zmieniających siĊ uwarunkowaniach zewnĊtrznych.
5

W. OkoĔ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, 1987, str. 12.
J. van der Akker, Curriculum perspectives: An introduction. W: J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer
(Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
6
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2.5. Definicja dydaktyki
Jak juĪ wspomniano, dydaktykĊ definiuje siĊ jako naukĊ o nauczaniu i uczeniu siĊ, z
greckiego didaktós = nauczający, pouczający7. I dalej za Sáownikiem PWN: „dziaá
pedagogiki, nauka o metodach nauczania i uczenia siĊ”. Ten sposób definicji, wywodzący siĊ
z samego tylko greckiego sáowa, nazwalibyĞmy stwierdzeniem samym, czyli tautologią.
Wincenty OkoĔ dodaje „dydaktyka jest nauką o ksztaáceniu i samoksztaáceniu, ich celach i
treĞci oraz metodach, Ğrodkach i organizacji.”8
Liczni autorzy okreĞlają dydaktykĊ jako dziaá pedagogiki zajmujący siĊ badaniem
prawidáowoĞci procesu nauczania i uczenia siĊ. Franciszek BereĨnicki definiuje dydaktykĊ
nastĊpująco. „Dydaktyka jako nauka o nauczaniu i uczeniu siĊ wykrywa i wyjaĞnia okreĞlone
zaleĪnoĞci miĊdzy pewnymi czynnoĞciami, treĞciami, metodami, formami i Ğrodkami oraz
warunkami pracy nauczyciela i uczniów, a wynikami nauczania i na tej podstawie formuáuje
odpowiednie prawidáowoĞci dotyczące procesu ksztaácenia, to jest procesu nauczania i
uczenia siĊ.”9
Z kolei dydaktyki przedmiotowe uwaĪane są zazwyczaj za swoiste zastosowanie,
„rzutowanie” (korzystając z okreĞlenia z rysunku technicznego) zasad dydaktyki ogólnej na
nauczanie okreĞlonych przedmiotów. „Aby skutecznie realizowaü proces dydaktyczny nie
wystarcza jednak znajomoĞü ogólnych prawidáowoĞci nauczania i uczenia siĊ. Praktykowi w
dziaáaniu potrzebne jest zarówno ogólne zrozumienie procesów dydaktycznych, jak teĪ
znajomoĞü konkretnych i swoistych cech nauczania poszczególnych przedmiotów.”10
PowyĪsza definicja pomija zagadnienie wiedzy przedmiotowej nauczyciela, tak jakby
nauczyciel w kaĪdych warunkach byá w stanie wáaĞciwie zmodyfikowaü sposób przekazu
wiedzy przedmiotowej, korzystając ze „szczegóáowych dyrektyw”, ale opartych o doĞü
ogólne zasady. Prowadzi to do traktowania dydaktyk przedmiotowych jako dyscypliny
pomocniczej w stosunku zarówno do dydaktyki ogólnej, jak do samego przedmiotu.
Z drugiej strony, dydaktyki przedmiotowe, w tym dydaktyka fizyki są (w Polsce) traktowane
marginalnie w stosunku do innych dziaáów fizyki. Wynika to ze sporego nieporozumienia:
znajomoĞü fizyki nie oznacza umiejĊtnoĞci jej przekazu. PrzeĞwiadczenie to bierze siĊ z
wáasnego doĞwiadczenia dydaktycznego („pamiĊtam z liceum...), które jednak miaáo miejsce
wiele lat wczeĞniej, i to w formie biernej. Parafrazując, wszyscy chodzimy do dentysty ale
bardzo nieliczni próbują samodzielnie borowania zĊba ...
W krajach wiodących w badaniach naukowych, w tym w fizyce, jak USA, RFN, Wáoszech,
Wielkiej Brytanii, dydaktyka fizyki stanowi oddzielną dziedzinĊ naukową. W Wielkiej
Brytanii praktycznie kaĪdy uniwersytet prowadzi wáasne badania naukowe w zakresie
dydaktyki fizyki a dodatkowo, na poziomie ogólnym londyĔski Institute of Education. W
USA wydawane są specjalistyczne czasopisma w zakresie dydaktyki fizyki, np. American
Journal of Physics. W klasyfikacji PACS nauk fizycznych w pierwszej kategorii 00 Fizyki
Ogólnej pod numerem 0.11. We Wáoszech katedra uniwersytecka Dydaktyki Fizyki jest
poáączona z Historią Fizyki.
W wąskim rozumieniu niektórych autorów dydaktyka przedmiotowa wynika ze wskazówek
dydaktyki ogólnej. W tym sensie dydaktyka byáaby nauką dedukcyjną, nieco jak teologia. Jak
wskazuje lektura choüby klasyka, Jana KomeĔskiego, jego dydaktyka jest inna: z uogólnienia
7

Sáownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1972, str. 163
W. OkoĔ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, 1987, str. 55
F. BereĨnicki, Dydaktyka ksztaácenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007, str. 15
10
F. BereĨnicki, tamĪe, str. 16
8
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dydaktyk przedmiotowych wynika dydaktyka ogólne. Innymi sáowy, dydaktyka, jak fizyka,
biologia, historia, jest nauką indukcyjną: wnioski ogólne są wyciągane na podstawie licznych
obserwacji w róĪnych przedmiotach nauczania. We wáaĞciwie pojĊtej dydaktyce
przedmiotowej, okreĞlone treĞci przedstawione okreĞlonymi metodami charakterystycznymi
dla danego przedmiotu, ale dla dowolnej grupy docelowej, po zbadaniu ich efektywnoĞci
standardowymi metodami dydaktyki ogólnej, stają siĊ dla tej ostatniej materiaáem
„doĞwiadczalnej” dla procesu budowania uogólnieĔ. Zakáadanie, Īe okreĞlone zastosowania
dyrektyw dydaktyki ogólnej do nauczania okreĞlonych treĞci przyniesie ogólnie oczekiwane
skutki jest niepoprawną supozycją. A z drugiej strony zagroĪenie „przedmiotowe” dla
dydaktyki: „jakoĞ siĊ uda przekazaü z fizyki kaĪdą treĞü, a jak siĊ nie uda, to wina studenta”.
Tu dochodzimy do wáaĞciwego rozumienia tak dydaktyk przedmiotowych, jak dydaktyki
ogólnej. To okreĞlona metoda i szczegóáowa treĞü danej dziedziny naukowej jest wáaĞciwym
obiektem badaĔ dydaktyki. Przykáadowo, „Czy moĪliwe jest wykorzystanie pojĊcia
potencjaáu wektorowego do nauczania problemów nadprzewodnictwa na poziomie liceum”.11
Lub z prostszych zagadnieĔ: „Jak wyjaĞniü zasadĊ sumowania siĊ siá na poziomie gimnazjum,
bez uĪycia pojĊcia wektora?”; lub „Jak uczyü fizyki atomowej w I klasie szkoáy zawodowej?”
Po tych wszystkich uwagach moĪemy podaü wáasną, operatywną definicjĊ dydaktyki.
Dydaktyka zajmuje siĊ okreĞlaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem trudnoĞci w
procesie przyswajania wiedzy i umiejĊtnoĞci przez ucznia.
Innymi sáowy, samo tylko badanie procesu nauczania, bez proponowania konkretnych
rozwiązaĔ dla trudnoĞci edukacyjnych byáoby podobne do badaĔ elektrycznoĞci, ale bez
podania reguá bezpieczeĔstwa, wiĊcej – badaĔ nie mających na celu Īadnych praktycznych
zastosowaĔ. Dydaktyka nie jest wiĊc nauką diagnostyczną, ale przede wszystkim
interweniującą. Dydaktyka ma znaleĨü „supáy” w procesie przyswajania wiedzy przez ucznia
i je rozplątaü.
W związku z tym, w zakres przedmiotu dydaktyka wchodzi proponowanie nowych rozwiązaĔ
w zakresie:
1) treĞci nauczania
2) metod nauczania szkolnego, pozaszkolnego i pracy wáasnej ucznia
3) Ğrodków nauczania i pomocy dydaktycznych.
Uwagi te są szczególnie dla dydaktyki fizyki, gdzie stopieĔ zaawansowania matematycznego,
implikacje techniczne, szybki postĊp w wielkich laboratoriach Ğwiatowych zmusza do
szybkiej aktualizacji treĞci, kompresowania treĞci dotychczasowych, podnoszenia
efektywnoĞci, przy zachowaniu atrakcyjnoĞci przedmiotu dla ucznia, przy jednoczesnym
zachowaniu rygoru poprawnoĞci naukowej.
Upowszechnianie siĊ ksztaácenia Ğredniego (treĞci fizyki wspóáczesnej – atomowej, jądrowej,
kosmologii są w I klasie wszystkich typów szkóá) wymaga niezwykle elastycznego dostosowywania metod i Ğrodków do róĪnych grup odbiorców. JednoczeĞnie, specjalizacja w wyĪszych klasach szkoáy Ğredniej powoduje, Īe w niedalekiej przyszáoĞci zdecydowana wiĊkszoĞü
dorastającego spoáeczeĔstwa bĊdzie opieraáa swą wiedzĊ, np. z mechaniki na wiadomoĞciach
uzyskanych w 1º klasie gimnazjum. PoniewaĪ wiadomoĞci te są istotne np. przy prowadzeniu
samochodów, tym wiĊksza odpowiedzialnoĞü (spoáeczna) spoczywa na nauczycielach i tym
lepsze przygotowanie dydaktyczne muszą tym nauczycielom zapewniü uniwersytety.
11

S. Barbieri, Superconductivity explained with the tools of the classical electromagnetism. Educational path for
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III. Europejska tradycja naukowa i dydaktyczna
3.1. Arystoteles – ojciec nowoĪytnej nauki
Arystoteles (384 – 322 p.n.e.) zebraá w swoich licznych dzieáach (Fizyka, O niebie, Zoologia,
Etyka, Poetyka, Metafizyka itd.) kilka wieków intensywnego rozwoju filozofii greckiej; dzieáa
te stanowią swoistą encyklopediĊ staroĪytnej wiedzy naukowej. NowoĪytna krytyka
Arystotelesa koncentruje siĊ na domniemaniu o negatywnym wpáywie, jaki wielowiekowe
przywiązanie siĊ pokoleĔ filozofów do dzieá Stagiryty, wywaráo na rozwój nauki.
Przysáowiowe Ipse dixit [On powiedziaá] zamykaáo dyskusjĊ naukową. Lektura wielu
fragmentów dzieá Arystotelesa uwidacznia jednak jego wielką intuicjĊ.
„My bowiem pojmujemy gwiazdy jako ciaáa proste i jednostki rozáoĪone wprawdzie w pewnym
porządku, lecz zupeánie nie Īyjące, podczas gdy trzeba wiedzieü, Īe one rozwijają dziaáalnoĞü i cieszą
siĊ Īyciem”12.

Dopiero od stu lat, dziĊki zastosowaniu metod spektroskopii optycznej i tysiącom nocy
spĊdzonych przy teleskopach przez kobiety-astronomów wiemy, Īe gwiazdy podlegają
ewolucji: powstają, spalają siĊ, zamierają lub wybuchają. OczywiĞcie, rozumowanie
Arystotelesa opieraáo siĊ na spekulacji myĞlowej, ale nie dysponowaá on dwoma tysiącami lat
intensywnego rozwoju astronomii obserwacyjnej i astrofizyki.
Podobnie w kwestiach fizyki. Arystoteles nie zdefiniowaá matematycznie pojĊü pĊdu, energii,
potencjaáu, ale operowaá nimi w wyjaĞnianiu procesów i zjawisk. Jego energeion w wĊĪszym
znaczeniu miaá sens energii potencjalnej; w szerszym – ukrytą, przyszáą, potencjalną
zmiennoĞü stanu ciaáa: „akt dziaáania”13. ZauwaĪmy, Īe dzisiejsze znaczenie energii jako
moĪnoĞü wykonania przez ciaáo pracy, sformuáowane zostaáo dopiero w poáowie XIX wieku.
Arystoteles, nie tylko kompilowaá wiedzĊ ale i uwaĪnie obserwowaá przyrodĊ. Jego wnioski
dotyczące krzywych lotu wyrzuconych przedmiotów (krzywych balistycznych), mimo Īe
odbiegające od matematycznych zaleĪnoĞci, nieĨle oddawaáy sytuacje rzeczywiste.
Arystoteles twierdziá, Īe ciaáa po osiągniĊciu najwyĪszego punktu trajektorii, gwaátownie
spadają w dóá. Matematycznie krzywa balistyczna (w próĪni) jest parabolą; rzeczywiste
trajektorie, np. piáki futbolowej mogą znacznie od paraboli odbiegaü. Ba! wskutek tzw. efektu
Magnusa, tor krĊcącej siĊ piáki moĪe bardziej przypominaü krzywą Arystotelesa niĪ parabolĊ.
Nie bez powodu piáka futbolowa, golfowa, tenisowa nie mają gáadkich powierzchni; wskutek
oporu powietrza, szczególnie przy rotacji piáki, ich trajektorie są trudniejsze do przewidzenia.
Wniosek dla uwaĪnego nauczyciela z porównania idei Arystotelesa z fizyką wspóáczesną jest
nastĊpujący: wszelkie racjonalne poszukiwania prawdy naukowej zasáugują na szacunek.
Wedáug Arystotelesa gwiazdy są istotami
Īyjącymi – my wiemy o tym dopiero od 1912
roku, tj. od czasu sporządzenia tzw. diagramu
Hertzsprunga – Russella. Przedstawia on
zaleĪnoĞü mocy promieniowania gwiazdy od
jej temperatury; historyczny teleskop z
Harvardu, na którym dziĊki pracowitoĞci
Henrietty Swan Leavitt i innych kobiet
astronomów zostaáy zebrane dane, leĪące u
podstaw diagramu H-R, teleskop znajduje siĊ
obecnie w Obserwatorium UMK
12
13

Arystoteles, O niebie, PWN Warszawa, 1980, táum. P. Siwek , str. 83
Zob. W. Tatarkiewicz Ukáad pojĊü w filozofii Arystotelesa, Marburg, 1910, PWN Warszawa 1978, str. 104
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3.2. ĝredniowieczne osiągniĊcia naukowe
Okres Ğredniowiecza uwaĪa siĊ za czas regresu nauki. W rzeczywistoĞci byá to czas
rozpowszechnienia siĊ wiedzy z niewielu oĞrodków na caáą dzisiejszą EuropĊ. Podobnie
pozorny jest duĪy wkáad przypisywany uczonym arabskim; w Ğredniowieczu przyswoili oni
wiedzĊ staroĪytną, a wskutek zawieruch wojennych w basenie Morza ĝródziemnego wiele
dzieá greckich filozofów przetrwaáo jedynie dziĊki poĞrednictwu arabskich uczonych.
W Ğredniowieczu pojawiáy siĊ takie uĪyteczne wynalazki jak máyn wodny czy guziki w
ubraniach. Z uczonych-fizyków wymienimy dwóch: Witelona (1237-1300?), urodzonego
przypuszczalnie w Legnicy oraz Jeana Buridiana (1300-1358?), rektora Uniwersytetu w
ParyĪu. Obaj byli zakonnikami.
Buridian, w sprzecznoĞci do Arystotelesa, który twierdziá, Īe do poruszania siĊ ciaá niezbĊdne
jest staáe dziaáanie popychającej siáy, wprowadziá pojĊcie bezwáadnoĞci, „impetusu”. To on
jako pierwszy sformuáowaá I prawo Newtona – ciaáo bez dziaáania siáy porusza siĊ ze staáą
prĊdkoĞcią. DziĊki Buridianowi, Kopernik nie musiaá wyjaĞniaü, dlaczego planety (i Ziemia)
poruszają siĊ wiecznie, o ile przed miliardami lat zostaáy raz wprawione w ruch.
PojĊcie bezwáadnoĞci, czy „siá” bezwáadnoĞci, nie jest w dzisiejszej dydaktyce fizyki
niezbĊdne; mówimy o siáach pozornych lub ukáadach nieinercjalnych. Ale z kolei definicja
ukáadu inercjalnego jako takiego, do którego stosuje siĊ I prawo Newtona, jest swego rodzaju
tautologią. PojĊcie „bezwáadnoĞci” naleĪy raczej zastąpiü pojĊciem zachowania pĊdu, czyli w
polskiej etymologii „impetu”, przez co wracamy do Buridiana...
Witelona traktat o optyce Perspectiva byá zapewne obowiązującym podrĊcznikiem
akademickim aĪ do czasów Keplera, który do niego napisaá komentarz. Witelon badaá
prostoliniowe rozchodzenie siĊ Ğwiatáa, w szczególnoĞci prawo odbicia Ğwiatáa i powstawania
obrazów w zwierciadáach cylindrycznych i sferycznych, zaprojektowaá peryskop, byá bliski
sformuáowania prawa zaáamania Ğwiatáa. Jego dzieáo nie ma jednak charakteru nowoĪytnych
prac doĞwiadczalnych, ani nawet traktatów Arystotelesa a przypomina swą aksjomatyczną
narracją GeometriĊ Euklidesa.
Witelo omawia nie tylko optykĊ jako naukĊ fizyczną, ale opisuje teĪ budowĊ oka, optyczne
zjawiska atmosferyczne, a nawet psychologiĊ widzenia. Ta ostatnia szczególnie jest ciekawa,
odwoáująca siĊ nie do „záudzeĔ” optycznych, ale do arystotelowskiej zdolnoĞci osądzającej
duszy ludzkiej. Pisze on o widzeniu dwu-ocznym: „kiedy wzrok widzi jakąĞ dostrzegalną dla
zmysáów powierzchniĊ, natychmiast zdolnoĞü osądzająca duszy powie, Īe patrzący widzi
bryáĊ, choüby wzrok nie dostrzegá rozciągáoĞci ciaáa w
gáąb.”14
Witelo jest, obok Kopernika, jedynym polskim uczonym,
którego (wyimaginowany) portret zostaá umieszczony w
historycznej sali rektoratu Uniwersytetu w Padwie.
„W którą stronĊ patrzy kot?” Záudzenie optyczne mówi
nam, Īe jest zwrócony nosem do nas. W rzeczywistoĞci
maska kota wypalona w bryle szkáa jest zwrócona ku
Ğcianie. Witelo nie nazywa tego záudzeniem, ale zdolnoĞcią
osądzającą duszy.
14

Witelo, Perspektywy IV, twierdzenie 63, Studia Copernicana, Witelona Perspektywy, KsiĊga IV, Przekáad na
jĊzyk polski ze wstĊpem i komentarzami Przekáad z jĊzyka áaciĔskiego Witold Wróblewski, WstĊp, opracowanie
przekáadu i komentarz Lech Bieganowski, Andrzej Bielski, Witold Wróblewski, Wydawnictwo Instytutu Historii
PAN, Warszawa 199, strona 153
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3.3. Kopernik: WszechĞwiat, którego granic znaü nie moĪemy
Powszechnie cytowane stwierdzenie o Koperniku (1473-1543) „Wstrzymaá SáoĔce, ruszyá
ZiemiĊ” niezupeánie odpowiada napisowi (po áacinie) wyrytemu na cokole pomnika w
Toruniu. Napis ten gáosi: „Wstrzymaá SáoĔce i niebo” [celioque]. Tak!, gdyĪ ogrom
wirującego nieba znacznie przekracza rozmiary SáoĔca.
De revolutionibus, wydrukowana w nakáadzie paruset egzemplarzy, zostaáa okreĞlona jako
jedna z najmniej czytanych ksiąĪek w historii. I rzeczywiĞcie, tekst początkowo filozoficzny i
grecko-humanistyczny, juĪ w drugiej ksiĊdze zagĊszcza siĊ tabelami, pozycjami gwiazd,
obliczeniami, schematami geometrycznymi itd. Jest to nowoĪytny traktat naukowy.
Dyskutuje Kopernik szczegóáowo róĪne aspekty, od kulistoĞci Ziemi do trudnoĞci w
zauwaĪeniu ruchu gwiazd (czyli ich tzw. paralaksy) „ JeĪeli nic podobnego nie dostrzegamy u
gwiazd staáych, dowodzi to, Īe siĊ znajdują niezmiernie wysoko nad nami, co sprawia, Īe
nawet orbita rocznego ruchu albo raczej jej brak zanika dla naszego wzroku. […] Bo o tym,
Īe nawet od najwyĪszej z planet, tj. od Saturna, jest jeszcze ogromnie daleko do sfery gwiazd
staáych, przekonują nas ich migoczące Ğwiatáa.”
Dzieáo Kopernika jest zdecydowanie pierwszym nowoĪytnym traktatem naukowym –
opartym o rzetelne obserwacje (Kopernik obserwowaá osobiĞcie wiĊkszoĞü istotnych zjawisk
astronomicznych, zaümienia SáoĔca i KsiĊĪyca, koniunkcje planet, jakie zdarzyáy siĊ za jego
Īycia. Obserwacje te poparte zostaáy solidnym aparatem matematycznym; Kopernik jest
autorem równieĪ tablic, przypominających dzisiejsze tablice trygonometryczne. Nauka, dla
Kopernika, nie ma wiĊc charakteru aksjomatycznego, jak dla Euklidesa, ani spekulatywnego,
jak to byáo u Arystotelesa, ale polega na stawianiu jasnych pytaĔ, nawet jeĞli nie ma na nie
(chwilowo) odpowiedzi. Pytanie Kopernika, dlaczego woda nie spáywa z Ziemi, jak spáywa z
globusa, znalazáo odpowiedĨ w newtonowskim pojĊciu grawitacji. Poszukiwania korekt do
orbit koáowych Ziemi i planet znalazáo odpowiedĨ dopiero w eliptycznych orbitach Keplera.
Lekcją dydaktyczną z analizy Īyciorysu i dokonaĔ Kopernika jest stwierdzenie, Īe odwaĪnie
zadane pytania prowadzą do zaskakujących odpowiedzi, choü czĊsto niezwykle prostych.
Podobną odwagą w stawianiu pytaĔ wykazaá siĊ 500 lat póĨniej Albert Einstein.
Przypisywanie Kopernikowi roli burzyciela porządku naukowego odbiega od lakonicznej, ale
niezwykle logicznej narracji De revolutionibus. Kopernik jest natomiast bez wątpienia twórcą
nowoĪytnej metodologii naukowej, opartej tak na doĞwiadczeniu, jak na analizie teoretycznej.
Kopernik teĪ jest przykáadem pokory badacza, który przyznaje: „WszechĞwiata, którego
granic nie znamy, a przypuszczalnie nawet znaü nie moĪemy”.
Napis na pomniku Kopernika w Toruniu gáosi: „Wstrzymaá SáoĔce i
niebo, ruszyá ZiemiĊ”
Kopernik wiedziaá, równieĪ z wáasnych
obserwacji, Īe planety nie krąĪą dookoáa
SáoĔca po orbitach koáowych. Stąd jego
poszukiwania epicykli, jak to byáo w teorii
Ptolemeusza.
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3.4. Galileusz – fizyka zeszáa z nieba na ziemiĊ
O Galileuszu (1564-1642) powiedziano: „Fizyka zeszáa z nieba na ziemiĊ po równi pochyáej
Galileusza”15. O ile dzieáo Kopernika byáo wielkim traktatem, matematycznym i trudnym,
Galileusz udostĊpniá wiedzĊ o fizyce przeciĊtnemu odbiorcy w tamtych czasach. Galileusz
ustanowiá teĪ paradygmat wspóáczesnego przyrodoznawstwa: powtarzalne doĞwiadczenie,
jasno opisane, pozwalające na jednoznaczne wnioski.
To dopiero Galileusz, 400 lat temu dostarczyá „namacalnych” dowodów na prawdziwoĞü
systemu kopernikaĔskiego i stworzyá bazĊ wspóáczesnej fizyki (kinematyki, akustyki, optyki).
Galileo, syn lutnika, poszukiwaá związków liczbowych miĊdzy wielkoĞciami fizycznymi, na
wzór pitagorejskich zaleĪnoĞci miedzy czĊstotliwoĞciami harmonicznymi (dáugoĞcią struny).
Jego sposób narracji przypominaá nadal dialogi Platona, jak w nastĊpującym cytacie,
opisującym zaleĪnoĞü drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym s= ½ at2.
…Ale to stwierdzenie ogólne nie ma Īadnej wartoĞci, jeĞli nie wiadomo a jakich proporcjach roĞnie
prĊdkoĞü, wniosek nieznany aĪ do naszych czasów dla wszystkich filozofów, a odkryty i wykazany
przez Akademika, naszego wspólnego przyjaciela: który w niektórych swoich rĊkopisach, jeszcze
nieopublikowanych a pokazanych w zaufaniu mnie i niektórym swoim przyjacioáom wykazuje, jak
przyspieszenie ruchu prostoliniowego spadających ciaá odbywa siĊ w porządku kolejnych liczb
nieparzystych, to znaczy zaznaczywszy jakie i ile równych czasów chcemy, jeĞli w pierwszym czasie,
ruszając ze stanu spoczynku, przybĊdzie okreĞlony odcinek, na przykáad dáugoĞü lufy, w drugim
czasie trzy lufy, w trzecim piĊü, w czwartym siedem, i tak sukcesywnie w porządku kolejnych liczb
nieparzystych, co w sumie jest tym samym, co powiedzieü, Īe odcinki przebyte przez ciaáo, ruszając
ze spoczynku, mają siĊ do siebie w proporcji podwojonej w stosunku do czasów, w jakich te odcinki
są mierzone, lub moĪemy powiedzieü Īe odcinki przebyte mają siĊ do siebie jak kwadraty czasów.”16

Ilustracją tej zaleĪnoĞci matematycznej, trafiającą do wyobraĨni uczniów jest równia pochyáa,
wzdáuĪ której sa zawieszone dzwonki w odlegáoĞciach 1:3:5:7:9. Kulka puszczona po równi
(najlepiej w ciemnoĞciach) uderza w dzwonki w równych odstĊpach czasu, co jest dla
widowni zaskoczeniem. Ba! najpierw sáuchamy, póĨniej mierzymy odlegáoĞci miĊdzy
dzwonkami. W równi skonstruowanej na UMK jednostką pomiarową jest dáugoĞü buta, nr 38.
Galileusz odkryá równieĪ, za pomocą wáasnorĊcznie zbudowanej lunety, góry i doliny na
KsiĊĪycu, cztery satelity krąĪące dookoáa Jowisza oraz fazy Wenus. Wszystkie te obserwacje
mogą byü powtórzone za pomocą amatorskiej lornetki i powinny staü siĊ kanonem
dydaktycznym kaĪdego nauczyciela fizyki, na kaĪdym poziomie nauczania. Dwa
rozgraniczenia ruchu – na jednostajny i przyspieszony, dokonane przez Galileusza, a
pokazane za pomocą toczącej siĊ po pochylonym stole szklanej kulki, to natomiast pierwsze
doĞwiadczenie, na pierwszej lekcji fizyki na kaĪdym poziomie.
RozwaĪania Galileusza o ruchu przyspieszonym staáy
siĊ dla nas podstawą skonstruowania „ĞcieĪki”
poznawczej, najpierw w formie wystawy interaktywnej,
póĨniej w formie wykáadu interaktywnego, w którym
uczniowie sami odkrywają prawa fizyki. Postawione
zagadnienia to: - jak ciaáa siĊ poruszają? Dlaczego?
Po sformuáowaniu praw ruchu i stwierdzenia niezaleĪnoĞci spadku od masy ciaáa, ĞcieĪka dydaktyczna
komplikuje siĊ, na staczanie siĊ, odbijanie, itd. Scenariusze i realizacja autor.

15
16

E. M. Rogers, Fizyka dla dociekliwych, PWN 1972
Galileo Galilei, Dialogo dei Massimi Sistemi, Oscar Mondadori, 1996, str. 231-232, táum. autor
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3.5. KartezjaĔska metoda rozumowania
O ile Galileusz stworzyá metodologiĊ nowoczesnego, doĞwiadczalnego przyrodoznawstwa,
Kartezjusz (wá. Rene Descartes, 1596-1650) w „Rozprawie o metodzie” 17 sprecyzowaá
ogólny sposób rozumowania, stosowalny do wszystkich nauk. Kartezjusz pisaá tak:
„Pierwszem jest aby nie przyjmowaü nigdy Īadnej rzeczy za prawdziwą, dopóki nie poznamy jej
oczywiĞcie jako takiej: to znaczy, aby unikaü starannie poĞpiechu i uprzedzenia i nie pomieszaü w
swoim sądzie nic, tylko, co siĊ przedstawiáo memu umysáu tak jasno: wyraĨnie, iĪ nie bĊdzie miaá
Īadnej moĪliwoĞci poddania tego w wątpliwoĞü.
Drugiem, aby kaĪdą z rozpatrywanych trudnoĞci podzieliü na tyle cząstek, na ile siĊ da i ile bĊdzie
potrzeba dla lepszego jej rozwiązaĔ.
Trzecie, aby prowadziü myĞli po porządku, zaczynając od początku najprostszych i najáatwiejszych do
poznania, i pomaáu, jak gdyby po stopniach, wstĊpowaü aĪ do poznania bardziej záoĪonych i przyczem
naleĪy przypuszczaü porządek nawet miĊdzy temi, które nie tworzą naturalnego szeregu.
Ostatnie, aby wszĊdzie czyniü wyszczególnienia tak dokáadnie i przeglądy tak powszechne, aby byá
pewny, iĪ nic nie opuĞciáem.”
Kopia pierwszego wydania „Rozprawy o metodzie R.
Descartesa [Leyden, 1637; books.google.fr, hasáo
katalogowe wywoáania BCULVD2178290]. Egzemplarz
tej pracy istnieje (w bibliotece Uniwersytetu w Stanford)
moĪe wiĊc byü realnym odnoĞnikiem do konstruowania
wiedzy o metodzie pracy naukowej wg Kartezjusza.

W dyskursie Kartezjusza zwracają uwagĊ cztery postulaty: 1) koniecznoĞü kwestionowania
wiedzy niesprawdzonej, 2) dzielenia problemu na zagadnienie elementarne, 3) rozwiązywania
problemów poczynając od najprostszych, 4) syntezy rozwiązaĔ i kontroli ich kompletnoĞci.
Wykáadnia Kartezjusza postĊpowania poznawczego okazuje siĊ niezwykle adekwatna
równieĪ dla dydaktyki wspóáczesnej. Stanowi wáaĞciwą bazĊ metodologiczną do
przeorientowania ksztaácenia z przekazu wiedzy na jej konstruowanie. To konstruowanie
winno odbywaü siĊ krok po kroku; uĪywając jĊzyka matematyki – metodą kolejnych
przybliĪeĔ. KaĪdy krok rozumowania wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią wyboru – jak na ĞcieĪce w
lesie – w lewo lub prawo. Kolejny krok weryfikuje dokonany wybór.
Metoda Kartezjusza zakáada w szczególnoĞci Ğcisáą logikĊ dwuwartoĞciową: TAK lub NIE,
jak to skodyfikowaá jeszcze Arystoteles. Zasada ta jest istotna i w dydaktyce i w pedagogice:
kaĪda odpowiedĨ ucznia rodzi okreĞlone konsekwencje logiczne/ moralne. Nie istnieje, jak w
niektórych ekscentrycznych filozofiach (ale i mechanice kwantowej), „moĪe tak a moĪe tak”.
Zwraca teĪ uwagĊ koniecznoĞü poszukiwania związków logicznych, nawet tam gdzie nie są
one oczywiste. Innymi sáowy, Kartezjusz unika obecnych np. w niektórych interpretacjach
fizyki wspóáczesnej „ukrytych zmiennych”. Logika jest Ğcisáa i dychotomiczna.
17
Peány tytuá „Rozprawa o metodzie naukowej i jej zastosowanie do optyki”. R. Descartes, Discours de la
méthode: pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans le sciences, Imprimerie de Ian Maire, Leyde,
1637, str. 29
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3.5.a Poznanie naukowe wedáug Immanuela Kanta
Paradygmat wspóáczesnej metody naukowej, po Galileuszu i Kartezjuszu zostaá poszerzony
na ogólna teoriĊ poznania przez Immanuela Kanta (1724-1804), wykáadowcy na
Uniwersytecie w Królewcu. W ciągnącej siĊ od czasów Platona dyskusji o moĪliwoĞci
poznania „rzeczy samych w sobie” Kant zwróciá uwagĊ na decydującą rolĊ podmiotu
poznania na wynik doĞwiadczenia. Naukowiec pyta NaturĊ nie jak dziecko, ale jak sĊdzia,
wymagający jednoznacznych odpowiedzi. Nie „co to?”, ale „prawda, Īe w dniu 5 marca o
godzinie 17 tej na ulicy Dáugiej zamordowaáeĞ noĪem Jana Kotta?”
Cytując T. S. Kuhna, autora „Przewrotu kopernikaĔskiego”, „rozwiązywanie problemów
przypomina o wiele bardziej dzieciĊce áamigáówki, w których chodzi o znalezienie na rysunku
zwierzĊcia ukrytego w zaroĞlach lub w chmurach. Dziecko szuka na rysunku ksztaátów
podobnych do znanych mu juĪ zwierząt.”
Wáadysáaw Tatarkiewicz tak definiuje kantowski przewrót kopernikaĔski: „Analogicznie
wadliwe okazaáo siĊ tradycyjne przeciwstawienie doĞwiadczenia i apriorycznej myĞli: myĞl
nie jest bowiem przeciwieĔstwem, lecz zasadniczym skáadnikiem doĞwiadczenia.”18
Rewolucja Kanta ma zasadnicze znaczenie dla caáoĞci dydaktyki a szczególnie dydaktyki
fizyki: na początku doĞwiadczenia stoi nasze wyobraĪenie o jego wyniku. UczeĔ musi wiĊc
umieü samodzielnie konstruowaü kategorie pojĊciowe. Wrócimy do tematu przy okazji
dyskusji związków dydaktyki fizyki z nauczaniem jĊzyka ojczystego.
Z filozofii Kanta wynika waĪna zasada dla wspóáczesnej dydaktyki fizyki: oparcia nauczania
o doĞwiadczenie „SPEA” (sytuacja – przewidywanie – eksperyment – analiza). Podstawą
poznania naukowego, szczególnie w fizyce19, jest szczegóáowo postawione pytanie, np. „czy
kulki w oleju spadają ruchem przyspieszonym?” Przygotowujemy doĞwiadczenie,
przeprowadzamy pomiar, zapisujemy wyniki, po czym je analizujemy. W ustalonych reguáach
SPEA, np. dokáadnoĞci pomiaru czasu stoperem, gĊstoĞci oleju, dáugoĞci spadku, odcinków
pomiarowych itd. odpowiedĨ powinna byü tak albo nie. „Spadek w oleju nie jest ruchem
jednostajnie przyspieszonym a raczej ruchem jednostajnym.” Metoda SPEA jest realizacją
kartezjaĔskiego stopniowego rozwiązywania problemu, ale element przygotowanego
wczeĞniej doĞwiadczenia jest elementem oddającym metodĊ badawczą Kanta.

Szczegóáowo przygotowane doĞwiadczenie w metodologii SPEA dla sprawdzenia ruchu
jednostajnego: odpowiednio dáuga rurka, maáy pĊcherzyk powietrza, wczeĞniej zaznaczone odcinki na
rurce, niewielkie pochylenie rurki, niezbyt lepki olej, zegar w tle, zapis na wideo.
18

okreĞlenie cytujemy za „Historią filozofii” W. Tatarkiewicza, t.II, PWN Warszawa, str. 171
OczywiĞcie, zasada szczegóáowo przygotowanego doĞwiadczenia dotyczy równieĪ innych nauk. Ale stopieĔ
„przypadkowoĞci” niektórych obserwacji, np. zwyczajów nieznanego ludu lub fauny w dĪungli, jest wiĊkszy niĪ
w eksperymentach poszukujących bozonu Higgsa. Ale i w fizyce (astronomii) przypadkowe obserwacje, jak np.
wybuch gwiazdy supernowej przez Keplera, są czĊste i niezwykle twórcze dla rozwoju nauki.

19
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WáaĞciwe uĪywanie, a jeszcze bardziej tworzenie kategorii pojĊciowych, jest niezwykle
istotne w nauce, a szczególnie w fizyce. Fizycy starają siĊ „zagwarantowaü” sobie niektóre
okreĞlenia, które ogólnie naleĪą do jĊzyka potocznego, jak np. „jednostajny” lub „jednostajnie
przyspieszony”. Przez szacunek dla innych dziedzin naukowych, a takĪe dla utrzymania
autonomii rozwoju jĊzyka, iloĞü tych „rezerwowanych” kategorii powinna byü jak
najmniejsza. Nauczyciel nie powinien siĊ oburzaü, jeĞli uczeĔ nie zawsze trafia w
terminologiĊ rezerwowaną: jednostajny § równomierny § monotonny § powolny.
JednoczeĞnie nowe kategorie pojĊciowe, ze ĞciĞle okreĞlonymi wáasnoĞciami niezwykle
pomagają tak w uproszczeniu nauki jak w przyswajaniu wiedzy. Przykáadem są wektory,
które są uogólnieniem strzaáek, jakie dzieci uĪywają do opisu ruchu (zob. rysunki w par.
3.6a). Wektor, w matematyce „uporządkowana para punktów”, w fizyce staje siĊ wektorem
swobodnym i zaczyna mieü autonomiczne znaczenie. AutonomicznoĞü znaczenia wektora
prĊdkoĞci (prądu rzeki) pokazujemy na poniĪszej sekwencji zdjĊü: prĊdkoĞü prądu rzeki
sumuje siĊ (wektorowo) z prĊdkoĞcią áódki (lub kry), niezaleĪnie czy páyną one wzdáuĪ, czy
w poprzek rzeki.

Dalszym rozszerzeniem pojĊcia wektora, jest pojĊcie iloczynu wektorowego. WprowadĨmy
jego definicjĊ w sposób konstruktywistyczny, zadając pytanie: „Wynikiem sumowania dwóch
wektorów jest inny wektor. A co jest wynikiem mnoĪenia dwóch wektorów? Jak sobie
wyobraĪacie wynik mnoĪenia dwóch strzaáek?”
Sens wprowadzania nowych kategorii polega na moĪnoĞci redukcji wiĊkszej iloĞci
przypadków do jednej reguáy, zdefiniowanej przez wáasnoĞci nowej kategorii. I tak, w
elektromagnetyzmie, liczne reguáy prawej lub lewej dáoni (zob. karykatura autorstwa prof.
Bruno Touschka) mogą zostaü zredukowane do wáasnoĞci iloczynu wektorowego: zwrot
wektora c, bĊdącego iloczynem c = a x b wynika z reguáy Ğruby (prawoskrĊtnej), która
nakáada wektor a na wektor b.
Nowe kategorie pojĊciowe, jak np. iloczyn wektorowy, są
niezwykle przydatne tak w rozwoju nauki jak w upraszczaniu
przekazu dydaktycznego. Niezliczone reguáy prawej lub lewej dáoni
(obok karykatura autorstwa wáoskiego fizyka jądrowego Bruno
Touschka) mogą byü zastąpione jedną, ogólną reguáą wektorowego
mnoĪenia wektorów.
W ten sposób, jednoznacznie okreĞlony jest zwrot siáy Lorenza
F = q(v × B), siáy elektrodynamicznej F = I(l × B), wektor indukcji
magnetycznej B dookoáa przewodnika liniowego (z prawa BiotaSavarta) dB = ȝ0 I (l × r)/4ʌr3, momentu pĊdu L = m (r × v),
momentu siáy M = (r × F).
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Znaczenie Immanuela Kanta dla nowoczesnego przyrodoznawstwa wynika z jego jeszcze
jednej intuicji: przewidzenia sądów syntetycznych a priori. Kant podzieliá sądy na dwa
rodzaje – analityczne i syntetyczne. Tylko te ostatnie wnoszą coĞ istotnie nowego do naszego
rozumienia przyrody. „Sądy analityczne są to takie, które w orzeczeniu wypowiadają to tylko,
co jest zawarte w podmiocie zdania, czyli to, co naleĪy do definicji podmiotu bądĨ daje siĊ z
definicji jego wyprowadziü. [...] Sądy analityczne objaĞniają wiedzĊ juĪ posiadaną, sądy
syntetyczne zaĞ rozszerzają wiedzĊ.”20
Typowym przykáadem sądu analitycznego jest odpowiedĨ na pytanie: „Co to jest grawitacja?”
„-Przyciąganie ziemskie” Etymologicznie – gravitare, czyli ciąĪyü. Tego rodzaju odpowiedĨ
nie pozwala na Īadne istotne, dalsze wnioski. Sądy analityczne tego rodzaju naleĪy uznaü za
tautologie: „W skáad masáa wchodzi masáo” [wedáug normy masáa 81% to táuszcz z mleka].
Drugim podziaáem sądów wedáug Kanta jest rozróĪnienie sądów a posteriori i sądów a priori.
Pierwsze są uzyskane na podstawie doĞwiadczenia, drugie mają Ĩródáo tylko w samym
umyĞle. Tak pisze W. Tatarkiewicz „Natura sądów analitycznych áatwa jest do zrozumienia,
tak samo i natura sądów syntetycznych a posteriori, jedne bowiem analizując tylko pojĊcia, a
drugie opierają siĊ po prostu na doĞwiadczeniu. Ale pozostają sądy syntetyczne a priori,
które przedstawiają siĊ zagadkowo. JakĪe to jest moĪliwe wypowiadaü o przedmiocie coĞ, co
nie jest ani zawarte w jego pojĊciu, ani zaczerpniĊte z doĞwiadczenia? A wáaĞnie te sądy
stanowią jądro wiedzy [...] PrzeĞwiadczenie, Īe istnieją sądy syntetyczne a priori, Kant
czerpaá z dwóch nauk: z matematyki i z czystego (jak siĊ dziĞ mówi: matematycznego)
przyrodoznawstwa.”16.
Najbardziej rewolucyjnym w historii nauki sądem syntetycznym a priori byáo bez wątpienia
sformuáowanie praw Maxwella, a w szczególnoĞci wynikających z nich fal elektromagnetycznych, jak to parafrazuje rysunek poniĪej

Innym jeszcze sądem uogólniającym, ale nie wynikającym z doĞwiadczenia, jest Ogólna
Teoria WzglĊdnoĞci Alberta Einsteina. Pytanie, czym siĊ (nie) róĪni spadająca winda od
ruchu jednostajnego, doprowadziáo Einsteina, po kilkunastu stronach rozwaĪaĔ
matematycznych, do przewidzenia precesji orbity Merkurego i zakrzywienia promienia
Ğwiatáa w pobliĪu SáoĔca (a dokáadniej: zakrzywienia dwa razy wiĊkszego, niĪ to wynikaáoby
z teorii Newtona). Wniosek zaskakujący: pole grawitacyjne deformuje czasoprzestrzeĔ!
20

W. Tatarkiewicz, „Historia filozofii”, t.II, PWN Warszawa, str. 165
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3.6. Konsekwencje epistemologiczne fizyki wspóáczesnej
Początek XX wieku w zasadniczy sposób zmieniá nasze mniemania o moĪliwoĞci odkrywania
(i zrozumienia) Ğwiata. Swego rodzaju redukcjonistyczna („nie wszystko da siĊ odkryü”)
rewolucja miaáa miejsce w matematyce, fizyce, astronomii. W 1900 roku David Hilbert
postawiá zadanie zamkniĊcia matematyki w spójną caáoĞü, opartą o skoĔczoną liczbĊ,
wzajemnie niesprzecznych aksjomatów. W 1931 Kurt Gödel pokazaá, Īe nie moĪna
udowodniü, Īe arytmetyka jest zarówno spójna jak i kompletna.
Rewolucja w fizyce rozpoczĊáa siĊ równieĪ w 1900 roku, poprzez sformuáowanie przez Maxa
Plancka hipotezy kwantów energii promieniowania elektromagnetycznego. JeĪeli fala
elektromagnetyczna w niektórych zjawiskach (np. fotoelektrycznym) zachowuje siĊ jak
cząstka, to moĪe i elektron zachowuje siĊ jako fala? To znaczy, moĪna na wiązce elektronów
wykonaü doĞwiadczenie interferencyjne, jak to zrobiá w 1809 roku Young z wiązką Ğwiatáa
przechodzącą przez dwie szczeliny? Tak, i to nie tylko na wiązce elektronów, ale nawet na
wiązce ciĊĪkich cząsteczek ftalocyjaniny, zob. foto poniĪej.

Z doĞwiadczenia interferencyjnego dla elektronów, które bez wątpienia są cząstkami prawie
punktowymi, wynika powaĪna trudnoĞü interpretacyjna. JeĪeli pojedynczy elektron przelatuje
przypadkowo ale przez jedną szczelinĊ, jak zespóá elektronów daje obraz dokáadnie
odpowiadający interferencji fali páaskiej na dwóch szczelinach. Albo jeden elektron przelatuje
przez dwie szczeliny naraz, albo nastĊpny elektron dysponuje informacją, przez którą
szczelinĊ „musi” przelecieü, aby powstaá na ekranie obraz interferencyjny.
TrudnoĞü powyĪsza jest przykáadem ograniczenia naszej moĪliwoĞci zdobywania wiedzy
przez NaturĊ samą w sobie. DoĞwiadczenie z elektronami moĪna przeprowadziü tak, Īe
wiemy, przez którą szczelinĊ kaĪdy z nich przeleciaá, ale wówczas obraz interferencyjny
znika a powstają tylko cienie dwóch oddzielnych szczelin. RóĪne interpretacje mechaniki
kwantowej poszukiwaáy mechanizmów tego zjawiska. Problem wydaje siĊ jednak
powaĪniejszy niĪ jedynie dualizm falowo-kwantowy, gdzie raz w monecie widzimy reszkĊ,
raz orzeáka. DoĞwiadczenie z elektronami sugeruje, Īe mimo sformuáowanego przez twórców
mechaniki kwantowej poprawnego opisu matematycznego, samego zjawiska zrozumieü nie
moĪemy, tak jak to wczeĞniej pisaá Kopernik.
Równaniem, które poprawnie opisuje „zachowanie siĊ” elektronów jest dobrze znane
równanie Schrödingera:
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gdzie H jest operatorem Hamiltona (ma znaczenie energii) a Ȍ jest „funkcją falową
elektronu”. Niewiele nam jednak, dydaktycznie, takie stwierdzenie mówi.
Skrótowe wyjaĞnienie znaczenia funkcji falowej w równaniu Schrödingera naleĪy zastąpiü
precyzyjniejszym: kwadrat |Ȍ (x, t)|2 moduáu funkcji falowej oznacza prawdopodobieĔstwo
znalezienia elektronu w danym miejscu x w danej chwili t. Innymi sáowy, gdybyĞmy wykonali
doĞwiadczenie, a dokáadniej - wiele doĞwiadczeĔ dokáadnie w tych samych warunkach, to
pewna czĊĞü elektronów byáaby w punkcie okreĞlonym przez wspóárzĊdnie (x, t).
Parafrazując, gdzie w danej chwili „naprawdĊ” jest pojedynczy elektron, to do czasu
wykonania przez nas doĞwiadczenia, on tylko to wie. Wiele róĪnych interpretacji mechaniki
kwantowej nadaje funkcji falowej inne interpretacje. Dla nas, równanie Schrödingera jest
jednym z przejawów, Īe NaturĊ potrafimy opisaü matematycznie, ale nie do koĔca potrafimy
sobie ją wyobraziü.
Dodatkowe, a raczej alternatywne ograniczenie wynika z zasady nieoznaczonoĞci
Heisenberga: nie moĪemy jednoczeĞnie z dowolną dokáadnoĞcią wyznaczyü i pĊdu, i
poáoĪenia cząstki. ZauwaĪmy, Īe do dziĞ trwają dyskusje, czy iloczyn nieoznaczonoĞci
poáoĪenia i pĊdu ǻxǻp jest rzĊdu staáej Plancka h, czy tej staáej podzielonej przez ʌ czy przez
2ʌ. Mamy swego rodzaju niejasnoĞü w nieoznaczonoĞci...
Szczególna Teoria WzglĊdnoĞci Einsteina naáoĪyáa na naszą wiedzĊ o WszechĞwiecie kolejne
ograniczenie, ale teĪ dając ciekawą wizjĊ alternatywną. Z uwagi na skoĔczoną prĊdkoĞü
Ğwiatáa, niezaleĪną od prĊdkoĞci obserwatora, nie potrafimy zajrzeü dalej we WszechĞwiat,
niĪ to wynika z przemnoĪenia prĊdkoĞci Ğwiatáa 300 tys. km/s przez wiek WszechĞwiata,
okoáo 13,87 mld lat. To tak jak na rysunku, w którym w XVII wieku naigrywano siĊ ze
Ğredniowiecznych przekonaĔ kosmologicznych. Niestety, Ğredniowieczni uczeni mieli racjĊ:
za daleko w gáąb WszechĞwiata zajrzeü siĊ nie da!
Nie mówiąc juĪ o tym, Īe ograniczeniem naáoĪonym na naszą osobistą eksploatacjĊ
WszechĞwiata jest II prawo Newtona – trzeba sporo czasu (i energii) aby rozpĊdziü siĊ do
prĊdkoĞci pod-Ğwietlnej! Z kolei spekulacyjne podróĪe w zawiniĊtej jak dywan
czasoprzestrzeni wymagają zamiany ogromnych mas na energiĊ: natychmiastowa podróĪ na
Jowisza pocháonie masĊ Marsa ?!

Coraz to bardziej skomplikowane zagadnienia – w mechanice kwantowej np. teleportacja a w
kosmologii ciemna energia i ciemna masa pokazują, Īe mimo umiejĊtnoĞci poprawnego opisu
zjawisk, mamy coraz wiĊksze káopoty w ich zrozumieniu. Te inherentne ograniczenia, nie
metodologiczne lecz ontologiczne na nasze poznanie ĝwiata stawiają równieĪ nauczyciela w
mniej stresującej sytuacji. Na kaĪde pytanie ucznia moĪe on odpowiedzieü: „Chwilowo nie
wiem, ale i naukowcom siĊ to czĊsto zdarza”.
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3.7. Europejskie tradycje pedagogiki
Pedagogika, rozumiana gáównie jako nauka o wychowaniu, leĪąca tak w sferze nauk
humanistycznych, czyli nauk o kulturze, jak w sferze nauk spoáecznych, w czasach
nowoĪytnych podlegaáa równieĪ gáĊbokim zmianom paradygmatów. Przypomnijmy, Īe w
czasach Ğredniowiecznych i równieĪ przez kilka nastĊpnych wieków powszechnym
nauczaniem zajmowaáy siĊ jedynie organizacje wyznaniowe.
WĞród twórców pedagogiki i dydaktyki wymieniü naleĪy przede wszystkim Jana
KomeĔskiego (1592-1670), ostatniego z przywódców ruchu religijnego tzw. „Braci
czeskich”, który pracowaá w Lesznie, a po spaleniu jego domu przez mieszkaĔców (po
Potopie szwedzkim) przeniósá siĊ do Amsterdamu. Jego „Wielka dydaktyka” jest w
porównaniu z innymi dzieáami tamtej epoki dzieáem na wskroĞ religijnym. Tak Komensky
definiuje cele szkoáy: „Szkoáy są warsztatami ludzkoĞci, albowiem bezwątpienia wpáywają
one na to, iĪby czáowiek rzeczywiĞcie staá siĊ czáowiekiem: I. stworzeniem rozsądnym, II.
stworzeniem panującym nad wszystkim stworzeniami i nad sobą samym, III. stworzeniem,
które ma staü siĊ radoĞcią swojego Stwórcy. Komensky podaá w swej obszernej pracy
mnóstwo wskazówek dotyczących organizacji, treĞci, form szkoáy. „Uáatwimy przeto zadanie
szkoáom, jeĞli skracaü bĊdziemy treĞü nauki, co nastąpi, jeĞli pomijaü bĊdziemy: I. to, co
bezuĪyteczne, II. to, co jest obce, III. to, co jest drobiazgowe.”21
RóĪne szkoáy filozoficzne proponowaáy odmienne podejĞcia do ksztaácenia, od wychowania
zgodnego z naturą (J. J. Rousseau, Szwajcaria, 1712-1778), poprzez pedagogikĊ rozumianą
jako ksztaácenie woli i charakteru, dla realizacji okreĞlonej roli w podziale zadaĔ spoáecznych
(J. F. Herbart, Prusy, 1776-1841), uczenie siĊ przez dziaáanie a szkoáa jako komórka Īycia
spoáecznego (J. Deway, USA, 1859-1952), nauczanie oparte na wolnoĞci dziecka, jego
kreatywnoĞci, ruchu i zabawie (M. Montessori, Wáochy, 1870-1952). Za wyjątkiem idealizmu
J. J. Rousseau, idee wymienionych pedagogów znalazáy praktyczne wcielenia w narodowych
i obcych systemach edukacyjnych w okreĞlonych okresach historycznych. Nadal róĪne
elementy (dyscypliny Hebarta i wolnoĞci dziecka Montessori) Ğcierają siĊ we wspóáczesnych
systemach narodowych i dziaáaniach pojedynczych szkóá.
„Szkoáa jest zabawą, ale
rózeczka jest rózeczka”
– parafraza pedagogiki
Komenskiego z tablicy
w Zakáadzie Dydaktyki
Fizyki UK w Pradze.

Pomoce dydaktyczne Montessori – uczenie siĊ zaleĪnoĞci
przestrzennych (i matematycznych) przez praktyczną manipulacjĊ
obiektami (foto Wikipedia).
21

J. A. Komensky, Didattica magna, str. 143,
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id689&from=publication
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3.8. Jean Piaget i teoria rozwoju poznawczego dzieci
W pierwszej poáowie XX wieku, wraz z upowszechnianiem siĊ wychowania przedszkolnego,
zwrócono uwagĊ na psychologiĊ rozwojową dzieci. Za twórcĊ tej dziedziny naukowej uwaĪa
siĊ Jeana Piageta. WyróĪniá on cztery fazy w rozwoju poznawczym dzieci:
1º faza – do 2 roku Īycia – poznawanie Ğwiata poprzez zmysáy,
2º faza – do 7 roku Īycia – nastĊpuje aktywizacja wyobraĨni,
3º faza – 7-11 lat – dzieci pojmują proste związki przyczynowo-skutkowe, ale mają problem
z pojĊciami abstrakcyjnymi,
4º faza – od 12 roku Īycia – rozwój myĞlenia abstrakcyjnego.
Teoria Piageta wywaráa spory wpáyw na organizacjĊ cykli nauczania dzieci w systemach
edukacyjnych wielu krajów. Wydaje siĊ jednak ona sporym uproszczeniem; byü moĪe stosuje
siĊ od Ğredniej w populacji w róĪnych warunkach spoáecznych i kulturowych. Obserwacje
zachowaĔ pojedynczych dzieci, w korzystnym Ğrodowisku kulturowym wskazują jednak, Īe
dzieci siĊ zdolne do rozumowania abstrakcyjnego na bardzo wczesnym etapie rozwojowym.
PoniĪej parĊ przykáadów.
Paweá (lat 2 ½ ): „Libka [rybka] ma kol’ce, widelec ma kol’ce, syscy [wszyscy] mają kolce”
Maja (lat 2 ½ ) rysując najpierw góry o pionowych zĊbach, póĨniej poziome fale morza, rysując
spiralĊ odpowiada na pytanie „ Co to jest?” – „Na razie nie wiem!” Rysunek sam w sobie nie oznacza
nic – odpowiednia kategoria pojĊciowa zostanie mu przydzielona póĨniej. Ta sama Maja bawiąc siĊ
linkami o róĪnej dáugoĞci wprawia je w ruch oscylacyjny a nastĊpnie w oscylacje koáowe, jakby
sprawdzając zaleĪnoĞü okresu wahaĔ od dáugoĞci linki.

Wydaje siĊ, Īe umysá ludzki od bardzo wczesnego etapu rozwojowego zaczyna operowaü
wyobraĪeniami przedmiotów czyli kantowskimi „kategoriami pojĊciowymi” a nie tylko
konkretnymi przedmiotami. Dzieci na bardzo wczesnym etapie rozwojowym są zdolne do
wykonywania/ planowania zadaĔ badawczych, w celu sprawdzenia zaleĪnoĞci przyczynowoskutkowych, które w zaawansowanej pracy naukowej nazywamy prawami fizycznymi.
PoniĪej przykáad Piotrusia, który w wieku 2 ½ roku samodzielnie (spontanicznie organizując
doĞwiadczenie) odkrywa prawo zachowania energii mechanicznej: „kulka puszczona po
równi pod górkĊ sama wraca!”
PiotruĞ (niespeána 3 lata) odkrywa prawo zachowania energii: kula
puszczona z równi wraca „samoczynnie”; w rzeczywistoĞci energia
potencjalna kuli na początku równi zamienia siĊ w energiĊ
kinetyczną w najniĪszym punkcie równi, po czym ponownie w
energiĊ potencjalną na drugim koĔcu, i tak cyklicznie, prawie jak
perpetuum mobile (Idea i realizacja eksponatu GK, ToruĔ, Festiwal
Nauki 2007, fot. A. Karbowski)

Z (krytyki) teorii rozwoju psychologicznego dzieci Jeana
Piageta wynikają waĪne wnioski dla praktyki nauczania fizyki
na wczesnych etapach rozwojowych. OtóĪ, poniewaĪ prawa
fizyki istotne są dla najprostszych nawet dziaáaĔ
psychomotorycznych, jak chodzenie, skakanie, rzucanie
przedmiotów, moĪliwe jest celowe wykorzystanie prostych
doĞwiadczeĔ i przedmiotów nie tyle do rozbudzania
zainteresowania fizyką, co do kreowania ciekawoĞci
badawczej, w ogólnoĞci. Zadaniem nauczyciela jest jedynie
stworzenie dziecku odpowiedniej sytuacji problemowej, wyzwalającej aktywnoĞü odkrywczą.
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3.8a. Beyond Piaget: fizyka dla dzieci
Wspóáczesne Ğrodki dostĊpu do informacji oraz indywidualizacja nauczania wskazują, Īe
dzieci potrafią wyjĞü poza schematy rozwojowe Jean Piageta. Dydaktyka fizyki na poziomie
wczesno-szkolnym jest tego przykáadem.
Spore moĪliwoĞci poznawcze dzieci we wczesnym wieku szkolnym (oraz niedoskonaáoĞci
powszechnej szkoáy) leĪą u podstawy sukcesu Uniwersytetów dzieciĊcych, inicjatywy
obecnej od okoáo 10 lat w wielu krajach Europy. Uniwersytety te to dodatkowe zajĊcia w
soboty i niedziele, dla zainteresowanych dzieci. Inicjatywa jest odpáatna. Szereg pokazów
przeprowadzonych przez autora wskazuje na niezwykle wysoką efektywnoĞü dydaktyczną
interaktywnego, konstruktywistycznego przedstawiania okreĞlonych tematyk fizycznych.
Tematyki te to np. zagadnienia ruchu (z wprowadzeniem pojĊcia energii), elektrycznoĞü (z
wprowadzeniem pojĊcia wolta i ampera), dĨwiĊki (analiza harmoniczna) itd.
Dzieci 6-letnie w opisach doĞwiadczeĔ z mechaniki, oglądanych póá roku wczeĞniej, oddają
ich skomplikowany sens fizyczny, a nie tylko zaobserwowane obrazy, jak na rysunkach
poniĪej. Niektóre z relacji graficznych mają postaü „zdjĊcia zbiorowego”, ale są one w
zdecydowanej mniejszoĞci. Drugą z kolei grupĊ stanowią rysunki pojedynczych doĞwiadczeĔ
i to wcale nie tych najbardziej widowiskowych. Okazuje siĊ, Īe dzieci zapamiĊtują bardzo
dobrze treĞü pojĊciową doĞwiadczeĔ. Wreszcie pewna grupa rysunków to jedynie schematy
zachodzących procesów, czyli zasadnicza treĞü prezentowanych praw fizycznych.

Weryfikacja rezultatów dydaktycznych wykáadu „Z górki na pazurki” – reportaĪe dzieci przygotowane ad hoc
po upáywie 5 miesiĊcy. Pierwsza grupa rysunków to „fotografie zbiorowe”, ale nawet na nich moĪna odnotowaü,
Īe dzieci zauwaĪyáy doĞwiadczenia kluczowe, nawet jeĞli nie byáy to doĞwiadczania spektakularne: Daniel (7
lat) na pierwszym planie przedstawia doĞwiadczenie z „zaczarowaną” kulką, która wtacza siĊ pod górĊ,
niezgodnie z przewidywaniami Arystotelesa.

Weryfikacja rezultatów dydaktycznych wykáadu „Z górki na pazurki” (cd). Kolejną grupą rysunków są te,
odtwarzające doĞwiadczenia kluczowe. a) schodzenie kaczek byáo ilustracją ruchu jednostajnego; b) staczanie
siĊ kulek po tej samej równi ilustruje ruch jednostajnie przyspieszony; c) doĞwiadczenie z dwoma
samochodzikami o róĪnych masach ilustruje niezaleĪnoĞü przyspieszenia grawitacyjnego od ciĊĪaru ciaáa.
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Weryfikacja rezultatów dydaktycznych wykáadu „Z górki na pazurki” (cd). Zaskoczeniem jest, Īe kilkoro z
kilkunastu pytanych dzieci umieĞciáo na rysunkach doĞwiadczenia, które byáy niezwykle proste i zupeánie
niewidowiskowe – kulki na wygiĊtej równi i w lejku „grawitacyjnym”. Te dwa doĞwiadczenia stanowiáy
zasadniczą treĞü wykáadu: „Jak energia potencjalna zamienia siĊ w energiĊ kinetyczną i vice versa.”

PodkreĞlamy, Īe dzieci wykonywaáy rysunki bez Īadnego wczeĞniejszego instruktaĪu ani nie
byáy o tym uprzedzone wczeĞniej: „- Narysuj, co zapamiĊtaáeĞ z poprzedniego wykáadu!”

Weryfikacja rezultatów dydaktycznych wykáadu „Z górki na pazurki” (cd). NajwyĪszą ocenĊ za umiejĊtnoĞü
podsumowania praw fizycznych otrzymują trzy powyĪsze rysunki. Dwa pierwsze przedstawiają schemat
koncepcyjny doĞwiadczenia ze spadającymi piáeczkami; trzeci, sądząc z charakteru pisma dziewczynki 12letniej, stanowi najjaĞniejsze moĪliwie podsumowanie treĞci, która leĪaáa u podstaw wykáadu.

Szczególnym zaskoczeniem byáy rysunki przedstawione powyĪej. Dwa pierwsze, dzieci
máodszych, pokazują schematy praw fizycznych spadania i odbijania siĊ piáek. Strzaáki nie
pojawiáy siĊ na wykáadzie w Īadnej formie, są wiĊc autonomicznym rozszerzeniem
obserwowanego zjawiska na istniejące wczeĞniej w zasobie pojĊciowym dziecka graficzne
sposoby wyrazu. Wreszcie trzecia praca do najkrótsze moĪliwe streszczenie wykáadu, którego
ukryty temat mówiá wáaĞnie: „Dlaczego ciaáa spadają, zjeĪdĪają, podskakują”. Pomijamy w
tej ilustracji jedynie kilka rysunków, gáownie dzieci starszych, których treĞcią byáa
zakorzeniona (i poprawna) pre-koncepcja” „Ciaáa spadają, bo dziaáa na nie grawitacja”.
Niezupeánie zgodnie z teorią Piageta, nawet dzieci w wieku wczesno-szkolnym potrafią
uogólniaü zaobserwowane zdarzenia, czyli są zdolne do operowania kategoriami
abstrakcyjnymi. OczywiĞcie, te operacje nie mają charakteru skomplikowanych rozumowaĔ,
jak w fizyce teoretycznej: dzieci rysują strzaáki dla oddania procesu zderzenia, nie mając
ĞwiadomoĞci, Īe strzaáki te moĪna uogólniü na pojĊcie wektora. Z drugiej zaĞ strony,
operowanie tego rodzaju schematami dowodzi, Īe pojĊcie wektora nie jest zbyt trudne.
Niepotrzebna moĪe byü jedynie jego zbytnia formalizacja: „wektor ma cztery atrybuty –
kierunek, zwrot ...”, trudna do zrozumienia nawet dla starszego ucznia.
Zadaniem odpowiedzialnego nauczyciela jest stymulowanie u ucznia jego moĪliwoĞci
samodzielnego zdobywania wiedzy, poprzez wáaĞciwe wykorzystanie zdolnoĞci –
wizualnych, manualnych, sáuchowych, pojĊciowych, artystycznych, praktycznych itd.
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3.9. Konstruktywizm i kognitywizm
Dwie szkoáy zrewolucjonizowaáy dydaktykĊ w drugiej poáowie XX wieku. Są to
konstruktywizm i kognitywizm.
Terminem „konstruktywizm” okreĞlane są dwa, wspóábieĪne nurty socjologii i filozofii.
WĞród twórców konstruktywizmu spoáecznego (social constructionism, 1966) wymienia siĊ
Bergera i Luckmana22, uwaĪających, Īe fenomeny Ğwiata spoáecznego są konstruowane we
wzajemnych relacjach jednostek, negocjujących wspólnie znaczenia, jakie przypisują
wáasnym i cudzym zachowaniom.
Wspomniany juĪ konstruktywizm pedagogiczny Piageta i Vygotsky’ego (constructivism),
zawĊĪa znaczenie tego sáowa do (samodzielnego) konstruowania znaczeĔ przez ucznia, w
procesie interakcji spoáecznej. Dwa ujĊcia konstruktywizmu powstawaáy niezaleĪnie, oba
podkreĞlają wagĊ interakcji spoáecznej. W interpretacji St. Dylaka to spoáeczne konstruowanie w edukacji polega na sprowadzeniu roli nauczyciela do tworzenia pomostów miĊdzy
obszarami wiedzy. „Edukacja jest w swej istocie budowaniem mostów - przy tej orientacji
szkoáa bĊdzie przejmowaü inną rolĊ – mniej bĊdzie Ĩródáem informacji zaĞ bardziej miejscem
weryfikacji i systematyzacji i utrwalania wiedzy” 23.
Konstruktywistyczne obszary wiedzy mają byü tworzone wspólnie przez ucznia i nauczyciela.
Konstruktywizm wg St. Dylaka jednakĪe nie do koĔca przystaje do wspóáczesnych sposobów
pozyskiwania wiadomoĞci, z Internetem, telewizjami dydaktycznymi oraz pauperyzacją
dziennikarskiego przekazu informacji naukowych. IloĞü informacji zdobywanych
samodzielnie przez uczniów, nawet we wczesnym wieku szkolnym24 przekracza moĪliwoĞci
efektywnego wykonywania przez nauczyciela funkcji porządkowania wiedzy. De facto,
zdobywanie wiedzy zamienia siĊ w self-service w ogólnoĞwiatowym supermarkecie, o
praktycznie nieograniczonych zasobach. W konstruktywizmie, jako modelu samodzielnego,
niekierowanego zdobywania wiedzy maleje wiĊc niewspóámiernie autorytet nauczyciela.
Konstruktywizm jako preferowaną metodĊ nauczania deklaruje poáowa polskich nauczycieli
szkóá gimnazjalnych25. Konstruktywizm, jak jest on postrzegany w polskiej literaturze
przedmiotu, „zakáada, Īe wiedza jest konstrukcją umysáu ludzkiego i powstaje w wyniku
wáasnej, róĪnorodnej aktywnoĞci podmiotu. AktywnoĞü poznawcza czáowieka polega na tym,
Īe zdobywa on, przechowuje, interpretuje, tworzy i przekazuje informacje nadając im pewną
subiektywną wartoĞü, sens i znaczenie.”26 Odnajdujemy tu oryginalne znaczenie nadane
konstruktywizmowi przez Piageta, w jego pracach nad psychologią rozwojową dzieci.
Autorytet, doĞwiadczenie i szeroka wiedza nauczyciela mogą podnieĞü konstruktywizm
(spoáeczny) na wyĪszy poziom efektywnoĞci nauczania. Nie rezygnując z interaktywnego
konstruowania wiedzy prawie-samodzielnie w grupie uczniów, nauczyciel powraca do
aktywnego sterowania – zadając odpowiednie pytania nakierowuje poszukiwania uczniowskie
na optymalną ĞcieĪkĊ dostĊpu do wiedzy. Nowe podejĞcie, áączące elementy modnego
ostatnio w USA i EU nauczania przez zadawanie pytaĔ (inquiry-based teaching), nauczania
interaktywnego oraz konstruktywizmu nazwaliĞmy hyper-konstruktywizmem. Przedstawione
w poprzednim paragrafie przykáady lekcji z mechaniki zostaáy zrealizowane wáaĞnie w tej
koncepcji: uczniowie samodzielnie konstruują wiedzĊ, ale nauczyciel pilnie zapobiega
dewiacji procesu poszukiwawczego na jaáowe tory.
22

P.L. Berger, L.T. Luckman, Spoáeczne tworzenie rzeczywistoĞci, PIW Warszawa 1986
St. Dylak, Nauczyciel konstruktywista w szkolnej klasie, UAM, 1996
24
Zob. G. Karwasz, Fizyka dla krasnoludków, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/171
25
Creating Effective Teaching and Learning Environments, First Results from TALIS, OECD 2009
26
A. KamiĔska, Nauki przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej, Problemy Wczesnej Edukacji, 2011
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Kognitywistyka (ang. Cognitive Science, czyli nauka o poznawaniu) jest nauką, która áączy
ze sobą elementy psychologii, teorii poznania, neuropsychologii, nauk komputerowych. Jej
przedmiotem są procesy przyswajania i przetwarzania informacji przez umysá czáowieka a
moĪliwymi zastosowaniami procesy sztucznej inteligencji. „Rewolucja kognitywna, tak jak
byáa oryginalnie pomyĞlana, wymagaáa wirtualnie, aby psychologia poáączyáa swe siáy z
antropologią i lingwistyką, filozofią i historią, a nawet z dyscyplinami prawniczymi”27 – pisze
jeden z twórców kognitywistyki, Jerome Bruner (ur. 1915).
Kognitywistyka zajmuje siĊ ogólnie procesami myĞlenia, a nie jedynie uczenia siĊ. „Oto
centralna hipoteza nauk kognitywnych: MyĞlenie moĪe byü najlepiej zrozumiane jako
struktury reprezentujące w umyĞle i procedury obliczeniowe przetwarzające te struktury.”28
Reprezentacja to coĞ wiĊcej niĪ kategoria pojĊciowa – to przedmiot lub idea, obudowana w
umyĞle czáowieka skojarzeniami, przypisana do pamiĊci, wywoáująca okreĞlone emocje. Jak
pisze P. Thagard, to nie nazwa campusu uniwersyteckiego lecz jego plan graficzny, historia
mojego zamieszkania, moje miejsce studiów itd. stanowią peáną reprezentacjĊ pojĊcia
„campus”. Operacje na reprezentacjach to procedury, jakim są obiekty w umyĞle poddawane.
Przykáadowo, jest wiele sposobów dodania w umyĞle 13 + 28. MoĪna dodaü cyfrĊ po cyfrze,
moĪna do 28 dodaü 3 i powiĊkszyü wynik o dziesiĊü, moĪna do 38 dodaü 3. O ile ten
najprostszy przykáad daje kilka moĪliwoĞci, w bardziej skomplikowanych operacjach
umysáowych wariantów jest mnóstwo.
NastĊpujące stwierdzenie J. Brunera stosuje siĊ do nauczania fizyki. „Dobry nauczyciel to ten,
który potrafi konstruowaü zadania (lub lepiej, dostarczaü uczniowi niezbĊdnego doĞwiadczenia), z których wynikają natychmiast i z absolutną bezwzglĊdnoĞcią odpowiednie przedstawienie, tak jak upadek buta na podáogĊ na piĊtrze nad nami implikuje koniecznie upadek
drugiego buta. Kiepski nauczyciel natomiast przygotowuje sekwencje tak zagmatwane, Īe
jedynie geniusz potrafiáby zdaü spójna relacjĊ, co nauczyciel chciaá pokazaü”29
Skojarzenie kognitywistyki z neuroscience, przy zastosowaniu bardzo nowoczesnych metod
detekcji sáabych pól magnetycznych pozwoliáo na przykáad zdiagnozowaü problem dysleksji.
To nie jest nieumiejĊtnoĞü rozpoznawania symboli graficznych, ani kojarzenia tych symboli z
fonemami, ani nieumiejĊtnoĞü artykulacji gáosowej fonemów. Okazuje siĊ, Īe czĊĞü mózgu
odpowiedzialna za operacje na symbolach jest elektrycznie doĞü odlegáa od oĞrodków
artykulacji mowy (umiejĊtnoĞü czytania nie zostaáa nam dana przez ewolucjĊ).
U dzieci normalnych sygnaá rozpoznanie litery przez okoáo 40 ȝs báądzi po swego rodzaju
linii opóĨniającej, tak aby oĞrodek mowy zdoáaá siĊ w tym czasie uaktywniü. U dyslektyków
ta linia opóĨniająca jest wyáączona. To nie dyslektycy są powolni w czytaniu, ale dzieci
normalne! Niestety, brak pĊtli opóĨniającej dezorganizuje sekwencjĊ i dzieci dysleksyjne
gubią siĊ w czytaniu. Receptą nie jest przyspieszenie ich operacji umysáowych, ale ich
celowe, precyzyjne i rytmiczne spowolnienie.
Kognitywistyka powstaáa w okresie budowania pierwszych komputerów do uĪytku cywilnego
i jej osiągniĊcia sáuĪą nie tylko w naukach humanistycznych ale przede wszystkim do
tworzenia sztucznej inteligencji. Lekcja dla dydaktyka z metodologii i przedmiotu badaĔ
kognitywistyki jest nastĊpująca: nie moĪna Īadnej z operacji umysáowych wykonywanych
przez ucznia uznaü za aberracjĊ; wszystkie z nich mają za przyczynĊ ugruntowane, z jakiĞ
powodów, procedury operacyjne w umyĞle ucznia. Dobry nauczyciel, w warunkach komfortu
pracy, byáby w stanie odszukaü Ĩródáo tych procedur i je skorygowaü.
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J. Bruner, Act of Meaning, Harvard University Press, 1991, str. 3, táumaczenie autora
P. Thagard, Mind. Introduction to Cognitive Science, MIT Press, 2005 str. 11, táum, autora,
http://books.google.pl/books?id=gjcR1U2HT7kC
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J. Bruner, On Knowing. Essays for the Left Hand, Harvard University Press, 1964, str. 129, táum. autora
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IV. Organizacja szkolnictwa
4.1. Systemy edukacyjne we wspóáczesnej Europie
Narodowe systemy edukacyjne podlegają ustawicznym zmianom dostosowując struktury do
zmieniających siĊ wymogów rozwoju kulturowego i ekonomicznego. Niektóre cechy
pozostają jednak dla Europy wspólne i wynikają z przedstawionych w poprzednim rozdziale
tradycji dydaktyki, pedagogiki, a takĪe demokracji. Zaliczyü do tych wspólnych cech naleĪy
w miarĊ jednolite treĞci nauczania i powszechnoĞü dostĊpu do wiedzy, ale skojarzoną teĪ z
selektywnym ksztaáceniem elit narodowych oraz róĪnorodnoĞcią organizacyjną szkóá.
Porównanie systemów oĞwiatowych jest o tyle trudne, Īe przy obserwacji systemów „od
wewnątrz” dominuje spostrzeganie wad i tu siĊ odzwierciedla (pozytywnie) diagnostyczna
rola dydaktyki. Obserwacja „z zewnątrz”, przez róĪnego rodzaju miĊdzynarodowe testy
efektów nauczania, teĪ nie zapewnia obiektywnoĞci. Tak napisaá w kwestii testów PISA
porównujących poziom gimnazjalistów polski ekspert przy OECD: „Wyniki są uderzające. O
ile ogólne Ğrednie wyniki polskich uczniów podniosáy siĊ znacznie, róĪnica miĊdzy uczniami
szkóá zawodowych i innych typów szkóá pozostaáa prawie taka sama a nawet pogáĊbiáa siĊ dla
17-latków. Tak wiĊc stratyfikacja polskich uczniów w systemie starej szkoáy Ğredniej
pozostaje pod nową nazwą w wyĪszej szkole Ğredniej30.”
PoniĪej porównujemy dwa sposoby widzenia systemu edukacyjnego – subiektywny, przez
wykáadowców uniwersyteckich, oraz wybrane statystyki miĊdzynarodowe.

Struktura systemów edukacji widziana „od wewnątrz”, tj. w relacji wykáadowców uniwersyteckich
danego kraju. 1) system francuski, z 5-letnią szkoáą podstawową, 4-letnim college i 2-letnim liceum.
2) system niemiecki z 4-letnią szkoáą podstawową i 9-letnim gimnazjum. Materiaáy wáasne autora.

Mimo róĪnorodnoĞci porównaĔ „od wewnątrz”, wszystkie z nich wskazują na krótką 4-5 lat
szkoáĊ podstawową, wiek skolaryzacji 5-6 lat i kilkuletnie gimnazjum (9 lat w RFN). We
Francji krótkie liceum jest uzupeánione przez prywatne ecole preparataire, zazwyczaj
dwuletnie, które stanowią de facto niezbĊdny stopieĔ przygotowawczy do zdania egzaminów
wstĊpnych na elitarne Ecole Centrale i paryska Ecole Normale. Z tej ostatniej, liczącej w
klasie science, tj. na kierunkach matematyka, fizyka, astronomia, biologia, geologia – áącznie
100 studentów na roku, wywodzi siĊ wiĊkszoĞü kadry wszystkich francuskich wyĪszych
uczelni na kierunkach Ğcisáych. Podobnie wiĊkszoĞü (2/3) kadry zarządzającej francuskiego
przemysáu wywodzi siĊ z paryskiej Ecole Centrale. Pozorna wiĊc powszechnoĞü
30
M. Jakubowski, H. A. Patrinos, E. E. Porta, J. WiĞniewski, The Impact of the 1999 Educational Reform in
Poland, OECD Working Paper Np. 49, OECD Directorate for Education, EDU/WKP(2010)12
www.oecd.org/pisa/pisaproducts/45721631
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wyksztaácenia, niestety w liceum o bardzo krótkim cyklu programowym, jest uzupeániania
przez elitarny dostĊp do najlepszych uczelni. Podobne koncepcyjnie systemy, mimo pewnych
róĪnic organizacyjnych, istnieją w Wielkiej Brytanii i USA.

Porównania miĊdzynarodowe systemów edukacji - zatrudnienie w szkolnictwie w 2001 roku; w
Polsce jest ono niĪsze o okoáo 30-40% niĪ w Wlk. Brytanii, USA, w Szwecji i na Litwie. ħródáo:
OECD.

Systemy szkolne we wszystkich krajach mają swoje obiektywne wady, ale i elementy
wzorcowe. We wáoskim systemie najsáabszym elementem jest 3-letnie gimnazjum, ale 5letnie liceum wyrównuje powstaáe zalegáoĞci. Program nauczania w liceum, nawet w klasach
o profilu humanistycznym (liceo classico) obejmuje 11 godzin matematyki w cyklu, zob.
zestawienie poniĪej.

Wszechstronne porównanie systemów edukacyjnych wskazuje, Īe w kaĪdym z rozwiniĊtych
krajów UE tworzą one systemy spójne. System niemiecki oparty jest o 9-letnie gimnazjum i
silne szkolnictwo zawodowe, system francuski z 2-letnim liceum i ecole preparataire ukierunkowany jest na ksztaácenie elit intelektualnych, system wáoski z 5-letnim liceum zapewnia
bardzo dobre przygotowanie ogólne, sáabsze natomiast przygotowanie akademickie. Zalety/
wady systemów edukacyjnych znajdują odbicie w dziaáaniu systemów ekonomicznych i ich
konkurencyjnoĞci na miĊdzynarodowym rynku podziaáu pracy.
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4.2. System szkolnictwa w Polsce
System szkolnictwa w Polsce zostaá okreĞlony przez reformĊ zapoczątkowaną w 1997 roku, w
okresie gdy ministrem edukacji byá prof. Handke, geolog z Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Ideą reformy byáo uwolnienie programowe oraz rozbicie 8-letniej szkoáy
podstawowej na dwa oddzielne cykle, przypominające wáoski system z 1929 roku (okres
rządów Mussoliniego, reforma ministra Gentiliniego, profesora uniwersyteckiego filozofii).
Reforma wynikaáa ze zmian przygotowujących gospodarkĊ i system prawno-organizacyjny do
wejĞcia Polski do UE. Deklarowanym celem byáo wydáuĪenie obowiązkowego (ale i
jednolitego) cyklu nauczania do lat 9-ciu (stąd gimnazjum) oraz zapewnienie pluralizmu
kulturowego. Efektem zmiany cykli nauczania byáo znaczne poprawienie wyników testów
miĊdzynarodowych: uczestniczyli w nich uczniowie jednolitego cyklu, a nie zróĪnicowani na
szkoáy zawodowe i ogólnoksztaácące, jak poprzednio.
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IloĞü godzin szkolnych w przedziale 7-14 lat w zestawieniu OECD 2010.
ħródáo: „Education at a Glance 2010: OECD Indicators”
http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html#d962010071P1G021.XLS

Niestety, jak to wynika z zestawieĔ OECD, zmiany organizacyjne nie wiąĪą siĊ ze
zwiĊkszonymi nakáadami na edukacjĊ, równieĪ w kategoriach iloĞci godzin szkolnych. W
zestawieniu iloĞci godzin szkolnych w przedziale wiekowym 7-14 lat Polska zajmuje ostatnie
miejsce wĞród porównanych 30 krajów OECD.
Deklarowany pluralizm programowy doprowadziá natomiast do doĞü paradoksalnych
realizacji. Szkoáy prywatne i tzw. spoáeczne nie odniosáy spodziewanego skutku
edukacyjnego, tak na skalĊ lokalną jak krajową. Dopiero w ostatnich latach w szerszy sposób
zaistniaáy w Polsce szkoáy katolickie (w Austrii stanowią one 40% wszystkich szkóá).
Czoáowe miejsca w rankingach zajmują od lat te same licea, o ugruntowanych tradycjach, z
duĪych miast, jak Gdynia, Szczecin, Warszawa, ToruĔ (w tym ostatnim Liceum przy UMK).
Za poraĪkĊ reformy naleĪy uznaü kwestiĊ pluralizmu treĞci nauczania. De facto zamieniá siĊ
on w walkĊ firm wydawniczych o klienta; w powszechnej opinii jakoĞü podrĊczników ma
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znacznie mniejsze znaczenie niĪ dziaáania marketingowe wydawców. Pokazujemy to na
wybranych przykáadach prezentacji treĞci z fizyki. Lekcje elektromagnetyzmu z dwóch
podrĊczników róĪnych wydawców, w porównaniu z przedstawionymi poprzednio
podrĊcznikami niemieckim i francuskim, w polskim wydaniu są przeáadowane
szczegóáowymi treĞciami, luĨno jedynie sáuĪącymi do konstruowania koncepcji w umyĞle
ucznia.

Dwa przykáady podrĊczników do elektromagnetyzmu do liceum. W obydwu uderza nadmiar
formalizmu oraz brak usieciowaĔ interdyscyplinarnych i intersektorowych wiedzy.

Sposobem na ujednolicenie treĞci nauczania jest wprowadzona w 2012 roku Podstawa
Programowa MEN. Niestety i ta, w opinii ekspertów, obniĪa kolejny raz wymagania stawiane
uczniom. Szczególnie krytycznie naleĪy oceniü wprowadzenie enigmatycznego przedmiotu o
nazwie „Przyroda”, który dokáadnie odwrotnie niĪ w Wielkiej Brytanii, zastĊpuje fizykĊ,
chemią, biologiĊ w ostatnich klasach liceum. Tak ukáad treĞci, zob. przykáad poniĪej, jak brak
wytycznych metodycznych i brak przygotowanych nauczycieli stanowi powaĪne zagroĪenie
dla jakoĞci nauczania.

Wybrane treĞci przedmiotu „Przyroda” w liceum wedáug Podstawy Programowej MEN. Rubryki
pionowe oznaczają aspekty fizyczne, chemiczne, biologiczne i geograficzne danego zagadnienia.

Reasumując, system szkolnictwa w Polsce pozostaje nadal (2014) zbiorem róĪnych kategorii
podmiotów, sáabo ze sobą wspóápracujących, szkoáa jest oceniana w sposób formalny, brak
dyskusji o formach i treĞciach, a dydaktyki przedmiotowe z trudem torują sobie drogĊ miĊdzy
formalizmem akademickim a codziennym pragmatyzmem dziaáaĔ pojedynczego nauczyciela.
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4.3. Zadania dydaktyki w reformujących siĊ systemach edukacji
Od ostatniej rewolucji naukowej, teorii kwantów i teorii wzglĊdnoĞci minĊáo dopiero 100 lat,
a juĪ nowa rewolucja wykluwa siĊ w kosmologii, teorii cząstek elementarnych i fizyce ciaáa
staáego. MoĪe okazaü siĊ konieczne, za 20 lat napisanie zupeánie nowych podrĊczników.
To tempo zmian uczy nowego podejĞcia do dydaktyk przedmiotowych: „tak, to prawda, ale za
kilka lat moĪe okazaü siĊ kompletnie zmienione”. Stosunek nauczyciela do przedmiotu (i
swojej wáasnej wiedzy) powinien pozostawaü caáy czas krytyczny. Do przewidywania
przyszáoĞci potrzebna jest wiedza o przeszáoĞci. Nowoczesne nauczanie dydaktyki musi wiĊc
porównywaü przeszáe i obecne idee danej dziedziny naukowej i uwypuklaü problemy otwarte
i niejasne. Nauczyciel musi dysponowaü zarówno szeroką wiedzą przedmiotową jak
wachlarzem rozwiązaĔ metodycznych: Ğrodków, metod, pomocy dydaktycznych.
Takie rozwiązania proponują systemy oĞwiaty w wielu krajach UE: nauczycielom zostają
przydzielone nowe zadania dydaktyczne ale jednoczeĞnie dostarczone nowe metody. Wiele z
tych metod, jak multimedia i komputery w laboratoriach przyrodniczych są wspólne dla
róĪnych dydaktyk przedmiotowych; stąd koniecznoĞü interdyscyplinarnoĞci dydaktyk nauk
przyrodniczych.
Taką interdyscyplinarnoĞü uwzglĊdniają proponowane na XXI wiek programy nauczania, np.
w Wielkiej Brytanii, zob. zestawienie poniĪej. W swoistych minimach programowych w
zakresie Science nie ma podziaáu na chemiĊ, fizykĊ, astronomiĊ; punktem wyjĞcia rozwaĪaĔ
jest struktura materii, jej cechy chemiczne i fizyczne, cykle chemiczne Īycia. Z zakresie
fizyki omawiana jest energia, promieniotwórczoĞü i promieniowanie elektromagnetyczne.
Brak odniesieĔ do „klasycznych” tematów fizyki, jak newtonowska dynamika, galileuszowa
kinematyka itd. Propozycje te naleĪy uznaü za odpowiadające zmianom w zewnĊtrznym dla
ucznia Ğwiecie informacji oraz zmianom w spoáecznej percepcji nauki.

ħródáo: R. Millar, Twenty First Century Science: Insigths from the Design and Implementation of a
Scientific Literacy in School Science, Int. J. Science Education, No. 3, 2011

W zakresie metod i organizacji szkolnictwa kraje przodujące wĞród gospodarek Ğwiatowych,
Norwegia, Dania, Austria, Korea charakteryzują siĊ zdecentralizowanym, demokratycznym
sposobem zarządzania szkoáą, zob. kolejne zestawienie. W zestawieniu tym, klasyfikującym
systemy edukacji wedáug metod oceny jakoĞci nauczania (testy ocen uczniów, stopieĔ
promocji do klasy nastĊpnej, inne formalne metody oceny jak np. wyniki olimpiad) Polska
plasuje siĊ wĞród krajów o najmniej elastycznym systemie oceny jakoĞci nauczania, miĊdzy
Malezją a Meksykiem.
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Kryteria oceny szkóá (2007-2008): testy osiągniĊü ucznia (sáupki), iloĞü uczniów repetujących
(kwadraty), inne wyniki uczniowskie, np. olimpiady (trójkąty). Polska zajmuje miejsce na początku
stawki i to we wszystkich trzech kryteriach. ħródáo: Raport TALIS, OECD 2009

Demokratyzacji systemów edukacji muszą towarzyszyü zmiany w indywidualnych postawach
nauczycieli. Powszechnie postrzeganą jako tendencja pozytywna jest orientacja nauczycieli
na dziaáania konstruktywistyczne, zob. nastĊpne zestawienie.

Deklarowane postawy dydaktyczne nauczycieli. ħródáo: Raport TALIS, OECD 2009

WiĊkszoĞü polskich nauczycieli deklaruje postawy konstruktywistyczne; spore jest teĪ
zainteresowanie nowymi technikami nauczania oraz nasycenie Ğrodkami informatycznymi,
tak uczniów jak szkóá. W pozytywny sposób odróĪnia to polską szkoáĊ od tradycyjnych
bardzo programów i form nauczania, np. we Wáoszech. Pozytywne nastawienie polskich
nauczycieli powinno jednak znaleĨü pomoc w dziaáaniach poza-szkolnych instytucji, jak
centra nauki, oĞrodki doradztwa metodycznego i wyĪsze uczelnie.
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V. Miejsce fizyki wĞród innych nauk
5.1. Fizyka jako nauka o Naturze
StaroĪytni grecy, od początku udokumentowanej filozofii, zajmowali siĊ poszukiwaniem
elementów pierwotnych w otaczającym Ğwiecie. Arystoteles w swojej „Fizyce” rozwaĪaá
gáównie zagadnienia ruchu ciaá. Za przedmiot fizyki uwaĪaá on wszelką materiĊ, a nawet
wiĊcej – NaturĊ, w odróĪnieniu od nauki o bytach niepoznawalnych za pomocą zmysáów,
którą to naukĊ nazwano poza-fizyką, czyli Metafizyką. Sam Arystoteles uwaĪaá optykĊ,
harmoniĊ i astronomiĊ za nieco bardziej fizyczne dziedziny matematyki.31 W innym miejscu
pisze: „Trzy są wiĊc dziedziny filozofii teoretycznej: matematyka, fizyka i teologia.”32
W Ğredniowieczu na siedem sztuk wyzwolonych, dających tytuá magistra i pozwalających na
studia uniwersyteckie prawa, medycyny lub teologii skáadaáy siĊ:
- trivium (gramatyka, dialektyka, retoryka)
- quadrivium (arytmetyka, geometria, muzyka, astronomia).
Fizyka zaczĊáa wyodrĊbniaü siĊ z astronomii jeszcze w Ğredniowieczu, w pracach
wspomnianych J. Buridiana, Witelona, Rogera Bacona (Oxford, 1210?-1294). Ten ostatni byá
prekursorem przyrodoznawstwa doĞwiadczalnego: „Dwa są sposoby poznania, mianowicie
przez argumentacją i przez doĞwiadczenie. Argumentacja prowadzi do wniosków, zmusza do
ich wyciągania, ale nie daje pewnoĞci, nie usuwa wątpliwoĞci. Umysá zaspokaja siĊ jedynie
oglądając prawdĊ, a do oglądania prawdy moĪe dojĞü tylko w drodze doĞwiadczenia. Bez
doĞwiadczenia niepodobna nic wiedzieü w dostateczny sposób.”33 JednoczeĞnie Bacon
podkreĞlaá rolĊ matematyki w poznaniu: „Niepodobna znaü rzeczy tego Ğwiata, jeĞli siĊ ich
nie zna matematycznie”.
WĞród myĞlicieli Ğredniowiecznych istotnych dla powstania nowoczesnego sposobu
rozumowania naukowego, w tym dla fizyki, naleĪy wymieniü Wilhelma Ockhama (ok. 13001350), autora komentarza do „Fizyki” Arystotelesa. Ockham sformuáowaá sáynną zasadĊ,
zwaną od jego imienia „brzytwą”: nie naleĪy mnoĪyü bytów ponad koniecznoĞü.
Zasada brzytwy Ockhama znajduje odzwierciedlenie w ewolucji pojĊü w fizyce. PojĊcia,
pozornie wygodne jak cieplik (páyn transportujący ciepáo) czy eter, są z zestawu pojĊü fizyki
usuwane, jak tylko okaĪe siĊ (doĞwiadczalnie lub teoretycznie), Īe nie są niezbĊdne. Jednym
w kryteriów oceny idei fizycznych jest ich prostota.
W tym sensie, nawet teoria kwarków poddawana jest
epistemologicznej krytyce. „JeĞli uĞwiadomimy sobie, Īe
do wyjaĞnienia Ğwiata potrzebne są trzy generacje po
dwa kwarki i dodatkowo trzy leptony, z ich antycząstkami, osiem glonów, cztery bozony poĞredniczące
(W+, W-, Z0, H), foton, 3 neutrina, to zaczynam tĊskniü
za filozofią Greków z ich czterema Īywioáami – ziemią,
wodą, powietrzem i ogniem” napisaá jakiĞ czas temu
redaktor „Scientific American”. Rysunek pochodzi z
ksiąĪki prof. A. Górala Meandry fizyki, MON, 1982
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„Podobne dowody są dostarczane przez bardziej fizyczne dziedziny matematyki, jak optyka, harmonia, i
astronomia. Te w pewnym stopniu są przeciwieĔstwem geometrii. O ile geometria bada linie fizyczne ale nie jest
sama fizyką tak optyka bada linie matematyczne, ale nie jest ani fizyką ani matematyką.” Arystoteles, Physics,
http://books.google.pl/books?id=zd6xl3pmiWoC, str. 28, táum. autora
32
Aristotele, Metafisica, Bompiani, R. S. S. Libri, Milano, 2004, str. 283, táum. autora
33
Za R. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op. cit. , t. I, str. 256
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Wspóáczesne rozumienie zakresu przedmiotowego fizyki ograniczamy do przyrody nieoĪywionej. Tak wprowadzamy fizykĊ w I tomie „ToruĔskiego po-rĊcznika do fizyki”34 dla
gimnazjalistów: wychodząc od definicji fizyki jako nauki o zjawiskach odwracalnych.

Ta definicja wyraĨnie rozgranicza chemiĊ i biologiĊ od fizyki, mimo Īe dziĞ wiele dziedzin
naukowych wzajemnie na siebie „zachodzi”. Co wiĊcej, któryĞ z noblistów z chemii czy
medycyny powiedziaá, Īe fizycy tworzą znakomite narzĊdzia badawcze, które póĨniej
wykorzystywane są przez inne sektory nauki i praktyki.
34

G. Karwasz, M. Sadowska, K. Rochowicz, ToruĔski po-rĊcznik do fizyki. Mechanika. Gimnazjum I klasa,
Wyd. Nauk. UMK, 2010.
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ZawĊĪenie fizyki do zjawisk odwracalnych i Ğwiata nieoĪywionego nie jest jednak
jednoznaczne.

Nie wchodząc w dyskusje z innymi naukami o wzajemnych granicach, przedmiotem
zainteresowaĔ fizyków są zarówno tendencje gieád papierów wartoĞciowych jak procesy
neurologiczne w mózgu. Lista zastosowaĔ fizyki caáy czas siĊ poszerza. Stąd najbezpieczniej
byáoby, za uczniami Arystotelesa wydzieliü to, co fizyką nie jest: meta-fizykĊ a pozostaáe
nauki, wáączając nauki humanistyczne uczyniü przedmiotem zainteresowania i fizyki, i
dydaktyki fizyki.
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5.2. Fizyka jako nauka doĞwiadczalna
Podobno Albert Einstein powiedziaá, Īe „to doĞwiadczenie jest ostateczną weryfikacją teorii
w fizyce”. Z drugiej zaĞ strony, kiedy w 1919 Arthur Eddington wyruszyá z wyprawą do
Afryki, aby w czasie zaümienia SáoĔca sprawdziü Ogólną TeoriĊ WzglĊdnoĞci, po czym
przesáano Einsteinowi telegram, ten ostatni wcale siĊ nie zdziwiá: „PrzecieĪ wiedziaáem, Īe
moja teoria jest prawdziwa – byáoby mi gáupio za Pana Boga ”.35
Weryfikacja teorii Einsteina byáa celowo przygotowaną wyprawą naukową – wiele odkryü w
fizyce ma jednak charakter, przynajmniej pozornie, przypadkowy. Pozornie przypadkowy, bo
w tle odkrycia jest zawsze uwaĪna obserwacja zjawisk, które uwadze innych umknĊáy. Tak
byáo na przykáad z problemem dwóch róĪnych áadunków elektrycznych – banalne skarpety R.
Symmera (ale i wiele innych doĞwiadczeĔ, np. B. Franklina) zamknĊáy trwającą wiele
dziesiĊcioleci dyskusjĊ o jednym czy dwóch áadunkach elektrycznych. Nota bene,
doĞwiadczenie nietrudne do powtórzenia w klasie, np. za pomocą lekkiego szalika z jedwabiu,
którego dwa naelektryzowane koĔce siĊ odpychają.
Historia elektrycznoĞci ma wiĊcej kluczowych doĞwiadczeĔ. Luigi Galvani, lekarz,
zaobserwowaá w czasie burzy kurczenie siĊ ĞwieĪo wypreparowanych udek z nerwami
kulszowymi36, zawieszonych na Īelaznym drucie. Powtórzyá doĞwiadczenie, dotykając udek
srebrnym skalpelem i wyciągając wnioski o zwierzĊcym pochodzeniu zjawisk elektrycznoĞci.
Dopiero zabawne doĞwiadczenie inspektora szkolnego, Aleksandra Volty, z dwoma
monetami na koĔcu wáasnego jĊzyka, a póĨniej systematyczne badania z monetami cynowymi
i srebrnymi, elektrodami cynkowymi i miedzianymi itd. udowodniáy, fizyczną naturĊ
elektrycznoĞci. Do dziĞ baterie oparte o reakcje elektrochemiczne są podstawą dziaáania
telefonów komórkowych, laptopów itd.
Prawdziwa zasáuga Volty dla dalszego rozwoju fizyki polega jednak nie na tych
spektakularnych, choü początkowo kompletnie bezuĪytecznych, wynalazkach. Volta, jako
pierwszy, nadaá „elektrycznoĞci” charakter iloĞciowy, mierząc za pomocą zwykáej wagi siáĊ
przyciągania siĊ dwóch naáadowanych páyt metalowych. Stąd mamy jednostkĊ „wolta”.
Galvani i Volta dostarczają nam przykáad doĞwiadczenia przypadkowego i jego
systematycznej kontynuacji. Inny Wáoch, podobnie jak Volta poddany Cesarstwa
Austriackiego, Antonio Romagnosi (1761-1835), jako pierwszy przeprowadziá doĞwiadczenie
typu: „zobaczmy, co bĊdzie, gdyby...?” Adwokat z zawodu, dysponowaá sporym stosem
monet srebrnych (i cynowych) i zbudowaá ogniwo, w którym powstające napiĊcie elektrochemiczne byáo spore, a w efekcie duĪy byá prąd páynący przez zamkniĊty obwód. Przy
drucie umieĞciá kompas, i zaobserwowaá odchylanie siĊ igáy w momencie przepáywu prądu.
Przypadek Romagnosiego jest pouczający z innego jeszcze powodu. Zgáosiá on swą
obserwacją na konkurs ogáoszony w 1803 roku przez Napoleona, wysáaá zwykáym listem.
Praca wpáynĊáa, zostaáa oceniona (odrzucona), Ampere daá negatywną opiniĊ „nonsensem jest
twierdziü, Īe zjawiska magnetyczne i elektryczne mają podobną naturĊ”, a w sądzie
konkursowym zasiadaá równieĪ niejaki Oersted... Romagnosi po latach bezskutecznie
dochodziá pierwszeĔstwa swojego odkrycia: prace naukowe muszą byü naleĪycie
udokumentowane, czytaj: opublikowane. Uwaga dotyczy równieĪ prac uczniowskich.
DziaáalnoĞü Faradaya jest przykáadem innej jeszcze postawy doĞwiadczalnika: poszukiwania
zjawisk, gdzie inni nie pomyĞleli. Po opublikowaniu odkrycia Oersteda (1817), pokazującego
powstawanie pola magnetycznego wskutek przepáywu prądu elektrycznego, wiele lat trwaáy
35
36

Prof. E. Illenberger, Freie Universitat Berlin, informacja prywatna, zob. J. Bernstein, Einstein, Fontana Press
Zob. G. Karwasz, A. Karbowski, Na koĔcu jĊzyka (Volty), Foton, 96, Wiosna 2007, str. 34
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poszukiwania sposobu zamiany pola magnetycznego na prąd elektryczny. Niestety (a moĪe
„stety”) nie ma peánej analogii miĊdzy polem elektrycznym a magnetycznym, jak to dziĞ
wiemy z równaĔ Maxwella. Aby uzyskaü prąd elektryczny, pole magnetyczne musi byü
zmienne. I dopiero Faraday na to „wpadá”.
I wreszcie, znakomite doĞwiadczenie z 1887 roku zmaráego w máodym wieku Heinricha
Rudolpha Hertza (1857-1894) byáo przykáadem dáugich poszukiwaĔ zjawiska przewidzianego
wczeĞniej teoretycznie. Mówimy, oczywiĞcie, o falach elektromagnetycznych Maxwella
przewidzianych jeszcze w 1873 roku, a zaobserwowanych dopiero przez H. R. Hertza w
postaci mikro-iskierek w odbiorniku.37
Wielkie doĞwiadczenia prowadzone w Ğwiatowych laboratoriach fizyki jak CERN są
doĞwiadczeniami ĞciĞle planowanymi, wymagającymi sporych Ğrodków finansowych i
jednoczącymi wysiáki tak teoretyków jak doĞwiadczalników z wielu krajów. Nie zmienia to
faktu, Īe najwiĊksze odkrycia przychodzą zazwyczaj nieoczekiwanie. Tak byáo np. z detekcją
mikrofalowego táa kosmicznego pochodzącego z okresu Wielkiego Wybuchu – jako
zakáócenie w transmisji fal radiowych do satelitów (Wilkinson, Penzias 1963). CzĊsto
odkrycia są dzieáem wieloletniej pracy ale maáego grona naukowców: tak zdarzyáo siĊ np. z
potwierdzeniem emisji fal grawitacyjnych, po kilkunastu latach obserwacji jednej gwiazdy
neutronowe38j, PSR B1913+16.
Wreszcie, trudno przewidzieü tak wynik doĞwiadczenia jak jego stosowalnoĞü. W czasach
Volty (1796 r.) jego ogniwo byáo bezuĪyteczne a Ĩródáem Ğwiatáa przez blisko sto lat
pozostawaáy ciĊgle kopcące Ğwiece. Wieloletnie badania szczególnego rodzaju gwiazd
zmiennych, tzw. cefeid, zarówno blisko nas jak w odlegáych galaktykach, dostarczyáy na
początku XXI wieku niezbitych dowodów, Īe we WszechĞwiecie dziaáają ogromne „moce”
przyspieszające lub zwalniające jego rozszerzanie siĊ. Na razie, przy braku innych pomysáów,
fizycy nazywają przyczynĊ tej kosmologicznej zmiennoĞci „ciemną energią”.
Reasumując, bezpoĞrednie doĞwiadczenie
– proste, z dwoma piáeczkami lub záoĪone, ze zderzeniem wózków sterowanym przez
komputer
- planowane wedáug arkusza pracy albo improwizowane przez dziecko pozostawione samo
sobie
- w klasie lub samodzielnie wykonane przez ucznia w domu
pozostaje w fizyce niezwykle istotnym elementem tak naukowym, jak dydaktycznym. Nawet
najprostsze eksponaty, jak np. podwójny stoĪek pozornie wjeĪdĪający pod górkĊ39 lub
spadający oáówek40 mogą wymagaü skomplikowanych rozwaĪaĔ fizycznych41 i stymulowaü
naukowców, nauczycieli, uczniów do dalszych twórczych poszukiwaĔ.
I wreszcie, z wáasnej perspektywy róĪnorodnych prac doĞwiadczalnych prowadzonych przez
wiele lat, jak by nie postawiü Naturze precyzyjnego pytania kantowskiego: Tak czy Nie?,
Przyroda odpowiada „Ni”, co jest grą sáów wáoskiego „No” i „Si”. MoĪe to i dobrze, Īe nasza
wiedza o Naturze pozostaje otwartą ksiĊgą, w której kaĪdy z naszych uczniów moĪe zapisaü
nowe karty...
37
Powstające napiĊcia w odbiorniku jak u Hertza są rzĊdu pojedynczych setek woltów, wiĊc iskry nie są áatwe
do zaobserwowania. Sposobem na ominiĊcie tej trudnoĞci jest uĪycie pomiĊdzy dwoma prĊtami antenowymi
lampki neonowej (obecnie dostĊpne chyba jedynie w sztucznych zniczach), zob. A. Krzysztofowicz, G.
Karwasz, DoĞwiadczenie Hertza (na deser), Foton 80 (Wiosna 2003) 66.
38
R. A. Hulse i J. H. Taylor, Jr., Astrophys. J. Lett. 195, L51–L53 (1975); Nagroda Nobla z 1993 r.
39
Zob. Karwasz i in. Fizyka i zabawki, CD-ROM, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Sáupsku, 2004
40
Zob. R. Cross, The fall and bounce of pencils and other elongated objects, Am. J. Phys. 74 (2006) 26.
41 Zob. np. S. C. Gandhi and C. J. Efthimiou, The ascending double cone: a closer look at a familiar
demonstration, Eur. J. Phys. 26 B (2005) 681.
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5.3. Fizyka a matematyka
Po uwagach dotyczących doĞwiadczenia w fizyce, istotne jest okreĞlenie wspóáistnienia
matematyki i fizyki. TrudnoĞci Arystotelesa z zaliczeniem harmonii i optyki do matematyki
czy fizyki wcale dziĞ nie znikają. Pierwszy dziaá optyki nazywamy „optyką geometryczną”;
harmonia skrzypiec jest oparta o zaleĪnoĞci matematyczne miĊdzy liczbami caákowitymi
odkryte przez Pitagorasa ale harmonia fortepianu oparta jest o logarytmy o podstawie 1/12.
Dyskusji wymaga przede wszystkim sama struktura matematyki, która dla Kanta byáa
najwaĪniejszym przykáadem nauki syntetycznej a priori, to znaczy odkrywczej, ale
niekorzystającej z doĞwiadczenia. WielkoĞü matematyki, zwanej czĊsto królową nauk polega
na tym, Īe na podstawie czystego rozumowania dochodzi siĊ do nowych, niezwykáych
wniosków. Jako fizyk doĞwiadczalny dodam – wniosków, znakomicie opisujących Ğwiat
realny. Tak jest np. we wspomnianych równaniach Maxwella czy równaniach mechaniki
kwantowej, za pomocą których potrafimy nie tylko opisaü ruch elektronu, ale równieĪ
zaprojektowaü nowe związki chemiczne lub farmaceutyki.
Dydaktycznie, logiczna i dedukcyjna struktura np. geometrii, jest wzorem dla ksztaátowania
sposobu rozumowania ucznia. UmiejĊtnoĞci wnioskowania, krok po kroku, Īaden z
internetowych Ğrodków dydaktycznych nie zastąpi. Lakoniczna struktura aksjomatów oraz
koniecznoĞü stosowania Ğcisáej gramatyki jĊzyka ojczystego lub jĊzyków obcych w wyraĪaniu
pojĊü matematycznych trudna jest do odnalezienia w innych naukach, nawet w fizyce.
Obiektem dyskusji wielu teoretyków jest, czy stosowalnoĞü matematyki do opisu Ğwiata
realnego jest dowodem absolutnym jej poprawnoĞci czy teĪ odzwierciedla strukturĊ naszego
umysáu. Bardzo oryginalne zdanie miaá w tej materii twórca mechaniki statystycznej W.
Boltzmann. UwaĪaá on, Īe to ewolucja biologiczna wyselekcjonowaáa Homo sapiens z jego
wiedzą matematyczną jako gatunek, który siĊ wyodrĊbniá: maápy, które nie potrafiáy
wáaĞciwie oceniü odlegáoĞci, np. w rzucie ukoĞnym, przegraáy w procesie ewolucji.
Nie do koĔca podzielając zdanie tego wielkiego fizyka, wydaje siĊ Īe czaszka czáowieka,
wewnątrz swego wypukáego zwierciadáa znakomicie odzwierciedla wszechĞwiat zewnĊtrzny,
tak z jego róĪnorodnoĞcią, jak zaleĪnoĞciami matematycznymi.
Obok dedukcyjno-syntetycznej natury matematyki naleĪy wspomnieü o Ğwiecie realnym, jako
Ĩródle matematyki. Twierdzenie Pitagorasa, z niezliczonymi dowodami, jednym piĊkniejszym
od drugiego, musiaáo byü znane staroĪytnym Egipcjanom dla wyznaczenia z duĪą
dokáadnoĞcią kąta prostego. Czynili to zapewne z proporcji 3:4:5, i to na odlegáoĞciach rzĊdu
podstawy piramidy. Zbyt duĪe byáo ryzyko konstrukcyjne... Podobnie skryba musiaá umieü
wyliczyü pole trapezowej dziaáki nad Nilem, choüby dla ĞciągniĊcia podatków.
Czyli matematyka miaáaby strukturĊ doĞwiadczalno- indukcyjną? Bynajmniej! Matematyka
zazwyczaj wyprzedza potrzeby innych nauk. Liczby zespolone zostaáy „wymyĞlone” z czystej
ciekawoĞci, czym jest pierwiastek kwadratowy z liczby „-1”. DziĞ, analiza obwodów
elektrycznych, sinus sumy kątów, ruch elektronu byáyby fizycznie nie do wyliczenia: to
znaczy, byáoby to moĪliwe, ale liczby zespolone, poprzez wzór Moivre’a, czynią
skomplikowane operacje matematyczne niewiele trudniejsze niĪ matematyka liczb
potĊgowanych.
Niewiele jest w historii fizyki przypadków, gdy matematyka zostaáa „stworzona” na potrzeby
fizyki: tak byáo z rachunkiem róĪniczkowym, gdyĪ trudno sobie wyobraziü prĊdkoĞü w
maáym odcinku czasu; tak byáo z Ogólną Teorią WzglĊdnoĞci, w stworzeniu której
Einsteinowi pomagaá jego kolega matematyk, WĊgier z pochodzenia M. Grossmann.
Co wiĊcej, wydaje siĊ, Īe wiele otwartych problemów fizyki, czeka na nową matematykĊ
(albo zastosowanie juĪ istniejącej, ale nie wiemy której), aby zostaü wyjaĞnionych. Tak jest
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np. z nadprzewodnictwem w stosunkowo wysokich temperaturach, rzĊdu temperatury
skroplenia azotu, a obserwowanym w materiaáach, które w temperaturze pokojowej są
znakomitymi izolatorami42. Nie wspominając nawet o ciemnej energii, dla której na dzieĔ
dzisiejszy brakuje nam nie tylko matematyki ale nawet pomysáu.
Dydaktyk fizyki musi uczniowi wskazywaü piĊkno i prostotĊ matematyki, stosowalnoĞü tego
samego opisu matematycznego do róĪnych dziaáów fizyki, wyjaĞniającą i przewidującą rolĊ
matematyki w wyjaĞnianiu zjawisk fizycznych. Wówczas pojĊcie wektora nie bĊdzie dla
ucznia zbĊdnym obciąĪeniem, ale uáatwieniem pracy dla nauczyciela. Podobnie dla
nauczyciela matematyki, wektor nie bĊdzie jedynie uporządkowaną parą punktów, z reguáami
dodawania jego wspóárzĊdnych ale przykáadem siá uĪytych do holowania statku, skáadania
prĊdkoĞci w (parabolicznym) rzucie, páyniĊcia áódki w poprzek rzeki itd.
5.4. Fizyka jako nauka jakoĞciowa
Po ogólnych uwagach o komplementarnych rolach doĞwiadczenia i opisu matematycznego
naleĪy zauwaĪyü róĪne tendencje w nauczaniu: 1) dominacji formalizmu matematycznego
nad aspektami doĞwiadczalnymi i praktycznymi (jak na przykáad w podrĊcznikach wáoskich);
2) nauczania dla praktyki – przykáad podrĊcznika niemieckiego, wspólnego dla róĪnych
typów szkóá, w tym szkóá zawodowych.

PodrĊcznik niemiecki zwraca uwagĊ z trzech powodów: 1) zagadnienia fizyczne są
wprowadzane w ich konkretnym odniesieniu do zastosowaĔ praktycznych, np. rdzenie
ferromagnetyczne są elementami wiĊkszoĞci ukáadów elektrycznych; 2) zagadnienia są
wprowadzane stopniowo – pierwsze schematy magnesów mają dwie poáowy zaznaczone
róĪnymi kolorami, ale nie mają oznaczeĔ biegunów „N” i „S”; 3) unika siĊ matematyzowania
opisu. PoprawnoĞü takiego sposobu nauczania potwierdzają badania dydaktyczne, np. z
rysunku poniĪej: dzieci rozumieją oddziaáywania magnetyczne, choü niekoniecznie muszą
rozróĪniaü bieguny; pojĊcie linii pola43 pojawia siĊ dopiero na wyĪszym etapie nauczania.
42

Zob. np. G. Karwasz, Experimental modern Physics: why we need New Mathematics? Bulletin de la Société
des Sciences et des Lettres de àódĨ; Série: Recherches sur les Déformations, Vol. LVII (2008) 89-96
Celowo uĪywamy doĞü nieprecyzyjnego okreĞlenia „linie pola magnetycznego”, gdyĪ w odróĪnieniu od pola
elektrycznego, nie dysponujemy „áadunkiem” magnetycznym, jaki mógáby stanowiü áadunek próbny dla
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Ksztaátowanie siĊ pojĊü magnetyzmu wĞród dzieci 8-10 lat: 1) oddziaáywanie z substancjami
ferromagnetycznymi, ale bez zaznaczenia kierunków, 2) schematy przyciągania siĊ i odpychania, 3)
ksztaátowanie siĊ pojĊcia linii magnetycznych i biegunów. ħródáo: R. Viola, Rozprawa doktorska,
Universita’ di Udine, 2009.

Tytuá „fizyka jako nauka jakoĞciowa” w najmniejszym stopniu nie podwaĪa poprzednich
stwierdzeĔ o fizyce jako nauce przyrodniczo-matematycznej; tytuá ten ma znaczenie
dydaktyczne. DąĪenia do zbytniego matematyzowania fizyki odstraszają od niej sporą czĊĞü
uczniów. Fizyka staje siĊ dodatkowym polem do üwiczenia umiejĊtnoĞci matematycznych.
Neguje to jednak zasadĊ fizyki: wyjaĞnia ona Ğwiat rzeczywisty, i moĪe to czyniü werbalnie a
moĪe czyniü za pomocą formalizmu matematycznego.
Zadaniem nauczyciela jest takie przedstawienie fizyki, aby uczeĔ potrafiá samodzielnie
spostrzegaü w Ğwiecie realnym caáe bogactwo zjawisk fizycznych. Przykáadowo, prawo
soczewek (cienkich) Newtona ma piĊkną postaü matematyczną, ale interpretacja wartoĞci
dodatnich lub ujemnych poáoĪenia obrazu, promienia krzywizny soczewki i powiĊkszenia
nastarcza trudnoĞci nawet wykáadowcy uniwersyteckiemu (tym bardziej, Īe róĪne podrĊczniki
przyjmują róĪne konwencje).
1/f = 1/p + 1/q
PiĊkno matematyczne tej prostej zaleĪnoĞci jest uderzające. Niestety, równanie jest
obwarowane szeregiem zaáoĪeĔ fizycznych, a odstĊpstwa dziaáania soczewek rzeczywistych
od równania soczewki idealnej są okreĞlane mianem aberracji: jest tych aberracji caákiem
sporo. Trzy są (wypróbowane) sposoby na poprawienie efektywnoĞci dydaktycznej w
nauczaniu równania soczewek (i zwierciadeá)
1. Geometryczne potraktowanie optyki: kreĞlimy promienie przez ogniska i Ğrodek
soczewki – konstrukcje wykonujemy na papierze w kratkĊ
2. PogáĊbienie formalizmu dla ukazania analogii z wiedzą posiadaną przez ucznia w
zakresie matematyki; równanie soczewki, jeĞli je zapiszemy tak:

q

fp
p f

f

f2
p f

okreĞlenia linii siá. W przypadku pola magnetycznego rysujemy zazwyczaj linie indukcji pola, B, jako potrzebne
np. do obliczenia siáy dziaáającej na ramkĊ z prądem. Elementarnym „áadunkiem” magnetycznym jest dipol –
ramka z prądem lub igáa magnesu. JednoczeĞnie, linie pola magnetycznego áatwiej pokazaü, za pomocą opiáków
Īelaznych, ostawiających siĊ dipol-za-dipolem w polu magnetycznym, niĪ linie siá pola elektrycznego (potrzebna
np. kaszka manna, olej i silne pole elektryczne). Rysunki poniĪsze pokazują, jak w materiaáach
ferromagnetycznych (czyli np. magnesach szkolnych) jak ukáad linii indukcji B i linii natĊĪenia pola H istotnie
siĊ róĪnią, zob. rysunek przed odnoĞnikiem.
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przypomina równanie hiperboli y = f 2/x ale o asymptotach przesuniĊtych w prawo o f i w
górĊ o f. Wykres takiej funkcji wygląda w sposób nastĊpujący
q
2f
f

f

2f

p

ZauwaĪmy w szczególnoĞci, Īe wykres przechodzi przez punkt (2f, 2f) a wówczas stosunek
q/p = 1 (powstaje obraz równy co wielkoĞci). Obraz nie powstaje, gdy p = f (przedmiot jest
umieszczony w ognisku – punkty na asymptocie pionowej). Dla 0< p < f wartoĞü q jest
ujemna, ale wartoĞü bezwzglĊdna |q/p| > 1 (powstaje obraz powiĊkszony, jak w lupie gdy jest
umieszczona blisko oglądanego znaczka pocztowego). Dziwna fizycznie sytuacja zachodzi,
jeĞli przyjmiemy p < 0; to tak jakby przedmiot byá po drugiej stronie lustra. Innymi sáowy,
lustro z wklĊsáego staje siĊ wypukáe (a soczewka z wypukáej staje siĊ wklĊsáa).
3. Przedstawiona formalizacja matematyczna wymagaáa, mimo wszystko, odniesienia
siĊ do rzeczywistoĞci („jak lupa blisko znaczka”). Warto wiĊc zwróciü uwagĊ, Īe áyĪeczka do
herbaty, szklanka, powierzchnia przednia okularów, denko butelki, szklany paciorek teĪ
„powiĊkszają” lub „pomniejszają”. Nie ma sensu uĪywanie szczegóáowej terminologii
„powstaje obraz pomniejszony”, bo uczeĔ i tak rozumuje w kategoriach „powiĊksza/
pomniejsza”.
JakoĞciowe wprowadzenie w zagadnienie soczewek nauczy máodzieĪ (i dorosáych)
samodzielnego poszukiwania obrazów (pomniejszonych/ powiĊkszonych/ znieksztaáconych)
w rzeczywistym Ğwiecie. Pobudzi ich ciekawoĞü badawczą, której kolejnym krokiem bĊdzie
badanie, jaka soczewka i w jakich warunkach powiĊksza lub pomniejsza.
Co wiĊcej – tradycyjne równanie soczewki cienkiej jest pominiĊciem bogactwa zjawisk
soczewek:
1) soczewek nie-cienkich, opisanych odmiennym równaniem44
2) soczewek i zwierciadeá nie-sferycznych, np. cylindrycznych, które badaá juĪ Witelo
3) soczewek umieszczonych w innych oĞrodkach niĪ w powietrzu, np. w wodzie –
zagadnienie istotne np. przy omawianiu anatomii oka45.
W przedstawionym przykáadzie, równania soczewki, motto „fizyka jako nauki jakoĞciowej”
oznacza zmianĊ kolejnoĞci dydaktycznej:
- nie od równania soczewki, poprzez aksjomatyczne nieco zaáoĪenia p>, q>0 do raczej
mnemotechnicznego zapamiĊtania, jak dziaáa jaka soczewka
44
45

Zob. G. Karwasz, M. Brozis, Soczewki grubasy, Foton 85 (JesieĔ 2004)
Zob. G. Karwasz, T. Wróblewski, Okulary dla páetwonurka, Foton 86 (JesieĔ 2004) 43
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- ale od skojarzenia, Īe okulary krótkowidza (i wypukáe lustro drogowe) „pomniejszają” a
lupa (i wklĊsáe lustro kosmetyczne) czasem powiĊkszają a czasem pomniejszają,
- poprzez samodzielne próby przybliĪania i oddalania lupy od przedmiotu
- systematyzowanie obserwacji przez zapis
- wnioski dyskutowane przez caáą klasĊ
- podsumowanie dokonane przez nauczyciela, np. w formie tabelki p vs. q
- do wykresu q = q (p) hiperboli przesuniĊtej o +f (ale tylko dla uczniów biegáych w
matematyce), aĪ do ewentualnej interpretacji tego wykresu.
Zmiana kolejnoĞci dydaktycznej, oraz zmiana „Ğrodka ciĊĪkoĞci” lekcji z równania na
praktyczną umiejĊtnoĞü spostrzegania zjawisk optycznych w zewnĊtrznym Ğwiecie jest
realizacją zasady fizyki, jako nauki jakoĞciowej. Nauczyciel ma za zadanie przekazanie samej
tylko koncepcji zwierciadeá i soczewek, ale w sposób trwaáy. UczeĔ powinien zapamiĊtaü, Īe
istnieje (wyidealizowane) równanie opisujące soczewki oraz Īe rzeczywiste soczewki od tej
idealizacji odbiegają, ale nie z powodów niedoskonaáoĞci soczewek, ale z powodu przyjĊtego
modelu, upraszczającego rzeczywistoĞü.
Te same wnioski, o upraszczającym charakterze modeli fizycznych przydadzą siĊ przy
nauczaniu praw ruchu jednostajnego, przyspieszonego, spadku ciaá, grawitacji w pobliĪu
powierzchni Ziemi itd.
5.5. Rewolucja naukowo-techniczna XIX i XX wieku
Zagadnienie rewolucji naukowej i postĊpu technicznego stanowią sporą czĊĞü nowej
podstawy programowej MEN w zakresie przedmiotu „przyroda” w szkoáach
ponadgimnazjalnych. W nauczaniu róĪnych zagadnieĔ – historii, geografii, ekonomii, są
podkreĞlane róĪne aspekty rewolucji przemysáowej. Zrozumienie chronologii wynalazków
oraz mechanizmów postĊpu naukowego pozwala lepiej usystematyzowaü poszczególne
skáadniki wiedzy.
Dwie rewolucje w XIX wieku dokonaáy siĊ dziĊki fizyce: elektrycznoĞü i silniki cieplne.
HistoriĊ odkryü w zakresie elektromagnetyzmu juĪ czĊĞciowo naszkicowaliĞmy – ciekawoĞü
badawcza znacznie w niej wyprzedzaáa realne zapotrzebowanie techniczne. Niejednokrotnie
wynalazki techniczne wyprzedzają ich analizĊ naukową. Tak byáo np. z maszyną parową,
która najpierw zostaáa szeroko wprowadzona w przemyĞle a póĨniej dopiero doczekaáa siĊ
analizy teoretycznej. Podobnie byáo z silnikiem benzynowym (w cyklu Otto) i silnikiem
wysokoprĊĪnym (cykl termodynamiczny Diesla). Silnik spalinowy pozostaje nadzwyczajnym
wynalazkiem – automobilistyka to pasja máodzieĪy, co warto wykorzystaü w dydaktyce.
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Nie do koĔca ta moĪliwoĞü dydaktyczna (technika codzienna ĺ fizyka) jest wykorzystywana.
W termodynamice omawia siĊ cykl Carnota, nie do koĔca wyjaĞniając uczniowi, Īe byáa to
koncepcja czysto teoretyczna, stworzona przez máodego naukowca na początku XIX wieku,
na dáugo przed praktyczną realizacją silników spalinowych. Silnik Carnota jest jednak bardzo
waĪny dla rozumienia termodynamiki i kilka kwestii warto w nim podkreĞliü:
1) wymagane jest tak Ĩródáo ciepáa jak cháodnica
2) silnik ma najwyĪszą sprawnoĞü z moĪliwych silników pracujących w danych
temperaturach
3) temperatury wystĊpujące we wzorze na sprawnoĞü są temperaturami bezwzglĊdnymi: nie
jest áatwo podnieĞü temperaturĊ Ĩródáa ciepáa, choü najnowsze generacje turbin pracują w
temperaturach 1400-1500º C, osiągając sprawnoĞü powyĪej 40%
4) cykl Carnota w odróĪnieniu od silników spalinowych i parowych jest cyklem zamkniĊtym,
5) zmiana entropii w cyklu jest zerowa.
Jak pokazaü w szkolnym laboratorium cykle termodynamiczne? Za pomocą prostych
przyrządów dydaktycznych, zob. rys. poniĪej, lub ich wirtualnych opisów46

Dwa przykáady silnika termodynamicznego: silnik Stirlinga o ukáadzie otwartym (zdjĊcie i schemat) i
„pijący ptak” o ukáadzie zamkniĊtym. Oba silniki mogą pracowaü bądĨ poprzez ogrzewanie jednej
czĊĞci („brzucha” ptaka) bądĨ wskutek cháodzenia (mokry áeb ptaka). Maáa sprawnoĞü tych silników
wynika gáównie z niewielkiej róĪnicy temperatur miĊdzy Ĩródáem ciepáa a cháodnicą: silnik Stirlinga
obraca siĊ, jeĞli jego podstawĊ postawimy na cieplejszej niĪ otoczenie dáoni.

Odniesienia do wynalazków i zastosowaĔ praktycznych uáatwiają proces dydaktyczny i w
istotnym stopniu pozwalają na systematyzacjĊ i ugruntowanie wiedzy ucznia. Rewolucja
techniczna i jej wytwory zmieniają zasadniczo dydaktykĊ: w nauczaniu ruchu jednostajnie
przyspieszonego nie musimy korzystaü z wyimaginowanego doĞwiadczenia Galileusza o
pocisku w lufie, ale moĪemy skorzystaü z zainteresowania uczniów wyĞcigami Formuáy 1, jak
to przedstawiamy w rozdziale 6.
5.6. Metodologie badawcze wspóáczesnej fizyki
Wspóáczesne metodologie nauk przyrodniczych osiągnĊáy wysoki stopieĔ interdyscyplinarnoĞci, z której nawet sami naukowcy nie zdają sobie sprawy. W fizyce cząstek
elementarnych wspóáczesne doĞwiadczenia na wielkich akceleratorach nie byáyby moĪliwe
bez wykorzystania elementów sztucznej inteligencji na rozproszonych systemach
komputerowych. Podobnie, Ğwiatowa sieü prywatnych komputerów jest wykorzystywana do
poszukiwania sygnaáów cywilizacji pozaziemskich – na razie bez skutku. Sam Internet
powstaá jako sieü wymiany informacji w wielkich laboratoriach fizyki cząstek elementarnych.
46

G. Karwasz i in., Silnik Stirlinga, w: Physics and Toys, op. cit.;
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/termo/silnik_big-pl.html
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Strategiczne badania wspóáczesnej fizyki prowadzone są przez wielonarodowe zespoáy, w
ramach europejskich lub nawet ogólnoĞwiatowych laboratoriów, jak Europejskie Centrum
BadaĔ Jądrowych CERN, Europejska Agencja Kosmiczna ESA, MiĊdzynarodowa Agencja
Energii Atomowej IAEA. Badania te mają na celu odpowiedzenie na doĞü podstawowe
pytania o materiĊ i WszechĞwiat:
- siĊganie w gáąb przeszáoĞci WszechĞwiata poprzez badanie mikrofalowego promieniowania
táa (projekt „Planck”),
- poszukiwanie cząstki „odpowiedzialnej” za niezerową masĊ kwarków (tzw. cząstki Higgsa)
- badania nad antymaterią (sprawdzanie, czy antymateria oddziaáuje grawitacyjnie).
BudĪety tych projektów opiewają na miliardy euro.

1. Mapa pokazuje WszechĞwiat jakim byá w wieku 380 tysiĊcy lat. W tym stadium byá on wypeániony
gorącą mieszaniną protonów, elektronów i fotonów. W promieniowaniu táa obserwuje siĊ bardzo
niewielkie fluktuacje temperatury, które odpowiadają obszarom o nieco róĪnej gĊstoĞci w owym
czasie WszechĞwiata. DziĊki tym róĪnicom powstaáy potem galaktyki i caáa wspóáczesna struktura
kosmosu. Z badaĔ sondy „Planck” wiemy, Īe:
- są tylko trzy rodzaje neutrin (gdyby byáy cztery, máody WszechĞwiat rozszerzaáby siĊ szybciej)
- energii ciemnej jest mniej niĪ myĞlano - tylko (!) 68%, za to jest wiĊcej ciemnej materii
- WszechĞwiat ma 13,82 mld lat, o ponad 100 milionów lat wiĊcej niĪ poprzednio wyznaczano
- w ciągu 10-32 s z rozmiarów mniejszych od atomu rozszerzyá siĊ do wielkoĞci grapefruita, po czym
roĞnie ze znacznie mniejszą prĊdkoĞcią [„Nature”, opracowaá: dr K. Rochowicz}
2. Poprzednie zdjĊcie to makro-obraz caáego WszechĞwiata, sprzed 13,8 mld lat. To zdjĊcie z CERN
pokazuje proces zderzenia protonów, cząstek o wymiarach rzĊdu 10-15 m, trwający mikrosekundy.
Obraz pokazuje rozpad dwóch ultra- ciĊĪkich elektronów, „tau”. Analiza Ğladów rozpadających siĊ
cząstek wskazuje, Īe w zderzeniu powstaá bozon Higgsa, „boska cząstka” w okreĞleniu noblisty, prof.
L. Ledermana. Badania cząstek elementarnych wymagają technologii wysokiej próĪni, nadzwyczaj
silnych magnesów nadprzewodnikowych, niezwykle czuáych i szybkich detektorów póáprzewodnikowych oraz ogromnych mocy obliczeniowych komputerów. Akceleratory w CERN konsumują tyle
energii, co ToruĔ.

Badania w wielkich centrach naukowych sáuĪą nie tylko naszej ludzkiej ciekawoĞci.
Specyficzny rodzaj akceleratorów elektronów, tzw. synchrotrony, są Ĩródáem promieniowania
elektromagnetycznego o duĪej energii, jak promieniowanie Röntgena. JednoczeĞnie,
promieniowanie to jest mono-energetyczne i skolimowane, jak Ğwiatáo lasera. DziĊki temu
moĪe sáuĪyü do badania mikrostruktur: promieniowanie synchrotronowe wykorzystywane jest
do badania krysztaáów, ale równieĪ struktur biologicznych, jak DNA i biaáka. Jeszcze
silniejsze i bardzo krótkie (10-15 s) impulsy promieniowania rentgenowskiego moĪna uzyskaü
z lasera, w którym zamiast Ğwiatáa páyną elektrony w rurze próĪniowej. W ten sposób
moĪliwe jest np. badanie biaáek w roztworach47.
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Zob. H. Dodziuk, Rentgenografia bez krysztaáów: rozprosz i zniszcz, strona internetowa Zakáadu Dydaktyki
Fizyki UMK, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Wystawy_archiwum/z_omegi/co%20piszczy%20w%20nauce.html
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Synchrotron, Ĩródáo skolimowanego promieniowania rentgenowskiego (DESA, Hamburg) i struktura
biaáka odtworzona z obrazu dyfrakcji promieniowania na krysztale tego biaáka. Sama podwójna helisa
DNA teĪ zostaáa odkryta za pomocą promieniowania rentgenowskiego, jeszcze w latach 50-tych ub.
wieku.

Oprócz fizyki w wielkich centrach badawczych, ogromna iloĞü prac powstaje w ramach
fizyki „maáogabarytowej”. Za pomocą tzw. spektroskopii masowej jest moĪliwa np. analiza
gazów wydychanych przez czáowieka, dla natychmiastowego okreĞlenia, czy nie jest on chory
na cukrzycĊ. MoĪna równieĪ skontrolowaü, za pomocą widma masowego zapachu, czy
truskawki są ĞwieĪe i czy kawa zostaáa prawidáowo sparzona. Podobna metoda, tzw. fotoakustyczna, pozwala na mierzenie poziomu stresu roĞlin, np. po urwaniu liĞcia. RoĞliny
komunikują siĊ ze sobą wydzielając nano-gramowe iloĞci etylenu, gazowego hormonu roĞlin.

1. Dwa przykáady zastosowaĔ fizyki do badaĔ biologicznych. Spektroskopia fotoakustyczna pozwala
badaĔ wydzielania przez roĞliny ich hormonu gazowego, etylenu. Hormon ten powoduje m.in.
dojrzewanie bananów, jest wydzielany przez orchidee w trakcie kwitniĊcia, lub np. przez winoroĞl, po
urwaniu liĞcia [ħródáo: dr A. Boschetti, informacja prywatna].
2. Spektrometria przekazu protonu pozwala na „miĊkką” jonizacjĊ, tzn. taką, w której jonizowana
cząsteczka nie zostaje rozbita na fragmenty a jedynie przyáącza proton, H+. Spektroskopia ta,
szczególnie przydatna w fazie gazowej, pozwala np. na analizowanie oddechu czáowieka, zapachu
kawy, truskawek. Badania przeprowadzone przez grupĊ szwajcarską (z Neuchâtel) pokazaáy, Īe liĞü

ugryziony przez gąsienicĊ wydziela zapach zwabiający osy, które z kolei poĪerają gąsienice48

RóĪnorodne techniki fizyczne są stosowane w inĪynierii materiaáowej. SáuĪą one np. do
identyfikacji nano-defektów w metalach, duĪo wczeĞniej niĪ dojdzie do zniszczenia materiaáu
wskutek makro-pĊkniĊcia. W podobny sposób moĪna badaü nano-defekty w póáprzewodnikach, zapobiegając awariom ukáadów elektronicznych49.
48

http://www.ionicon.com/applicationshowcases/biological-research
Zob. np. G.P. Karwasz et al., Application of positron annihilation techniques for semiconductor studiem,
J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 244
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5.7. Fizyka jako nauka interdyscyplinarna
RozwaĪania o rewolucji naukowo-technicznej i nowoczesnych metodach badawczych w
chemii, medycynie, biologii, naukach rolniczych, geologii itd. pokazują uwarunkowania
interdyscyplinarne fizyki. Związki te wynikają tak z historycznego umiejscowienia fizyki
jako nauki o przyrodzie jak z rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych.
Związki fizyki z innymi naukami są wzajemne – tak fizyka korzysta z odkryü innych nauk jak
inne nauki z rozwoju nauk fizycznych. UmiejĊtnoĞü wytwarzania próĪni, wywoáywania
wyáadowaĔ elektrycznych w gazach oraz dokáadna analiza widma optycznego pozwoliáy w
drugiej poáowie XIX wieku odkryü gazy szlachetne: argon, krypton, ksenon, i w widmie
SáoĔca – hel. Z kolei, pieczoáowicie prowadzone przez máodą doktorantkĊ w ParyĪu, MariĊ
Skáodowską miareczkowanie chemiczne pozwoliáo na wydzielenie z rudy uranowej
pierwiastka chemicznego podobnego do magnezu i wapnia – byá to rad. Tak narodziáa siĊ
fizyka jądrowa.
Trudno rozdzieliü fizykĊ i chemiĊ nawet w tak prostych zagadnieniach, jak powstawanie
kolorów. Jak dziaáa papier lakmusowy? Co to w ogóle jest lakmus? Zagadnienia chemii
przeplatają siĊ z fizyką i znajomoĞcią mchów. Rozumowanie wymaga stopniowania
trudnoĞci:
1. Kolor danej substancji zaleĪy od wielu czynników. Rozgraniczamy te czynniki, dla
uáatwienia rozumowania, na fizyczne i chemiczne. Fizyczne sposoby powstawania kolorów to
tĊcza, pobáyskująca kolorami páyta CD lub inna siatka dyfrakcyjna, lub drgające pod
wpáywem fali elektromagnetycznej (czyli padającego Ğwiatáa) skupiska elektronów, tzw.
plazmony, w nano-wytrąceniach záota w szkle.

Fizyczne sposoby powstawania kolorów: 1) rozpraszanie Ğwiatáa sáoĔca w atmosferze – kolory
dopeániające Ğwiatáa rozproszonego na chmurach i przechodzącego przez atmosferĊ; 2) trójwymiarowa siatka dyfrakcyjna na skrzydáach samca Morpho; 3) emisja Ğwiatáa niebieskiego przez
plazmony – skorelowane elektrony w nano-wytrąceniach záota w szkle (eksponaty i foto GK)

2. Kolory sztucznych ogni lub Ğwiatáo lamp neonowych są wynikiem przejĞü elektronowych
w pojedynczych atomach (w fazie gazowej). JeĪeli te same atomy (lub jony) znajdują siĊ nie
w fazie gazowej, ale wbudowane w sieü krysztaáu, to kolor emisji siĊ zmienia. Tak jest np. w
rubinie, gdzie centrem koloru jest jon chromu, lub w ametyĞcie, gdzie domieszką jest Īelazo.
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3. „Chemiczne” sposoby powstawania kolorów są wynikiem drgaĔ okreĞlonych elektronów w
doĞü záoĪonych cząsteczkach chemicznych. Padające Ğwiatáo jest absorbowane w okreĞlonym
zakresie dáugoĞci fal. I tak np. cząsteczka chlorofilu absorbuje Ğwiatáo czerwone i fioletowe,
dla dokonania odpowiednich reakcji chemicznych. Niezaabsorbowane (tj. odbite) Ğwiatáo daje
wraĪenie koloru zielonego.
4. Chemia koloru jest w ogólnoĞci procesem záoĪonym. Cząsteczki nie tylko absorbują
Ğwiatáo w okreĞlonym zakresie dáugoĞci fal, ale i emitują Ğwiatáo. I tak liĞcie, oĞwietlone
intensywnym Ğwiatáem fioletowym, emitują Ğwiatáo czerwone – jest to swoisty „zawór
bezpieczeĔstwa, przed poraĪeniem roĞlin nadmiarem Ğwiatáa sáonecznego. W roztworach,
widma emisji i absorpcji zaleĪą dodatkowo od rodzaju rozpuszczalnika. W przypadku
lakmusu (i soku z kapusty) widma emisji i absorpcji zaleĪą od kwasowoĞci roztworu (czyli od
pH). W obecnoĞci jonów H+ ulegają przebudowie niektóre wiązania w cząsteczce; w
zaleĪnoĞci od wartoĞci pH przesuwa siĊ równowaga miĊdzy dwoma alternatywnymi formami
cząsteczki, co powoduje zmiany koloru50.

50

Zob. M. GagoĞ. G. Karwasz, Barwa a struktura związku chemicznego, Chemia w Szkole, 3/2012, str. 12.
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InterdyscyplinarnoĞü fizyki, przedstawiona powyĪej na doĞü zaawansowanym, naukowym
poziomie, znajdowaü powinna swoje odzwierciedlenie równieĪ w podrĊcznikach.
Usieciowanie fizyki, i jej dydaktyki, jest szerokie: obejmuje historiĊ, sztukĊ, literaturĊ.
PoniĪej wracamy do zagadnienia magnetyzmu, tym razem korzystając w francuskiego (i teĪ
belgijskiego) podrĊcznika do liceum.

PodrĊcznik francuski, odmiennie od niemieckiego i wáoskiego, nie zaczyna siĊ od zastosowaĔ
technicznych ani od formalizmu matematyki – jako pierwszy przykáad jest pokazana skaáa
magnetyczna (stąd zresztą pochodzi nazwa „magnes”), póĨniej chiĔski kompas (kompas w Europie
zostaá wprowadzony do uĪytku nieco przed Kolumbem, zapewne zdobyty na tureckim statku);
wreszcie szkolne doĞwiadczenie z magnesami. Elementy geologii, historii i techniki wzajemnie siĊ
przeplatają. Dopiero kolejny rysunek wprowadza pojĊcie biegunów, oraz zagadnienie dipola (tj.
niemoĪnoĞci stworzenia magnesu o jednym tylko biegunie).

Odniesienia do nauk humanistycznych są istotne szczególnie po ostatniej reformie programowej w Polsce, gdzie wiĊkszoĞü uczniów w liceach bĊdzie poznawaáo fizykĊ pobieĪnie.
Odniesienia humanistyczne mogą zainteresowaü fizyką równieĪ umysáy „nieĞcisáe”.

54

5.8. Fizyka a nauki humanistyczne
Zagadnienie jednoĞci czy róĪnorodnoĞci nauk jest jednym podstawowych problemów dla
organizacji szkolnictwa, dla polityki naukowej, dla dydaktyki a takĪe dla filozofii. Czy moĪna
jedną miarą traktowaü wyniki tzw. „nauk Ğcisáych” – matematyki, astronomii, fizyki itd. i
nauk „humanistycznych” – historii, filozofii, pedagogiki, estetyki? RozwaĪymy zagadnienie
najpierw w aspekcie historycznym a póĨniej w aspekcie metodologii poznania naukowego,
czyli w aspekcie epistemologii.
Za początki powszechnego (nie tajnego51) dostĊpu do wiedzy naleĪy uznaü pojawienie siĊ w
staroĪytnej Grecji (Grecji kontynentalnej a jeszcze obficiej w jej koloniach na Morzu
ĝródziemnym) miáoĞników mądroĞci, czyli filozofów. Pytania o: i) naturĊ liczb i operacji
matematycznych, ii) o naturĊ i strukturĊ materii, iii) o prawa astronomii, wiąĪą siĊ z takimi
nazwiskami jak i) Pitagoras z Samos (ok. 572-497 p.n.e., Zenon z Elei (ok. 490-430 p.n.e.), ii)
Anaksagoras (ok. 500-428 p.n.e.), Demokryt (ok. 430-370 p.n.e), iii) Ptolemeusz. Wszyscy ci
myĞliciele zajmowali siĊ nie tylko matematyką, harmonią, fizyką, ale ogólnie filozofią –
nauką o przyczynach i naturze bytu.
„Anaksagoras zradykalizowaá myĞl Empedoklesa wskazując na istnienie nieskoĔczenie wielu
pierwiastków, które nazwaá homoimeriami. Te jednak nie mogáy wytworzyü rzeczy z wáasnej mocy,
początkowo znajdowaáy siĊ w bezwáadnej mieszaninie (sfairos). Katalizatorem powstania rzeczy staá
siĊ ruch, ruch natomiast zostaá spowodowany przez znajdujący siĊ poza Ğwiatem umysá. Zatem to
umysá czy teĪ duch jest zasadą, z kolei homoimerie jedynie budulcem.”52

Cztery „Īywioáy” staroĪytnych Greków – rysunek pochodzi ze stron internetowych CERN,
opisujących tzw. Model Standardowy cząstek elementarnych, z trzema „generacjami” kwarków i
leptonów. W dzisiejszych czasach, nasze spojrzenie na strukturĊ materii wcale nie jest prostsze, jak to
juĪ wspominaliĞmy i jak to ilustruje jeszcze jeden rysunek z ksiąĪki prof. A. Górala Meandry fizyki.

Licząc, Īe poematy „Iliady” i „Odysei” pojawiáy siĊ (w formie ustnej) zapewne w XI wieku
p.n.e. , upáynĊáo ponad póá tysiąclecia do czasów Arystotelesa, czas na tyle dáugi, Īe wyjaĞnia
bogactwo powstaáych pomysáów naukowych. Te wielowiekowe dokonania filozofii greckiej
zostaáy zebrane przez Arystotelesa – jego pisma obejmują caáy zakres wiedzy obejmowanej
racjonalnym myĞleniem w tamtym momencie historycznym. WiĊcej, to Arystoteles poprzez
swoje dzieáa zdefiniowaá do dziĞ uĪywane nazwy dyscyplin naukowych.
Arystoteles pozostaje, w caáej historii ludzkiej kultury, jedynym swego rodzaju fenomenem.
Swoimi pracami objąá zakres, który wykracza poza pojĊcie „wiedzy”, jako to co wiemy i
moĪemy skatalogowaü. Arystoteles objąá swoimi pracami zakres „poznawalny”, który poza
„wiedzą” obejmuje zagadnienia, które chwilowo (lub permanentnie) pozostaną w sferze
51

Taką tajną wiedzą, w staroĪytnym Rzymie aĪ do czasów Juliusza Cezara byá kalendarz. Dzisiejszy miesiąc
dzieliá siĊ na nierówne okresy: 5, 10 i 15 dni. ZnajomoĞü kalendarza pozwalaáa, na przykáad, na prowadzenie
spraw sądowych. Nawiasem mówiąc, Grecy nie mieli kalendarza jak Rzymianie, stąd odesáanie „ad calendam
graecam”, czyli „na ĞwiĊty nigdy”.
52
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anaksagoras
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hipotez. Dzieáa Arystotelesa obejmują zoologiĊ, astronomiĊ, fizykĊ, ale teĪ dziedziny poza
naukami Ğcisáymi (czyli poza science) jak etykĊ, estetykĊ i metafizykĊ. Te ostatnie stanowią
czĊĞci skáadowe filozofii, w jej obecnym znaczeniu.
Arystoteles, w swoim gigantycznym dorobku, korzystaá oczywiĞcie, i systematyzowaá
osiągniĊcia swoich poprzedników filozofów. JednakĪe jemu naleĪy przypisaü podwaliny
caáego, równieĪ wspóáczesnego gmachu wiedzy – od nauk przyrodniczych do filozofii. Czy
wiĊc moĪna mówiü o rozáącznoĞci nauk Ğcisáych od nauk humanistycznych, jeĪeli oba te,
pozornie diametralnie róĪne dziaáy daáy siĊ objąü umysáem jednego czáowieka?
W dalszej historii ludzkoĞci brakuje takich fenomenów racjonalizmu jak Arystoteles. Wielcy
doktorzy KoĞcioáa (Ğw. Bonawentura, Ğw. Tomasz z Akwinu) podejmowali kwestie
filozoficzne, ale nie przyrodnicze; wspóáczesny Ğw. Tomaszowi Jan Buridian dyskutowaá
kwestie fizyczne, ale w podrĊcznikach filozofii jest wspominany marginalnie. Kopernik w
swym dziele unika kwestii filozoficznych, podobnie jak Galileusz. Jego „Dyskusja o dwóch
najwiĊkszych systemach” dotyczy modeli Ukáadu Sáonecznego a nie systemów
filozoficznych. Czystą filozofią zajmowaá siĊ natomiast wspóáczesny Galileuszowi Giordano
Bruno, dominikanin.
Nieco bardziej wszechstronni byli Kartezjusz, Leibniz, a szczególnie Newton. Ten pierwszy,
dyskutowaá tak ogólne zagadnienia metodologii poznania, opisane wczeĞniej, jak np.
szczegóáowe oddziaáywania magnesów o róĪnych ksztaátach, zob. rysunek poniĪej lub
zagadnienia z optyki.

Ryc. 2. Kartezjusz jako fizyk doĞwiadczalny: konfiguracje biegunów magnesów wedáug jego pracy z 1644 roku.
DziĞ, nie uczymy, Īe magnesy mogą mieü inne konfiguracje niĪ wyáącznie dwa bieguny.

Leibniz, obok Newtona, jest twórcą dziaáu matematyki zwanym rachunkiem róĪniczkowym.
Jego wkáad w filozofiĊ to koncepcja Ğwiatów atomowych – koncepcja doĞü ostroĪna, nie
wyciągająca z hipotez o strukturze materii wniosków etycznych czy Ğwiatopoglądowych (jak
to czyniá Giordano Bruno).
Wieki XVIII i XIX, wieki OĞwiecenia, materializmu i pozytywizmu przyniosáy separacjĊ
miĊdzy filozofią i ogólnie naukami humanistycznymi, a naukami Ğcisáymi. Co prawda, z praw
fizycznych i biologicznych, myĞliciele wyciągali wnioski o organizacji Ğwiata materialnego
(„Czáowiek- Maszyna” LeMettrie 1748, idee Ğwiata mechanicystycznego Macha) ale nie
rozszerzali tych wniosków na sferĊ historii czy polityki. Immanuel Kant wniósá wielki wkáad
do metodologii przyrodoznawstwa, ale przez swoje prace z filozofii, a nie z nauk
przyrodniczych.
Dalej, w drugiej poáowie XIX wieku próby zastosowania dychotomicznego myĞlenia
Kartezjusza (o tym nieco dalej) do nauk spoáecznych doprowadziáy do fatalnych w
perspektywie historycznej teorii Marxa i Lenina. RozdĨwiĊk miĊdzy rzetelnym i szybkim
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postĊpem naukowo- technicznym a utopijnymi wariantami historioznawstwa i socjologii
osiągnąá w drugiej poáowie XIX wieku apogeum. Dzisiejsza nieufnoĞü miĊdzy science i
humanities jest w duĪej mierze pokáosiem tego rozdĨwiĊku.
Hans Gadamer53 pisze, Īe paradygmat nauk humanistycznych jest inny niĪ przyrodniczych.
Nauki humanistyczne opierają siĊ na autorytetach, natomiast przyrodnicze na doĞwiadczeniu.
Nie do koĔca naleĪy siĊ zgodziü z takim rozgraniczeniem. RównieĪ w naukach Ğcisáych
odwoáujemy siĊ do poprzednich, uznanych wyników; z drugiej strony teorie humanistyczne,
pedagogiczne, spoáeczne podlegają weryfikacji w konkretnych warunkach historycznych.
Artykuáy naukowe z przyrodoznawstwa, wáączając fizykĊ, zawsze odwoáują siĊ do
wczeĞniejszym prac innych autorów, co ma charakter metodologii nauk humanistycznych –
opieramy siĊ na innych autorytetach. Typowe stwierdzenia to np. „W N2, Ramanan i Freeman
w ich pomiarach dryfu elektronu w niskich temperaturach nie wykluczyli istnienia minimum
Ramsauera-Towsenda”54, itp. Rola autorytetów w fizyce pozostaje niemniejsza niĪ w
zamierzcháych wiekach.
Wielcy naukowcy, wáączając Newtona i Einsteina, wypowiadali siĊ nie tylko o fizyce. Izaak
Newton w czasie, gdy pracowaá nad swoim najwiĊkszym dzieáem, Principia Mathematicae,
zajmowaá siĊ równieĪ teologią: wyjaĞniaá proroctwa oraz dyskutowaá o istnieniu Trójcy
Boskiej. Po koniec Īycia pisaá, Īe wszystkie narody na początku miaáy jedną religiĊ, której
zasadami byáo „mieü jednego Boga, i nie odmieniaü jego bóstwa ani nie profanowaü imienia,
powstrzymywaü siĊ od zabójstw, kradzieĪy, i innych ran [...]”55
Albert Einstein wypowiadając siĊ na tematy etyczne i filozoficzne tak pisze w ksiąĪce Jak ja
widzĊ Ğwiat: „WartoĞü czáowieka, dla spoáecznoĞci, w której Īyje, zaleĪy przede wszystkim od
stopnia, w jakim jego uczucia, jego myĞli i jego dziaáania przyczyniają siĊ do rozwoju
istnienia innych osób”.56 I dalej: „nie bez powodu wspóáczesny nam autor powiedziaá, Īe w
obecnej epoce, skierowanej generalnie na materializm, naukowcy są jedynymi ludĨmi
gáĊboko wierzącymi”57.
Z kolei filozofowie, równieĪ wspóáczeĞni, wypowiadają siĊ na temat nauk Ğcisáych.
Zacytujmy Karla Poppera (1902-1994), czoáowego przedstawiciela pozytywizmu w filozofii:
„Fizyka i chemia są podobne i, jak siĊ zdaje, nie zachodzi wielka róĪnica w rodzajach rzeczy,
o których mówią, oprócz tego, Īe chemia rozumiana w powszechnie przyjĊty sposób nie ma
zastosowania w bardzo wysokich temperaturach, a takĪe chyba w bardzo niskich. Nie byáoby
wiĊc niczym zaskakującym, gdyby speániáy siĊ od dawna Īywione nadzieje na redukcje
chemii do fizyki, jak siĊ to najwyraĨniej juĪ dokonuje”58. Zdanie, oczywiĞcie, nie do koĔca
prawdziwe, mimo Īe moĪna by mechanikĊ kwantową uwaĪaü za „rozszerzenie” fizyki na
chemiĊ. Niestandardowe stany materii – kondensat Bosego-Einsteina i plazma wysokotemperaturowa są dowodem, jak fizyka potrzebuje pomocy chemii, aby wyjaĞniaü Ğwiat,
nawet sto lat po powstaniu mechaniki kwantowej.
Nauczyciel, pracując z najdelikatniejszym tworzywem, jakim jest osobowoĞü máodego
czáowieka, musi mieü jasnoĞü swego umiejscowienia w wielkich pytaniach humanistyki, ale
teĪ z delikatnoĞcią szanowaü poglądy ucznia.
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H. Gadamer, Hermeneutyka, PWN, 2012
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5.9. Fizyka a jĊzyk
JĊzyk potoczny uĪywa caáego bogactwa wyraĪeĔ, które w jĊzyku fizyki nagle ulegają
petryfikacji. Tak np. jest z pojĊciami „szybkoĞci” i „prĊdkoĞci”, spetryfikowane przez
niektóre krajowe wykáadnie dydaktyczne, odmiennie niĪ to ma miejsce w jĊzyku angielskim.
Co oznacza w praktyce dydaktycznej róĪnorodnoĞü sensów i zakresów pojĊciowych tych
samych sáów? Táumaczy siĊ ona na umiejĊtnoĞü szukania przez wykáadowcĊ wáaĞciwego
okreĞlenia dla najlepszego oddania znaczenie danego: i) zjawiska, ii) przedmiotu, iii)
kategorii abstrakcyjnej. DoĞwiadczony wykáadowca nie ogranicza wiĊc wyjaĞnienia do
cytowania definicji, ale stwarza bogatą warstwĊ sáowną i przykáadową dla przekazania
wáaĞciwego znaczenia.
RozwaĪmy konkretny przykáad z dydaktyki fizyki. W ostatnich latach niektóre Ğrodowiska
fizyków w Polsce podjĊáy próbĊ rozgraniczenie sáowa „prĊdkoĞü”, jako odnoszącego siĊ do
ruchu od sáowa „szybkoĞü” jako odnoszącego siĊ np. do reakcji chemicznych. OczywiĞcie,
sztuczne rozgraniczenie dwóch sáów caákowicie zamiennych w jĊzyku potocznym (i
angielskim równieĪ, speed i velocity) prowadzi do niepowodzeĔ dydaktycznych. Dobór sáowa
„jednostajny” jest sam w sobie niefortunny. Sugeruje on „monotonny” a w rzeczywistoĞci
chodzi o ruch ze staáą prĊdkoĞcią. Co wiĊcej, dla ruchu po okrĊgu teĪ uĪywamy okreĞlenia
jednostajny (po okrĊgu) a jest on jak najbardziej niejednostajny w sensie fizyki – prĊdkoĞü w
kaĪdym momencie zmienia kierunek (a prĊdkoĞü jest wektorem, czyli wielkoĞcią dla której
kierunek jest podstawowym atrybutem!)
Jak poradziü sobie z niefortunną definicją? Po pierwsze rozszerzyü zakres sáowny przez
uĪycie wyraĪeĔ bliskoznacznych. I tak, ruch ze staáą prĊdkoĞcią po linii prostej moĪemy
nazwaü ruchem regularnym zaĞ ruch po okrĊgu dodatkowo jest powtarzalny. I znów, wáoski,
jĊzyk Galileusza, uĪywa dwóch okreĞleĔ zasadniczo róĪnych: uniforme jako jednostajny
prostoliniowy i „ruch okrĊĪny ze staáą prĊdkoĞcią”. Nie oznacza to, Īe powinniĞmy zmieniaü
ustaloną terminologiĊ, ale Īe powinniĞmy jej uĪywaü ostroĪnie, obrazowo mówiąc, znów po
wáosku, z pincetą. Co zrobiono w podstawie programowej MEN z 2007 r. z tym problemem?
Po prostu usuniĊto ruch po okrĊgu z programu, czyli absolwent gimnazjum bĊdzie
upowaĪniony, aby nie rozumieü tytuáu dzieáa Kopernika…
Bogactwo jĊzyka warto wykorzystaü: 1) w konstruktywistycznym ksztaátowaniu koncepcji;
2) w uĞciĞlaniu tej koncepcji, poprzez kodyfikacjĊ wyraĪeĔ. Ruch toczącej siĊ po stole kulki
lub przechadzającego siĊ piechura jest: powolny ĺrówny ĺrównomierny ĺtaki-staáy
ĺnudny, ĺ jednostajny.
Analogia miĊdzy ruchem (jednostajnym) po okrĊgu i po linii prostej jest jednak inna i
niezwykle waĪna: w obu przypadkach nie zmienia siĊ energia kinetyczna poruszającego siĊ
ciaáa. Innymi sáowy, przy braku dodatkowych siá ruch jest wieczny. Takie postawienie
problemu otwiera kolejne ĞcieĪki dydaktyczne. OtóĪ w ruchu po okrĊgu wystĊpuje siáa – siáa
„doĞrodkowa”. W ruchu planet tą siáą jest siáa grawitacji pochodząca od SáoĔca. W ruchu
kamienia na sznurku, jest to naciąg sznurka. Dlaczego wiĊc siáa doĞrodkowa nie zmienia
wartoĞci prĊdkoĞci poruszającego siĊ ciaáa? Dziaáa ona prostopadle do trajektorii ruchu.
Wedáug definicji fizycznej pracy, taka siáa wykonuje pracĊ zerową, a zerowa praca nie
zmienia energii kinetycznej ciaáa.
Analiza uĪywanych pojĊü, fortunnie lub niefortunnie, w kontekstach róĪnych jĊzyków, w
kontekstach uĪycia potocznego, w kontekstach historycznych moĪe niebywale wzbogaciü
proces dydaktyczny a przez to podnieĞü jego skutecznoĞü. Z tego powodu, nauczyciel fizyki
powinien stymulowaü u ucznia umiejĊtnoĞü precyzyjnego wyraĪania siĊ, tak w formie
pisemnej jak w wypowiedziach sáownych.
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5.10. Nauczanie fizyki a meandry nauki
Jak wspomniano, nauka oparta jest na metodologii Kartezjusza, stopniowego, krok po kroku,
dychotomicznego konstruowania wiedzy. Kolejne pytania stawiane są dopiero po
wypracowaniu jednoznacznych odpowiedzi na poprzednie problemy. RóĪnorodne sposoby
analizy zagadnienia (eksperyment, teoria, analogia, intuicja) wzajemnie siĊ uzupeániają.
JednakĪe wspóáczesny nadmiar informacji, jej powszechnoĞü, pogoĔ za sensacją naukową,
wspóázawodnictwo zawodowe, powodują, Īe sprawdzone paradygmaty podlegają swego
rodzaju metodo-logicznym „skrótom”. Rodzi to nieraz przypadki kompromitacji naukowych,
jak to byáo latem 2011 z wiadomoĞcią o neutrinach podróĪujących miĊdzy wáoskim
laboratorium Gran Sasso a CERN-em z prĊdkoĞcią przekraczającą prĊdkoĞü Ğwiatáa w próĪni.
Niejednokrotnie w historii nauki niewáaĞciwe pojĊcia (cieplika, eteru, páynu elektrycznego)
mogą byü poĪyteczne dla rozwoju wiedzy. Konsekwencją dydaktyczną powinna byü
otwartoĞü w dyskutowaniu róĪnych ujĊü tego samego problemu, np. praw mechaniki
Kartezjusza obok praw Newtona. Prawa Kartezjusza byáy dla Newtona pierwowzorem. III
prawo Kartezjusza mówiáo, Īe w zderzeniu jedno ciaáo traci tyle pĊdu, ile drugie zyskuje.
Niestety, Kartezjusz nie potrafiá jeszcze zdefiniowaü poprawnie pĊdu, w szczególnoĞci nie
rozumiaá jego wektorowej natury. Ale jeĞli Kartezjusz miaá problemy z pojĊciem pĊdu, to co
siĊ dziwiü uczniowi... Innymi sáowy – dogáĊbna znajomoĞü zagadnienia przez nauczyciela,
obok talentu pedagogicznego jest gwarancją jego tolerancji i wyrozumiaáoĞci dla uczniów.
RównieĪ najwiĊksze odkrycia stanowiące podstawĊ fizyki wspóáczesnej, jak promienie X czy
radioaktywnoĞü nie byáy wolne od pomyáek. Wilhelm Röntgen poprawnie zidentyfikowaá
hamowanie elektronów na anodzie jako Ĩródáo promieniowania X i zauwaĪyá nadzwyczajną
przenikliwoĞü tego promieniowania. BáĊdnie natomiast stwierdziá, Īe promieniowanie X nie
jest falą. Nie potrafiá zaobserwowaü dyfrakcji - dáugoĞü fali promieniowania X jest zbyt
krótka, aby wystąpiáa dyfrakcja na siatkach optycznych. DyfrakcjĊ obserwuje siĊ dopiero na
monokrysztaáach, które dla promieni X są siatkami o „naciĊciach” w odlegáoĞciach
pojedynczych Angstromów.
Pierre i Maria Curie zidentyfikowali rudy uranu, a w nich rad i polon jako Ĩródáa
promieniowania zaczerniającego kliszĊ fotograficzną i powodującą jonizacjĊ powietrza.
Obserwowali teĪ powstawanie ciepáa w trakcie rozpadu pierwiastków promieniotwórczych.
Przy braku innego wyjaĞnienia, ich „hipotezą roboczą” byá wychwyt nieznanej formy energii
z otoczenia przez pierwiastki promieniotwórcze. DziĞ wiemy, Īe Ĩródáem energii jest ubytek
masy, wedáug wzoru Einsteina E = mc2 . Ubytek masy jest tak maáy, Īe dopiero dokáadne
pomiary mas pierwiastków przeprowadzone kilkadziesiąt lat po odkryciu PaĔstwa Curie
wyjaĞniáy przyczynĊ nieznanego Ĩródáa energii. A „naocznego” potwierdzenia wzoru
Einsteina dokonano w lipcu 1945 roku, poprzez wybuch bomby atomowej na pustyni w Los
Alamos...
Meandry w rozwoju nauki i liczne báĊdne idee nie przeszkadzają w dalszym, owocnym
postĊpie. ĝwiadomoĞü moĪliwoĞci popeánienia báĊdu oraz umiejĊtnoĞü jego analizy jest
potrzebna naukowcowi, nauczycielowi, uczniowi. Dydaktycznie, báĊdy w umyĞle ucznia
zazwyczaj mają jakąĞ przyczynĊ – nieumiejĊtnoĞü uĪycia wáaĞciwych pojĊü, trudnoĞci w
przeprowadzeniu wywodu logicznego, braki wyobraĨni itd. (oprócz, oczywiĞcie przyczyn
poza-merytorycznych...). W dziaáaniu konstruktywistycznym, w grupie uczniowskiej
prowadzonej umiejĊtnie przez nauczyciela, báĊdy te mogą byü wskazówką dla pozostaáych
uczniów, jaka ĞcieĪka rozumowania prowadzi do poprawnych wniosków. Jak mówi
przysáowie: „uczymy siĊ na báĊdach, a poniewaĪ w naszym Īyciu moĪemy je popeániü
niewystarczającą iloĞü razy – lepiej uczyü siĊ na báĊdach innych”.
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5.11. Fizyka in statu nascendi
Fizyka, w odróĪnieniu np. od historii czy literatury, czĊstokroü przedstawiana jest w postaci
„zamkniĊtego” gmachu wiedzy. Nie dotyczy to bynajmniej aksjomatycznego niejako
przedstawiania praw Newtona czy typów obrazów powstających w soczewce ale dziaáaĔ
wybitnych nawet fizyków. W koĔcu XIX wieku ,po odkryciu fal Maxwella, sukcesach
mechaniki Newtona, sformuáowaniu praw termodynamiki, powszechnie uwaĪano, Īe dalszy
postĊp fizyki bĊdzie odbywaá siĊ poprzez poprawianie dalszych cyfr znaczących w staáych
fizycznych. Jeszcze w 1900 roku, na grudniowym wykáadzie Maxa Plancka, okazaáo siĊ, Īe
obserwowalne „goáym okiem” prawo promieniowania ciaáa doskonale czarnego, innymi
sáowy zmiana koloru rozgrzanej do „czerwonoĞci” podkowy, nie jest moĪliwe do
wytáumaczenia bez radykalnej rewolucji w fizyce: energia promieniowania jest emitowana w
postaci kwantów.
Planck przez kilka miesiĊcy pracowaá nad podaniem wzoru opisującego obserwowane
natĊĪenie promieniowania, szczególnie w zakresie podczerwieni: niezgodnoĞü jego kolejnych
wzorów za danymi doĞwiadczalnymi wydawaáa siĊ nieistotna, zob. rys. poniĪej.
Porównanie teorii Plancka (z jego oryginalnej
pracy 1901 roku) z innymi teoriami i danymi
doĞwiadczalnymi
–
zaleĪnoĞü
natĊĪenia
promieniowania od dáugoĞci fali. RozbieĪnoĞü,
niewielka, byáa powodem najwiĊkszej jak
dotychczas rewolucji w fizyce: powstania teorii
kwantów.

Planck pracowaá nad zadaniem ambitnie zdefiniowanym: poáączenia praw Maxwella z
prawami termodynamiki. Planck szukaá wyjaĞnienia, dlaczego w promieniowaniu termicznym
jest stosunkowo maáo krótkich fal (i istnieje jednoznaczna granica dáugoĞci fal, poniĪej której
nie obserwuje siĊ tego promieniowania). ĩadne z zaáoĪeĔ ad hoc nie dawaáo zadowalającego
wzoru, dopóki Planck nie zaáoĪyá, Īe energia jest emitowana w kwantach o energii
proporcjonalnej do czĊstotliwoĞci promieniowania.
Rewolucja Plancka jest przykáadem, jak pozornie nieistotne problemy prowadzą do zupeánie
nowych obszarów wiedzy. Mechanika kwantowa, która powstaáa kilkanaĞcie lat po teorii
Plancka, otworzyáa nam wiedzĊ o mikroĞwiecie. Za pomocą chemii kwantowej projektuje siĊ
leki i barwniki fotowoltaiczne.
Otwartych problemów w fizyce pozostaje mnóstwo: od przewodnictwa „wysokotemperaturowego” (tj. w temperaturach rzĊdu ciekáego azotu, 77 K), po ciemną energiĊ i
masĊ, bez wątpienia istniejącą we WszechĞwiecie, nawet w naszej Galaktyce, a o której nie
mamy nawet pomysáu, gdzie i jak jej szukaü. Pracuje siĊ nadal np. nad poáączeniem
mechaniki kwantowej i grawitacji, ale i na tym polu brakuje przekonujących pomysáów.
Nauczyciel, w warunkach zmieniającej siĊ naszej wiedzy o prawach fizyki, pozostaje w
trudnej sytuacji. Nauczyciel potrzebuje pomocy merytorycznej w ocenie „nowinek”
naukowych, a czasopisma popularnonaukowe nie zawsze są dostatecznie w tej kwestii
kompetentne. WaĪną rolĊ powinny wiĊc w tej kwestii speániaü uczelnie wyĪsze.
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VI. Zasady dydaktyczne w epoce internetu
6.1. Zasady dydaktyki w ujĊciu tradycyjnym
Przez zasady dydaktyczne rozumiemy pewne ogólne metody postĊpowania w procesie
dydaktycznym. Zasady te w wiĊkszym stopniu dotyczą nauczania, ale stosują siĊ równieĪ do
samodzielnego zdobywania wiedzy. Zasady te są ogólne, czyli stosują siĊ do róĪnych
poziomów nauczania i róĪnych przedmiotów.
Z zasad moĪna wyprowadziü szczegóáowe recepty efektywnego uczenia i uczenia siĊ. Takimi
receptami w zakresie procedur są na przykáad wytyczne do pisania reportaĪy, inne niĪ do
pisania pracy magisterskiej; a w zakresie dydaktyk przedmiotowych – wzorcowe
doĞwiadczenia do nauczania ruchu przyspieszonego, inne niĪ dla ruchu jednostajnego.
Sposoby i metody nauczania stosowane w dydaktyce fizyki mogą byü inne niĪ w innych
dydaktykach przedmiotowych, ale wynikają z pewnych ogólnych zasad. Przedstawimy
najpierw klasyczne ujĊcie zasad dydaktycznych w literaturze polskiej, po czym przedstawimy
ich zastosowania do fizyki, równieĪ w kontekĞcie trendów w tzw. Europie Zachodniej.
Zasady ujĊte w tej ksiąĪce, mimo Īe ogólne, wynikają z doĞwiadczenia w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych ucznia (i nauczyciela), i to gáównie w fizyce. Proponowana
klasyfikacja i implementacja zasad dydaktycznych nie jest wynikiem ogólnej typologii a
raczej skutkiem poszukiwania zasad ogólnych, uĪytecznych dla przygotowania recept
szczegóáowych. Przedstawione zasady są inne niĪ w ujĊciu tradycyjnym, mimo Īe czĊĞciowo
z zasadami tradycyjnymi siĊ nakáadają. Przestawiamy zasady, które nauczyciel, w trakcie
interaktywnego procesu wspóádziaáania z uczniem powinien w swej ĞwiadomoĞci
przywoáywaü kaĪdorazowo, kiedy napotka na trudnoĞü („supeá”) dydaktyczny.
W tradycyjnym ujĊciu zasady dydaktyczne obejmują (wymieniamy je tu za Franciszkiem
BereĨnickim59):
1) zasadĊ poglądowoĞci
2) zasadĊ przystĊpnoĞci
3) zasadĊ systematycznoĞci
4) zasada Ğwiadomego i aktywnego udziaáu
5) zasada trwaáoĞci wiedzy
6) zasada efektywnoĞci (W. OkoĔ)
7) zasada indywidualizacji i zespoáowoĞci
8) zasada związku teorii z praktyką
9) zasada operatywnoĞci wiedzy (Cz. Kupisiewicz)
10) zasada ustawicznoĞci ksztaácenia
RóĪni autorzy60 nadają powyĪszym zasadom róĪne priorytety, jednakĪe zbiorcza lista jest u
róĪnych autorów podobna. OczywiĞcie, zasady te nie są odkryciem dydaktyki XX wieku.
John Locke pisaá np. w XVIII wieku w kwestii zasady poglądowoĞci i stopniowania
trudnoĞci: „PomyĞlaáem sobie przeto, Īe gdyby zabawki przystosowaü do tego celu tak, jak
siĊ ich zwykle nie przystosowuje do Īadnego, moĪna by porobiü wynalazki dla nauczenia
dzieci czytania w czasie, gdy sądzą, Īe siĊ jedynie bawią. Na przykáad: gdyby sporządziü kulĊ
z koĞci sáoniowej [dziĞ moĪna z plastiku, GK], na ksztaát kuli uĪywanej przy loterii w czasie
zabaw ludowych, z trzydziestu dwu lub raczej z dwudziestoma czterema Ğcianami, i gdyby na
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poszczególnych tych Ğcianach nakleiü na jednych A, a na innych B, na innych C, a na innych
D. Chciaábym, abyĞcie zaczynali tylko od tych czterech liter, gdy zaĞ cháopak doskonale je
pozna, wtedy dodajcie inne itd. tak dáugo, aĪ na kaĪdej Ğcianie bĊdzie jedna litera, a na caáej
kuli caáy alfabet.”61
PowyĪsze zasady wydzielają z procesu dydaktycznego jego podskáadniki, w postaci niejako
postulatów. Postulaty te są wiĊc uproszczeniami, nie uwzglĊdniającymi skomplikowanych
zaleĪnoĞci (podmiotu docelowego) ļ etapu nauczania ļ celów ļ treĞci ļ zasobów ļ
Ğrodków. Dyskutowanie pojedyncze zasad przypominaáoby zastanawianie siĊ, czy do
zderzenia dwóch kulek stosuje siĊ prawo zachowania energii, prawo zachowania pĊdu czy
prawo zachowania momentu pĊdu. W rzeczywistoĞci, wszystkie trzy prawa stosują siĊ w
jednakowym zakresie a jedynie do rozwiązania okreĞlonego zagadnienia bardziej efektywne
jest zastosowanie, na danym etapie rozumowania jednego czy dwóch z tych praw.
Przedyskutujmy poniĪej kilka z powyĪszych zasad w ich tradycyjnym ujĊciu.
Zasada trwaáoĞci wiedzy
Zasada trwaáoĞci wiedzy bierze siĊ choüby z áaciĔskiej maksymy Repetorium mater scienze.
Powtarzanie wiedzy (lub np. poezji) byáo podstawowym sposobem przekazu w
spoáeczeĔstwach niepiĞmiennych. DziĞ, rola powtarzania jako czynnika wspomagającego
zapamiĊtanie jest coraz mniejsza. Co wiĊcej, tendencją dydaktyczną jest skáonnoĞü do
nieobciąĪania pamiĊci Īadnymi treĞciami, w rodzaju szkolnych wierszyków. OczywiĞcie, w
rozumieniu kognitywistyki i neoropsychologii rozwojowej taka tendencja jest niewáaĞciwa.
Unikanie obowiązkowych treĞci do zapamiĊtania nie ksztaátuje odpowiednich funkcji w
mózgu; w informatyce powiedzielibyĞmy, Īe nie rezerwuje siĊ odpowiednich obszarów
roboczych do przechowywania wiadomoĞci. Co wiĊcej, proces dydaktyczny powinien
rozwijaü róĪne postacie zapamiĊtywania (potocznie zwane róĪnymi typami „pamiĊci” –
wzrokowa, sáuchową, przestrzenną itd.). Jak to czyniü? Przez uzupeánienie procesu
dydaktycznego – grą, zabawą, ale w zapamiĊtywanie.
Szczegóáowe recepty dydaktyczne, oparte o testy psychologiczne, mówią jak powinien
wyglądaü proces zapamiĊtywania i powtarzania, aby wiedza byáa trwaáa. Najkrócej,
zapamiĊtywanie wymaga pewnego minimalnego okresu stabilizacji wiedzy – nie naleĪy siĊ
uczyü w przeddzieĔ egzaminu, ale nie co wczeĞniej a przed samym egzaminem tylko wiedzĊ
powtórzyü. OczywiĞcie, w natáoku zajĊü ucznia takie recepty pozostają czĊstokroü tylko
postulatami. Inna recepta mówi, Īe pierwszego powtórzenia juĪ przyswojonej wiedzy naleĪy
dokonaü kilka dnia po zapamiĊtaniu, a kolejnego za kilka tygodni/ miesiĊcy.
ZasadĊ trwaáoĞci wiedzy, traktowaną pragmatycznie, naleĪy powiązaü tak z celami, jak i
innymi zasadami nauczania. Sáynna recepta przygotowania egzaminu „trzy zet” stanowi
przejaw takiego, studenckiego, pragmatyzmu, oczywiĞcie posuniĊtego do granicy absurdu.
ZapamiĊtywanie o tyle jest niezbĊdne (oprócz wspomnianego celu rezerwacji struktur w
pamiĊci), o ile sáuĪy praktycznemu wykorzystaniu wiedzy oraz wspomaga dalsze etapy
zdobywania wiedzy. Szczególnie ten drugi cel jest istotny: bez wáaĞciwie ugruntowanej
wiedzy podstawowej nie jest moĪliwe dalsze uczenie siĊ. NiezbĊdna jest wiĊc wiedza trwaáa,
przynajmniej o Ğrednim (kilkutygodniowym, kilkuletnim) okresie trwaáoĞci. Wrócimy do tego
zagadnienia przy omawianiu naszej zasady rekurencyjnego konstruowania wiedzy, w
rozdziale 6.3.
Oprócz wiedzy o Ğrednim okresie trwaáoĞci, w przygotowaniu obywateli do dorosáego,
dáugoterminowego Īycia zawodowego i prywatnego, niezbĊdne jest dostarczenie wiedzy tak
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trwaáej jak umiejĊtnoĞü chodzenia czy jazdy na rowerze. Jest to i wiedza w sensie
zapamiĊtanych treĞci „Litwo, Ojczyzno moja..”, jak i umiejĊtnoĞci, np. robienia wykresów w
ukáadzie kartezjaĔskim. W procesie dydaktycznym naleĪy wyodrĊbniü swego rodzaju
„niezbĊdnik” dorosáego czáowieka – uczyniü wiedzĊ uĪyteczną na trwaáe.
Reasumując, zasada trwaáoĞci wiedzy skojarzona z innymi zasadami dydaktycznymi i z
celami dydaktycznymi przyjmuje trzy warianty:
- zapamiĊtanie wiedzy jako sposób treningu umysáowego
- zapamiĊtanie wiedzy i umiejĊtnoĞci jako niezbĊdny etap áaĔcucha uczenia siĊ
- zapamiĊtanie umiejĊtnoĞci i wiedzy jako potrzebny element w przyszáych62 dziaáaniach.
Praktyczne realizacje zasady trwaáoĞci wiedzy mogą siĊ róĪniü, w zaleĪnoĞci od powyĪszych
szczegóáowych wariantów.
Podobnie uproszczeniem, a nawet raczej postulatem jest zasada Ğwiadomej aktywnoĞci
uczniów. KaĪdy nauczyciel wie, Īe peáną aktywnoĞü uczniów moĪe wyzwoliü dopiero
psychologiczna sytuacja zagroĪenia, wspóázawodnictwa, sprawdzianu, egzaminu i to teĪ nie
zawsze aktywnoĞü ta idzie w poĪądanym kierunku. AktywnoĞü uczniów (i ich uwaga) jest w
normalnych warunkach szkolnym czy uniwersyteckich raczej przywilejem, którym rzadko i
na krótko sáuchacze obdarzają wykáadowcĊ. Rzymskie wskazówki dla mówców,
potwierdzone
przez
wspóáczesną
kognitywistykĊ, rekomendowaáy wystąpienia
dwudziestominutowe, jako maksymalnie dáugie bĊdące w stanie utrzymaü uwagĊ sáuchaczy.
Uwaga (a bez niej nie ma aktywnoĞci) musi jednak byü przez nauczyciela lub przez autora
witryny internetowej zdobyta i maksymalnie dáugo utrzymana.
Bardzo waĪna jest zasada indywidualnoĞci i i zespoáowoĞci (indywidualizacji i uspoáecznienia
i W. Okonia) ale ma ona róĪne interpretacje. PodejĞcie F. BereĨnickiego „nauczyciel
powinien indywidualnie oddziaáywaü na uczniów odbiegających od normy w formie
odpowiedniej pomocy skierowanej na wyrównanie braków sáabszego, a doskonalenie
lepszego” jest ponownie postulatem, jak zresztą stwierdzają liczni autorzy, zdający sobie
sprawĊ ze sprzecznoĞci miĊdzy normą a indywidualnoĞcią.
WyjaĞnienia wymagaáoby samo pojĊcie normy. Statystycznie, w grupie szkolnej trudno
mówiü o normie dydaktycznej, jako zaáoĪeniu docelowemu. Wynikowo, moĪna mówiü o
Ğredniej wyników i o odchyleniu standardowym (67% uczniów) od tej Ğredniej. OczywiĞcie,
wysoka Ğrednia w grupie szkolnej jest poĪądana, jeĪeli ta Ğrednia jest celem procesu
dydaktycznego. Tak nie zawsze musi byü. Z drugiej strony, indywidualizacja procesu
nauczania, wymagana w wytycznych edukacyjnych UE, nakáada na nauczyciela zadania
komplementarne – przygotowania zadaĔ specjalnych dla uczniów najzdolniejszych. A jeszcze
dodatkowo, zasada demokratyzacji dostĊpu do wiedzy, zawarta w maksymie „no-student left
behind” nakáada koniecznoĞü pracy z uczniem najsáabszym...
Co oznacza w praktyce dydaktycznej ta róĪnorodnoĞü sensów i zakresów pojĊciowych tych
samych sáów? Táumaczy siĊ ona na umiejĊtnoĞü szukania przez wykáadowcĊ wáaĞciwego
okreĞlenia dla najlepszego oddania znaczenia danego i) zjawiska, ii) przedmiotu, iii) kategorii
abstrakcyjnej. DoĞwiadczony wykáadowca nie ogranicza wiĊc wyjaĞnienia do cytowania
definicji, ale stwarza nie tylko warstwĊ sáowną, ale i przykáadową, obrazową dla przekazania
wáaĞciwego znaczenia.
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6.2 Zasada hyper-konstruktywizmu
Za wynalazcĊ (lub raczej odkrywcĊ) metody heurystycznej uwaĪa siĊ Sokratesa. W swoich
dyskusjach na ateĔskiej Agorze, zadając umiejĊtnie pytania swoim rozmówcom, doprowadzaá
ich do wczeĞniej zamierzonych konkluzji. Nazywamy metodĊ Sokratesa metodą poáoĪniczą –
jakoby wiedza drzemaáa gotowa w rozmówcach a filozof jedynie pomagaá tej wiedzy ujrzeü
Ğwiatáo dzienne.
Konstruowanie wiedzy u Sokratesa opieraáo siĊ na zaáoĪeniu, Īe logiczne myĞlenie moĪe,
nawet w sytuacji braku innych przesáanek, doprowadziü do jedynej (tak przynajmniej w
rozumieniu filozofii), prawdziwej wiedzy. Nie wgáĊbiając siĊ w dyskusje o istnieniu lub nie
prawdy w rozumieniu filozoficznym, wspóáczesne przyrodoznawstwo dysponuje ogromną
iloĞcią faktów naukowych. JesteĞmy wiĊc w stanie konstruowaü ĞcieĪki poznania ze znacznie
mniejszym niĪ Sokrates bagaĪem intuicyjnoĞci a znacznie wiĊkszym stopniem pewnoĞci. Co
wiĊcej, droga poznania u Sokratesa byáa ĞciĞle wytyczona. W dzisiejszej dydaktyce, drogi
dojĞcia do celu dydaktycznego mogą byü róĪnorakie, tak ze wzglĊdu na metodologiĊ (Ğrodki
dydaktyczne) jak i na sposób rozumowania. Obrazowo, metoda Sokratesa to przechodzenie de
facto przez ĞciĞle wytyczony korytarz, kolejno odsáaniając kotary zakrywające kolejne etapy
rozumowania. Celem wspóáczesnej metody heurystycznej nie jest koniec korytarza ale
ogólnie rozumiany drugi, nieodkryty brzeg rzeki, przez którą przechodzimy po wbitych w dno
palach.
Zasada hyper-konstruktywistyczna, w stosunku do metody heurestycznej, wprowadza inne,
szersze cele i inne, zróĪnicowane metody. Cel procesu dydaktycznego nie jest wąsko
rozumianym wynikiem rozumowania, ale szeroko pojĊtym nabyciem wiedzy w danej poddziedzinie. Podajmy przykáad indukcji elektromagnetycznej (który zgáĊbimy dokáadniej w
par. 6.5). ĝcieĪka, ĞciĞle wytyczona polega na kolejnych doĞwiadczeniach: i) „- Co
zaobserwujemy, gdy wsuwamy magnes do zwojnicy?” ii) „-Co zaobserwujemy, gdy magnes
wysuwamy?”
Wąsko pojĊtym celem dydaktycznym byáby przekaz „wsuwanie magnesu do zwojnicy
powoduje przepáyw prądu”, zob. rys. poniĪej.

ĝcieĪka hyper-konstruktywistyczna nauczania indukcji elektromagnetycznej. Sekwencja stopniowego
odkrywania zagadnienia przez ucznia. 1) Zasada „SPEW” – sytuacja, przewidywanie, eksperyment,
wyjaĞnienie. 2) model komputerowy ilustrujący zagadnienie, 3) pomiar za pomocą automatycznego
systemu komputerowego wielkoĞci i kierunku indukowanego napiĊcia.

Formalne ujĊcie problemu koncentrowaáoby siĊ na przewidzeniu, za pomocą reguáy prawej
dáoni, kierunku powstającego prądu. KrytykowaliĞmy w innych czĊĞciach niniejszego
opracowania takie podejĞcie: jest ono formalne i nie dostarcza uczniowi istotnych kompetencji
– pojĊciowych i praktycznych. Istotniejsze jest wskazanie, Īe zasada Lenza jest przykáadem
stosowalnoĞci zasady zachowania energii: kierunek powstającego prądu jest taki, Īe
wywoáane nim pole magnetyczne przeciwstawia siĊ sile zewnĊtrznej.
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6.3 Rekurencyjne konstruowanie wiedzy
Z opisaną powyĪej zasadą wspóá-tworzenia wiedzy, odpowiadającą nieco tradycyjnej
zasadzie nr 4), tj. aktywnego i Ğwiadomego udziaáu uczniów, áączy siĊ kolejna zasada,
rekurencyjnego, tj. krok po kroku konstruowania wiedzy. Nie jest to jedynie zasada
stopniowania trudnoĞci, ale realizacja kartezjuszowskiego, dychotomicznego rozwaĪania
problemów, por. rozdziaá III. W zasadzie rekurencyjnego konstruowania wiedzy, grupa
uczniów, prowadzona dyskretnie przez nauczyciela, artykuáuje kolejne stwierdzenia, po czym
je dyskutuje, weryfikuje, przyjmuje albo odrzuca. Po upewnieniu siĊ, Īe caáa grupa akceptuje
dokonany krok i nie ma (istotnych) wątpliwoĞci, nauczyciel wskazuje dalsze moĪliwe i
alternatywne kroki – perspektywy dla dalszych pytaĔ ze strony uczniów.
StopniowoĞü postĊpowania przypomina kroczenie po palach przez jezioro: po postawieniu
nogi na kolejnym palu, dostawieniu drugiej nogi i ustabilizowaniu równowagi, zaczynamy
rozglądaü siĊ, gdzie postawiü kolejny krok (i jak ewentualnie wróciü, jeĞli droga bĊdzie
báĊdna). Ponownie, rekurencyjne konstruowanie wiedzy wymaga, aby nauczyciel znaá nie
tylko (jedyną zazwyczaj) drogĊ poprawna, ale równieĪ dlaczego inne są niepoprawne.
PoniĪej wracamy do zagadnienia, dlaczego ciaáa spadają, przedstawiając szczegóáowy
scenariusz pytaĔ. Z kaĪdym pytaniem wiąĪe siĊ odpowiednie doĞwiadczenie, jednoznacznie
sugerujące poprawną odpowiedĨ. Sekwencja pochodzi z interaktywnego wykáadu dla dzieci
w wieku 6-10 lat, zob. wczeĞniejsze wyniki dydaktyczne w rozdziale II.
1º Prof: - Dlaczego ciaáa spadają?
Aula: - Bo dziaáa na nie grawitacja
Prof.: - Tak, to juĪ sobie wyjaĞniliĞmy, ale nie wiele z tego wynika.
Prof.: - Byá taki brodaty filozof, Arystoteles, który twierdziá, Īe ciaáa spadają, bo są ciĊĪkie, a naturalnym miejscem ciaá ciĊĪkich
jest Ğrodek Ziemi.
[W miĊdzyczasie zdejmujĊ marynarkĊ, niby z gorąca, káadĊ na stole i spuszczam na nie piákĊ]
Prof.: - Widzicie, Īe to prawda? Piáeczka chciaáa polecieü do Ğrodka Ziemi i gdyby nie stóá, poleciaáaby niĪej.
2º Prof: Ale czy ciaáa mogą same podskoczyü? [I tu nastĊpuje (nieudana) próba telepatii]
Prof: Teraz wam pokaĪĊ inne doĞwiadczenie.
[NastĊpuje sekwencja z listwą wygiĊtą w Ğrodku i piáeczką. W pierwszej fazie piáeczkĊ zatrzymujemy w najniĪszym, Ğrodkowym
punkcie listwy]
Prof: - Podobaáo siĊ doĞwiadczenie?
Aula: nastĊpuje pomruk dezaprobaty, ale nie pozwalamy na jej wyartykuáowanie!
Prof: - A teraz pokaĪĊ wam, jak moĪna kuleczkĊ wytresowaü. [nastĊpuje chuchanie, pomrukiwanie i pocieranie kulki]
Prof.:- Kuleczko leü! [tym razem nie zatrzymujemy jej w Ğrodku, ale kiedy przeleci najniĪszy punkt i wtoczy siĊ pod górĊ z
drugiej strony listwy]
- i wracaj!
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[ĝmiech na sali, czasem pokrzykiwania „- bo Pan ją przedtem zatrzymaá”]
3º Prof.: - Widzicie? Mamy nowy sposób na tresowanie piáek.
[ Teraz spuszczamy tĊ samą piáeczkĊ co poprzednio, tylko nie na marynarkĊ, ale na twardą podáogĊ, OczywiĞcie, piáeczka siĊ
odbija]
4º [NastĊpuje sekwencja z dwoma piáeczkami, spadającymi jedna na drugą po czym lĪejsza odbija siĊ pod sufit.]
Dzieci same, po 2-3 próbie odpowiedzi mówią:
Aula: Bo ta dolna przekazaáa górnej energiĊ.
5º Na tym w zasadzie cel dydaktyczny zostaá osiągniĊty – wskazanie na energiĊ jako Ĩródáo ruchu ciaá.
W lekcji pokazujemy okoáo 20 innych zabawnych eksponatów, ale jak widaü z weryfikacji wyników, doĞwiadczenie z listwą i
piáeczkami pozostaje dzieciom dobrze w pamiĊci.

Podobnie rekurencyjne ĞcieĪki warto stworzyü w innych dziaáach fizyki: „co bĊdzie, jeĞli
zaáoĪymy nastĊpująca hipotezĊ...” Przykáad odkrywania wáasnoĞci widm emisyjnych (tzw.
liniowych i pasmowych), poprzez wykorzystanie subiektywnoĞci oka ludzkiego przedstawiamy np. w scenariuszu „Jakiego koloru jest róĪowa lampka” w materiaáach „Fiat Lux”.
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Dzieci same siĊ dziwią, Īe zaakceptowaáy poprzednie doĞwiadczenie z kulką zatrzymaną na Ğrodku i Īe
przyjĊáy wyjaĞnienie Arystotelesa: kulka, wedáug Arystotelesa, nie miaáa prawa wróciü!
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6.4. Recepty kognitywistyczne
KognitywistykĊ zdefiniowaliĞmy jako naukĊ o procesach poznawczych i w tym sensie
dydaktyka jako nauka o Ğwiadomym i celowym poznawaniu byáaby jedną z dziedzin
kognitywistyki. Kognitywistyka w odróĪnieniu od dydaktyki nie zajmuje siĊ treĞciami ani
celami, wiĊc te dwie nauki mają wspólne obszary badawcze, ale są odmienne.
Kognitywistyka korzysta z osiągniĊü psychologii, neurologii, pedagogiki ale stosuje teĪ
skomplikowane metody doĞwiadczalne badania mózgu, jak tomografia anihilacji pozytonów
czy rezonans magnetyczny. Sygnaáy elektryczne pojawiające siĊ w okreĞlonych miejscach
mózgu mogą byü monitowane nie tylko w sposób statyczny, ale mogą byü analizowane ich
bardzo szybkie sekwencje czasowe. W początkach neurologii mózgu, rozpoznawano obszary
mózgu aktywne dla okreĞlonych funkcji (wzroku, mowy) na podstawie uszkodzeĔ
(chirurgicznych, wojennych). Nowoczesne metody diagnostyczne identyfikują rzeczywistą
aktywnoĞü mózgu a nie jej brak.
Dobrym przykáadem jest opisany juĪ problem dysleksji. Neurofizjologia jasno wskazuje, Īe
przetwarzanie informacji w mózgu musi siĊ odbywaü z uwzglĊdnieniem pewnych „postojów”
sygnaáu. U osób dotkniĊtych dysleksją tego rodzaju postojów nie ma. Osoby te nie są
upoĞledzone a raczej nad-rozwiniĊte. Kognitywistyka bada teĪ autyzm: i tam brakuje
wáaĞciwych sekwencji potencjaáów i wspóápracy okreĞlonych obszarów w mózgu. Badania
przepáywu krwi w procesie przypominania sobie informacji wskazują na aktywizacjĊ innych
obszarów mózgu przy przywoáywaniu zdarzeĔ konkretnych, zlokalizowanych i niedawnych a
innych przy przywoáywaniu wiadomoĞci odlegáych, ogólnych i abstrakcyjnych64.
Jaka z tego wynika rada dla dydaktyki? RóĪnorodnoĞü metodologiczna lekcji – sekwencje,
powtórzenia, odwoáywanie siĊ do analogii, wykorzystanie róĪnych bodĨców sensorycznych
(poczucie ciepáa na policzku, nacisk dáoni na stóá, stukot toczącej siĊ kulki) oraz stanów
psychicznych („raz zabawiü, raz przestraszyü”) odzwierciedla záoĪonoĞü funkcjonalną mózgu.
Proces poznawczy musi byü zróĪnicowany i nie moĪe byü zbyt szybki: na kaĪdym jego etapie
moĪe byü niezbĊdne pozorne spowolnienie tempa przekazu, tak aby sygnaáy elektryczne w
mózgu miaáy czas trafiü na swoje przeznaczone miejsca. Co wiĊcej, te „opóĨnienia”
(muzycznie nazwalibyĞmy je fermatami) są odpowiednio skwantowane, dáuĪej lub krócej w
zaleĪnoĞci od stopnia záoĪonoĞci sygnaáu, reakcji sáuchacza itd65.
W konkretnej lekcji, poszczególne elementy procesu dydaktycznego muszą byü zróĪnicowane tak, aby kaĪdy uczeĔ, z jego indywidualnymi predyspozycjami, potrafiá przynajmniej na
jednym etapie wykorzystaü swą optymalną zdolnoĞü uczestniczenia w ĞcieĪce poznawczej.
Niezwykle waĪnym wynikiem kognitywistyki jest zidentyfikowanie rozwoju okreĞlonych
struktur biologicznych w mózgu. Struktury te, np. dla myĞlenia abstrakcyjnego pojawiają siĊ
w ĞciĞle okreĞlonym wieku (momencie rozwoju mózgu). Wynikają z tego dwie bardzo waĪne
konsekwencje dla dydaktyki. Po pierwsze, jest bezcelowy przekaz treĞci i/lub stymulowanie
umiejĊtnoĞci zanim w mózgu pojawią siĊ odpowiednie struktury mogące te treĞci/
64

E. Tulving, PamiĊü: wykonanie, wiedza i doĞwiadczenie, Eur. J. Cognitive Psychology 1 (1989) 3-26, za:
Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, Red Z. ChlewiĔski, GdaĔskie Wydawnictwo
Psychologiczne (2007), t. 2, str. 513
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Podobne doĞwiadczenie dotyczy kolegi z liceum, który miaá nieprzezwyciĊĪalne káopoty z nauką jĊzyka
rosyjskiego: w Īaden sposób nie byá w stanie zrozumieü, Īe sáowa rosyjskie mogą byü akcentowane inaczej niĪ
w standardowym, polskim systemie. Po nieskoĔczonych próbach czytania, problem rozwiązaliĞmy wystukując
rytm akcentów za pomocą oáówka. DokonaliĞmy w ten sposób abstrakcji od konkretnego jĊzyka, jego znaczenia,
wymowy, sekwencji spóágáosek i samogáosek a pozostaá jedynie iloczas, nieobecny w jĊzyku polskim a istotny
dla rosyjskiego (i np. wáoskiego). Mowie zostaá nadany rytm, wymuszający przyspieszanie i opóĨnianie.
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umiejĊtnoĞci goĞciü. Po drugie, kiedy te struktury siĊ pojawią, powinny byü moĪliwie szybko
zajĊte przez poĪądane treĞci/ umiejĊtnoĞci. W przeciwnym razie grozi, Īe zostaną one zajĊte
przez inne umiejĊtnoĞci. Zagadnienie to w wiĊkszym stopniu przypomina zasady
programowania komputerów niĪ klasyczne zagadnienia psychologii rozwojowej. Niezwykle
pouczające są tu róĪnego rodzaju porównania ze zwierzĊtami, które w niektórych sytuacjach
wydają siĊ inteligentniejsze niĪ ludzie66.
Badania nad mózgiem czáowieka dostarczają równieĪ informacji niezwykle optymistycznych
(ale i nakáadających nowe zdania na nowoczesną dydaktykĊ). OtóĪ wydaje siĊ, Īe jedyni 1015% naszych moĪliwoĞci intelektualnych jest wykorzystywanych przez wspóáczesnego
czáowieka. Oznacza to, Īe jeĞli uda siĊ dotrzeü do struktur niewykorzystanych, moĪliwoĞci
uczenia siĊ i dziaáania czáowieka wzrosną wielokrotnie. ĝwiadome lub nieĞwiadome, celowe
lub ukryte i wreszcie dobrowolne lub przymusowe uruchamianie tych struktur moĪe siĊ staü
jednym z gáównych zagadnieĔ naukowych XXI wieku.
Kognitywistyczna lekcja dla dydaktyki implikuje koniecznoĞü delikatnego sterowania
moĪliwoĞciami poznawczymi kaĪdego dziecka, tak aby wáasnymi zasobami wiedzy i
moĪliwoĞciami umysáowymi osiągnĊáo one cel satysfakcjonujący nauczyciela. Inny bĊdzie to
wynik dla dziecka nadzwyczaj zdolnego, inny dla dziecka mającego trudnoĞci manualne lub
trudnoĞci osobowoĞci. Kognitywistyka przydziela kaĪdemu uczniowi odpowiednie tempo
zdobywania wiedzy, zob. foto poniĪej.

Ponownie, a zgodnie z ugruntowaną w literaturze zachodniej zasadą Pedagogical Contents
Knowledge, nowoczesna realizacja tej tradycyjnej zasady indywidualizacji nauczania wymaga
Ğcisáej wspóápracy miĊdzy:
- fizykiem naukowcem wskazującym, jaki jest obecny najlepszy-nasz-stan-wiedzy w
okreĞlonym zagadnieniu fizycznym;
- dydaktyka, táumaczącego ten zaawansowany stan wiedzy na moĪliwie najprostsze
wyjaĞnienie, na danym poziomie wiedzy ucznia;
- pedagoga, oceniającego zachowanie dydaktyka, i wskazującego na zaistniaáe pozamerytoryczne problemy percepcji ucznia.
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Damy tu trzy przykáady z wykorzystaniem komputerów. Badania francuskie z lat 90-tych XX wieku dotyczyáy
bardzo prostej gry komputerowej: spadającą na ekranie literĊ F naleĪaáo, za pomocą joysticku tak operowaü
(przesuwaü, obracaü) aby wpadáa w przygotowane miejsce na dole ekranu. Testowanym pracownikom
naukowym zajĊáo to 60 sekund, studentom 50 sekund, a szympansowi 30 sekund. OczywiĞcie, szympansy
znacznie szybciej i precyzyjniej niĪ ludzie reagują na kierunek lotu spadających z drzew obiektów. W kolejnym
doĞwiadczeniu, Ğwinie za pomocą grubego joysticka przesuwanego ryjem otwieraáy zapadki ze smakoáykami i
radziáy sobie z tym znakomicie. W najbardziej skomplikowanym eksperymencie, japoĔskim z XXI wieku,
szympansy w uáamku sekundy zapamiĊtywaáy dwuwymiarowe matryce znaków, 10x10 a nastĊpnie bezbáĊdnie je
odtwarzaáy w sekwencji czasowej, co okazaáo siĊ dla testowanych osób kompletnie niemoĪliwe. OkreĞlone
gatunki zwierząt w toku ewolucji, wytworzyáy w mózgu odpowiednie struktury, które czáowiek musiaáby
wytworzyü poprzez dáugotrwaáy trening.
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6.5. ĝcieĪki poznania: poglądowoĞü, matematyka i jĊzyk
DoĞwiadczenie z silnym, neodymowym magnesem spadającym w miedzianej rurce jest
proponowane przez niektóre wydawnictwa w Polsce jako Ğrodek dydaktyczny wzbogacający
nauczanie elektromagnetyzmu. W 2003 roku zaproponowaliĞmy zmodyfikowaną wersjĊ tego
doĞwiadczenia, w którym rurka ma wąskie podáuĪne naciĊcia. Pomysá zostaá natychmiast
skopiowany jego sens natomiast nie! Jaki jest sens uczynienia podáuĪnych naciĊü w rurce?
OtóĪ, o caákach absolwenci liceum, przynajmniej tego „starej daty” mniej-wiĊcej sáyszeli. Jest
to (jakaĞ) operacja matematyczna, która ma wiele zastosowaĔ, zapewne i w statystyce jak i
(na pewno) w technice i fizyce. Czym jest caáka krzywoliniowa, a w szczególnoĞci po
konturze zamkniĊtym, nawet wiĊkszoĞü absolwentów matematyki i fizyki miaáoby káopoty z
wyjaĞnieniem. Matematycznie, caáka krzywoliniowa da siĊ zamieniü na caákĊ „normalną”, tj.
w jednym wymiarze, ale w jaki sposob, to naleĪaáoby poszukaü. A na pewno nie da siĊ tego
tak áatwo pokazaü? CzyĪby?

Dwie rurki miedziane i spadający w nich magnes - poglądowa realizacja caáki krzywoliniowej w prawie indukcji
elektromagnetycznej Faradaya. W rurce peánej spadający magnes „lewituje”, wisząc w powietrzu i nie dotykając
Ğcianek; w rurce naciĊtej podáuĪnie magnes spada „kozioákując” i obijając siĊ o Ğcianki.

Drugą obserwacją dydaktyczną, która skáoniáa nas do ponacinania rurki jest prawo indukcji
(elektromagnetycznej), nazywane w Polsce (i Anglii) prawem Faradaya, w Rosji dodatkowo –
Lenza a w Niemczech dodatkowo - von Neumanna. Co mówi prawo FLvN? Prawo okreĞla
wielkoĞü prądu, jaki indukuje siĊ w obwodzie elektrycznym (np. w prądnicy elektrowni) jeĞli
wsuwamy (lub wysuwamy) do (z) tego obwodu magnes. OtóĪ prąd ten, a raczej tzw. „siáa
elektromotoryczna” zaleĪy od szybkoĞci zmian „strumienia” pola magnetycznego.
Matematycznie moĪemy zapisaü to jako

')
(1)
't
gdzie E jest wáaĞnie „siáą elektromotoryczną”, czyli innymi sáowy generowanym napiĊciem a
ĭ - strumieniem magnetycznym; ǻĭ/ ǻt jest szybkoĞcią zmian strumienia ĭ. Poglądowo, im
silniejszy magnes lub im szybciej go wsuwamy (lub nim krĊcimy w elektrowni), tym wiĊksze
napiĊcie siĊ generuje.
E

-

Prawo (1) wystarcza w procesie dydaktycznym na poziomie gimnazjum i liceum. Na
poziomie uniwersytetu nie jest ono do koĔca poprawne dydaktycznie. OtóĪ, prawa Maxwella,
bĊdące uogólnieniem praw elektrycznoĞci i magnetyzmu nie uĪywają pojĊcia siáy
elektromotorycznej. Prawa Maxwella mówią o polach: elektrycznym i magnetycznym i o
związkach miĊdzy nimi. Po prawej stronie równania (1) mamy pole magnetyczne. A gdzie
jest odpowiadające mu pole elektryczne? OtóĪ siáa elektromotoryczna E jest wáaĞnie caáką z
pola elektrycznego E , ale caáką szczególną, krzywoliniową po profilu zamkniĊtym.
')
(2)
³ E $ ds - 't
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Czy moĪna nadaü formĊ poglądową tak skomplikowanemu zapisowi matematycznemu? SáuĪą
ku temu wáaĞnie naciĊcia w miedzianej rurce. Caáka po lewej stronie równania (2) jest caáką
po profilu zamkniĊtym. JeĞli rurkĊ ponacinamy, caáka nie jest po profilu zamkniĊtym i magnes
spada inaczej niĪ w rurce bez naciĊü – obijając siĊ o Ğcianki i kozioákując.
OczywiĞcie, dla studentów operujących pojĊciami pola elektrycznego i caáki wyjaĞnienie to
jest wystarczające. Niestety, sama zasada poglądowoĞci nie wystarcza, jeĪeli odbiorca nie
dysponuje odpowiednim zakresem pojĊciowym. NaleĪy skonstruowaü ĞcieĪkĊ dydaktyczną,
najlepiej korzystając z innych eksponatów poglądowych. Warstwa poglądowa sáuĪy
odnalezieniu w kategoriach pojĊciowych wáaĞciwego wytáumaczenia, korzystając z
róĪnorodnoĞci sposobów werbalizacji zjawiska.
Przeüwiczmy to na przykáadzie spadającego magnesu i rurki. RurkĊ z magnesem
przekazujemy od ucznia do ucznia, aĪ do usáyszenia najwáaĞciwszej werbalizacji. Scenariusz
(oparty na rzeczywiĞcie przeprowadzonych lekcjach w róĪnych grupach sáuchaczy) moĪe byü
nastĊpujący:
N: - Co widaü?
U1: - Magnes „tak” spada.
N: Jak?
U2: - Wolniej.
N: Czyli?
U3: Tak jakby byá odpychany od Ğcianek?
N: Tak?
U4: Tak jakby lewitowaá.

Lewitacja jest w tym doĞwiadczeniu najlepszym (i jedynym wáaĞciwym) wytáumaczeniem.
Dlaczego? OtóĪ lewitacja oznacza, Īe spadające ciaáo jest przez cos podtrzymywane. Przez
co, jeĞli magnes niczego nie dotyka? WyjaĞnimy to z pomocą drugiego eksponatu o funkcji
poglądowej – wiszących magnesów, zob. ryc. 2. W wiszących magnesach jest natychmiast
jasne, Īe górny magnes „wisi” w powietrzu (czyli lewituje), bo jest odpychany przez magnes
dolny. JeĞli wiĊc i magnes w rurce „lewituje”, to musi istnieü jakiĞ magnes, który go odpycha,
i to dokáadnie ku górze. Skąd siĊ taki magnes bierze? OczywiĞcie, z prądów w rurce, które
páyną jakby po obwodzie magnesu na ryc. 2, czyli w rurce po okrĊgach prostopadáych do osi.
Dwa eksponaty wzajemnie siĊ uzupeániają i tworzą (w miarĊ kompletną) ĞcieĪkĊ
dydaktyczną.
Ryc. 2. Co powoduje, Īe górny magnes „wisi” w powietrzu? OczywiĞcie, odpychająca siáa
pochodząca od magnesów dolnych. Magnesy na ryc. 2 mają bieguny u góry i na dole (z
jaĞniejszej i ciemniejszej strony). Prąd elektryczny páynący po okrĊgu tj. po obwodzie
magnesu wytwarza takie same bieguny. W rurce z magnesami, prąd páynie podobnie
– po obwodzie okrĊgów. JeĞli te okrĊgi przetniemy, lewitacja ginie.

NaciĊcia w rurce powodują, Īe ten prąd ulega przerwaniu, wiĊc indukowany
magnes nie jest doskonaáy i spadający neodym „kozioákuje”. OczywiĞcie,
poglądowoĞü lekcji wymaga samodzielnego wykonania doĞwiadczeĔ przez
ucznia, lub przynajmniej obejrzenia ich wirtualnej wersji.
TrudnoĞü w wyjaĞnieniu zjawiska indukcji wynika wiĊc z nieumiejĊtnoĞci uĪycia wáaĞciwej
werbalizacji zjawiska i braku adekwatnych przykáadów a nie z jego natury matematycznej.
Niestety, liczne przykáady polskich podrĊczników wskazują, Īe wykáadowca chce
powiedzieü, to co on sam wie, a nie to czego powinien uczeĔ siĊ dowiedzieü.
Reasumując, nawet w naukach przyrodniczo-matematycznych, a moĪe szczególnie w naukach
matematycznych, umiejĊtnoĞü poszukiwania i) róĪnych znaczeĔ, ii) róĪnych kontekstów
praktycznych, iii) róĪnych uwarunkowaĔ kulturowych [4], iv) róĪnych etymologii uĪytego
sáowa bywa wielokrotnie waĪniejsza niĪ ĞcisáoĞü formalna.
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VII. Zastosowania fizyki w naukach przyrodniczych67
7.1. Fizyka dla geografów
Ziemia to jedno z najwiĊkszych laboratoriów fizyki, jakie znamy (wiĊkszy jest jedynie
WszechĞwiat). Są na niej pracownie optyki (tĊcza i wszystkie inne zjawiska optyczne),
termodynamiki (pogoda, prądy oceaniczne, wulkany itp.), mechaniki (spáaszczenie, siáa
Coriolisa, oddziaáywanie z KsiĊĪycem), promieniowania jonizującego (datowanie, pierwiastki
promieniotwórcze) i inne.
Na początek zastanówmy siĊ, jaki jest wiek Ziemi. Jeszcze sto lat temu naukowcy nie
dysponowali odpowiednimi narzĊdziami do podania tej wartoĞci. Jedynym znanym dzieáem, z
którego moĪna byáo to policzyü byáa Biblia. Dzieáo to podaje wiek Adama i wszystkich jego
potomków. Podaje teĪ, Īe Bóg stwarzaá WszechĞwiat przez szeĞü dni, a siódmego
odpoczywaá. Na tej podstawie, aĪ do początków XX wieku sądzono, Īe Ziemia liczy okoáo
6000 lat (z kilkusetletnim báĊdem).
JakiĞ czas po odkryciu zjawiska promieniotwórczoĞci zauwaĪono, Īe w doĞü prosty sposób
moĪna z jego pomocą datowaü wiek. OtóĪ stwierdzono, Īe aktywnoĞü promieniotwórcza
pierwiastków maleje z czasem. Wprowadzono termin okres poáowicznego rozpadu, to jest
okres w którym poáowa atomów danego pierwiastka rozpadnie siĊ tworząc inny. Czasy te
mogą byü bardzo róĪne np.: uran – ponad 4 mld lat, rad - 1600 lat, radon - 3,8 dnia, oáów - 27
minut, polon - 3 minuty, bizmut - 20 minut (w kolejnym rozpadzie ȕ powstaje ponownie
polon, ale inny izotop, Īyjący zaledwie 0,16 milisekundy, itd.)
àatwo zorientowaü siĊ, Īe badając aktywnoĞü danego pierwiastka moĪna obliczyü czas jaki
upáynąá od jego powstania. Dawniej do okreĞlania wieku Ziemi uĪywano uranu 238U, którego
okres poáowicznego rozpadu wynosi dokáadnie 4,468*109lat. Ostatnio uĪyto do tego celu
kombinacji pierwiastków 147Sm /144Nd68. Na tej podstawie okreĞlono wiek Ziemi dokáadnie na
4,567 miliarda lat (zob. poniĪszy lewy rysunek).

A wiek caáego WszechĞwiata – jak go okreĞliü?
Dawniej okreĞlano go korzystając z obserwacji najstarszych gwiazd. DziĞ korzystamy z
bardzo dokáadnej detekcji promieniowania reliktowego powstaáego na skutek Wielkiego
Wybuchu (który, jak przyjmujemy, byá początkiem WszechĞwiata).
Najdokáadniejszą mapĊ tego promieniowania opublikowaá w marcu 2013 miĊdzynarodowy
zespóá naukowców z prowadzonej przez Europejską AgencjĊ Kosmiczną (ESA) misji Planck
(zob. powyĪszy prawy rysunek)69,70. Analizując te dane naukowcy stwierdzili, Īe wiek
wszechĞwiata wynosi 13,68 miliarda lat. Co byáo wczeĞniej? To juĪ temat dla teologów i
filozofów.
Nieodáącznym towarzyszem Ziemi jest KsiĊĪyc. GdzieĞ okoáo 4,5 miliarda lat temu w
ZiemiĊ, nie do koĔca pewnie jeszcze uksztaátowaną, uderzyá obiekt wielkoĞci Marsa.
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ĝcieĪki w nauczaniu geofizyki: wspóápraca Krzysztof SáuĪewski
M. Boyet, R. W. Carlson, 142Nd evidence for early (> 4.53 Ga) global differentiation of the silicate Earth,
Science 309 No. 5734 (2005) 576
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http://www.nature.com/news/planck-snaps-infant-universe-1.12671
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http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Wystawy_archiwum/z_omegi/planck2013.html
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Wyrwaá on potĊĪny kawaá materii i odáamków, z których po
pewnym czasie uformowaá siĊ KsiĊĪyc. Byá to
najtragiczniejszy czas w historii Ziemi. Gdyby takie
wydarzenie nastąpiáo w czasach wspóáczesnych, z caáą
pewnoĞcią wszelkie formy Īycia by zanikáy. Ewolucja
musiaáaby siĊ toczyü od początku.
Na początku swojej historii KsiĊĪyc krąĪyá wokóá Ziemi bliĪej
niĪ obecnie. Teraz kaĪdego roku oddala siĊ od niej o okoáo 4
cm rocznie, czyli 4 km na 100 tysiĊcy lat.
Dziwnym zbiegiem okolicznoĞci rozmiary kątowe KsiĊĪyca widzianego z Ziemi są
prawie takie same jak rozmiary kątowe widzianego z Ziemi SáoĔca. DziĊki temu podczas
caákowitego zaümienia SáoĔca moĪemy podziwiaü koronĊ sáoneczną. Eliptyczna orbita
KsiĊĪyca sprawia, Īe jego rozmiary kątowe nieznacznie siĊ zmieniają. DziĊki temu moĪemy
obserwowaü obrączkowe zaümienia SáoĔca.
Cztery miliardy lat istnienia KsiĊĪyca sprawiáy, Īe jest on w swoistej równowadze z
Ziemią. Jego obrót dookoáa Ziemi jest równy obiegowi wokóá wáasnej osi. Mówiąc inaczej
stale jest zwrócony do Ziemi tą sama stroną (jedynie lekko siĊ koáysze – ruch ten to tzw.
„libracje”). Ukáad Ziemia - KsiĊĪyc moĪna porównaü do kanu z Polinezji. DziĊki mniejszemu
páywakowi, wiĊkszy zachowuje równowagĊ.

KsiĊĪyc jest w równowadze z Ziemią podobnie jak kanu z Polinezji i zabawki przedstawione
powyĪej.
Jakiego ksztaátu jest kula ziemska?
Mikoáaj Kopernik pisaá:
„TakĪe i wody morskie ukáadają siĊ do postaci kulistej [...] jako ląd i woda wspierają siĊ na
jednym Ğrodku ciĊĪkoĞci Ziemi, który jest zarazem Ğrodkiem jej objĊtoĞci.”
DziĞ wiemy, Īe jest to kula, ale trochĊ spáaszczona.

Ziemia wiruje wokóá wáasnej osi. Powstaje siáa odĞrodkowa, która trochĊ rozciąga
ZiemiĊ, najsilniej na wysokoĞci równika. Bardzo dobrze moĪna to zaobserwowaü
wykorzystując spáaszczającą siĊ sprĊĪynĊ.
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Na pierwszym rysunku sprĊĪyna nie porusza siĊ. Na drugim zaczyna siĊ obracaü, a na trzecim
obraca siĊ juĪ doĞü szybko. Widaü, Īe im szybciej siĊ porusza, tym jest bardziej spáaszczona
(tak, jak Ziemia).
Z powyĪszych rysunków wynika Īe bryáa, którą przybiera obracająca siĊ Ziemia to idealna
elipsoida. Nie jest tak jednak. Spójrzmy na poniĪszy prawy rysunek.

Rysunek przedstawia elipsoidĊ (linia przerywana) i geoidĊ (niebieska linia ciągáa), czyli
powierzchniĊ prostopadáą w kaĪdym punkcie do wektora siáy grawitacji. Powierzchnia Ziemi
zbliĪona jest wáaĞnie do tej drugiej krzywej.
W marcu 2009 roku na wysokoĞci 250km zostaá umieszczony satelita GOCE. Zmierzyá on
bardzo dokáadnie pole grawitacyjne Ziemi. W wyniku jego badaĔ powstaá powyĪszy (prawy)
model Ziemi.
OczywiĞcie róĪnice wysokoĞci są wyolbrzymione, Īeby lepiej byáo widaü powierzchniĊ.
Niebieskie obszary znajdują siĊ niĪej od czerwonych.
Jaka jest wewnĊtrzna budowa Ziemi? Kopalnie mają gáĊbokoĞü do 4 km. NajgáĊbszy
otwór wykonany przez czáowieka to nieco ponad 12-sto kilometrowy rosyjski odwiert z lat
70/80 ubiegáego wieku. Ziemia ma przecieĪ ĞrednicĊ ponad 12 tysiĊcy kilometrów, jak wiĊc
dowiedzieü siĊ jak wygląda jej wnĊtrze? Od czasu do czasu w niektórych miejscach na Ziemi
czĊĞciej, a w niektórych prawie wcale, wystĊpują trzĊsienia Ziemi. Rozchodzą siĊ one nie
tylko do jej powierzchni, ale i do wnĊtrza.

Fala poprzeczna rozchodząca siĊ na sprĊĪynie Fala podáuĪna rozchodząca siĊ na sprĊĪynie

Fale sejsmiczne poruszające siĊ wewnątrz Ziemi (lewy rys. powyĪej), wywoáane trzĊsieniem
w punkcie F71 obserwowane są w wielu miejscach na powierzchni. Zaáamują siĊ, uginają,
albo wrĊcz odbijają w zaleĪnoĞci od gĊstoĞci oĞrodka przez jaki przechodzą. Na caáej kuli
ziemskiej rozmieszczona jest sieü sejsmografów. Na podstawie echa trzĊsieĔ, których
epicentra znamy potrafimy dowiedzieü siĊ jak wygląda Ziemia w Ğrodku (prawy rys.
powyĪej).
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Przypomina to trochĊ wewnĊtrzną strukturĊ owocu
awokado (lewy rysunek obok). Cienka zewnĊtrzna
skorupa, doĞü duĪe páaszcz i jądro zewnĊtrzne, i maáe,
staáe jądro wewnĊtrzne.
W górnym páaszczu Ziemi odbywa siĊ bezustanna
konwekcja materii. Skaáy zimniejsze opadają w dóá, aby
siĊ tam ogrzaü. NastĊpnie ogrzane znów wypáywają w
górne, cháodniejsze warstwy górnego páaszcza. Zjawisko
to moĪna modelowaü za pomocą popularnej lampy –
lawy (prawy rysunek obok).
Skorupa podzielona jest na páyty tektoniczne, które są w bezustannym ruchu. Páyty te
bezustannie trą o siebie, napierają, czasami wchodzą jedna pod drugą, a czasami siĊ od siebie
oddalają. DziĊki temu w jednym miejscu powstaje rów oceaniczny, a w drugim wypiĊtrzają
siĊ wysokie góry.
Jak powstaje pole magnetyczne Ziemi? Wewnątrz Ziemi znajduje siĊ jądro. Skáada siĊ
ono gáównie z doĞü dobrze przewodzącego prąd stopu niklu i Īelaza. Skáada siĊ z páynnego
jądra zewnĊtrznego i staáego (z powodu ogromnego ciĞnienia) jądra wewnĊtrznego. W jądrze
zewnĊtrznym materia bezustannie unosi siĊ na jego powierzchniĊ, a potem opada do jądra
wewnĊtrznego. Na skutek siáy Coriolisa powstają wiry – wszystko jest bardzo dynamiczne.
Zaczynają przepáywaü ogromne prądy i dziĊki temu wáaĞnie powstaje ziemskie pole
magnetyczne. Szacuje siĊ, Īe we wnĊtrzu Ziemi jest ono okoáo 50 razy wiĊksze niĪ na
zewnątrz.
PisaliĞmy juĪ o sile Coriolisa. Na powierzchni Ziemi wywoáuje ona wiele róĪnych
efektów. Siáa ta powoduje odchylenie od linii prostej toru ruchu ciaáa, poruszającego siĊ w
ukáadzie obracającym siĊ. DziĊki tej sile cyklony powstające na póákuli póánocnej obracają siĊ
odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a na póákuli poáudniowej zgodnie z nimi (rys.
poniĪej)72,73.
DziĊki niej wiatr na póákuli póánocnej ma tendencjĊ do
skrĊcania w prawo, a na poáudniowej – w lewo, na póákuli
póánocnej mocniej podmywane są prawe brzegi rzek, na
poáudniowej – lewe.
Siáa Coriolisa musi byü brana pod uwagĊ takĪe przez
artylerzystów oraz osoby planujące loty na dáugie dystanse
(np. inne spalanie).
W Īyciu codziennym nie dostrzegamy wáaĞciwie tej siáy,
dlatego dla wiĊkszoĞci z nas nie dziaáa w sposób
intuicyjny.
Ciekawym zjawiskiem na Ziemi są pasaty, czyli ciepáe, stale wiejące wiatry w strefie
miĊdzyzwrotnikowej . Wilgotne powietrze nad równikiem ogrzewając siĊ unosi siĊ do góry, a
jego ciĞnienie przy powierzchni spada. Para wodna ulega kondensacji, powstają deszcze
tropikalne. Suche juĪ powietrze przesuwa siĊ w wyĪszych warstwach atmosfery, na póákuli
póánocnej na póánoc, a na poáudniowej na poáudnie (+ oczywiĞcie odchylenie związane z siáą
Coriolisa). GdzieĞ nad zwrotnikami opada tworząc suche obszary o wysokim ciĞnieniu.
NastĊpnie wraca w niĪszych warstwach atmosfery do strefy równikowej jako pasat. ĩeglarze
wykorzystują te wiatry od czasów prehistorycznych.
WiĊcej: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Ziemia/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_effect
http://dsc.nrsc.gov.in/DSC/Cyclone/index.jsp
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7.2. Efekt cieplarniany
ħródáem ciepáa na Ziemi jest SáoĔce. Co prawda, z rozpadów promieniotwórczych (41K, z
szeregu 238U i 232Th) powstaje jakieĞ 20 TW ciepáa, a ze stygniĊcia globu dociera do
powierzchni dodatkowo prawie 30 TW (tera=1012) ale jest to bardzo niewiele w porównaniu z
1,36 kW/m2 ·ʌ· (6370·103 m)2 = 171x103 TW docierających bezustannie ze SáoĔca74.
Jaka powinna byü temperatura globu w przybliĪeniu Ziemi bez atmosfery moĪemy
oszacowaü, korzystając z modelu ciaáa doskonale czarnego. JeĪeli zaáoĪymy, Īe obiektem
promieniującym w kosmos jest kula (o powierzchni 4ʌR2), to gĊstoĞü powierzchniowa I
strumienia energii wypromieniowanej w jednostce czasu wynosi I = ¼ ·1366 W/m2 =
341 W/m2 (czynnik ¼ bierze siĊ z porównania powierzchni koáa ʌR2 do powierzchni kuli).
Z prawa Stefana-Boltzmanna
I = ıT4 ,
í8
í2 í4
gdzie staáa ı = 5,67ā10 Wm K , otrzymujemy T = 278 K (czyli +5ºC). Podana staáa
sáoneczna I jest wynikiem pomiarowym z uĪyciem satelitów75. Podobny wynik na
ekwiwalentną temperaturĊ Ziemi doskonale czarnej moĪna uzyskaü równieĪ z
geometrycznych danych astronomicznych76.

PowyĪszy rysunek przedstawia zaleĪnoĞü natĊĪenia promieniowania sáonecznego od dáugoĞci fali (Ȝ w
nm) na jednostkĊ powierzchni docierającego do powierzchni ziemi. Maksimum emisji ciaáa doskonale
czarnego o T= 5800 K odpowiada dáugoĞci fali Ȝ=0,5 ȝm. Maksimum emisji dla T=290 K odpowiada
Ȝ=10 ȝm. NatĊĪenie promieniowania poza atmosferą ma w maksimum wartoĞü okoáo 2 W m-2 nm-1.
NatĊĪenie promieniowania dla T=290 K zostaáo przemnoĪone przez czynnik 105. Uwaga na dwa
rodzaje skali OX (powyĪej 2000 nm jest ona przemnoĪona o czynnik 1/10). Moc promieniowania
SáoĔca w innych zakresach fal jest pomijalnie maáa.

SáoĔce nie oĞwietla Ziemi przez caáy czas z tą samą intensywnoĞcią. AktywnoĞü SáoĔca
roĞnie raz na 11 lat, kiedy przybywa plam sáonecznych77 ale zmiany w iloĞci energii
docierającej do Ziemi nie przekraczają ±0.1%. Mimo to, brak plam sáonecznych przez dáuĪszy
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Jako promieĔ Ziemi przyjĊliĞmy R = 6370 km, mimo Īe Ziemia nie jest kulą.
Zob. np. artykuá Construction of a Composite Total Solar Irradiance (TSI) Time Series from 1978 to present,
http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant
76
JeĪeli znamy temperaturĊ powierzchni SáoĔca (5780 K), to temperaturĊ Ziemi moĪna obliczyü bez staáej
Stefana-Boltzmana, korzystając jedynie z danych astronomicznych (promieĔ Ziemi, Ğrednica SáoĔca 1,4 mln km
i odlegáoĞü Ziemia-SáoĔce 150 mln km), zob. Zadania czeskie , ZDF UMK, „Temperatura Ziemi”
http://physicstasks.eu/uloha.php?uloha=1091&filtr=000000000
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Plamy sáoneczne, to w uproszczeniu gigantyczne wiry pola magnetycznego docierające na powierzchniĊ
SáoĔca. Wzrostowi iloĞci plam odpowiada wzrost „zerwanych” wirów czyli sáonecznych erupcji, wyrzucających
w kosmos zwiĊkszone iloĞci ultra-gorącej plazmy. Nie ma dotychczas przekonywującego modelu magnetohydro-termo-dynamiki SáoĔca wyjaĞniającej cykle 11-letnie.
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czas, jak np. obserwowany przez Jana Heweliusza w poáowie XVII wieku, wyraĨnie prowadzi
do ocháodzenia klimatu. Ocháodzenie to, mniej wiĊcej od czasu Potopu Szwedzkiego do
Sejmu Niemego, nosi miano minimum Maundera, lub maáej epoki lodowej, zob. rys. poni.Īej.

Na podstawie analizy zawartoĞci wĊgla 14C w sáojach drzew moĪemy oceniü aktywnoĞü
SáoĔca równieĪ w okresach dawniejszych78. Wydaje siĊ, Īe aktywnoĞü sáoneczna byáa niĪsza
niĪ zwykle równieĪ pod koniec Ğredniowiecza (minimum Wolfa, okoáo roku 1300 n.e.). Nie
do koĔca jednak minima temperatury (uĞrednione po okresach kilkuletnich) odpowiadają
minimom aktywnoĞci sáonecznej.
Nie tylko zmiany aktywnoĞci SáoĔca mają wpáyw na klimat. Wiemy, choüby z
obserwacji morenowego krajobrazu póánocnej Polski, Īe co mniej wiĊcej sto tysiĊcy lat
zdarzają siĊ wielkie zlodowacenia. Podobnie dáugiego okresu są tzw. cykle Milankoviþa.
Wydaje siĊ, Īe za cykle rzĊdu dziesiątków i setek tysiĊcy lat jest odpowiedzialna
„maszyneria” Ukáadu Sáonecznego.
Wiadomo od czasów Keplera, Īe planety krąĪą dookoáa SáoĔca po elipsach (a
podejrzenia o orbity niekoáowe znajdujemy teĪ w dziele Kopernika). SáoĔce znajduje siĊ w
ognisku elipsy, a raczej wspólnym ognisku elips dla róĪnych planet. Elipsy te mogą byü
spáaszczone mniej (jak w przypadku Ziemi, z mimoĞrodem e=0,0167) lub bardziej (jak w
przypadku Marsa, e=0,0935). Ba! geometria orbity okreĞlonej planety, np. Ziemi ulega
okresowym zmianom – spáaszczenia i nachylenia páaszczyzny orbity (czyli ziemskiej
ekliptyki) do Ğredniej páaszczyzny orbit innych planet. Pod wpáywem Jowisza i Saturna oĞ
orbity Ziemi ulega teĪ powolnej rotacji. Sama oĞ Ziemi, wirującego w przestrzeni bąka,
podlega precesji, z okresem okoáo 25 tys. lat (ten ruch znaá juĪ Kopernik); co wiĊcej, waha siĊ
teĪ pochylenie tej osi w stosunku do ekliptyki (od 22,1º do 24,5º). Zsumowanie tych ruchów
jest trudne, jak to omawia angielska wersja wikipedii79. Efektem są niewielkie zmiany
nasáonecznienia, ale powodujące, zdaje siĊ, zmiany temperatury od +2ºC do -8ºC, zob. rys. 6.
I wreszcie najdáuĪsze z postulowanych okresowoĞci, ok. 140 mln lat, wynikaü mogą z obiegu
caáego Ukáadu Sáonecznego dookoáa centrum Galaktyki80.
Dokonane wczeĞniej obliczenie temperatury zakáadaáo, Īe Ziemia jest doskonale czarna, tzn.
pocháania caáe padające promieniowanie. Gdyby tak byáo, np. dla KsiĊĪyca, to byáby on
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Niestabilny izotop 14C powstaje w atmosferze w reakcji pocháoniĊcia neutronu przez izotop 14N a
produkowany jest proton, wedáug schematu 10n + 147Nĺ 10n + 146C + 11p. Neutrony w atmosferze pochodzą z
tzw. promieniowania kosmicznego, a to gáównie z wiatru sáonecznego.
79
Wikipedia, Milankovitsch Cycles, http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
80
ZauwaĪmy jednak, Īe podobnego rzĊdu (200 mln lat) są równieĪ okresy zbijania siĊ i rozbiegania páyt
kontynentalnych Ziemi, teĪ niezwykle istotnie wpáywające na klimat poprzez aktywnoĞü wulkaniczną.
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niewidoczny: tak nie jest! Pewna czĊĞü promieniowania jest odbijana w kosmos – mówimy o
wspóáczynniku albedo, czyli zdolnoĞci odbijania promieniowania. Wynosi on 0,9 dla Ğniegu,
0,4 dla piasku pustyni, 0,15 dla Ğwierkowego lasu, 0,1 dla oceanu a Ğrednio dla Ziemi 0,3.
UwzglĊdnienie tego albedo we wczeĞniejszym obliczeniu daje temperaturĊ 254 K, czyli
-18º C. Tyle wynosiáaby temperatura na Ziemi, gdyby nie miaáa ona pierzynki z atmosfery.
Po przeĞledzeniu skomplikowanego bilansu ciepáa na Ziemi okazuje siĊ, Īe nasza
planeta ma nadwyĪki (Ziemia siĊ nie grzeje), ale nie ma teĪ manka. Naukowcy konstruują
coraz bardziej skomplikowane komputerowe modele „Global Climate Circulation”.
Obrazowo moĪna natomiast powiedzieü, Īe atmosfera jak pierzynka – nie grzeje tak, jak
grzaáka, ale zapobiega ucieczce ciepáa.
W caáoĞciowym bilansie atmosfera podnosi efektywną (Ğrednią) temperaturĊ na Ziemi,
z -18ºC dla piaskowej kuli bez atmosfery (jak to ma miejsce na Marsie) do +15ºC. Te
dodatkowe +33 K to naturalny efekt cieplarniany. Te dodatkowe +33 K to „zbieg
okolicznoĞci” szczĊĞliwy dla Īycia na Ziemi – zamiast Ğrednio syberyjskiej zimy mamy
(Ğrednio) majowe popoáudnie!
Dokáadna temperatura zaleĪy od wielu czynników; w przypadku Europy jest to np.
ciepáy prąd morski z rejonu Morza Sargassowego. To przyjemne +15ºC musiaáo istnieü na
Ziemi nie przez ostatnie 2 tysiące lat, ale co najmniej przez 3-3,5 mld lat, tak aby Īycie
powstaáo, utrwaliáo siĊ, wyszáo na ląd i wyewoluowaáo.
Czy czáowiek wywoáuje dodatkowy efekt cieplarniany emitując do atmosfery gazy
cieplarniane i parĊ wodną? Dwutlenku wĊgla jest, a raczej byáo 150 lat temu, zaledwie 280
ppm (czĊĞci na milion). A ile jest pary wodnej? ZaleĪy od wilgotnoĞci. Tzw. „100%
wilgotnoĞci” w Singapurze, to zaledwie (przy temperaturze 29º C) 4% objĊtoĞciowo pary
wodnej w atmosferze. IloĞü pary wodnej, jaka moĪe „zmieĞciü” siĊ w powietrzu (w sensie
ciĞnieĔ parcjalnych w prawie Daltona) to od nieco powyĪej 0% do 100% objĊtoĞciowo w
100º C (i przy ciĞnieniu 105 Pa). ZaleĪnoĞü jest silniejsza niĪ jak t2 gdzie, t jest temperaturą w
stopniach Celsjusza81.
Czyli: znów dodatnie sprzĊĪenie zwrotne! WyĪsza temperatura to wiĊcej pary wodnej
w atmosferze i ĞciĞlejsze domykanie okna na wykresie 7 (z poprzedniej czĊĞci artykuáu).
Takich dodatnich sprzĊĪeĔ jest wiĊcej, jak np. malejąca rozpuszczalnoĞü CO2 w oceanach w
miarĊ wzrostu temperatury albo uwalnianie metanu z rozmarzającej syberyjskiej tundry82.
Czyli klimat powinien byü z natury rzeczy niestabilny? Niewykluczone, Īe niestabilnoĞci
klimatu, typu on-off są cechą permanentną. Wykresy zmian temperatury wydedukowanych z
analiz izotopowych lodowych warstw na Antarktydzie83 sugerują, Īe temperatura roĞnie
nagle, w ciągu kilku tysiĊcy lat, po czym powoli spada w cyklach co okoáo 100 tysiĊcy lat.
Zmiany koncentracji CO2 na tym wykresie wydają siĊ byü skutkiem, a nie przyczyną zmian
temperatury.
Zmian klimatycznych nie moĪna utoĪsamiaü z globalnym ociepleniem. „Ocieplenie”
to dla fizyka wiĊksza iloĞü energii „wpompowana” w ukáad termodynamiczny w
równowadze. W kaĪdym momencie iloĞü energii otrzymanej i traconej jest identyczna, ale
równowaga ta ustala siĊ na coraz wyĪszym poziomie.
Globalne ocieplenie moĪe teĪ przynieĞü, paradoksalnie, dramatyczne ocháodzenie w
Europie. Europa ma znacznie cieplejszy klimat niĪ, np. wschodnie wybrzeĪa USA, leĪące na
tej samej szerokoĞci geograficznej. Korea Poáudniowa, bardziej na poáudnie niĪ Kalabria na
81

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/termo/psychometr_big-pl.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/Vapour_pressure_of_water
82
Wydaje siĊ, Īe sporo metanu jest teĪ „zagrzebane” na dnie oceanów w postaci wysokociĞnieniowych
hydratów. Wzrost temperatury oceanów moĪe powodowaü ich gwaátowne uwolnienie.
83
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vostok_Petit_data.svg pomiary z radzieckiej stacji Vostok,
opracowane we wspóápracy z badaczami z Francji i USA.

77

koĔcu wáoskiego „buta” rejestruje zimowe temperatury nawet do -20ºC. Powodem tej
áagodnoĞci klimatu w Europie jest Prąd Zatokowy (tzw. Golfstrom). Prąd ten, jak kaĪdy silnik
termodynamiczny, jest napĊdzany róĪnicą temperatur miĊdzy Morzem Sargassowym a
oceanem w rejonie Islandii, gdzie ciepáe wody wycháadzają siĊ, zapadają w gáąb oceanu i
wracają do Morza Sargassowego jako lodowaty prąd gáĊbinowy. Ocieplenie w rejonie Islandii
moĪe osáabiü Prąd Zatokowy – Polsce przypadną syberyjskie zimy.
MoĪliwe scenariusze są przedmiotem licznych naukowych, politycznych i
ekonomicznych dyskusji. Metody matematyczne stosowane do prognoz klimatycznych zaleĪą
od jakoĞci danych doĞwiadczalnych i naszej znajomoĞci procesów fizycznych, biologicznych
a takĪe zmian cywilizacyjnych i technologicznych. Najistotniejszym czynnikiem sprzĊĪeĔ
zwrotnych wydaje siĊ zawartoĞü CO2 w atmosferze. Pozostawaáa ona staáa przez ostatnie parĊ
tysiĊcy lat, na poziomie paleontologicznie wysokim, 280 ppm a od początku ery
przemysáowej roĞnie monotonicznie.
Dane na poniĪszym lewym rysunku są wynikami róĪnych analiz, tak izotopowych lodu Antarktydy,
jak przyrostów drzew i skáadu atmosfery mierzonego spektroskopowo w obserwatorium
astronomicznym na Hawajach („Mauna Loa”).

Rysunek prawy. Wzrost CO2 w atmosferze ziemskiej z wyszczególnieniem emisji antropogenicznej
CO2 z róĪnych czĊĞci ĝwiata.

Czy wzrost CO2 doprowadzi do globalnego wzrostu temperatury? A jeĞli tak, to o ile?
Wydaje siĊ, Īe od początku XX wieku temperatura Ğrednia na Ziemi wzrosáa o jakieĞ +0,2 do
+0,6ºC. Jest to nieco mniej niĪ -0,7ºC w okresie wojny trzydziestoletniej i duĪo mniej niĪ
+3ºC w czasach, kiedy Īyáy dinozaury na naszych szerokoĞciach geograficznych. Niestety dla
nas, nie potrafmy do koĔca zmian przewidzieü. Po drugie, fluktuacje klimatyczne stają siĊ
uciąĪliwe we wspóáczesnym Ğwiecie, w którym musimy podróĪowaü, w którym wydajnoĞü
produkcji rolnej jest coraz bliĪsza moĪliwych granic, w którym ludzkoĞü zagospodarowuje
tereny coraz bardziej naraĪone na powodzie, podtopienia, susze, tajfuny itd.
Konkludując, na ziemski klimat wpáyw ma bardzo wiele czynników. Niektóre z nich
znamy, inne byü moĪe nie. Z biegiem czasu niektóre mechanizmy staáy siĊ jednak juĪ jasne.
Co moĪemy powiedzieü na pewno?
a) WáasnoĞci absorpcyjne w podczerwieni cząsteczki CO2 są istotną przyczyną naturalnego
efektu cieplarnianego, dziĊki któremu jest moĪliwe biaákowe Īycie na Ziemi.
b) DziaáalnoĞü przemysáowa czáowieka przyczyniáa siĊ do istotnego (ponad 25%) wzrostu
zawartoĞci CO2 w atmosferze.
c) Czy ten wzrost spowoduje wzrost Ğredniej temperatury na Ziemi i/lub/albo obniĪenie
temperatury w Europie, i/lub/albo globalne zlodowacenie i/lub/albo gwaátowne huragany
i/lub/albo susze? Na razie nie ma bezdyskusyjnych dowodów.
Gromadzenie danych trwa jednak nadal. Kto wie, do jakich wniosków doprowadzi za
kilka/kilkanaĞcie lat?
WiĊcej: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/309 oraz G. Karwasz, K. SáuĪewski,
Ziemia pod pierzynką, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym, Foton, 121/2013, 37 - 49.
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7.3. Moment pĊdu i wirująca Ziemia
Zarówno dzieci, jak i doroĞli są zdumieni, Īe krĊcący siĊ bąk zachowuje siĊ inaczej niĪ inne
podobne obiekty. Dlaczego siĊ nie przewraca? Dlaczego "kiwa siĊ" na boki? Dlaczego, kiedy
siĊ nie obraca, przewraca sie jak wszystko inne? Te, i inne pytania (Ğwiadome i
podĞwiadome), sprawiają , Īe bączki są tak fascynującą zabawką (lub jak my w ZDF UMK to
nazywamy PED-em – Prostym Eksponatem Dydaktycznym).
Bączki są ulubionym zbieractwem fizyków-zabawkarzy. KaĪdy nauczyciel fizyki powinien
mieü ich przynajmniej kilka. Ich form i kolorów jest nieskoĔczona iloĞü. Mogą sáuĪyü nie
tylko jako pokaz zasady zachowania momentu pĊdu, ale np. jako pomoc z optyki do skáadania
kolorów, z elektromagnetyzmu do generowania pokazu siá magnetycznych albo prądów
wirowych. Kiedy na akustyce mówimy o sposobach generowania dĨwiĊków równieĪ tam jako
przykáadem moĪemy posáuĪyü siĊ odpowiednimi bączkami. Sáowem zastosowaĔ bączków
moĪe byü bardzo duĪo.
DuĪy, dzieciĊcy bąk, áatwy do rozkrĊcenia wykorzystamy w pierwszym rzĊdzie do
pokazania zasady zachowania pĊdu: „wirujący bąk utrzymuje siĊ w pozycji pionowej, bo
zachowuje wielkoĞü fizyczną zwaną momentem pĊdu”. Mimo, Īe nie ma formalnie momentu
pĊdu w podstawie programowej, nie jest to wielkoĞü intuicyjnie obca. Tylko w komicznych
filmach animowanych zdarza siĊ, Īe pĊdzące koáo skrĊca w przecznicĊ za uciekającym kotem.
Zasady zachowania mechaniki są bowiem wbudowane w nasz podstawowy system
motoryczny: kamieĔ doleci w moim kierunku tylko wtedy, kiedy w moim kierunku juĪ leci (=
zasada zachowania pĊdu). Urwane koáo samochodowe potoczy siĊ zawsze „na wprost”.
Wytáumaczenie zasady zachowania nie musi korzystaü z samego pojĊcia momentu pĊdu.
Uczniowi wystarczy stwierdzenie: „tocząca siĊ moneta zachowuje swój kierunek wirowania,
podobnie jak rozkrĊcony bąk”

Jak to pokazujemy za pomocą ciĊĪkiego i páaskiego bąka drewnianego podpartego na patyku
a wykonanego przez rzemieĞlnika z miejscowoĞci Matsushima na póánocy Japonii (fot.
poniĪej), moment pĊdu jest wielkoĞcią, którą moĪna przesuwaü z miejsca na miejsce.
PodpórkĊ moĪna przenosiü ruchem translacyjnym, pochylaü, bąk podrzucaü, a moment pĊdu
(kierunek wirowania bąka) nie zmienia siĊ. Podobne doĞwiadczenie, ale z bąkiem
rozpĊdzanym w specjalnym elektrycznym talerzyku pochodzi z Australii. Ale doĞwiadczenie
z przesuwaniem momentu pĊdu równie dobrze moĪna wykonaü z rozkrĊconym na patyku
(plastikowym) talerzem.
Jeszcze prostszym sposobem na ilustracjĊ zasady zachowania momentu pĊdu jest potoczenie
monety po stole? Dzieci lubią filmy animowane – im bardziej absurdalne, tym spontanicznej
siĊ Ğmieją. CzyĪby nigdy nie byáo w tych filmach sceny, Īe kot Jinks ucieka przed
rozpĊdzonym koáem samochodowym w poprzeczną ulicĊ a koáo skrĊca za nim? Dzieci Ğmieją
siĊ na widok koáa goniącego kota, bo zasada zachowania momentu pĊdu jest wbudowana w
nasz system psychomotoryczny.
Zachowanie momentu pĊdu jest wykorzystywane w artylerii - gwintowanie wewnĊtrznej
powierzchni rur armat jest sposobem na zachowanie kierunku lotu pocisku a przez to
zminimalizowanie efektów oporu powietrza. ZasiĊg kozioákującego pocisku jest znacznie
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bliĪszy a tor bardziej nieprzewidywalny niĪ pocisku, który obraca siĊ wokóá kierunku
swojego ruchu.







Spostrzegli to teĪ staroĪytni Indianie, którzy formowali lotki swoich strzaá w ten sposób, aby
te w czasie lotu obracaáy siĊ. Zapewne któryĞ z nich wytwarzając strzaáy przed polowaniem
przypadkowo przykleiá pióra lotki krzywo, niedbale, spiralnie i potem okazaáo siĊ, Īe ta
strzaáa jest duĪo celniejsza od innych strzaá.

Moment pĊdu jest wektorem, i podobnie jak inne wektory podlega sumowaniu. Zaczniemy od
astronomii. Zasada zachowania momentu pĊdu jest nie mniej waĪna niĪ zachowanie energii i
pĊdu – wirowanie Ziemi pozwala na zachowanie staáego nachylenia jej osi do ekliptyki. Z
zachowania momentu pĊdu w ruchu dookoáa SáoĔca wynikają prawa Keplera, w
szczególnoĞci drugie o staáej powierzchni zakreĞlanych pól przez promieĔ wodzący planety.
Trudne do zapamiĊtania ruchy pozorne SáoĔca, KsiĊĪyca, nieba i planet stają siĊ proste dziĊki
tej zasadzie. SáoĔce wĊdruje po nieboskáonie w ciągu dnia z lewa na prawo i KsiĊĪyc (w ciągu
jednej nocy) równieĪ. Ale oprócz tego, KsiĊĪyc przesuwa siĊ co noc z prawa nieco bardziej na
lewo (a SáoĔce w ciągu roku na tle zodiaku w tym samym kierunku). Trudne jest to do
zapamiĊtania, chyba Īe spojrzymy na caáy Ukáad Sáoneczny z góry.
SáoĔce i planety powstaáy z rozkrĊconej mgáawicy proto-planetarnej wiĊc wirują one84 i krąĪą
dookoáa SáoĔca w tym samym kierunku, zachowując początkowy moment pĊdu – patrząc z
bieguna póánocnego Ziemi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zob. na rys.
4a piĊkną animacjĊ Google85 wzorowaną na kopernikaĔskiej rycinie „Harmonia
Macrocosmica” Andreasa Cellariusa z XVII wieku. Doodle kopernikaĔski jest piĊkną
ilustracją zasady zachowania ruchu momentu pĊdu w skali kosmicznej. Wektor sumarycznego
momentu pĊdu Ukáadu Sáonecznego jest skierowany na takim rysunku w górĊ – wektory
momentów pĊdów obrotów planet i momenty pĊdów ich obiegu dookoáa SáoĔca są wszystkie
ustawione w podobnym kierunku (choü nie dokáadnie takim samym, zob. dalszą dyskusjĊ o
precesji).
84

Jedynie Wenus wiruje w odwrotną stronĊ, a Uran w „poziomie”. Przypuszczalnie, w trakcie zamierzcháej
przeszáoĞci miaáy miejsca jakieĞ zderzenia, które zmieniáy kierunki obrotu tych planet.
85
http://www.google.com/doodles/nicolaus-copernicus-540th-birthday
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ZasadĊ sumowania momentów pĊdu moĪemy teĪ pokazaü w skali klasy szkolnej, za pomocą
efektownego, ale bardzo niebezpiecznego doĞwiadczenia z koáem rowerowym i obrotowym
krzesáem. Sadzamy (silnego) ucznia na obrotowym krzeĞle, rozkrĊcamy koáo rowerowe
trzymając oĞ pionowo i wrĊczamy je uczniowi. Po przekrĊcaniu koáa „do góry nogami”
(wymaga to sporej siáy) krzesáo, uczeĔ i koáo z jego osią zaczynają siĊ krĊciü w stronĊ
przeciwną, do nowego kierunku wirowania (wokóá swej osi) rowerowego koáa. Nowy
sumaryczny moment pĊdu caáego ukáadu jest równy momentowi początkowemu samego tylko
koáa (zob. film w wersji internetowej).
MoĪna teĪ rozpocząü doĞwiadczenie od koáa trzymanego
pionowo (tzn. z pozioma osią): po ustawieniu przez ucznia
osi koáa w pionie, krzesáo zaczyna wirowaü. Nieco trudniej
jest jednak wyjaĞniü, gdzie siĊ podziaá początkowy moment
pĊdu (ustawiony poziomo). OtóĪ, ukáad (krzesáo + uczeĔ +
koáo) nie jest ukáadem izolowanym – to siáa tarcia krzesáa o
podáogĊ pozwala na obrócenie koáa z orientacji poziomej na
pionową, ale teĪ w trakcie tego manewru uczeĔ jest z
krzesáa „wyrywany” w kierunku poziomym. BĊdzie to jasne
przy omawianiu precesji.
Aby uniknąü upadku (z krĊcącego siĊ krzesáa, trzymając
ciĊĪkie, rozkrĊcone koáo ze szprychami w rĊkach) bohater
musi silnie docisnąü lĊdĨwie do oparcia krzesáa: w ten
sposób Ğrodek ciĊĪkoĞci ukáadu (krzesáo + koáo + bohater) umiejscawiamy na osi obrotu
krzesáa i mniejsze są momenty siá wyrywające koáo z rąk ucznia w trakcie manewrowania i
przewracające krzesáo.
Moment pĊdu L obliczamy z prĊdkoĞci kątowej Ȧ jako
L=IȦ

(1)

gdzie czcionką wytáuszczoną oznaczamy wektory (lub macierze, czyli tensory).

I jest tzw. momentem bezwáadnoĞci, np. I=2/5 mr2 dla kuli o masie m i promieniu r itd. dla
innych bryá, ale w szkolnej dydaktyce - zawsze osiowo symetrycznych. W ogólnoĞci moment
bezwáadnoĞci wokóá dowolnej osi jest matematycznie macierzą kwadratową, a w terminologii
fizycznej – tensorem IȝȞ o rozmiarach (3x3). Aby otrzymaü wektor momentu pĊdu musimy
wymnoĪyü wektor prĊdkoĞci kątowej przez tĊ macierz
L

I PQ Ȧ

(2)

Jak siĊ mnoĪy wektory i macierz, odsyáamy Czytelnika do (nadal) nadzwyczajnej ksiąĪki
W. Rubinowicza i W. Królikowskiego86 (str. 288) lub jakiegokolwiek podrĊcznika
ekonometrii. Matematyczne trudnoĞci okaĪą siĊ cenną metodologią przy dalszej analizie
ruchu bąka, a szczególnie wirowania Ziemi. Tylko jeĞli oĞ obrotu jest osią symetrii bąka,
tensor staje siĊ liczbą, a wektory L i Ȧ są równolegáe, jak w fizyce szkolnej, L=IȦ
Jest to w szczególnoĞci przypadek, Īe ciaáo sztywne wiruje wokóá staáej osi swobodnej.
Wspomniana ksiąĪka K. Rubinowicza i K. Królikowskiego stwierdza w tej kwestii, ([5] str.
326): „Ciaáo sztywne swobodne moĪe przy braku siá i momentów siá zewnĊtrznych
wykonywaü ruch obrotowy wokóá staáej osi L (przy czym Ȧ=const), jeĪeli oĞ ta ma kierunek
gáówny tensora bezwáadnoĞci i przechodzi przez Ğrodek masy ciaáa”. ZaĞ kierunek gáówny
tensora bezwáadnoĞci to dla bąka jego oĞ symetrii i proste do niej prostopadáe.
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Wprowadzenie pojĊcia wektora momentu pĊdu pozwala na dalsze rozwiniĊcie ĞcieĪki
dydaktycznej, i to w znaczeniu praw fizyki (techniki, geografii) a nie tylko zabawy. Wiemy,
Īe rozkrĊcony bąk w miarĊ upáywu czasu zaczyna siĊ „chybotaü” a dokáadniej fizycznie - jego
oĞ obrotu zaczyna powoli zakreĞlaü stoĪek: bąk podlega precesji.
Takiej samej precesji podlega oĞ obrotu Ziemi, zataczając peány okrąg raz na okoáo 26 tysiĊcy
lat. Wiedziaá o tym juĪ Kopernik, za staroĪytnymi, pisząc o trzech ruchach Ziemi: wirowaniu,
obiegu dookoáa SáoĔca i przesuwaniu siĊ punktów równonocy87, czyli precesji osi obrotu.
Zadziwiająco dokáadnie przewidziaá okres tej precesji – na 25816 lat. Dokonaá tego równieĪ
na podstawie wáasnych obserwacji tzw. punktu równonocy wykonanych m.in. na Ğcianach
zamku w Olsztynie88).
Nie wiedzieli o precesji Egipcjanie: komora grobowa faraona w
piramidzie Cheopsa miaáa kanaá-lunetĊ skierowany na gwiazdĊ
polarną. Niestety, minĊáo kilka tysiĊcy lat i gwiazda ta (Thuban
w gwiazdozbiorze Smoka) nie jest juĪ gwiazdą polarną89.
Z duĪym zabawkowym bąkiem moĪna wykonaü doĞwiadczenie
dla okreĞlenia przyczyny precesji. Jak to pokazujemy na fot. 8,
jest nią siáa prostopadáa do osi obrotu. Popychając szybko
wirujący bąk krótkim, zdecydowany uderzeniem, np. z pomocą
oáówka, obserwujemy jak po uderzeniu odchyla siĊ, ale nie w
kierunku dziaáania siáy tylko w kierunku prostopadáym tak do
przyáoĪonej siáy jak i osi obrotu.
Podobnie jak poprzednio, dysponując koáem rowerowym na osi moĪemy pokazaü, Īe
przyáoĪona siáa powoduje odchylenie osi obrotu w kierunku prostopadáym. Koáo zawieszamy,
oĞ wywaĪamy przeciwwagą do poziomu, obrĊcz rozkrĊcamy, po czym zmieniamy nieco
przeciwwagĊ, zob. film w wersji internetowej. NiezrównowaĪona czĊĞü siáy grawitacji
wywoáuje precesjĊ osi koáa w páaszczyĨnie poziomej. Zmieniając przeciwwagĊ zmieniamy
zwrot przyáoĪonego momentu siáy i powodujemy obrót osi koáa w lewo lub w prawo. OĞ przy
tym nieco siĊ pochyla.
ProstopadáoĞü trzech kierunków – osi obrotu (czyli momentu pĊdu), dziaáania siáy i kierunku
precesji wyjaĞnia równieĪ jazdĊ na rowerze albo kierunek upadku toczącej siĊ monety. Aby
na rowerze skrĊciü w lewo, naleĪy caáy rower pochyliü w lewo; upadająca na lewą stronĊ
moneta równieĪ jednoczeĞnie skrĊca tor ruchu w lewo.
JeĞli zrozumieliĞmy juĪ precesjĊ, potrzebny jest bąk do
ilustracji drugiego, mniejszego ruchu osi ziemskiej – tak
zwanych nutacji. Nutacje, to maáe krĊgi zataczane przez
biegun wirującego bąka w miarĊ przesuwania siĊ tego
bieguna po stoĪku precesji. NaáoĪone na precesjĊ dają „esyfloresy”. Nutacje w przypadku Ziemi są spowodowane
gáównie przez ruch KsiĊĪyca dookoáa Ziemi niedokáadnie w
páaszczyĨnie ekliptyki, i mają okres 18,6 roku. WielkoĞü
nutacji osi Ziemi jest taka, Īe poáoĪenie zwrotnika zmienia siĊ o kilkanaĞcie metrów co rok.
WiĊcej: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/baczki oraz K. SáuĪewski, G. Karwasz, Fizyka i zabawki wyjĞü poza fenomenologiĊ. O Īyroskopach, systemie sáonecznym i momencie pĊdu, Fizyka w Szkole,
3/2014, 25-32.
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VIII. Dydaktyka astronomii90
8.1. Cele
Astronomia do niedawna stanowiáa nieodáączną czĊĞü szkolnej fizyki, co znajdowaáo wyraz
w nazwie przedmiotu: fizyka i astronomia. Po ostatniej reformie programu nauczania ostaáa
siĊ juĪ tylko fizyka. Nie znaczy to bynajmniej, Īe powinniĞmy o astronomii zapomnieü.
Jej treĞci nadal odnajdziemy w zakresie nauczania fizyki. Warto teĪ pamiĊtaü, Īe zagadnienia,
którymi zajmuje siĊ astronomia wzbudzają w naturalny sposób zainteresowanie uczniów, co
warto wykorzystaü przy mobilizowaniu ich do samodzielnej pracy.
W niniejszym rozdziale umieĞciliĞmy kilka elementów. Po krótkim wprowadzeniu opartym
na teoretycznych podstawach dydaktyki i metodologii nauk koncentrujemy siĊ
na praktycznych przykáadach interdyscyplinarnego nauczania, przypominając teĪ krótko treĞci
nauczania astronomii obecne w aktualnej podstawie programowej. NajwiĊcej uwagi
poĞwiĊcamy metodologii w praktyce, ze szczególnym uwzglĊdnieniem wykorzystania
zasobów internetu i moĪliwoĞci komputera w dziaáalnoĞci dydaktycznej.
8.2. Wprowadzenie
Zmienia siĊ bardzo wspóáczesna astronomia, zmieniają siĊ jeszcze dynamiczniej poglądy
na sposób jej nauczania. Chodzi tu zresztą nie tylko o astronomiĊ, ale ogólnie o nauczanie,
w szczególnoĞci przedmiotów Ğcisáych w XXI wieku [1].
Zwrócenie uwagi na potrzebĊ ksztaátowania aktywnych postaw wobec procesu uczenia siĊ,
sprzyjające podejmowaniu dziaáalnoĞci zmierzającej ku nabywaniu wiedzy i permanentnemu
podnoszeniu kwalifikacji spowodowaáo refleksjĊ nad dotychczasowymi sposobami realizacji
procesu ksztaácenia oraz jego efektami. Obowiązujące wczeĞniejsze zaáoĪenia dotyczące
organizacji edukacji, wynikaáy z zaáoĪeĔ teorii behawiorystycznych i byáy efektem przyjĊcia
zaleĪnoĞci zmian w zachowaniu czáowieka od stosowanego systemu oddziaáywaĔ za pomocą
bodĨców w postaci kar, nagród i reakcji powiązanych ze sobą relacjami przyczynowoskutkowymi [2].
Ostatnie dekady przyniosáy prawdziwą rewolucjĊ informacyjną: noĞniki cyfrowe oraz Internet
w coraz wiĊkszym stopniu obejmują caáą dotychczasową wiedzĊ ludzkoĞci. Stan dostĊpnoĞci
wiedzy moĪna wiĊc nazwaü hiperinflacją informacyjną; problemem staje siĊ nie dostĊp do
wiedzy, ale moĪliwoĞü jej uporządkowania oraz wykorzystania przez indywidualnego
odbiorcĊ [3]. Konsekwencją wszech-dostĊpnoĞci informacji jest potrzeba wypracowania
nowych strategii nauczania, a w zasadzie konstruowania wiedzy. W tradycyjnym podejĞciu
konstruktywistycznym rolą nauczyciela jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy
uczniów. OkreĞleniem konstruktywizm obejmuje siĊ przede wszystkim twierdzenia
wyartykuáowane najdobitniej przez Piageta, Wygotskiego a takĪe Brunera. Jerome Bruner, w
referacie wprowadzającym na konferencji: The Growing Mind: Vygotsky – Piaget (Genewa,
1996), podejmującej zagadnienie badaĔ spoáeczno-kulturowych, dokonuje porównania i
syntezy myĞli Piageta i Wygotskiego w kontekĞcie wáaĞnie twierdzeĔ konstruktywizmu.
Wedáug Piageta jeĪeli Ğwiat nie moĪe byü poznawany bezpoĞrednio, ale tylko przez
poĞrednictwo operacji logicznych, nasza wiedza jest konstrukcją, konstrukcją która ma byü
testowana w dziaáaniu - zarówno przez skutecznoĞü dziaáania, jak i rozumienie Ğwiata
(Bruner, 1996) [4].
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Tymczasem rola nauczyciela lub wykáadowcy wydaje siĊ nam bardziej skomplikowana – jest
nią takie poprowadzenie analitycznego rozumowania grupowego, aby spoĞród wszystkich
moĪliwych ĞcieĪek poznawczych prowadzących do zaáoĪonego przez nauczyciela celu
wybraü tĊ, która jest najbardziej przekonywująca, a przy tym naukowo i logicznie poprawna.
Ten rodzaj nauczania nazywamy hyper-konstruktywizmem [5].
W Ğwiecie wspóáczesnym niezwykle cenną okolicznoĞcią jest moĪliwoĞü budowania wiedzy
w oparciu o prawdziwe przykáady narzĊdzi i miejsc, w których pracują naukowcy.
Dostrzegamy naturalnie wszechobecnoĞü cyberprzestrzeni – „rzeczywistoĞci” wirtualnej; jest
ona dominująca równieĪ w astronomii. NarzĊdzia przydatne w dydaktyce astronomii
obejmują szereg symulacji, demonstracji, modeli – poczynając od obrazowego przedstawiania
miejsca Ziemi w kosmosie, poprzez interaktywne mapy i atlasy, aĪ po wirtualne planetarium i
symulacje podróĪy w cyberwszechĞwiecie. Osobna klasa zastosowaĔ to obserwacje
prawdziwego nieba za pomocą internetowych teleskopów [6].
8.3. Metodologia fizyki i astronomii na przykáadzie wzajemnego wpáywu obu dziedzin
wiedzy
Na początku warto zastanowiü siĊ nad perspektywą, w której przychodzi nam stosowaü
fizyczny lub astronomiczny opis Ğwiata. Naturalnie nie ma istotnej róĪnicy w obu podejĞciach
– obie nauki jako podstawowe nauki przyrodnicze zajmują siĊ badaniem wáaĞciwoĞci materii
i zjawisk zachodzących we WszechĞwiecie oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym te
zjawiska podlegają. Obie teĪ wypracowaáy odpowiednią metodologiĊ, u podstaw której leĪy
zaáoĪenie o tym, Īe WszechĞwiat istnieje obiektywnie i jest poznawalny [7].
Metoda badawcza fizyki polega na:
• obserwowaniu rzeczy (ciaá) i zjawisk,
• wykonywaniu eksperymentów (takĪe myĞlowych i komputerowych),
• wyciąganiu i formuáowaniu wniosków w postaci moĪliwie ogólnych teorii,
• weryfikacji doĞwiadczalnej zaproponowanych teorii.
Podobne zaáoĪenia charakteryzują teĪ podejĞcie badawcze w astronomii, z tym jednak
zastrzeĪeniem, Īe rolĊ eksperymentów i doĞwiadczeĔ przejmują tu praktycznie caákowicie
obserwacje.
MoĪna by teĪ zastanowiü siĊ, co tak naprawdĊ stanowi normĊ: otaczający nas Ğwiat przyrody
w Ğrodowisku naszej planety, czy teĪ kosmos z jego ogromną przestrzenią i czasem.
OczywiĞcie biorąc pod uwagĊ typowe miejsce we WszechĞwiecie, naleĪaáoby stosowaü opis
astronomiczny, jednak dla nas, ludzi, naturalnym miejscem jest ziemskie Ğrodowisko, z jego
niezbĊdnymi dla Īycia skáadnikami – atmosferą, wodą, materią organiczną, przyciąganiem
naszej planety i promieniowaniem Īyciodajnej gwiazdy – sáoĔca. Stąd teĪ fizyka, rozwijająca
siĊ na powierzchni Ziemi, musi w pewnym momencie stanąü w obliczu przybliĪenia
uniwersalnych praw i reguá rządzących WszechĞwiatem, a uwzglĊdniającym wszelkie
zjawiska związane np. z obecnoĞcią atmosfery, manifestującej swą obecnoĞü poprzez choüby
opór powietrza. DziĞ doskonale zdajemy sobie z tego sprawĊ, jednak w przeszáoĞci naturalną
drogą byáo przenoszenie czynionych w ziemskim Ğrodowisku obserwacji na caáy kosmos.
Jak trudno byáo wyzwoliü siĊ od takiego opisu, moĪemy siĊ przekonaü, analizując np.
pojawienie siĊ w fizyce zasady bezwáadnoĞci.
Arystoteles uwaĪaá, Īe Ĩródáem i celem ruchu jest forma. Definiowaá ruch jako
„urzeczywistnianie siĊ przez formĊ moĪliwoĞci zawartych w materii” oraz celowe dąĪenie
kaĪdego ciaáa do przeznaczonego mu miejsca, czyli do Ziemi, która uwaĪana byáa niegdyĞ
za Ğrodek WszechĞwiata. Byáy to tzw. ruchy naturalne, do których zaliczaáy siĊ takĪe ruchy
gwiazd na niebie. Oprócz ruchu naturalnego, w filozofii Arystotelesa istniaá jeszcze ruch
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gwaátowny (wymuszony). Powstawaá on poprzez zakáócenie ruchu naturalnego zewnĊtrzną
siáą, np. pchniĊciem. Wg Arystotelesa „wszystkie ruchy potrzebują przyczyny; jeĞli przyczyna
ruchu ustanie, ustanie ruch” [8].
Takie sformuáowanie wynika bezpoĞrednio z dokonywanych na powierzchni Ziemi
obserwacji. JeĞli jednak przyjmiemy, Īe nie istnieją dwa rodzaje ruchu, to interpretacja
znanych nam z codziennego Īycia zjawisk wymaga jakoĞciowej zmiany w podejĞciu do tego
zagadnienia. To Jan Buridan (ok. 1300 – 1358), w Ğlad za Īyjącym w VI w. Janem Filiponem
oraz Īyjącym na początku drugiego tysiąclecia n.e. perskim lekarzem, filozofem i uczonym
Awicenną twierdziá, Īe po wprowadzeniu ciaáa w ruch uzyskuje ono pewną wáasnoĞü, która
ten stan podtrzymuje – nazwaá ją impetem [9]. Buridan stwierdziá ponadto, Īe impet ciaáa
zwiĊksza siĊ z prĊdkoĞcią, a takĪe z iloĞcią materii – widzimy wiĊc Ğcisáy związek
z nowoczesną koncepcją pĊdu. W takim podejĞciu przestaje byü potrzebna podtrzymująca
ruch „przyczyna”. Ruch staje siĊ immanentną wáasnoĞcią kaĪdego ciaáa posiadającego impet.
Tego typu stwierdzenie niewątpliwie utorowaáo ĞcieĪkĊ nowoczesnego rozumienia ruchu ciaá
niebieskich – począwszy od praw ruchu planet, poprzez opis newtonowski, aĪ po koncepcjĊ
ogólnej teorii wzglĊdnoĞci (patrz niĪej).
Warto nadmieniü, Īe juĪ w VI w. Jan Filipon argumentowaá, Īe ruch moĪe odbywaü siĊ
w próĪni oraz Īe prĊdkoĞü spadającego ciaáa nie zaleĪy od jego ciĊĪaru. NaleĪy teĪ podkreĞliü
zbieĪne z metodami wspóáczesnej dydaktyki poglądy Filipona na rolĊ eksperymentów
oraz wnioskowania w konstruowaniu wiedzy.
Prawa Keplera stanowią mocne potwierdzenie teorii Kopernika i jednoczeĞnie jej uogólnienie.
Zrywają z pitagorejskim kanonem, zgodnie z którym prostota i elegancja opisu ruchu polegaáa
na jego „rozáoĪeniu” na ruchy jednostajne po okrĊgu. Wydedukowane z danych
empirycznych prawa byáy prawami czysto geometrycznymi, brak w nich pojĊü dynamiki.
JednoczeĞnie staáy siĊ inspiracją i podstawą rozwaĪaĔ dla Newtona szukającego
uniwersalnego prawa rządzącego ruchami ciaá na powierzchni Ziemi jak i w kosmosie.
W trakcie studiów teologii protestanckiej w Tybindze Johannes Kepler (1571-1630) zapoznaá
siĊ szczegóáowo z teorią heliocentryczną Kopernika i staá siĊ jej gorącym propagatorem.
Udaáo mu siĊ odkryü trajektorie planet, inne niĪ proponowane przez wszystkie dotychczasowe
systemy kosmologiczne, co zawdziĊczaá wynikom obserwacji Tychona Brahe (1546-1601).
Brahe przez wiele lat regularnie rejestrowaá poáoĪenia planet w ich ruchu po niebie,
w szczególnoĞci dokonaá wielkiej liczby dokáadnych pomiarów poáoĪenia Marsa.
SzczĊĞliwym zbiegiem okolicznoĞci dla skutecznoĞci zastosowanej metody byáo to, Īe orbita
Ziemi jest niemal dokáadnie okrĊgiem, a orbita Marsa jest elipsą o stosunkowo duĪym
mimoĞrodzie.
Po Ğmierci Tychona Brahe w 1601 bogate wyniki jego pomiarów na mocy testamentu staáy
siĊ wáasnoĞcią Keplera. Dysponując nimi mógá Kepler graficznie wyznaczyü orbitĊ Marsa
wzglĊdem róĪnych punktów orbity ziemskiej. Po wieloletnich wytrwaáych obliczeniach
doszedá do wniosku, Īe najwáaĞciwszą krzywą jest elipsa. GáĊbsza analiza umoĪliwiáa mu
precyzyjne okreĞlenie zmiennej prĊdkoĞci orbitalnej planety w jej ruchu po elipsie. Rezultaty
tych prac opublikowaá w roku 1609 w dziele Astronomia Nova.
Pierwsze prawo, jak pamiĊtamy, okreĞla, Īe kaĪda planeta Ukáadu Sáonecznego porusza siĊ
wokóá SáoĔca po elipsie, w której w jednym z ognisk jest SáoĔce. Dotyczy to równieĪ Ziemi.
Na pytanie, kiedy w takim razie Ziemia jest bliĪej SáoĔca, a kiedy dalej, odpowiedĨ zwykle
nie jest szybka i oczywista. Na ogóá usáyszymy, Īe bliĪej jest latem, bo wtedy jest ciepáo, ale
po namyĞle sami stwierdzimy pewną sprzecznoĞü – przecieĪ gdy na „naszej” (póánocnej)
póákuli jest lato, na poáudniowej panuje zima i odwrotnie. Pory roku są konsekwencją
nachylenia osi obrotu Ziemi do páaszczyzny orbity i nie są związane z odlegáoĞcią (zmiany w
przedziale od 147,1 do 152,1 mln km stanowią zaledwie ok. 3% Ğredniego dystansu).
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A z odlegáoĞcią jest wáaĞnie akurat na odwrót: Ziemia jest na orbicie najbliĪej SáoĔca ok. 3
stycznia, a najdalej ok. 3 lipca. I tu warto przywoáaü II prawo Keplera, w myĞl którego
mniejszej odlegáoĞci odpowiada wiĊksza prĊdkoĞü (w przypadku Ziemi – 30,29 km/s), zaĞ
wiĊkszej odlegáoĞci – prĊdkoĞü mniejsza (dla Ziemi 29,29 km/s). RóĪnice w wartoĞciach
prĊdkoĞci nie są duĪe, a jednak skáadają siĊ na 3-4 dniową róĪnicĊ dáugoĞci trwania „naszych”
wiosny i lata w stosunku do jesieni i zimy (porównaj dáugoĞci poszczególnych pór roku!).
Obserwacje galileuszowych ksiĊĪyców Jowisza, odkrytych w 1610 roku, potwierdziáy
trafnoĞü pierwszych dwóch praw Keplera o ruchu planet. Uáatwiáy teĪ Keplerowi, po kilku
kolejnych latach, sformuáowanie III prawa opublikowanego w roku 1619 w Harmonices
Mundi („Harmonia Ğwiata”).
InterpretacjĊ „fenomenologicznych” praw Keplera zawdziĊczamy newtonowskiej teorii
grawitacji. Prawo powszechnego ciąĪenia gáosi, Īe kaĪdy obiekt we wszechĞwiecie przyciąga
kaĪdy inny obiekt z siáą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie
proporcjonalna do kwadratu odlegáoĞci miĊdzy ich Ğrodkami. Jest to ogólne prawo fizyczne,
bazujące na empirycznych obserwacjach Newtona, które nazwaá on indukcją (wpáywem).
Wchodzi ono w skáad podstaw mechaniki klasycznej i zostaáo sformuáowane w pracy pt.:
Philosophiae naturalis principia mathematica, opublikowanej po raz pierwszy 5 lipca 1687 r.
W jĊzyku wspóáczesnym prawo to brzmi nastĊpująco: MiĊdzy dowolną parą ciaá
posiadających masy pojawia siĊ siáa przyciągająca, która dziaáa na linii áączącej ich Ğrodki,
a jej wartoĞü roĞnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odlegáoĞci.
W swym dziele Newton przedstawiá spójną teoriĊ grawitacji, opisującą zarówno spadanie
obiektów na ziemi, jak i ruch ciaá niebieskich. Angielski fizyk opará siĊ na zaproponowanych
przez siebie zasadach dynamiki oraz prawach Keplera dotyczących odlegáoĞci planety
od SáoĔca.
Dla uproszczenia zaáóĪmy, Īe dwie planety poruszają siĊ po koáowej orbicie. Trzecie prawo
Keplera przyjmie dla nich postaü:

gdzie:
,
– promienie orbit, , – okresy obiegu planet.
Zgodnie z rachunkiem wektorowym ciaáo poruszające siĊ po okrĊgu jest poddane
przyspieszeniu:

gdzie: – przyspieszenie, – prĊdkoĞü, – promieĔ okrĊgu, co wedáug drugiej zasady
dynamiki oznacza, Īe musi dziaáaü na nie siáa doĞrodkowa:

to masa bezwáadnoĞciowa ciaáa.
gdzie
Przy ruchu planet ta siáa doĞrodkowa jest równa sile grawitacyjnej
moĪe byü wyliczona jako:

JeĪeli podstawimy zaleĪnoĞü (4) do (3) to otrzymamy:

Stosunek siá grawitacyjnych dla planet moĪna rozpisaü jako:
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. PrĊdkoĞü orbitalna

JeĪeli teraz do równania (5) podstawimy (1) to pozbĊdziemy siĊ okresów obiegu:

Otrzymana zaleĪnoĞü oznacza tyle, Īe stosunek siá grawitacyjnych jest proporcjonalny
do odwrotnoĞci stosunku kwadratów odlegáoĞci. JeĪeli planeta jest dwa razy dalej od SáoĔca,
to siáa grawitacji jest cztery razy mniejsza. Kiedy ciaáo ma dwa razy mniejszą masĊ, wtedy
siáa jest dwa razy mniejsza.
Newton uznaá, Īe ta sama siáa powoduje ruch planet po orbitach oraz spadanie jabáka
z drzewa. W ten sposób ten wielki fizyk poáoĪyá podwaliny pod mechanikĊ klasyczną. W tym
ujĊciu grawitacja jest siáą, z jaką oddziaáują na siebie wszelkie ciaáa obdarzone masą.
Sformuáowana przez Newtona spójna teoria grawitacji stanowiáa ogólne prawo fizyczne,
bazujące na empirycznych obserwacjach, zgodnie z metodą którą nazwano indukcją
(wpáywem).
Káopoty z klasyczną teorią grawitacji daáy siĊ poznaü na przykáadzie ruchu peryhelium
Merkurego, rozwaĪanym od poáowy wieku XIX [10]. WyjaĞniony przez Schwarzschilda efekt
byá w zasadzie pierwszym doĞwiadczalnym potwierdzeniem ogólnej teorii wzglĊdnoĞci [11].
DziĞ podobny efekt obserwujemy na przykáadzie podwójnego pulsara PSR 1913+16,
u którego jeden peáen obrót peryhelium trwa 85 lat. Za odkrycie tego obiektu w 1974 roku,
przyznano NagrodĊ Nobla w roku 1993 (Hulse, Taylor). Na ogóá pierwszeĔstwo
w obserwacyjnym potwierdzeniu ogólnej teorii wzglĊdnoĞci przyznaje siĊ wyprawie
Eddingtona na WyspĊ KsiąĪĊcą w celu obserwacji caákowitego zaümienia SáoĔca 29.05.1919
r. i efektu przesuniĊcia gwiazd na sferze niebieskiej w otoczeniu naszej dziennej gwiazdy
(zmiana biegu promieni Ğwietlnych w jej polu grawitacyjnym). Tak czy inaczej
astronomiczne obserwacje przysáuĪyáy siĊ fizyce. A dziĞ efekt zakrzywienia biegu wiązki
Ğwiatáa w polu grawitacyjnym obserwujemy znacznie wyraĨniej i dobitniej na przykáadach
wielu soczewek grawitacyjnych, których obrazów dostarcza nam m.in. teleskop kosmiczny
Hubble’a. Z kolei zaproponowana przez polskiego astronoma Bohdana PaczyĔskiego metoda
obserwacji mikrosoczewkowania przynosi dodatkowe korzyĞci w formie np. odkryü nowych
planet wokóá innych gwiazd [12].
8.4. Nowe pomysáy interdyscyplinarnego nauczania
Przed nami próba odpowiedzi na pytanie: Jak nauczaü fizyki poprzez astronomiĊ?
W ostatnich latach zagadnienie to jest rozwaĪane podczas serii naukowych konferencji oraz
w pracach dydaktyków skupionych w nieformalnej grupie Better Physics, prowadzącej stronĊ
internetową betterphysics.org. Jest to dobry punkt wyjĞcia do poszerzania perspektywy
nauczania fizyki przez wáączanie elementów astronomii. Znajdziemy tam odnoĞniki
do materiaáów konferencyjnych, publikacji i opracowaĔ poĞwiĊconych temu zagadnieniu.
Ciekawym opracowaniem w jĊzyku angielskim, dostĊpnym za darmo w Internecie
(motionmountain.net), jest bogato ilustrowany kurs nowoczesnej fizyki w ujĊciu
interdyscyplinarnym. Najnowsza wersja (25.4 z maja 2013) uzupeániona zostaáa o filmy
i animacje.
Warto teĪ siĊgnąü do oferty wirtualnego Instytutu Fizyki (www.iop.org), dziaáającego
w oparciu o liczne organizacje oraz fizyków i dydaktyków z caáego Ğwiata. WĞród bogatych
zasobów znajdziemy tam m.in. Teaching astronomy and space videos, ilustrujące szereg
zagadnieĔ istotnych w nauczaniu na poziomie gimnazjum. Wspominając materiaáy wideo, nie
sposób pominąü niezwykle cennych informacji i komunikatów przygotowywanych przez
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Europejskie Obserwatorium Poáudniowe (www.eso.org) pod hasáem ESO Cast – to wysokiej
jakoĞci filmy informujące o pracach prowadzonych przy uĪyciu najwiĊkszych naziemnych
teleskopów i najnowszych astronomicznych odkryciach. Do wiĊkszoĞci filmów dostĊpne są
m.in. polskie napisy.
8.5. Elementy astronomii w obecnej podstawie programowej
W nowej podstawie programowej bardziej konkretne elementy astronomii odnajdziemy
po raz pierwszy w wymaganiach szczegóáowych treĞci nauczania przedmiotu Przyroda dla II
etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoáy podstawowej) w postaci zagadnienia „Ziemia
we WszechĞwiecie”. Zgodnie z zaáoĪeniami, uczeĔ:
1) opisuje ksztaát Ziemi z wykorzystaniem jej modelu – globusa;
2) wymienia nazwy planet Ukáadu Sáonecznego i porządkuje je wedáug odlegáoĞci od SáoĔca;
3) wyjaĞnia zaáoĪenia teorii heliocentrycznej Mikoáaja Kopernika;
4) bada doĞwiadczalnie prostoliniowe rozchodzenie siĊ Ğwiatáa i jego konsekwencje, np.
camera obscura, cieĔ;
5) bada zjawisko odbicia Ğwiatáa: od zwierciadeá, powierzchni rozpraszających, elementów
odblaskowych;
6) prezentuje za pomocą modelu ruch obiegowy i obrotowy Ziemi;
7) odnajduje zaleĪnoĞü miĊdzy ruchem obrotowym Ziemi a zmianą dnia i nocy;
8) wykazuje zaleĪnoĞü miĊdzy ruchem obiegowym Ziemi a zmianami pór roku.
W komentarzu czytamy m.in.: „Zagadnienia dotyczące Ziemi w Ukáadzie Sáonecznym mają
na celu ksztaátowanie u uczniów umiejĊtnoĞci posáugiwania siĊ modelem i wyjaĞniania
obserwowanych zjawisk na jego bazie. WczeĞniejsze zbadanie przez uczniów prostoliniowego
rozchodzenia siĊ i odbicia Ğwiatáa umoĪliwi im táumaczenie obserwowanych zjawisk”.
Niewiele treĞci astronomicznych dodaje nowa podstawa programowa dla III etapu edukacji
(gimnazjum). Jest to w zasadzie uszczegóáowienie niektórych z wymienionych wyĪej
elementów w treĞciach nauczania geografii (Ksztaát, ruchy Ziemi i ich nastĊpstwa),
w komentarzu czytamy m.in.: „Wprowadzenie zagadnieĔ związanych z ruchami Ziemi
powinno byü poprzedzone przypomnieniem wniosków z obserwacji bezpoĞrednich
dokonywanych na lekcjach przyrody, a dotyczących m.in.: zmiany miejsc wschodu i zachodu
SáoĔca w ciągu roku, zmian dáugoĞci dnia i nocy oraz wysokoĞci SáoĔca w momencie
górowania w róĪnych porach roku. Jako najwaĪniejsze geograficzne nastĊpstwa ruchów
Ziemi naleĪy rozumieü: nastĊpstwo dnia i nocy, czas sáoneczny, zmiany w oĞwietleniu i
dáugoĞci trwania dnia i nocy na Ziemi, zmiany wysokoĞci SáoĔca w momencie górowania w
róĪnych porach roku i róĪnych szerokoĞciach geograficznych.”
Astronomia znajduje kolejny swój kącik dopiero w IV etapie edukacyjnym - liceum.
W podstawie programowej fizyki znajdujemy dziaá „Grawitacja i elementy astronomii”, gdzie
oprócz omówienia siáy grawitacji jako przyczyny spadania ciaá i roli ciaá centralnych, jest
miejsce na omówienie takich zagadnieĔ jak: sztuczne satelity Ziemi, pozorny ruch planet
na tle gwiazd, zjawiska w ukáadzie SáoĔce – Ziemia – KsiĊĪyc, pomiar odlegáoĞci
w astronomii – zjawisko paralaksy, historia Ukáadu Sáonecznego, budowa Galaktyki,
rozszerzanie siĊ WszechĞwiata i Wielki Wybuch. Ta wáaĞnie porcja astronomii przeznaczona
bĊdzie dla wszystkich uczniów liceum w trakcie zwieĔczającej dla wiĊkszoĞci nauki fizyki
w klasie I.
Ci uczniowie, którzy wybiorą geografiĊ rozszerzoną, mają jeszcze szansĊ na poznanie
niektórych zagadnieĔ praktycznej astronomii w dziale „Ziemia we WszechĞwiecie”. Zgodnie
z jego zaáoĪeniami, uczeĔ m.in.:
1) wyjaĞnia cechy budowy i okreĞla poáoĪenie róĪnych ciaá niebieskich we WszechĞwiecie;
2) charakteryzuje ciaáa niebieskie tworzące Ukáad Sáoneczny;
3) wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi;
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4) oblicza wysokoĞü górowania SáoĔca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach równonocy
i przesileĔ;
5) oblicza szerokoĞü geograficzną dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na podstawie
wysokoĞci górowania SáoĔca w dniach równonocy i przesileĔ;
6) opisuje róĪnice miĊdzy astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi porami roku;
7) wyjaĞnia przyczynĊ wystĊpowania: dni i nocy polarnych na obszarach podbiegu nowych,
zorzy polarnej, zaümieĔ SáoĔca i KsiĊĪyca;
8) wskazuje skutki wystĊpowania siáy Coriolisa dla Ğrodowiska przyrodniczego.
Pozostali mogą liczyü jedynie na áaskawe potraktowanie elementów astronomii w ramach
licealnego przedmiotu „Przyroda”. Szczegóáowe omówienie zagadnieĔ astronomicznych
w tym zakresie zawiera prezentacja dostĊpna na stronie internetowej Zakáadu Dydaktyki
Fizyki UMK w Toruniu, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/211
Podsumowując ten krótki przegląd obecnoĞci tematyki astronomicznej w polskim programie
nauczania, moĪemy zauwaĪyü szereg przewijających siĊ zagadnieĔ, tworzących swego
rodzaju kanon wyksztaácenia wspóáczesnego czáowieka. NaleĪy siĊ tu odwoáaü
do doĞwiadczeĔ wspóáczesnej pedagogiki i dydaktyki, przede wszystkim jej
konstruktywistycznego nurtu. Zgodnie z jego zaáoĪeniami, uczenie siĊ rozumiane jest jako
proces konstruowania nowych modeli i reprezentacji Ğwiata za pomocą manipulowania
obiektami oraz za pomocą jĊzyka i innych narzĊdzi kulturowych. Jest to proces nieustannego
negocjowania znaczeĔ, ze sobą, z rówieĞnikami oraz z nauczycielem. Celem wspóáczesnej
edukacji, ogólniej ujmując pedagogiki, jest jej unowoczeĞnienie, która áączy siĊ
z porzuceniem koncepcji czáowieka oĞwieconego na rzecz koncepcji czáowieka
innowacyjnego [13]. W dzisiejszych czasach wiedza encyklopedyczna, która przez lata
dominowaáa w programach szkolnych, bardzo szybko ulega dezaktualizacji. Dlatego w
edukacji trzeba zwracaü uwagĊ na ksztaácenie máodego czáowieka idąc w kierunku
innowacyjnoĞci, która poszerza granice ksztaácenia m.in. poprzez spojrzenie na egzystencjĊ
czáowieka w technologii i odwrotnie [14].
8.6. Metodologia w praktyce
Zakáad Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu od wielu lat podejmuje dziaáania w dziedzinie
popularyzacji fizyki i astronomii. Warto wspomnieü choüby o serii wykáadów z pokazami pt.
„Kopernik w krótkiej koszulce” [15]. WiĊcej informacji i aktualnych komunikatów moĪna
znaleĨü na naszej stronie internetowej Fizyka dla kaĪdego: dydaktyka.fizyka.umk.pl.
Dla wprowadzenia w tematykĊ wspóáczesnych badaĔ astronomicznych warto odwiedziü np.
obserwatorium astronomiczne UMK w Piwnicach k. Torunia. PrzygodĊ z astrofizyką
najlepiej zacząü od obejrzenia instrumentu, który prowadziá na tym polu pionierskie prace.
Jest nim teleskop Drapera, którym przeszáo sto lat temu wykonano fotograficzny przegląd
widm gwiazd caáego nieba póánocnego. Same klisze fotograficzne nie miaáyby jednak
Īadnego znaczenia, gdyby nie wytĊĪona, mrówcza, wieloletnia praca Pani Annie Jump
Cannon nad katalogiem HD, obejmującym identyfikacjĊ widm ponad 225 tysiĊcy gwiazd.
Wielkie wraĪenie na odwiedzających Piwnice robi najwiĊkszy polski teleskop optyczny
o Ğrednicy zwierciadáa 90 cm. To instrument bĊdący godnym spadkobiercą teleskopu Drapera,
umoĪliwiający uzyskiwanie widm gwiazd juĪ w nowoczesny, cyfrowy i zautomatyzowany
sposób.
Mamy teĪ moĪliwoĞü staniĊcia pod gigantyczną anteną 32-metrowego radioteleskopu, by
w jej cieniu choü przez chwilĊ pomyĞleü o ogromie WszechĞwiata, do którego badania
wspóáczeĞnie radioastronomia walnie siĊ przyczynia.
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8.7. Mieszkając na wirującej planecie
Omawiając miejsce Ziemi w kosmosie warto pokusiü siĊ o opis zjawisk obserwowanych na
niebie z perspektywy wirującej i obiegającej SáoĔce planety. Taki opis znajdziemy m.in. w
podrĊczniku „Fizyka wspóáczesna” autorstwa G. Karwasza i M. WiĊcek (ZDF UMK 2012).
W tym podrozdziale przeĞledzimy kilka przykáadów nabywania wiedzy opartej na
codziennymi doĞwiadczeniu i obserwacjach otaczającego nas Ğwiata, zaczerpniĊtych z tej
publikacji. Autorzy wychodzą od znanych powszechnie zjawisk – wschodów i zachodów oraz
wĊdrówki SáoĔca po niebie, by przedstawiü ciekawe i nie zawsze podkreĞlane róĪnice np. w
wyglądzie zegarów sáonecznych albo kierunku pozornego ruchu SáoĔca na niebie na póákuli
póánocnej i poáudniowej patrz fot. poniĪej.

Nieco rzadziej mamy okazjĊ przekonaü siĊ, Īe to co oczywiste za dnia, dzieje siĊ równieĪ w
nocy. O ile jeszcze uczniowie zwykle uĞwiadamiają sobie, Īe KsiĊĪyc, podobnie jak SáoĔce,
wschodzi, wznosi siĊ najpierw coraz wyĪej, a potem stopniowo obniĪa i zachodzi, to podobne
przekonanie odnoĞnie gwiazd nie jest juĪ tak powszechne. Dlatego warto posáuĪyü siĊ
zdjĊciem nocnego nieba wykonanym nieruchomym aparatem fotograficznym, aby
zademonstrowaü efekty ruchu obrotowego Ziemi jako Ğlady (áuki) pozostawiane przez
gwiazdy - tym dáuĪsze, im dalej od Gwiazdy Polarnej siĊ znajdują. Zmiana poáoĪenia
Wielkiego Wozu wzglĊdem Gwiazdy Polarnej i horyzontu staáa siĊ podstawą opracowania
„gwiezdnych zegarów” umoĪliwiających okreĞlanie przybliĪonego czasu na podstawie
obserwacji nieba.
Autorzy podrĊcznika „Fizyka wspóáczesna” zwracają teĪ uwagĊ na istotny i mający liczne
konsekwencje fakt, Īe wszystkie planety (i KsiĊĪyc) krąĪą wokóá SáoĔca w przybliĪeniu w
jednej páaszczyĨnie. Roczny obieg Ziemi skutkuje pozornym przesuwaniem siĊ SáoĔca
wzdáuĪ ekliptyki. Jej nazwa wywodzi siĊ od greckiego sáowa oznaczającego zaümienie. Nie
kaĪdy miesiąc przynosi tego typu zjawisko w ukáadzie Ziemia-KsiĊĪyc-SáoĔce. Przyczyną
tego stanu rzeczy jest fakt, Īe páaszczyzna orbity KsiĊĪyca jest jednak nachylona do
páaszczyzny ekliptyki pod kątem ok. 5 stopni, nie kaĪdej wiĊc peáni towarzyszy zaümienie
KsiĊĪyca i nie kaĪdy nów wiąĪe siĊ z zaümieniem SáoĔca. Podobna prawidáowoĞü dotyczy teĪ
planet, np. Merkury i Wenus mogą przechodziü na tle tarczy SáoĔca, ale nie czynią tego za
kaĪdym razem; przeciwnie – tranzyty tych planet naleĪą do zjawisk rzadkich (patrz niĪej).
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WyjaĞniając ruch Ziemi i towarzyszącego jej KsiĊĪyca warto odwoáaü siĊ do codziennych
obserwacji naszego naturalnego satelity. DoĞü dobrze znane fakty – zmiennoĞü faz,
przemieszczanie siĊ wĞród gwiazd na niebie, moĪliwoĞü oglądania ciągle tej samej strony –
warto wykorzystaü do wyjaĞnienia faktycznie zachodzących w ukáadzie SáoĔce – Ziemia KsiĊĪyc zmian oraz podkreĞlenia jego znaczenia dla stabilizacji nachylenia ziemskiej osi
obrotu, a tym samym ziemskiego klimatu. NaleĪy teĪ zwróciü uwagĊ, Īe moĪliwoĞü oglądania
jednej strony KsiĊĪyca nie oznacza, Īe siĊ on nie obraca, a jedynie Īe jest to rotacja
synchroniczna z obiegiem dokoáa Ziemi. Warto podkreĞliü, Īe nie zawsze w odlegáej
przeszáoĞci tak byáo oraz wpáyw KsiĊĪyca na wydáuĪanie siĊ ziemskiej doby, który w bardzo
odlegáej przyszáoĞci moĪe doprowadziü do synchronicznej z obiegiem rotacji obu ciaá
(podobny przypadek obserwujemy np. w ukáadzie Pluton-Charon).
Kolejne, szczególnie istotne dla rozwoju astronomii, ale teĪ i poglądu na nasze miejsce w
kosmosie fakty wiąĪą siĊ z obserwacjami planet – ich wyglądu oraz pozycji na niebie (patrz
niĪej).

Obserwacje tego typu są co prawda nieco trudniejsze, wymagają teĪ dáuĪszej perspektywy
czasowej. Pozwalają jednak doceniü zasáugi naszego wielkiego astronoma Mikoáaja
Kopernika w budowaniu nowego obrazu Ukáadu Sáonecznego i uĞwiadamianiu miejsca, które
zajmuje w nim Ziemia.
8.8. Astronomia w komputerze
W dalszej czĊĞci niniejszego dziaáu wykaĪemy, jak bardzo przydatnym narzĊdziem
w rozwijaniu astronomicznych zainteresowaĔ jest komputer. CzĊĞü rekomendowanych Ĩródeá
najlepiej wykorzystywaü bezpoĞrednio z uĪyciem internetu, ale nawet niepodáączony do sieci
komputer moĪe w znacznym stopniu uáatwiü i usprawniü prezentowanie bądĨ wyjaĞnianie
wielu zjawisk. Rozpoczniemy od krótkiego zaprezentowania wybranych witryn o tematyce
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astronomicznej, co stanowi dobry punkt wyjĞcia do pogáĊbiania zainteresowaĔ. Przedstawimy
oprogramowanie pomocne w poznawaniu nieboskáonu i obserwacjach zjawisk. Omówimy
wybrane teleskopy internetowe, wskazując na ich moĪliwe wykorzystanie. PoĞwiĊcimy
szczególną uwagĊ programom komputerowym przeznaczonym do samodzielnych
eksperymentów i üwiczeĔ oraz ciekawym projektom edukacyjnym, w których realizacjĊ
kaĪdy moĪe siĊ wáączyü.
8.8.1 Internetowe witryny astronomiczne
Na początek wymieĔmy kilka godnych uwagi adresów witryn internetowych:
x Astronomia.pl – www.astronomia.pl
x Serwis edukacyjny PTA Orion – www.pta.edu.pl/orion
x Portal to the Universe – www.portaltotheuniverse.org
x Heavens Above – www.heavens-above.com
x „Urania – PostĊpy Astronomii” – urania.pta.edu.pl
x „Astronomy” – www.astronomy.com
x „Sky & Telescope” – www.skyandtelescope.com
x MiĊdzynarodowa Unia Astronomiczna – www.iau.org
x Teleskop kosmiczny Hubble’a – hubblesite.org
x Europejskie Obserwatorium Poáudniowe – www.eso.org
x Wirtualny WszechĞwiat – www.wiw.pl
x Astro Vision – www.astrovision.pl
x Galeria zdjĊü astronomicznych – gallery.astronet.pl
x Astrohobby.pl – www.astrohobby.pl
Wirtualną przygodĊ z astronomią przeciĊtny uĪytkownik zwykle rozpoczyna od wpisania
hasáa „astronomia” w wyszukiwarce. Warto zauwaĪyü, Īe dziedzina ta jest jednym z niewielu
przykáadów, kiedy takie automatyczne wyszukiwanie nie kieruje nas od razu do wikipedii, ale
do Polskiego Portalu Astronomicznego astronomia.pl (www.astronomia.pl). Portal dziaáa
od 2001 roku (obecnie nie jest juĪ w peáni aktualizowany), a jego misją jest jak najszersze
popularyzowanie nauki o WszechĞwiecie oraz innych nauk Ğcisáych. Z zaáoĪenia jest
kierowany przede wszystkim do máodzieĪy szkolnej, studentów oraz miáoĞników astronomii.
Koordynowany przez astronomów i objĊty patronatem PTMA stawia na rzetelną wiedzĊ
podawaną w sposób jak najbardziej przystĊpny. Na stronie gáównej odnajdziemy odnoĞniki
do interesujących dziaáów, opisy zjawisk na niebie, efemerydy, ale teĪ caáą gamĊ form
spoáecznoĞciowych – forum uĪytkowników, czat astronomiczny, porady i ankiety. Jest tu
miejsce i na ogólny opis astronomii jako nauki z jej historią i podziaáem na poszczególne
grupy obiektów (planety, gwiazdy, galaktyki), i na wskazówki dotyczące obserwacji
i instrumentów (niebo dla początkujących, kalendarzyk astronomiczny, mapki nieba;
informacje o lornetkach, teleskopach, fotografowaniu nieba), a takĪe na bogatą dodatkową
literaturĊ oraz dalsze wskazówki pomocne w edukacji (astronomia w szkole, studiowanie
astronomii), a nawet astroĪarty.
Wikipedia (przy zachowaniu rozsądku i odrobiny rezerwy) teĪ jest dobrym Ĩródáem
porządkującym wiedzĊ, pozwalającym áatwo znaleĨü informacjĊ na interesujący nas temat,
docieraü do szczegóáów i przenosiü siĊ w cyberprzestrzeni dziĊki hiperáączom.
Z astronomicznych stron polskojĊzycznych warto jeszcze wymieniü Serwis Edukacyjny Orion
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (czyli organizacji zrzeszającej zawodowych
astronomów): www.pta.edu.pl/orion Odnajdziemy tu aktualne astro-wiadomoĞci, kalendarium
zjawisk na niebie, informacje o dwumiesiĊczniku „Urania – PostĊpy Astronomii”, ciekawe
i pouczające üwiczenia z astronomii, mamy teĪ moĪliwoĞü zadania nurtującego nas pytania
astronomowi.
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JeĞli posáugiwanie siĊ jĊzykiem angielskim nie stanowi dla nas problemu (a jest to juĪ prawie
naturalne narzĊdzie dla wiĊkszoĞci máodych ludzi), warto internetowe spotkanie z astronomią
rozpoczynaü na stronie Portal to the Universe (www.portaltotheuniverse.org). Jest to witryna
stworzona podczas MiĊdzynarodowego Roku Astronomii 2009, która w sposób nowoczesny
i skondensowany uáatwia start w róĪne tematy i aspekty nauki o kosmosie. Oprócz
tradycyjnych astro-wiadomoĞci znajdziemy tam miĊdzy innymi: 3 codzienne propozycje
zdjĊcia dnia (amatorskie, astronomiczne i NASA) oraz 2 zdjĊcia tygodnia (z teleskopu
kosmicznego Hubble’a i obserwatorium ESO w Chile – warto zauwaĪyü, Īe za
poĞrednictwem tych áączy trafiamy do bogatych archiwów liczących wiele tysiĊcy fotografii
i opisanych przez zawodowych astronomów), informacje, animacje i zdjĊcia prezentujące
aktualny wygląd SáoĔca, KsiĊĪyca. DziĊki tej witrynie mamy moĪliwoĞü zaobserwowania
nietypowych obiektów i zjawisk – komet, zórz polarnych, przelotów MiĊdzynarodowej Stacji
Kosmicznej (przy okazji trafiamy m.in. na niezwykle ciekawą i oferującą dodatkowe
moĪliwoĞci stronĊ Heavens Above, www.heavens-above.com), otrzymujemy informacje
o przejĞciach planetoid w pobliĪu Ziemi i aktualnym stanie odkryü planet poza Ukáadem
Sáonecznym (link do Encyklopedii Pozasáonecznych Ukáadów Planetarnych – równieĪ
po polsku!). Warto podkreĞliü dbaáoĞü autorów i koordynatorów projektu o nadąĪanie
za aktualnymi Ğwiatowymi trendami, stąd liczne materiaáy wideo, odnoĞniki do blogów,
twittera, wersja na iPady itp.
Ciekawe i bogate witryny internetowe oferują teĪ czasopisma – polskie „Urania – PostĊpy
Astronomii” (urania.pta.edu.pl) oraz angielskojĊzyczne „Astronomy” (www.astronomy.com)
i „Sky & Telescope” (www.skyandtelescope.com). Warto przejrzeü strony internetowe
róĪnych instytucji i obserwatoriów, na przykáad IAU (MiĊdzynarodowa Unia Astronomiczna,
www.iau.org), HST (teleskop kosmiczny Hubble’a, hubblesite.org) czy ESO (Europejskie
Obserwatorium Poáudniowe, www.eso.org; tu czĊĞü stron od niedawna jest dostĊpna
w polskiej wersji jĊzykowej). Wspomnijmy jeszcze, Īe w nieuaktualnianym juĪ serwisie
Wirtualny WszechĞwiat (www.wiw.pl) moĪemy znaleĨü w caáoĞci dwie ciekawe ksiąĪki:
Ewolucja fizyki Alberta Einsteina i Leopolda Infelda oraz Boska cząstka Leona Ledermana.
8.8.2 Oprogramowanie do obserwacji nieba
Omówimy wybrane przykáady programów i stron internetowych moĪliwych
do wykorzystania:
x Wirtualne planetarium – www.stellarium.org
x Google Sky – www.google.com/intl/pl/sky/
x Google Moon – www.google.com/moon/
x Google Mars – www.google.com/mars/
x Full Moon Atlas – www.lunarrepublic.com/atlas/index.shtml
x Mag7 Star Atlas – www.cloudynights.com/item.php?item_id=1052
x Baza danych Simbad – simbad.u-strasbg.fr/simbad/
Mikoáaj Kopernik w przedmowie do swego dzieáa O obrotach sfer niebieskich pisaá: „CóĪ
piĊkniejszego nad niebo, które przecieĪ ogarnia wszystko, co piĊkne”. W dzisiejszym Ğwiecie,
zwáaszcza w miastach, trudno znaleĨü miejsce oferujące ten zapierający dech w piersiach
widok. Nie zawsze teĪ mamy moĪliwoĞü szybkiego zorganizowania wyprawy do planetarium.
Tymczasem nawet w szkolnej pracowni, uĪywając projektora podáączonego do komputera,
moĪemy zaproponowaü uczniom ciekawą prezentacjĊ namiastki prawdziwego nieba oraz
zjawisk na nim zachodzących, dziĊki wielu programom astronomicznym typu wirtualne
planetarium, na przykáad Stellarium (www.stellarium.org). Program ten jest bezpáatny,
dostĊpny na dowolny system operacyjny, z piĊkną grafiką. Demonstruje realistyczny wygląd
nieba, jakie moĪemy zobaczyü goáym okiem lub za pomocą lornetki czy teleskopu.
Zamieszczony poniĪej krótki opis dziaáania programu dotyczy aktualnie dostĊpnej wersji
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0.10.0. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu bĊdziemy oglądaü niebo nad wybranym
miejscem w danym czasie.

Zrzut ekranu programu Stellarium –
dzienne niebo i paski zadaĔ.

Przy pierwszym uĪyciu zobaczymy najprawdopodobniej niebo nad ParyĪem, poniewaĪ
program wywodzi siĊ z Francji, moĪemy jednak bardzo áatwo wprowadziü wáasne poáoĪenie.
Dla przykáadu, klawisz F6 otwiera okno Lokalizacja, gdzie wystarczy albo kliknąü na mapĊ,
albo wybraü swoje miasto z listy miast Ğwiata, albo teĪ rĊcznie wprowadziü wspóárzĊdne
geograficzne.
W lewym dolnym rogu ekranu znajduje siĊ pasek stanu pokazujący aktualne poáoĪenie,
rozmiar pola widzenia (FOV), wydajnoĞü grafiki (FPS) oraz datĊ i czas. Pozostaáą czĊĞü
ekranu zajmuje obraz krajobrazu i nieba. JeĞli czas i poáoĪenie uĪytkownika wypadnie na
godziny nocne, zobaczymy gwiazdy, planety i KsiĊĪyc w ich aktualnym ustawieniu; w ciągu
dnia pojawi siĊ SáoĔce i ewentualnie KsiĊĪyc. ĩeby zmieniü kierunek patrzenia (domyĞlnie:
poáudniowy), moĪna przeciągaü po niebie kursor myszki lub uĪywaü strzaáek na klawiaturze.
Kóáeczkiem myszki albo klawiszami PgUp/PgDn wykonujemy zbliĪenia/oddalenia. JeĞli
kursor przesuniemy nad pasek stanu, ten ostatni wysunie siĊ w formie paska zadaĔ
umoĪliwiającego proste sterowanie wybranymi narzĊdziami programu.
Gdy uruchamiamy Stellarium, data i czas w programie ustawiają siĊ zgodnie z systemowym
zegarem komputera, a czas zaczyna páynąü w naturalnym tempie. Jednak moĪliwoĞci
programu są pod tym wzglĊdem o wiele bogatsze. MoĪemy sami zadecydowaü, w jakim
tempie czas bĊdzie páynąá, a nawet w którą stronĊ! Na początek spróbujmy udaü siĊ
w przyszáoĞü. Przyjrzyjmy siĊ przyciskom tempa upáywu czasu po prawej stronie dolnego
paska narzĊdzi. Gdy umieĞcimy kursor nad przyciskami, zauwaĪymy pojawiający siĊ na
ekranie krótki opis jego przeznaczenia oraz skrót klawiaturowy. Skorzystajmy z prawego
przycisku ZwiĊksz tempo upáywu czasu. Po jednorazowym klikniĊciu nie widaü zbyt duĪej
róĪnicy. JeĞli jednak popatrzymy na zegar na pasku stanu, zauwaĪymy, Īe ukazuje on zmiany
czasu w przyspieszonym tempie. Po drugim klikniĊciu tempo wzrasta jeszcze bardziej. JeĞli
dobrze siĊ przyjrzymy, powinniĞmy dostrzec przesuwanie siĊ SáoĔca bądĨ gwiazd nad
horyzontem – skutek ruchu obrotowego Ziemi. Po trzecim klikniĊciu zmiany te staną siĊ
ewidentne, a czas naprawdĊ ucieka! Jak na przyspieszonym filmie obserwujemy kolejne
wschody i zachody sáoĔca oraz wĊdrówkĊ gwiazd na nocnym niebie. Analogicznie,
kilkakrotnie przyciskając Zmniejsz tempo upáywu czasu, moĪemy odbyü podróĪ
w przeszáoĞü.
Powróümy do normalnej prĊdkoĞci upáywu czasu (lub chwili obecnej – 2. lub 3. od prawej
przycisk na pasku zadaĔ). Aby skierowaü wzrok – czy teĪ Ğrodek ekranu – na dowolny obiekt,
moĪemy wybraü go lewym klawiszem myszki i wcisnąü spacjĊ. UĪycie klawisza / dodatkowo
przybliĪa interesujący nas obiekt. Stellarium to coĞ wiĊcej niĪ tylko gwiazdy na niebie.
PoniĪsza rycina przedstawia wybrane efekty graficzne i wizualne, takie jak rysunki
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konstelacji, nazwy planet, rozjaĞnienie atmosfery wokóá KsiĊĪyca. Przyciski na pasku zadaĔ
umoĪliwiają ich wáączanie i wyáączanie.

Zrzut ekranu programu Stellarium – wybrane efekty graficzne.
Gdy zbliĪymy kursor do lewego dolnego brzegu ekranu, wysunie siĊ drugi pasek zadaĔ.
Kolejne jego przyciski otwierają okienka dialogowe umoĪliwiające dalszą pracĊ
i konfiguracjĊ programu. ZachĊcamy do zapoznania siĊ z nimi, zapewniamy, Īe uczniowie juĪ
po kilku próbach bĊdą w stanie odtworzyü wygląd nieba w dowolnym miejscu i czasie.
Od fantazji i pomysáowoĞci nauczyciela lub opiekuna zaleĪeü bĊdzie, do czego ten program
zostanie uĪyty. MoĪemy tylko zasugerowaü jego wybrane zastosowania:
x gwiazdy – podstawowe informacje o jasnoĞciach, odlegáoĞciach, barwach; konstelacje
róĪnych kultur, legendy o gwiazdozbiorach;
x dzieĔ i noc w róĪnych miejscach na Ziemi; obserwacje wschodów
i zachodów oraz górowania SáoĔca;
x demonstrowanie skutków ruchu obrotowego Ziemi – pozorny ruch dobowy sfery
niebieskiej na róĪnych szerokoĞciach geograficznych;
x roczne zmiany poáoĪenia SáoĔca nad horyzontem, zmiana wyglądu nieba – wybrane
skutki ruchu obiegowego;
x ruch KsiĊĪyca dookoáa Ziemi – zmiany poáoĪenia i faz KsiĊĪyca, zakrycia gwiazd;
x odtwarzanie zaümieĔ SáoĔca i KsiĊĪyca, dyskusja;
x pomoc w obserwacjach planet – ich odnajdywanie, Ğledzenie wĊdrówki, wygląd w
lornetkach i teleskopach: fazy Wenus, ksiĊĪyce Jowisza, pierĞcienie Saturna;
x prezentowanie nieba z powierzchni KsiĊĪyca i innych ciaá Ukáadu Sáonecznego;
x SáoĔce jako obracająca siĊ gwiazda, plamy sáoneczne;
x mgáawice i gromady gwiazd – miejsca narodzin innych sáoĔc oraz koĔcowe etapy ich
ewolucji;
x Droga Mleczna i inne galaktyki – wyspy we WszechĞwiecie.
Przydatnych zastosowaĔ programu moĪe byü oczywiĞcie znacznie wiĊcej. Przy odrobinie
wprawy program tego typu staje siĊ niemal niewyczerpalnym Ĩródáem wzbogacania wiedzy
i astronomicznej pasji – nazwa „wirtualne planetarium” jest wiĊc w peáni uzasadniona.
Oprócz programów typu planetarium mamy teĪ proste i przyjazne dla uĪytkownika
interaktywne strony pozwalające poznawaü niebo bądĨ powierzchniĊ KsiĊĪyca i Marsa –
odpowiednio
Google
Sky
(www.google.com/intl/pl/sky/),
Google
Moon
(www.google.com/moon/) i Google Mars (www.google.com/mars/) – dziaáające na podobnej
zasadzie
jak
szeroko
wykorzystywany
Google
Earth
(www.google.com/intl/pl/earth/index.html). Warto podkreĞliü mocne, edukacyjne strony tych
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narzĊdzi. W przypadku Google Sky oprócz „zwykáego” wĊdrowania po niebie ze zmianą skali
obrazu moĪemy jednym klikniĊciem wywoáaü obraz podczerwony lub mikrofalowy
oglądanego fragmentu nieba. DziĊki dodatkowym narzĊdziom moĪemy áatwo nawigowaü
wĞród planet Ukáadu Sáonecznego lub gwiazdozbiorów naleĪących do zodiaku.
Google Moon to oparta na fotografiach mapa naszego naturalnego satelity (jego strony
widocznej i niewidocznej z Ziemi) z zaznaczonymi miejscami lądowania astronautów
kolejnych misji Apollo. MoĪliwoĞü dokáadnego przyjrzenia siĊ tym miejscom (są dodatkowe
filmy i animacje oraz opis przebiegu misji) jest ogromnym atutem tej witryny. W najnowszej
wersji moĪemy teĪ obejrzeü dokáadne, trójwymiarowe modele lądowników i ksiĊĪycowych
pojazdów, panoramy z miejsc lądowania, unikatowe materiaáy filmowe oraz wysáuchaü
opowieĞci i komentarzy samych selenonautów. Niezwykáych przeĪyü dostarcza teĪ Ğledzenie
bardzo wiernie odtwarzanych sekwencji zbliĪania siĊ i lądowania na powierzchni Srebrnego
Globu.
Google Mars to z kolei wirtualna eksploracja powierzchni Czerwonej Planety oglądanej
z góry. MoĪemy wybraü pomiĊdzy widokiem mapy hipsometrycznej, obrazem w Ğwietle
widzialnym i w podczerwieni. W dodatkowych opcjach moĪemy przeglądaü poszczególne
formy rzeĨby terenu, takie jak równiny, góry, kaniony, kratery i wydmy.
Zainteresowani dokáadniejszym poznawaniem powierzchni KsiĊĪyca mogą znaleĨü wiele
interaktywnych
map
i
atlasów,
na
przykáad
Full
Moon
Atlas
(http://www.lunarrepublic.com/atlas/index.shtml). Dla zaawansowanych obserwatorów nieba
udostĊpniono nie tylko mapki, ale i atlasy, na przykáad Mag7 Star Atlas
(http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1052), nie wspominając o ogólnodostĊpnych, profesjonalnych narzĊdziach, z których korzystają zawodowi astronomowie (np. baza
danych Simbad – simbad.u-strasbg.fr/simbad/), gdzie bez trudu moĪna znaleĨü wszelkie
informacje o interesującym nas obiekcie.
8.8.3 Obserwacje teleskopami internetowymi
Wielką atrakcją wspóáczesnych technologii komputerowych jest moĪliwoĞü ich
wykorzystania do bezpoĞrednich obserwacji nieba i rejestrowania jego obrazów w postaci
cyfrowej, a nastĊpnie ich dalsza obróbka lub analiza. DostĊpnoĞü tego typu narzĊdzi jest
róĪna, zaleĪna od ich moĪliwoĞci. Jak na razie otwartym dla wszystkich uĪytkowników
teleskopem jest Mikroobserwatorium NASA (patrz niĪej), w uzyskaniu dostĊpu do
pozostaáych moĪe pomóc polski koordynator projektu EU-HOU prof. dr hab. Lech
Mankiewicz z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie (adres e-mail:
lech@cft.edu.pl).
Jednym z najprostszych narzĊdzi jest Interaktywny Teleskop Internetowy
Mikroobserwatorium, http://mo-www.cfa.harvard.edu/OWN/index.html. To niewielka sieü
14-centymetrowych automatycznie sterowanych teleskopów, bĊdących wáasnoĞcią HarvardSmithsonian Center for Astrophysics (USA), które na Īyczenie wykonują zdjĊcia cyfrowe
o rozmiarach 500 na 650 pikseli. KaĪdy moĪe záoĪyü zamówienie na zdjĊcie wybranego
obiektu i w ciągu 48 godzin powinien otrzymaü na adres e-mailowy informacjĊ o wykonanej
obserwacji wraz z linkiem do ĞciągniĊcia pliku (naleĪy to zrobiü w ciągu tygodnia – po tym
czasie archiwalne obserwacje są usuwane). Nie naleĪy zraĪaü siĊ angielskojĊzyczną witryną
(są teĪ polskie instrukcje na polskiej stronie projektu EU-HOU: www.pl.euhou.net), obsáuga
jest naprawdĊ prosta, niemal intuicyjna. Po klikniĊciu przycisku Control Telescope trafiamy
na stronĊ Select your target, czyli ‘Wybierz swój cel’. Wybieraü moĪna co prawda
z zaproponowanej z góry listy obiektów, ale na szczĊĞcie jest ona dosyü obszerna.
Odnajdziemy tam obiekty Ukáadu Sáonecznego, gwiazdy i mgáawice oraz galaktyki.
Po dokonaniu wyboru juĪ tylko kilka kroków (oddzielonych klikniĊciami przycisku Continue)
dzieli nas od uzyskania wáasnych obrazów nieba! W pierwszym dowiadujemy siĊ wiĊcej
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o samych obiektach. W drugim sami ustalamy czas ekspozycji. Tak naprawdĊ jest to tylko
interaktywna zabawa, gdyĪ po wybraniu niewáaĞciwego czasu otrzymujemy komunikat, Īe
zdjĊcie bĊdzie niedoĞwietlone lub przeĞwietlone. JeĞli zrobimy to poprawnie i potwierdzimy
swój wybór, zostaniemy poproszeni o podanie krótkiej informacji o sobie: ile mamy lat
(wskazujemy przedziaá) i skąd jesteĞmy (do wyboru stan USA lub spoza USA), oraz
o podanie adresu e-mailowego, na który zostanie wysáana informacja o wykonaniu zdjĊcia.
Po potwierdzeniu poprawnoĞci danych pozostaje juĪ tylko czekaü. I rzeczywiĞcie, wszystko
dziaáa! Co prawda nie zawsze otrzymamy piĊkne i udane zdjĊcie, gdyĪ Mikroobserwatorium
fotografuje niebo w nocy przez caáy czas, niezaleĪnie od pogody. Zdarza siĊ wiĊc, Īe
obserwacje naleĪy powtórzyü. Ale to tylko dodaje zabawie atrakcji.
DuĪym zainteresowaniem polskich uczniów i nauczycieli cieszą siĊ udostĊpniane w ramach
projektu EU-HOU sterowane przez internet teleskopy optyczne. NajwiĊcej emocji wzbudza
moĪliwoĞü korzystania z potĊĪnych 2-metrowych teleskopów Las Cumbres Observatory
Global Telescope (LCOGT) na Hawajach i w Australii (www.faulkes-telescope.com). To
dziĊki staraniom prof. Lecha Mankiewicza, dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
w Warszawie i polskiego koordynatora projektu EU-HOU, Jana Pomiernego z portalu
Astronomia.pl oraz uprzejmoĞci British Council uczniowie początkowo piĊciu (ZST
Grudziądz, MOA Niepoáomice, I LO Olsztyn, V LO ToruĔ, ZSO nr 7 Szczecin), a obecnie
jedenastu szkóá (j.w. oraz XXVII LO im. Czackiego Warszawa, V LO Kraków, Publiczne
SalezjaĔskie LO Kraków, Zespóá Gimnazjów nr 3 w DzierĪoniowie, Zespóá Szkóá
w BeáĪycach, Planetarium w àodzi, OlsztyĔskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne) w Polsce jako pierwsi w Europie mogą od wrzeĞnia 2005 roku uĪywaü tych
niezwykáych urządzeĔ. Miaáem szczĊĞcie znaleĨü siĊ wraz z máodzieĪą V LO w Toruniu
w gronie uĪytkowników teleskopu Faulkesa (taką nazwĊ nosi na czeĞü fundatora) od samego
początku. PoniewaĪ obserwacje odbywają siĊ w póágodzinnych sesjach, otrzymaliĞmy do
dyspozycji piĊü takich sesji na okres kilku miesiĊcy. Ogromny teleskop (najwiĊkszy na
Ğwiecie, z którego mogą korzystaü nie tylko zawodowi astronomowie) jest idealnym
narzĊdziem do odkrywania i obserwacji tak zwanego gáĊbokiego kosmosu – Ğwiata gromad
gwiazd, mgáawic i galaktyk. DziĊki temu tego typu obiekty mogáy byü obserwowane przez
uczniów polskich szkóá, a brytyjska ekipa teleskopu od początku podkreĞlaáa znakomitą
jakoĞü tych zdjĊü, wynikającą ze starannego i doskonaáego przygotowania.
Bardzo szybko pojawiá siĊ teĪ pomysá Ğledzenia gwiazd supernowych. Pierwsze zdjĊcia
wykonaliĞmy w Toruniu na początku listopada 2005 roku (byáa to odkryta kilka dni wczeĞniej
SN 2005ip), zachĊcaliĞmy teĪ do wspóápracy pozostaáe polskie szkoáy. JuĪ po kilku
tygodniach widaü byáo pierwsze efekty (zdjĊcie poniĪej).

ZdjĊcie galaktyki NGC 3938 z wciąĪ jeszcze widoczną
(ponad 8 mies. po wybuchu) supernową 2005ay. ZdjĊcie
wykonano w V LO w Toruniu 1 grudnia 2005 roku.
PrzekonaliĞmy siĊ, Īe wyposaĪony w kamerĊ CCD z zestawem barwnych filtrów 2-metrowy
teleskop przy mniej wiĊcej 60-sekundowej ekspozycji pozwala na siĊgniĊcie do okoáo 20.
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wielkoĞci gwiazdowej, co pozwala Ğledziü zmiany blasku supernowych przez wiele miesiĊcy
od chwili wybuchu. SpoĞród okoáo 500 szkóá – uĪytkowników teleskopu – byliĞmy na tym
polu pionierami, co wzbudziáo wielkie uznanie naukowego dyrektora projektu dra Paula
Roche’a z Cardiff University. Inne polskie szkoáy miaáy teĪ okazjĊ pochwaliü siĊ swoimi
osiągniĊciami (byáy to m.in. projekty dotyczące klasyfikacji galaktyk Hubble’a i badania
przestrzennej rozciągáoĞci galaktyk) podczas sesji podsumowującej pierwsze miesiące
obecnoĞci programu w Polsce, która zostaáa zorganizowana przez British Council
w Warszawie 1 lutego 2006 roku. SesjĊ tĊ zaszczyciáa swą obecnoĞcią ksiĊĪniczka Anna oraz
ówczesny minister edukacji i nauki, a póĨniej minister nauki i szkolnictwa wyĪszego prof.
Michaá SeweryĔski. Dostojni goĞcie byli pod wraĪeniem doskonaáej jakoĞci pracy polskich
uczniów w projekcie oraz ich biegáej znajomoĞci jĊzyka angielskiego.
Kilka dni po spotkaniu w Warszawie zostaáa odkryta supernowa 2006X w jasnej galaktyce
spiralnej M100. Byáa to okazja to zachĊcenia brytyjskich uczestników projektu do obserwacji
za pomocą teleskopu Faulkesa i samodzielnej analizy tego obiektu. Opracowany przez
astronomów w ramach EU-HOU program SalsaJ do analizy obrazów astronomicznych (do
pobrania na stronie www.pl.euhou.net) umoĪliwia miĊdzy innymi wykonanie w szybki i
prosty sposób pomiarów fotometrycznych. DziĊki temu juĪ po kilku tygodniach uzyskano
piĊkną krzywą blasku supernowej, zaobserwowanej jeszcze przed maksimum jasnoĞci.

Pomiary jasnoĞci supernowej 2006X z galaktyki M100 w okresie luty – kwiecieĔ 2006 roku
na podstawie zdjĊü wykonanych teleskopem Faulkesa.
Wyrazem uznania dla osiągniĊtych przez polskie szkoáy rezultatów byáo doáączenie kolejnych
uĪytkowników teleskopów.
Efekty uĪytkowania teleskopu Faulkesa są juĪ widoczne w Ğrodowisku miáoĞników
astronomii w Polsce. Korzystali z niego uczniowie przygotowujący referaty na Ogólnopolskie
MáodzieĪowe Seminarium Astronomiczne, przy czym trzeba podkreĞliü, Īe swe sukcesy
zawdziĊczają nie samej dostĊpnoĞci narzĊdzi oferowanych przez program EU-HOU, ale
wáasnej pracy i pasji odkrywania WszechĞwiata, którą dziĊki nim mogą áatwiej realizowaü.
8.8.4 Programy do eksperymentów i üwiczeĔ (symulatory, eksploratoria)
Polecane Ĩródáa internetowe:
x Eksploratorium – www.exploratorium.edu
x Interaktywne symulacje – phet.colorado.edu
x Open Source Physics – www.opensourcephysics.org
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x
x

EU-HOU Polska – www.pl.euhou.net
Contemporary
Laboratory
Experiences
in
Astronomy
(CLEA)
–
www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/CLEAhome.html
W ostatnich latach równieĪ w Polsce pojawiają siĊ interaktywne centra nauki, na przykáad
warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Pierwsze takie miejsce zorganizowano w 1969 roku
w San Francisco. Warto zajrzeü na stronĊ internetową tej placówki (www.exploratorium.edu),
by zapoznaü siĊ z nią i ewentualnie wykorzystaü przygotowane tam internetowe narzĊdzia.
Oprócz poznawania tajemnic rozgwieĪdĪonego nieba (Planetarium) moĪemy siĊ zapoznaü
z prostym pomysáem wykorzystania przyklejonych do globusa spinaczy jako ilustracji zmiany
dáugoĞci cienia rzucanego przez przedmioty na przestrzeni roku w róĪnych szerokoĞciach
geograficznych (Seasons and Shadows) oraz konstruowania modelu wyjaĞniającego pory roku
(Modeling the Seasons). Ciekawym pomysáem jest teĪ przeliczanie swojej wagi oraz wieku
mierzonego na Ziemi z odpowiednimi wartoĞciami na innych planetach (Your Weight... i Your
Age on Other Worlds). Przy okazji przypominamy sobie (w wyjaĞnieniach) prawo
powszechnego ciąĪenia oraz prawa Keplera. W linkach szczególnie warto zwróciü uwagĊ
i skorzystaü z tematu Build a Solar System – jest to interaktywne i bardzo proste w obsáudze
narzĊdzie, dziĊki któremu podając przykáadowe rozmiary SáoĔca, uzyskujemy w przyjĊtej
skali natychmiastowe przeliczenie rozmiarów wszystkich planet i ich odlegáoĞci od centralnej
gwiazdy. Jest to samo w sobie niezwykle ciekawe i ksztaácące, poza tym doskonale siĊ
przydaje do zbudowania prawdziwego modelu naszego Ukáadu Sáonecznego (lub jego
wybranych elementów) w szkolnej pracowni, na korytarzu, boisku albo w terenie. Przy okazji
(pod tabelką z planetami) mamy jeszcze moĪliwoĞü porównania rozmiarów SáoĔca z innymi
gwiazdami oraz odlegáoĞciami do nich i do centrum naszej Galaktyki.
Niezwykle przydatną witryną pomocną w ilustrowaniu i poznawaniu wielu zjawisk
i procesów przyrodniczych jest strona interaktywnych symulacji Uniwersytetu Kolorado
w Boulder, http://phet.colorado.edu Jej gáówna witryna nie jest wprawdzie dostĊpna
w polskiej wersji jĊzykowej, ale juĪ wiĊkszoĞü symulacji jest przetáumaczona na jĊzyk polski.
Wystarczy tylko nacisnąü przycisk Play with sims, abyĞmy siĊ przekonali, jak bogata
i róĪnorodna jest oferta – moĪemy siĊ przenieĞü na stronĊ prezentującą ostatnio dodane
symulacje, po lewej stronie u góry znajdziemy odnoĞniki do poszczególnych dziedzin
przyrody (fizyka, biologia, chemia, geografia, matematyka), moĪemy teĪ wybieraü wedáug
interesującego nas przedziaáu wiekowego odbiorców. Po klikniĊciu na wybrany temat (lub
jego ikonkĊ) uzyskamy listĊ dostĊpnych wersji jĊzykowych, moĪemy (teraz albo wczeĞniej)
uruchomiü aplet (wymagane jest zainstalowanie w komputerze pakietu Java) albo zapisaü go
na dysku. Czeka nas znakomita zabawa, nie mówiąc juĪ o poĪytku páynącym z samodzielnego
sterowania doĞwiadczeniami i moĪliwoĞci natychmiastowego analizowania skutków
wprowadzanych zmian.
Podobny charakter, wymagający jednak nieco wiĊcej szperania (proszĊ zajrzeü pod zakáadkĊ
Browse materials!), mają programy przygotowane w ramach projektu Open Source Physics,
http://www.opensourcephysics.org/. Z dziedziny astronomii moĪna tam znaleĨü miĊdzy
innymi:
x doskonaáe ilustracje historycznych modeli Ukáadu Sáonecznego (geocentrycznego
i heliocentrycznego);
x ilustrowany przykáad, jak obserwacje faz planety Wenus przez Galileusza wykluczyáy
model Ptolemeusza;
x przeanalizowaü warunki powstawania zaümieĔ;
x analiza systemów podwójnych gwiazd oraz systemów gwiazda – planeta, czyli jak
wspóáczeĞnie odkrywamy obecnoĞü planet w odlegáych ukáadach.
Nieco wiĊkszego wysiáku, ale teĪ proporcjonalnie wiĊkszych spodziewanych efektów
wymaga wykorzystanie üwiczeĔ bazujących na oryginalnym materiale obserwacyjnym bądĨ
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prostych symulacjach obserwacji. W pierwszym przypadku zachĊcamy do zapoznania siĊ
z ofertą projektu EU-HOU Polska (www.pl.euhou.net). W kontekĞcie omawianych tu
zagadnieĔ najáatwiej bĊdzie uĪyü przycisku ûwiczenia po lewej stronie, by przejĞü na stronĊ
z proponowanymi tematami zagadnieĔ, na przykáad: Planeta Ziemia, Nasz System Sáoneczny,
Droga Mleczna, Lokalna grupa galaktyk i WszechĞwiat. ûwiczenia są zainspirowane
badaniami naukowymi, zostaáy przygotowane przez naukowców i przystosowane oraz
przetestowane przez nauczycieli z krajów partnerskich. Celem tych üwiczeĔ nie jest
przekazywanie obszernej wiedzy z astronomii, ale raczej zmobilizowanie uczniów do
odkrywania, czym jest praca naukowa, oraz tego, jak przyjmowaü i interpretowaü dane
z fizyki i matematyki. W kaĪdym temacie znajduje siĊ kilka lub kilkanaĞcie üwiczeĔ
(wiĊkszoĞü nich ma instrukcje w jĊzyku polskim; równieĪ są do pobrania jako plik pdf) oraz
materiaá Ĩródáowy – na ogóá zestaw zdjĊü wykonanych w jednym z obserwatoriów. Do ich
opracowania wykorzystywany jest zwykle program SalsaJ (równieĪ do pobrania ze strony
EU-HOU – Oprogramowanie): wieloplatformowe i wielojĊzyczne narzĊdzie do obróbki
i analizy obrazów w szkole. WymieĔmy kilka zagadnieĔ typowych dla wspóáczesnej
astrofizyki, które dziĊki projektowi EU-HOU stają siĊ zrozumiaáe dla kaĪdego,
niejednokrotnie zadziwiająco proste:
x Jak latem nad jeziorem zmierzyü promieĔ Ziemi?
x Odkryj ksiĊĪyce Jowisza!
x Czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej
x Jak zmierzyü WszechĞwiat: odlegáoĞci do cefeid
x Skąd wiemy, Īe WszechĞwiat siĊ rozszerza?
x Na tropie pozasáonecznych planet
ZachĊcamy do zapoznania siĊ z tymi i innymi propozycjami, to rzeczywiĞcie doskonaáa
wprawka do dalszych samodzielnych badaĔ i studiów dla ciekawych Ğwiata (i WszechĞwiata).
Kilka dodatkowych üwiczeĔ opartych na rzeczywistych danych astronomicznych,
pozwalających zapoznaü siĊ z metodami pracy wspóáczesnych astronomów, moĪna znaleĨü na
stronach Serwisu Edukacyjnego Orion http://www.pta.edu.pl/orion/astroex/exercises.html. Są
to táumaczenia materiaáów przygotowanych przez Europejskie Obserwatorium Poáudniowe
(ESO), dotyczących obserwacji wykonanych przy uĪyciu najwiĊkszych teleskopów, równieĪ
Teleskopu Kosmicznego Hubble’a.
Nie sposób nie wspomnieü o projekcie Contemporary Laboratory Experiences in Astronomy
(CLEA), rozwijanym od wielu lat przez Gettysburg College w USA
(http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/CLEAhome.html). Ma na celu prezentacjĊ
nowoczesnych technik astronomicznych (obserwacji cyfrowych) oraz ich wykorzystanie
do wzbogacania naszej wiedzy o róĪnych obiektach. KaĪde üwiczenie to odrĊbny program
komputerowy, dziaáający w Ğrodowisku Windows, wyposaĪony w czytelne i wyczerpujące
instrukcje obsáugi dla administratora i uĪytkownika. WiĊkszoĞü zadaĔ przebiega w dwóch
etapach – gromadzenia danych obserwacyjnych (symulacja obsáugi teleskopu optycznego lub
radioteleskopu, dziaáających w róĪnych warunkach atmosferycznych) oraz ich opracowania
pod kątem interesującego nas rezultatu. Przekrój tematyki, a przez to poziom záoĪonoĞci
zadaĔ bywa tu bardzo obszerny i z pewnoĞcią kaĪdy znajdzie inspirujące go zagadnienia.
Podajmy kilka przykáadów:
x Radarowe pomiary okresu rotacji Merkurego
x KsiĊĪyce Jowisza a prĊdkoĞü Ğwiatáa
x Diagramy H-R dla gromad gwiazd
x Radiowe obserwacje pulsarów
x Wielkoskalowa struktura WszechĞwiata
Warto podkreĞliü, Īe kaĪde üwiczenie przynosi proste, ale konkretne wyniki. Mamy okazjĊ
porównaü uzyskany rezultat z danymi literaturowymi i przedyskutowaü moĪliwe Ĩródáa
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niepewnoĞci pomiarów. Przy okazji poznajemy metodykĊ i metodologiĊ szerokiej gamy
badaĔ astronomicznych.
8.8.5 Projekty edukacyjne
Polecane strony internetowe:
x Galaktyczne Zoo – www.galaxyzoo.org/?lang=pl
x Cosmology@home – www.cosmologyathome.org
x Einstein@home – www.einsteinathome.org
x SETI@home – setiathome.berkeley.edu
x PlanetQuest – planetquest.jpl.nasa.gov
Projekty internetowe najogólniej moĪna podzieliü na polegające na uczestnictwie czynnym
lub biernym.
Uczestnictwo czynne jest oparte na wspólnej pracy i polega na dostarczaniu, porządkowaniu,
klasyfikacji lub wyszukiwaniu okreĞlonych informacji. Do tego rodzaju projektów moĪna
zaliczyü miĊdzy innymi:
x WikipediĊ – encyklopediĊ tworzoną siáami wolontariuszy;
x DMOZ – Open Directory Project – katalog stron www;
x Galaktyczne Zoo – projekt astronomiczny, w którym uczestnicy klasyfikują
i porównują galaktyki na podstawie zdjĊü wykonanych automatycznie 2,5-metrowym
teleskopem Sloan Digital Sky Survey (w najnowszej edycji równieĪ Kosmicznym
Teleskopem Hubble’a). W projekcie wziĊáo juĪ udziaá ponad 250 tysiĊcy osób, z tego
z Polski przeszáo 10 tysiĊcy! I tu moĪemy siĊ pochwaliü polską wersją jĊzykową
http://www.galaxyzoo.org/?lang=pl. Powstaáa ogromna baza danych, a odkryciami
uĪytkowników zajĊáy siĊ teleskopy na Ziemi i w kosmosie. MoĪemy siĊ dowiedzieü
zaskakujących rzeczy o naturze galaktyk. Na przykáad, dawniej astronomowie
zakáadali, Īe galaktyki wyglądające na czerwone to najprawdopodobniej galaktyki
eliptyczne. DziĊki pomocy uĪytkowników Galaktyczne Zoo okazaáo siĊ, Īe mniej
wiĊcej 1/3 czerwonych galaktyk to galaktyki spiralne! Okazaáo siĊ równieĪ, Īe wiĊcej
niĪ sądzono jest niebieskich galaktyk eliptycznych, obejmujących takĪe maáy, lecz
istotny odsetek galaktyk formujących znaczącą liczbĊ nowych gwiazd – czasami aĪ
50-krotnie przewyĪszającą liczbĊ gwiazd w naszej Galaktyce.
Uczestnictwo bierne polega na bezpáatnym udostĊpnianiu mocy obliczeniowej swojego
komputera przyáączonego do internetu. Zwykle projekt taki polega na wykorzystywaniu mocy
obliczeniowej komputerów w celu wykonania na nich Īmudnych i czasocháonnych obliczeĔ
niezbĊdnych do rozwiązania danego problemu. TĊ grupĊ projektów obejmuje wspólne hasáo
BOINC (od: Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, tj. Otwarta Infrastruktura
Przetwarzania
Rozproszonego
Uniwersytetu
Berkeley;
patrz
np.
http://www.boincatpoland.org/wiki/BOINC). Na liĞcie odnajdziemy ponad 100 róĪnych
projektów, w tym kilka z dziedziny astronomii (np. Cosmology@home, Einstein@home,
SETI@home, PlanetQuest).
x Cosmology@home – projekt powstaá na Uniwersytecie Illinois, moĪe siĊ przyczyniü
do lepszego rozumienia natury WszechĞwiata. Jego celem jest poszukiwanie modelu,
który najlepiej opisywaáby WszechĞwiat, oraz znalezienie grupy modeli zgodnych z
dostĊpnymi danymi astronomicznymi i fizyką cząstek elementarnych. UĪytkownicy
obliczą przewidywania milionów teoretycznych modeli opisanych przez róĪne
kombinacje parametrów. Wyniki obliczeĔ zostaną porównane ze wszystkimi
dostĊpnymi danymi. Ponadto, projekt moĪe uáatwiü zaplanowanie przyszáych
obserwacji i eksperymentów oraz analizĊ wynikających z nich danych (np. z satelity
Planck).
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x Einstein@home. Zgodnie z teorią wysuniĊtą przez Alberta Einsteina zmiany w polu
grawitacyjnym powodują zmiany w zakrzywieniu czasoprzestrzeni. NajproĞciej
moĪna wykryü to zjawisko, mierząc w sposób ciągáy odlegáoĞü miĊdzy dwoma
punktami. Fale grawitacyjne, przechodząc w pobliĪu, powodują niewielkie zmiany tej
odlegáoĞci. W tym celu pod Hanowerem w Niemczech zbudowano laboratorium GEO
600, a w stanach Luizjana i Waszyngton w USA – laboratoria LIGO. Do mierzenia
odlegáoĞci wykorzystuje siĊ w nich po dwa bardzo dáugie, prostopadáe tory laserowe
(600 m w GEO 600 i ok. 4 km w LIGO). DziĊki tak znacznej dáugoĞci moĪliwe jest
mierzenie zmian odlegáoĞci rzĊdu jednej milionowej Ğrednicy atomu wodoru. Projekt
Einstein@home ma na celu badanie danych pochodzących ze wszystkich trzech
laboratoriów w celu wykrywania fal grawitacyjnych wytwarzanych przez szybko
obracające siĊ gwiazdy neutronowe, czyli pulsary.
x SETI@home – projekt zrzesza internautów w celu znalezienia obcych cywilizacji.
Zadaniem uczestników projektu jest przetwarzanie danych otrzymanych
z radioteleskopów rozsianych po caáym Ğwiecie w nadziei znalezienia w „kosmicznym
szumie radiowym” uporządkowanych sygnaáów, które mogáyby byü noĞnikiem
informacji przesyáanej przez pozaziemskie cywilizacje. Obecnie projekt SETI – choü
wciąĪ nie moĪe siĊ poszczyciü jakimikolwiek realnymi osiągniĊciami – zrzesza ponad
2 miliony wolontariuszy i jest najwiĊkszym tego rodzaju projektem.
x PlanetQuest – projekt ma na celu poszukiwanie planet pozasáonecznych na podstawie
obserwacji z obserwatoriów optycznych. Nie jest moĪliwe zaobserwowanie tych
planet bezpoĞrednio. Poszukiwanie ma siĊ opieraü na próbach wykrycia cienia
rzucanego przez planetĊ przechodzącą przez tarczĊ swojej gwiazdy, a dokáadniej –
charakterystycznego „mrugania” gwiazdy, wywoáanego tranzytami obiegającej ją
planety. W obecnej fazie projekt dziaáa na podstawie danych misji Kepler i zasáuguje
na nieco bliĪsze omówienie.
Teleskop Kosmiczny Kepler to umieszczony na orbicie w 2009 roku instrument o Ğrednicy
zwierciadáa 95 cm, którego gáównym celem jest okreĞlenie czĊstotliwoĞci wystĊpowania
ukáadów planetarnych w kosmosie i róĪnorodnoĞci ich struktur.
Przenosząc siĊ na stronĊ internetową misji http://www.kepler.arc.nasa.gov/, wkraczamy na
pierwszą liniĊ frontu badaĔ astronomicznych. Niezwykle przyjazny dla uĪytkownika interfejs
zachĊca do samodzielnego penetrowania poszczególnych tematów, na przykáad: Znaczące
odkrycia, Jak Kepler znajduje planety?, Misja, Nauka, Edukacja. W tym ostatnim dziale
znajdziemy wiele pomysáów i inspiracji do pracy z uczniami – naprawdĊ warto przyjrzeü siĊ
dokáadniej tej ofercie (polecamy projekt Planethunters, www.planethunters.org).
Warto omówiü teĪ inną poĪyteczną i niezwykle ksztaácącą zabawĊ, dostĊpną w dziale
Multimedia – Interactives: Kepler Exoplanet Transit Hunt. To tylko symulacja, ale niezwykle
sugestywna i doskonale pod wzglĊdem edukacyjnym podzielona na kolejne kroki procedury
postĊpowania. PoniĪej zamieszczamy instrukcjĊ krok po kroku; jest doĞü dáuga, ale – jako Īe
symulacjĊ obsáugujemy w jĊzyku angielskim – chcielibyĞmy uczyniü ją prostą i zrozumiaáą
dla kaĪdego. MoĪe to byü zarys konspektu lekcji astro-fizyki w liceum: Wyznaczanie
odlegáoĞci „odkrytej” planety od jej macierzystego sáoĔca – symulacja na podstawie wyników
teleskopu kosmicznego Kepler.
Po klikniĊciu otworzy siĊ okno z tekstem powitalnym i zaproszeniem do przeciągniĊcia
myszką pola widzenia „teleskopu” na mrugającą gwiazdkĊ. W powiĊkszeniu wyjaĞnia siĊ
idea tranzytu i stosowanej metody poszukiwaĔ. Po klikniĊciu Next ujrzymy fragment nieba
usiany gwiazdami, przy czym niektóre z nich w charakterystyczny sposób „mrugają” – są
zresztą zaznaczone kóáeczkiem z dodatkową informacją o typie widmowym (nasze SáoĔce ma
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typ G2, gorĊtsze od niego są typy A i F, cháodniejsze – K i M). MoĪemy wybraü dowolną
gwiazdĊ – po klikniĊciu otworzy siĊ ekran z informacjami o niej, a konkretnie tabelka
z zestawieniem typów widmowych oraz odpowiadających im mas, promieni i temperatur
powierzchni (wszystkie gwiazdy naleĪą do ciągu gáównego, stąd to jednoznaczne
przyporządkowanie). Wybrany obiekt wyróĪniono kolorami i teraz naleĪy przeciągnąü
stosowne dane liczbowe do notatnika w dolnej czĊĞci (gdzie te same kolorowe oznaczenia
uáatwiają procedurĊ i uniemoĪliwiają pomyákĊ). Po klikniĊciu Next czas przygotowaü siĊ na
obserwacjĊ. Naszym zadaniem bĊdzie rejestrowanie „mrugniĊü” gwiazdy zielonym
przyciskiem Record blink, po uruchomieniu symulacji przyciskiem Start. OczywiĞcie
bĊdziemy reagowaü z pewnym opóĨnieniem, ale nie to w caáej procedurze jest istotne.
Po zarejestrowaniu kilku „mrugniĊü” (na wyrysowywanej krzywej jasnoĞci, biegnącej prawie
poziomo, pojawią siĊ pionowe kreseczki) naszym zadaniem jest okreĞlenie okresu pojawiania
siĊ owych „mrugniĊü” i ich gáĊbokoĞci (jest ona ustalona automatycznie, zgodnie
z rzeczywistymi obserwacjami – my tylko odczytujemy wartoĞü jako procent spadku
jasnoĞci). ĩeby byáo áatwiej, obie osie (poziomą czasu i pionową jasnoĞci) moĪemy myszką
dosunąü w odpowiednie miejsce przy krzywej blasku. Odczytane wartoĞci zapisujemy
w notatniku na dole (okres w ramce niebieskiej, spadek jasnoĞci – w Īóátej) i klikamy Next.
Teraz powinniĞmy wyznaczyü odlegáoĞci „odkrytej” planety od jej macierzystego sáoĔca. Raz
jeszcze wpisujemy wartoĞü okresu do niebieskiej ramki. JeĞli wiedzeni niecierpliwoĞcią
naciĞniemy Calculate, program zachĊci nas do chwili zastanowienia, przeczytania uwag (to w
gruncie rzeczy przypomnienie III prawa Keplera i zasad posáugiwania siĊ nim) i wykonania
przeliczenia (Convert) dni na czĊĞci roku, tak aby uzyskaü wynik w jednostkach
astronomicznych (j.a.). Tym razem – jeĞli nie zapomnimy podaü masy naszej gwiazdy –
otrzymujemy niezwykle cenną wskazówkĊ, jak w stosunku do naszej Ziemi w Ukáadzie
Sáonecznym (bo to przecieĪ 1 j.a., czyli 1 AU) jest poáoĪona orbita planety. Z reguáy
otrzymujemy uáamek j.a. (jest to czĊĞciowo efekt selekcji, wynikający z krótkiego czasu
stosowania metod odkrywania planet, ale teĪ olbrzymie zaskoczenie, Īe w systemach
pozasáonecznych planety mogą krąĪyü wokóá swej macierzystej gwiazdy po orbitach znacznie
ciaĞniejszych niĪ na przykáad Merkury wokóá SáoĔca) i przepisujemy tĊ wartoĞü do notatnika.
Po klikniĊciu Next uzyskamy odpowiedĨ na bardzo waĪne pytanie: Czy na odkrytej przez nas
planecie panują warunki umoĪliwiające powstanie Īycia (takiego, jakie znamy), tj. czy moĪe
na niej wystĊpowaü woda w stanie ciekáym? Podstawowym tego warunkiem (koniecznym,
choü niewystarczającym) jest znalezienie planety w tak zwanej ekosferze, czyli stosownej
odlegáoĞci od jej macierzystego sáoĔca. Na ilustracji ten zakres moĪliwych odlegáoĞci jest
zaznaczony niebieskim pasem. Musimy jeszcze tylko siĊ upewniü, czy rysunek dotyczy
wáaĞciwej gwiazdy (na początku pojawiają siĊ dane dla SáoĔca, ale wystarczy kliknąü na
obraz gwiazdy lub zmieniü wartoĞci temperatury). Naszym zadaniem jest teraz przesuniĊcie
planety na wáaĞciwą, wyznaczoną wczeĞniej odlegáoĞü (moĪna przesuwaü albo samą planetĊ,
albo suwakiem wybraü wartoĞü liczbową). Po udanym ustawieniu gwiazdy i przesuniĊciu
otrzymamy komunikat You got it! i zostaniemy poproszeni o wpisanie odpowiedzi na
powyĪsze pytanie, przez wpisanie odpowiednio literki Y/N (tak/nie) oraz klikniĊcie Next.
NastĊpnie obliczamy charakterystyczną temperaturĊ planety, zaleĪną przede wszystkim od
temperatury i rozmiarów jej sáoĔca oraz jego odlegáoĞci. Przenosimy stosowne dane,
wciskamy Calculate i przepisujemy wynik do notatnika. Po kolejnym Next obliczymy juĪ (na
podstawie rozmiarów gwiazdy i amplitudy spadku jasnoĞci) promieĔ planety w promieniach
Ziemi. Pozostaáe plansze to juĪ prawdziwa uczta. Na pierwszej otrzymujemy graficzne
porównanie „odkrytej” planety z Ziemią. Na kolejnej – artystyczną wizjĊ jej powierzchni (i co
nawet waĪniejsze – nazwĊ rzeczywistego obiektu, którego odkrycie posáuĪyáo do stworzenia
tego bardzo ciekawego przykáadu). MoĪemy teraz wybraü inną gwiazdĊ i bawiü siĊ, i uczyü
raz jeszcze…
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8.9. ZakoĔczenie
Przedstawiona w niniejszym rozdziale propozycja omówienia zagadnieĔ dydaktyki
astronomii opracowana zostaáa na podstawie wieloletnich doĞwiadczeĔ autora, wyniesionych
zarówno z praktyki nauczania Fizyki i astronomii w szkole ponadgimmazjalnej, jak i licznych
doĞwiadczeĔ dydaktycznych zdobytych w ramach pracy w Zakáadzie Dydaktyki Fizyki UMK.
Na doĞwiadczenie to záoĪyáy siĊ prowadzone dla studentów WFAiIS UMK zajĊcia związane
z przygotowaniem do nauczania fizyki i astronomii, liczne wykáady z pokazami i prezentacje
w czasie festiwalu nauki i sztuki, nocy naukowców, pokazów przygotowywanych przez ZDF
UMK. Naturalnie ten zestaw zagadnieĔ nie wyczerpuje tematu, stanowi jedynie próbĊ
zarysowania wspóáczesnego stanowiska odnoĞnie zagadnieĔ dydaktyki i metodyki
przedmiotu.
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IX. Pracownia Metodyki Eksperymentu Fizycznego91
9.1. WstĊp
Podczas zajĊü laboratoryjnych w Pracowni Metodyki Eksperymentu Fizycznego
studenci wykonują doĞwiadczenia wspomagane komputerowo z fizyki w sposób innowacyjny
i efektywny. Na kaĪdych zajĊciach wykonują jedno üwiczenie z zestawem pomiarowym
Pasco, Logit lub Coachlab, a po jego zakoĔczeniu piszą raport, w którym znajdują siĊ tabele,
wykresy, obliczenia, pytania problemowe oraz treĞci uwzglĊdniające kompetencje spoáeczne.
DuĪą uwagĊ zwraca siĊ przy tym, aby studenci rozumieli rolĊ eksperymentu fizycznego w
metodologii badaĔ naukowych i mieli ĞwiadomoĞü ograniczeĔ technologicznych,
aparaturowych i metodologicznych we wspóáczesnych badaniach. Bardzo waĪna jest równieĪ
znajomoĞü podstawowych praw fizyki klasycznej i kwantowej oraz posiadanie wiedzy o
podstawowych skáadnikach materii i rodzajach podstawowych oddziaáywaĔ miĊdzy nimi. W
trakcie zajĊü wykorzystywane są takĪe metody obliczeniowe fizyki klasycznej i kwantowej.
Studenci nabywają wiedzĊ o aktualnych kierunkach rozwoju dydaktyki fizyki oraz
technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w szczególnoĞci wykorzystywanej na lekcjach
fizyki. Nabywają umiejĊtnoĞci wykonywania pomiarów podstawowych wielkoĞci fizycznych
z zakresu fizyki klasycznej, potrafią opracowaü i przedstawiü wyniki prostych
eksperymentów fizycznych w formie raportów i symulacji komputerowych. Zdobywają takĪe
umiejĊtnoĞci iloĞciowego szacowania wielkoĞci mierzonych oraz mają ĞwiadomoĞü
przybliĪeĔ w opisie rzeczywistoĞci. SpoĞród kompetencji spoáecznych istotną rolĊ odgrywa
ĞwiadomoĞü i zrozumienie spoáecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i
umiejĊtnoĞci oraz związanej z tym odpowiedzialnoĞci, szczególnie w procesie ksztaátowania
máodzieĪy, zwáaszcza na lekcjach fizyki w szkole. DziĊki temu studenci rozumieją potrzebĊ
popularyzacji wiedzy fizycznej oraz dziaáaĔ pozaszkolnych.
Komputerowo sterowane doĞwiadczenia z fizyki mają cztery aspekty [1]:
1. komputerowy, który polega na wybraniu odpowiedniego standardu pomiarowego i
oprogramowania do analizy i prezentacji danych pomiarowych,
2. fizyczny – podczas pomiarów stosuje siĊ róĪnego rodzaju czujniki, np. poáoĪenia, który
wykorzystuje okreĞlony proces fizyczny. W tym przypadku jest to rozchodzenie siĊ fal
ultradĨwiĊkowych,
3. elektroniczny – sygnaá z czujnika, np. napiĊcie z czujnika piezoelektrycznego, jest
odpowiednio wzmacniany i zamieniany na sekwencjĊ bitów przesyáanych do komputera,
4. dydaktyczny – czyli umiejĊtnoĞü wyboru takich eksperymentów, które z komputerem
moĪna wykonaü szybciej i lepiej zaprezentowaü oraz przeanalizowaü wyniki, dziĊki czemu
moĪemy precyzyjniej i efektywniej przekazywaü wiedzĊ z fizyki.
W celu zmierzenia wielkoĞci nieelektrycznych trzeba stosowaü przetworniki, które
przetworzą wielkoĞü mierzoną na napiĊcie elektryczne [2]. W niektórych przypadkach jest to
bardzo proste. Na przykáad mikrofon przetwarza falĊ akustyczną na napiĊcie. Podobnie
fotodioda lub fototranzystor pozwala przetworzyü Ğwiatáo na napiĊcie. Dysponując takimi
przetwornikami wystarczy jedynie dokonaü wzorcowania (kalibracji), to znaczy okreĞliü
przelicznik, który pozwala obliczyü wartoĞü liczbową mierzonej wielkoĞci na podstawie
wartoĞci napiĊcia wskazanego przez zestaw komputerowy.
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Praca z nowoczesnym sprzĊtem pomiarowym powoduje wzrost efektywnoĞci nauczania oraz
motywuje studentów i uczniów do samodzielnej, czĊsto badawczej pracy. Wzbogacenie zajĊü
laboratoryjnych lub lekcji w szkole o nowoczesne Ğrodki dydaktyczne przynosi wiele
korzyĞci. Samodzielna lub grupowa analiza wyników pozwala na pobudzenie aktywnoĞci
wĞród studentów i uczniów do twórczego myĞlenia i poszukiwania wáasnych odpowiedzi,
uczy wspóápracy, dyskusji oraz rozwija umiejĊtnoĞü argumentowania.
PoniĪej przedstawiono kilka instrukcji do zajĊü w Pracowni Metodyki Eksperymentu
Fizycznego.
9.2. Komputerowe badanie ruchu jednostajnego
Kinematyka: zaleĪnoĞü poáoĪenia od czasu, ruch prostoliniowy, rysowanie i analiza
wykresów.
Cel ogólny:
Poznanie zasady pomiaru poáoĪenia poruszającego siĊ ciaáa za pomocą zestawu pomiarowego
Coach i komputera.
Cele operacyjne:

x Nabycie umiejĊtnoĞci stosowania konsoli pomiarowej Coachlab II i ultradĨwiĊkowego
czujnika poáoĪenia do badania ruchu.

x Nabycie umiejĊtnoĞci planowania eksperymentu prezentującego dowolny ruch i ruch
jednostajny.

x Poznanie sposobów prawidáowej analizy danych doĞwiadczalnych oraz interpretacji
fizycznej otrzymanych wyników.
Stosowane przyrządy:
x interfejs pomiarowy Coachlab II lub Coachlab II+,
x program Coach 5,
x ultradĨwiĊkowy czujnik poáoĪenia,
x komputer,
x samochód z silnikiem elektrycznym,
x stolik.
Wprowadzenie
Badając ruch prostoliniowy przyjmujemy taki ukáad odniesienia, który umoĪliwi najprostszy
opis ruchu, np. oĞ x obieramy na prostej, wzdáuĪ której ciaáo siĊ porusza. PoáoĪenie ciaáa,
czyli wspóárzĊdną punktu, w jakim siĊ ono znajduje, wyznaczamy wzglĊdem pewnego punktu
odniesienia, najczĊĞciej początku osi x (punkt zerowy osi). Równanie ruchu jednostajnego
prostoliniowego jest nastĊpujące:
x(t) = xo + vt .
Wykresem zaleĪnoĞci x(t) jest linia prosta, czyli poáoĪenie x jest wprost proporcjonalne do
czasu t. W ruchu jednostajnym wartoĞü prĊdkoĞci ciaáa jest staáa. PoáoĪenie ciaáa w danym
przedziale czasu moĪe byü zaznaczane na wykresie. Wykres jest matematycznym obrazem
ruchu ciaáa. Dlatego teĪ waĪne jest zrozumienie, jak interpretowaü wykres zaleĪnoĞci
poáoĪenia od czasu.
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Pytania wstĊpne
Czy áatwo moĪna uzyskaü ruch jednostajny? Czy osoba poruszająca siĊ w sali moĪe poruszaü
siĊ ruchem jednostajnym? Czy samochód zabawka z silnikiem elektrycznym moĪe poruszaü
siĊ ruchem jednostajnym prostoliniowym na stole? Jak bĊdzie zmieniaá siĊ wykres zaleĪnoĞci
poáoĪenia od czasu, jeĞli bĊdziesz oddalaá siĊ od czujnika poáoĪenia, a jak, gdy bĊdziesz siĊ do
niego zbliĪaá?
BezpieczeĔstwo
PostĊpuj zgodnie z instrukcjami doáączonymi do sprzĊtu i zasadami BHP.
Pomiary
Do wejĞcia Sonic konsoli pomiarowej Coachlab II podáącz ultradĨwiĊkowy czujnik poáoĪenia
(wejĞcie znajduje siĊ z tyáu konsoli, rys. 1). Czujnik poáoĪenia CMA (Centre for
Microcomputer Applications), podobnie jak nietoperz, wysyáa krótkie impulsy
ultradĨwiĊkowe i rejestruje te, które zostaáy odbite od przeszkody (np. samochodu). DziĊki
obliczeniu przez program Coach 5 czasu, który upáywa od momentu wysáania impulsu
ultradĨwiĊkowego do momentu zarejestrowania jego powrotu, moĪliwe jest okreĞlenie
odlegáoĞci od przeszkody, czyli okreĞlenie poáoĪenia mierzonego obiektu. WartoĞci poáoĪenia
w okreĞlonych chwilach sáuĪą do obliczenia prĊdkoĞci lub przyspieszenia poruszającego siĊ
obiektu przez program Coach 5.

Rys. 1. Sposób podáączenia ultradĨwiĊkowego czujnika poáoĪenia
do konsoli pomiarowej Coachlab II (foto A. Karbowski).
W programie Coach 5 wybierz projekt Pomiary w fizyce, a nastĊpnie wczytaj projekt pt.
Pomiar poáoĪenia i prĊdkoĞci. Klikając prawym klawiszem myszki na ikonie czujnika ruchu
wybierz opcjĊ Prezentuj wykres, która pozwoli wyĞwietliü okno wykresu w programie
Coach 5.
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Rys. 2. Widok konsoli pomiarowej Coachlab II z ikoną czujnika ruchu w programie Coach 5.
1. Badanie dowolnego ruchu
NaciĞnij zielony przycisk
Start na ekranie i rozpocznij pomiar poáoĪenia w funkcji czasu.
Oddalaj siĊ od czujnika poáoĪenia, zatrzymaj siĊ na chwilĊ i zacznij zbliĪaü siĊ do czujnika
poáoĪenia. RównoczeĞnie obserwuj wykres poáoĪenia w funkcji czasu x(t) rysowany na
ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Zwróü uwagĊ, Īe program Coach 5 rysuje
kilkadziesiąt punktów pomiarowych w ciągu 1 sekundy.
Przykáadowy wykres poáoĪenia od czasu dla powyĪszego przypadku zostaá przedstawiony
poniĪej:

Rys. 3. Wykres poáoĪenia ciaáa w funkcji czasu dla dowolnego ruchu.
2. Badanie ruchu jednostajnego
SprawdĨ czy samochód na baterie porusza siĊ po stole ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Wykonaj odpowiednie pomiary i przeprowadĨ analizĊ tego ruchu. Podobny pomiar
przeprowadĨ dla wózka poruszającego siĊ na poziomej szynie aluminiowej. UltradĨwiĊkowy
czujnik ruchu umieĞü na początku szyny.
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Rys. 4. Samochód na baterie (po lewej stronie) porusza siĊ na poziomym stoliku, a wózek na
poziomej szynie aluminiowej (foto A. Karbowski).
Przykáadowe wyniki dla tego doĞwiadczenia przedstawione są poniĪej:

Rys. 4. Wykres poáoĪenia wózka w funkcji czasu dla badanego ruchu.
WartoĞci poáoĪenia wózka rosną proporcjonalnie w czasie i ukáadają siĊ na linii prostej
nachylonej pod pewnym kątem do poziomu. Na tej podstawie moĪemy sformuáowaü wniosek,
Īe wózek poruszaá siĊ ruchem jednostajnym. Aby upewniü siĊ o tym jeszcze lepiej, uzyskaj
wykres prĊdkoĞci w funkcji czasu dla omawianego ruchu korzystając z opcji (po wciĞniĊciu
prawego klawisza myszki) Process i Derivative.

Wykres prĊdkoĞci wózka w funkcji czasu, który poruszaá siĊ na poziomej szynie.
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Lepsze wygáadzenie wykresów moĪna uzyskaü stosując opcjĊ Filter Graph dostĊpną po
wciĞniĊciu prawego klawisza myszki i wybraniu pozycji Process.
Analiza wyników i obliczenia
1. Odczytaj z uzyskanego wykresu, dla dowolnego ruchu (zadanie 1), z jaką najwiĊkszą
prĊdkoĞcią chwilową oddalaáeĞ siĊ od czujnika poáoĪenia, a z jaką zbliĪaáeĞ siĊ do niego.
2. Oblicz prĊdkoĞü Ğrednią podczas oddalania siĊ i prĊdkoĞü Ğrednią podczas zbliĪania siĊ do
czujnika ruchu. Odpowiedz na pytanie, czy áatwo moĪemy uzyskaü ruch jednostajny, gdy
chodzimy po klasie?
3. Oblicz z jaką prĊdkoĞcią poruszaá siĊ samochód w zadaniu 2. Czy byá to ruch jednostajny
prostoliniowy?
4. Odczytaj z wykresu ile czasu trwaá badany ruch samochodu oraz jakie byáo poáoĪenie
początkowe i koĔcowe samochodu?
5. Oblicz prĊdkoĞü Ğrednią samochodu na caáej trasie.
6. Podobną analizĊ wyników przeprowadĨ dla wózka poruszającego siĊ po poziomej szynie.
Dyskusja wyników i wnioski
1. W przypadku dowolnego ruchu moĪemy wyznaczyü prĊdkoĞü chwilową, z którą
poruszamy siĊ w sali oraz moĪemy stwierdziü jaki rodzaj ruch obserwujemy w danym
przedziale czasu.
2. Badając ruch jednostajny moĪemy okreĞliü z jaką prĊdkoĞcią porusza siĊ ciaáo oraz
stwierdziü, czy jest to rzeczywiĞcie taki rodzaj ruchu.
3. Gdy chodzimy w sali uzyskanie ruchu jednostajnego przez dáuĪszy czas jest bardzo
trudne.
4. ZnajdĨ w literaturze przykáady wykorzystania pomiarów parametrów ruchu w nauce i
technice.
Literatura:
[1] Karwasz G., Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym, PostĊpy Fizyki, tom 60,
zeszyt 6, 2009.
[2] Szydáowski H., Pomiary wspomagane komputerowo, PostĊpy Fizyki, tom 60, zeszyt 6,
2009.
[3] Szydáowski H., Pomiary fizyczne za pomocą komputera, Wyd. UAM, PoznaĔ 1999.
[4] Karwasz G, WiĊcek M, Fizyka wspóáczesna. ToruĔski porĊcznik do fizyki, Materiaáy
dydaktyczne Zakáadu Dydaktyki Fizyki UMK, ToruĔ, 2011
[5] Karwasz G, Sadowska M, Rochowicz K, ToruĔski porĊcznik do fizyki. Mechanika.
Gimnazjum I klasa, Wyd. Naukowe UMK, ToruĔ, 2010
[6] T. DryĔski, ûwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, 1980.
[7] H. Szydáowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa, 1989.
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9.3. Komputerowe badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego
Cel ogólny:
Poznanie zasad rejestracji i analizy parametrów ruchu za pomocą komputerowego zestawu
pomiarowego Coach.
Cele operacyjne:

x Nabycie umiejĊtnoĞci stosowania konsoli pomiarowej Coachlab II i ultradĨwiĊkowego
czujnika poáoĪenia do badania ruchu.
x Nabycie umiejĊtnoĞci planowania eksperymentu prezentującego ruch jednostajny
przyspieszony.
x Poznanie sposobów prawidáowej analizy danych doĞwiadczalnych oraz interpretacji
fizycznej otrzymanych wyników.
Stosowane przyrządy:
x komputer,
x interfejs pomiarowy Coachlab II lub Coachlab II+,
x program Coach 5,
x ultradĨwiĊkowy miernik poáoĪenia,
x wózek,
x stolik,
x aluminiowa szyna.
Wprowadzenie
Badając ruch prostoliniowy przyjmujemy taki ukáad odniesienia, który umoĪliwi najprostszy
opis ruchu, np. oĞ OX obieramy na prostej, wzdáuĪ której ciaáo siĊ porusza. Równanie ruchu
dla ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego jest nastĊpujące:
x(t) = xo + voxt +

1
2

at2 .

Wykresem zaleĪnoĞci x(t) jest parabola, czyli poáoĪenie x jest wprost proporcjonalne do
kwadratu czasu t. W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie a jest staáe. Równanie
opisujące prĊdkoĞü ciaáa jest nastĊpujące:
v(t) = vox + at ,
natomiast równanie opisujące poáoĪenie ciaáa w funkcji czasu, gdy xo = 0 m i vo = 0 m/s
przyjmuje nastĊpującą postaü:
x(t) =

1
2

at2 .

Galileusz badając ruch metalowych kul na równi pochyáej odkryá, Īe odcinki drogi
pokonywane w kolejnych równych odstĊpach czasu mają siĊ do siebie jak kolejne liczby
nieparzyste, czyli 1, 3, 5, 7, 9 itd. Jest to matematyczna konsekwencja powyĪszego wzoru, o
ile kolejne odcinki czasu ponumerujemy jako n i n+1: (n+1)2 – n2 = (2n +1), czyli liczby
nieparzyste.
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Pytania wstĊpne
Czy zjeĪdĪający wózek na równi pochyáej porusza siĊ ruchem jednostajnie przyspieszonym?
JeĞli tak, to czy przyspieszenie wózka zaleĪy od jego masy? Czy przyspieszenie wózka zaleĪy
od kąta nachylenia równi (aluminiowej szyny)? Czy spadający zeszyt porusza siĊ ze staáym
przyspieszeniem?
BezpieczeĔstwo
PostĊpuj zgodnie z instrukcjami doáączonymi do sprzĊtu i zasadami BHP.
Pomiary
Do konsoli pomiarowej Coachlab II podáącz ultradĨwiĊkowy czujnik poáoĪenia (wejĞcie
Sonic znajuduje siĊ z tyáu konsoli). W programie Coach 5 wybierz projekt Pomiary fizyczne, a
nastĊpnie wczytaj projekt pt. Pomiar poáoĪenia i prĊdkoĞci.

Rys. 1. Sposób podáączenia ultradĨwiĊkowego czujnika poáoĪenia
do konsoli pomiarowej Coachlab II (foto A. Karbowski).
Klikając prawym klawiszem myszki na ikonie czujnika ruchu
wykres i wyĞwietl okno wykresu na ekranie komputera.

wybierz opcjĊ Prezentuj

1. Badanie ruchu wózka na równi pochyáej
Na górze równi pochyáej (pochyáy stolik lub pochyáa aluminiowa szyna) umieĞü czujnik
poáoĪenia i w odlegáoĞci kilku lub kilkunastu centymetrów od niego wózek. Na wózku umieĞü
pudeáko dobrze odbijające fale ultradĨwiĊkowe.
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Rys. 2. Wózek z pudeákiem odbijającym fale ultradĨwiĊkowe na równi pochyáej. Uczennica wykonuje
doĞwiadczenie podczas zajĊü kóáka fizycznego w Gimnazjum nr 1 w CheámĪy, które
przeprowadziá autor (foto A. Karbowski).

NaciĞnij zielony przycisk
Start i rozpocznij pomiar poáoĪenia w funkcji czasu.
RównoczeĞnie obserwuj wykres x(t) rysowany na ekranie komputera w czasie rzeczywistym.
Wykonaj kilka pomiarów dla przypadku, gdy wózek zjeĪdĪa w dóá równi. Uzyskaj wykres
prĊdkoĞci w funkcji czasu dla omawianego ruchu korzystając z opcji (po wciĞniĊciu prawego
klawisza myszki) Process i Derivative. Lepsze wygáadzenie wykresów moĪna uzyskaü
stosując opcjĊ Filter Graph dostĊpną po wciĞniĊciu prawego klawisza myszki i wybraniu
pozycji Process.

Wykres poáoĪenia x w funkcji czasu dla wózka zjeĪdĪającego po równi pochyáej w dóá.

Wykres prĊdkoĞci wózka w funkcji czasu dla zjeĪdĪającego wózka.
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Analizując wykresy poáoĪenia, prĊdkoĞci i przyspieszenia w funkcji czasu upewnij siĊ, czy
rzeczywiĞcie jest to ruch jednostajnie przyspieszony.
2. Badanie ruchu spadającego ciaáa
UmieĞü czujnik poáoĪenia na stole. Zbadaj rzut pionowy zeszytu lub notatnika formatu A4
spadającego z góry z wysokoĞci ok. 1 m nad stoáem. Ustaw czas pomiaru na 3 s, a
czĊstotliwoĞü pomiaru Frequency na 25 na sekundĊ.
Uzyskaj wykres prĊdkoĞci w funkcji czasu dla omawianego ruchu korzystając z opcji (po
wciĞniĊciu prawego klawisza myszki) Process i Derivative. Lepsze wygáadzenie wykresów
uzyskaj stosując opcjĊ Filter Graph dostĊpną po wciĞniĊciu prawego klawisza myszki i
wybraniu pozycji Process.

Wykres poáoĪenia w funkcji czasu dla spadającego zeszytu.
ZauwaĪ, Īe czas spadania zeszytu jest bardzo krótki i wynosi tylko ok. 0,3 s. Zastanów siĊ czy
za pomocą rĊcznego stopera mógábyĞ dokáadnie zmierzyü czas spadania zeszytu?

Na rysunku przedstawiono wykres prĊdkoĞci w funkcji czasu dla spadającego zeszytu.
Maksymalna prĊdkoĞü, którą uzyskaá spadający zeszyt wynosiáa 2,3 m/s. Czy na podstawie
danych znajdujących siĊ na powyĪszym wykresie moĪna obliczyü przyspieszenie, z którym
spadaá zeszyt?
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Wykres przyspieszenia w funkcji czasu dla spadającego zeszytu.
Obliczenia
1. W przypadku zadania 1 odczytaj z wykresów najwiĊkszą wartoĞü prĊdkoĞci chwilowej
wózka, oblicz wartoĞü Ğrednią prĊdkoĞci wózka. Z wykresu przyspieszenia w funkcji czasu
odczytaj wartoĞü przyspieszenia wózka oraz odpowiedz jakim rodzajem ruchu porusza siĊ
wózek na równi pochyáej. Czy przyspieszenie zjeĪdĪającego w dóá wózka zaleĪy od jego
masy i kąta nachylenia równi? Wykonaj kilka doĞwiadczeĔ i sprawdĨ to.
2. Badając ruch spadającego ciaáa w zadaniu 2 okreĞl jak zmienia siĊ prĊdkoĞü ciaáa.
Odczytaj maksymalną wartoĞü prĊdkoĞci ciaáa i oblicz prĊdkoĞü Ğrednią ciaáa. Na
podstawie wykresu przyspieszenia w funkcji czasu sprawdĨ czy ciaáo rzeczywiĞcie porusza
siĊ ruchem jednostajnie przyspieszonym. Odczytaj wartoĞü przyspieszenia ciaáa.
Odpowiedz na pytanie jakie siáy dziaáają na spadające ciaáo?
3. Oblicz z jakim przyspieszeniem zeszyt spadaá pionowo w dóá. Dlaczego jest ono inne niĪ
przyspieszenie ziemskie?
Dyskusja wyników i wnioski
1. W przypadku zadania 1 odczytaj dane z wykresów i uzasadnij jakim rodzajem ruchu
porusza siĊ wózek na równi pochyáej. Jakie siáy dziaáają na wózek?
2. Badając ruch spadającego ciaáa w zadaniu 2 okreĞl jak zmienia siĊ prĊdkoĞü ciaáa. Wykres
prĊdkoĞci w funkcji czasu jest linią prostą nachyloną pod pewnym kątem do osi czasu. Na
podstawie wykresu przyspieszenia w funkcji czasu moĪna odczytaü z jakim przyspieszeniem spada ciaáo. Nie jest to wartoĞü przyspieszenia ziemskiego g, poniewaĪ na ciaáo
dziaáa oprócz siáy grawitacji siáa oporu powietrza.
3. ZnajdĨ w literaturze przykáady wykorzystania pomiarów parametrów ruchu w nauce i
technice.
Literatura:
[1] Karwasz G., Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym, PostĊpy Fizyki, tom 60,
zeszyt 6, 2009.
[2] Szydáowski H., Pomiary wspomagane komputerowo, PostĊpy Fizyki, tom 60, zeszyt 6,
2009.
[3] Szydáowski H., Pomiary fizyczne za pomocą komputera, Wyd. UAM, PoznaĔ 1999.
[4] Karwasz G, Sadowska M, Rochowicz K, ToruĔski porĊcznik do fizyki. Mechanika.
Gimnazjum I klasa, Wyd. Naukowe UMK, ToruĔ, 2010
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9.4. Komputerowe badanie ruchu jednostajnie opóĨnionego
Cel ogólny:
Poznanie zasad rejestracji i analizy parametrów ruchu za pomocą komputerowego zestawu
pomiarowego firmy Pasco.
Cele operacyjne:
1. Nabycie umiejĊtnoĞci planowania i przeprowadzenia eksperymentu prezentującego ruch
jednostajnie opóĨniony.
2. Poznanie metod rejestracji ruchu jednostajnie opóĨnionego w odpowiednim ukáadzie
odniesienia.
3. Poznanie sposobów prawidáowej analizy uzyskanych danych doĞwiadczalnych i
interpretacji fizycznej otrzymanych wyników.
Stosowane przyrządy:
x komputer,
x konsola pomiarowa ScienceWorkshop 750 firmy Pasco,
x program DataStudio,
x ultradĨwiĊkowy miernik poáoĪenia,
x wózek,
x stolik,
x aluminiowa szyna.
Wprowadzenie
Badając ruch prostoliniowy przyjmujemy taki ukáad odniesienia, który umoĪliwi najprostszy
opis ruchu, np. oĞ OX obieramy na prostej, wzdáuĪ której ciaáo siĊ porusza. Równanie ruchu
dla ruchu prostoliniowego jednostajnie opóĨnionego jest nastĊpujące:
x(t) = xo + voxt -

1
2

at2 .

Wykresem zaleĪnoĞci x(t) jest parabola, czyli poáoĪenie x jest wprost proporcjonalne do
kwadratu czasu t. W ruchu jednostajnie opóĨnionym dziaáa staáa siáa, która nadaje ciaáu staáe
ujemne przyspieszenie a (opóĨnienie). Równanie opisujące prĊdkoĞü ciaáa jest nastĊpujące:
v(t) = vox - at ,
natomiast równanie opisujące poáoĪenie ciaáa w funkcji czasu, gdy xo = 0 i vo = 0 przyjmuje
nastĊpującą postaü:
x(t) =

1
2

at2 .

Pytania wstĊpne
Czy wózek wjeĪdĪający na równi pochyáej z doáu do góry porusza siĊ ruchem jednostajnie
opóĨnionym? JeĞli tak, to czy przyspieszenie wózka zaleĪy od jego masy? Czy zeszyt
poruszający siĊ w powietrzu, z doáu do góry, porusza siĊ ze staáym przyspieszeniem?
BezpieczeĔstwo
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PostĊpuj zgodnie z instrukcjami doáączonymi do sprzĊtu i zasadami BHP.
Pomiary
Do wejĞcia cyfrowego nr 1 i 2 konsoli pomiarowej firmy Pasco np. ScienceWorkshop 750
podáącz ultradĨwiĊkowy czujnik poáoĪenia. W programie DataStudio w oknie Displays kliknij
na Graph i wybierz Position, Velocity i Acceleration. W ten sposób wyĞwietlone zostaną trzy
okienka prezentujące wykresy x(t), v(t) i a(t).

Rys. 1. Sposób podáączenia ultradĨwiĊkowego czujnika poáoĪenia
do konsoli pomiarowej ScienceWorkshop 750.

Rys. 2. Widok konsoli pomiarowej ScienceWorkShop 750 i podáączonego do niej
ultradĨwiĊkowego czujnika poáoĪenia w programie DataStudio.
1. Badanie ruchu wózka na równi pochyáej
Na dole równi pochyáej (pochyáy stolik lub pochyáa aluminiowa szyna) umieĞü czujnik
poáoĪenia i w odlegáoĞci kilku lub kilkunastu centymetrów od niego wózek. NaciĞnij przycisk

117

Start w programie DataStudio. NastĊpnie nadaj prĊdkoĞü początkową wózkowi pchając go
przez chwilĊ i puszczając ku górze równi.
Przykáadowe wyniki pomiarów zostaáy przedstawione na wykresie poniĪej (rys. 2).

Rys. 3. Przykáadowe wyniki pomiarów dla wózka wjeĪdĪającego ruchem jednostajnie
opóĨnionym w górĊ równi prezentowane w programie DataStudio.
PowyĪej na rys. 3 przedstawiono wykres poáoĪenia w funkcji czasu. WartoĞci poáoĪenia
tworzą krzywą na wykresie i rosną coraz wolniej w czasie. Na dolnym wykresie
przedstawiono wykres prĊdkoĞci w funkcji czasu. Wózek w chwili początkowej posiadaá
maksymalną prĊdkoĞü początkową 1,8 m/s, a na górze równi prĊdkoĞü wózka byáa równa 0 –
wózek zatrzymaá siĊ.
2. Badania rzutu pionowego do góry
Zbadaj rzut pionowy zeszytu lub notatnika formatu A4 podrzucając go do góry nad
miernikiem poáoĪenia. Ustaw czas pomiaru na 5 s, a czĊstotliwoĞü pomiaru Frequency na 25
na sekundĊ.
Analizując wykresy prĊdkoĞci i przyspieszenia sprawdĨ czy zeszyt porusza siĊ ku górze
ruchem jednostajnym opóĨnionym, a spada ku doáowi ruchem jednostajnie przyspieszonym.
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Rys. 4. Wykres poáoĪenia ciaáa w funkcji czasu dla rzutu pionowego zeszytu do góry.
Przykáadowe wyniki dla omawianego doĞwiadczenia przedstawiono powyĪej.
Obliczenia
1. Oblicz z jakim opóĨnieniem poruszaá siĊ wózek poruszając siĊ ku górze równi. Skorzystaj z
'v
definicji przyspieszenia a
. Odczytaj odpowiednie wartoĞci z wykresu v(t).
't
2. Zmieniając kąt nachylenia równi powtórz pomiary i zbadaj, w jaki sposób przyspieszenie
wózka zaleĪy od kąta nachylenia równi.
3. Dla rzutu pionowego do góry np. zeszytu uzyskano wykresy x(t), v(t) i a(t), które nie są
idealnie regularne. Ich nieregularnoĞü wynika z tego, Īe na ciaáo dziaáa zmienna w czasie
siáa oporu powietrza oraz z wystĊpowania niepewnoĞci pomiarowych podczas pomiaru
poáoĪenia ciaáa.
Dyskusja wyników i wnioski
1. W przypadku zadania 1 odczytaj dane z wykresów i uzasadnij jakim rodzajem ruchu
poruszaá siĊ wózek na równi pochyáej, gdy wjeĪdĪaá "pod górĊ". Jakie siáy dziaáaáy na
wózek?
2. Badając ruch ciaáa poruszającego siĊ do góry (zadanie 2) okreĞl jak zmienia siĊ prĊdkoĞü
ciaáa. Wykres prĊdkoĞci w funkcji czasu jest linią prostą nachyloną pod pewnym kątem do
osi czasu. Na podstawie wykresu przyspieszenia w funkcji czasu moĪna odczytaü z jakim
przyspieszeniem ciaáo poruszaáo siĊ. Nie jest to wartoĞü przyspieszenia ziemskiego g,
poniewaĪ na ciaáo dziaáa, oprócz siáy ciĊĪkoĞci, siáa oporu powietrza.
3. ZnajdĨ w literaturze przykáady wykorzystania pomiarów parametrów ruchu w nauce i
technice.
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9.5. Komputerowe badanie zjawiska dudnieĔ
Cel ogólny:

Poznanie podstawowych zasad wytwarzania, rejestracji i analizy dĨwiĊku za pomocą
komputera i zestawu pomiarowego Coach.
Cele operacyjne:

1. Przypomnienie podstawowych wielkoĞci opisujących fale dĨwiĊkowe takich, jak:
natĊĪenie, wysokoĞü i barwa dĨwiĊku.
2. Poznanie fizycznych podstaw dotyczących zjawiska dudnieĔ i ich opisu.
3. Nabycie umiejĊtnoĞci wykorzystania moĪliwoĞci programu COACH 5 do badania
zjawiska dudnieĔ.
Stosowane przyrządy:
x komputer,
x interfejs pomiarowy Coachlab II lub Coachlab II+,
x program Coach 5,
x czujnik dĨwiĊku,
x 2 kamertony,
x metalowy przedmiot obciąĪający wideáki stroikowe,
x máoteczek.
Badane zjawisko

Dudnienia powstają wówczas, gdy nakáadają siĊ na siebie dwie fale o czĊstoĞciach niewiele
róĪniących siĊ od siebie, przy czym efekt jest najwyraĨniejszy, gdy ich moc jest w
przybliĪeniu równa. Aby wytworzyü takie dudnienia wykorzystujemy dwa kamertony,
ustawione naprzeciwko siebie, z których jeden przestrajamy doczepiając dodatkową masĊ, po
czym pobudzamy je do drgaĔ. Wytworzona w ten sposób fala akustyczna, bĊdąca záoĪeniem
dwóch fal o róĪnych czĊstoĞciach, ma charakter fali modulowanej (za dudnienia
odpowiedzialna jest wáaĞnie ta modulacja). CzĊstoĞü noĞną fali oraz czĊstoĞü modulacji
moĪemy powiązaü z czĊstoĞciami Ĩródáowymi (tzn. z czĊstoĞciami obu kamertonów)
korzystając z odpowiednich wzorów trygonometrycznych. Dokonujemy zatem superpozycji
(naáoĪenia) dwu fal o róĪnych lecz niewiele róĪniących siĊ czĊstoĞciach; fale te opisują
funkcje \1 i \2 :
\1 = A cos(Z1 t + M 1)
\2 = A cos(Z2 t + M 2)
(1)
Z1 | Z2 .
Po záoĪeniu otrzymamy:
\ = \1 + \2 = A [cos(Z1 t + M 1) + cos(Z2 t + M 2)] .

(2)

Po zastosowaniu wzoru na sumĊ cosinusów wzór (2) moĪemy zapisaü nastĊpująco:
\ = [2A cos(

lub
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Z 1t + M 1 - Z 2 t - M 2
Z t + M1 + Z 2 t + M 2
)]  cos( 1
)
2
2

(3)

\ = [2A cos(

Z1 - Z 2
Z + Z2
 t + M ' )]  cos( 1
 t + M' ' ) .
2
2

(4)

Wzór (4) interpretujemy nastĊpująco: czynnik ujĊty w nawias kwadratowy odpowiada za
zmieniającą siĊ amplitudĊ drgaĔ, czyli modulacjĊ. Jest on wolnozmienny, poniewaĪ
(Z1-Z2 o 0). Drugi czynnik zaĞ odpowiedzialny jest za falĊ noĞną. PowyĪszy wzór moĪemy
zatem zapisaü nastĊpująco:
(5)
\ = [2A cos(Zmod t + M’)]  cos(ZnoĞ t + M’’)
gdzie:

Zmod =

Z1 - Z2
2

i

ZnoĞ =

Z1 + Z2
.
2

(6)

Dzieląc wzory (6) stronami przez 2S otrzymamy:

f mod =
gdzie f oznacza czĊstotliwoĞü.

f1 - f 2
2

i

f noĞ =

f1 + f 2
.
2

(7)

BezpieczeĔstwo

PostĊpuj zgodnie z instrukcjami doáączonymi do sprzĊtu i zasadami BHP.
Pomiary

Wyznaczenie czĊstotliwoĞci modulacji (fmod) i czĊstotliwoĞci fali noĞnej (fnoĞ).
1. Do konsoli pomiarowej Coachlab II podáącz czujnik dĨwiĊku np. do wejĞcia
pomiarowego nr 1.

Rys.1. Sposób podáączenia czujnika dĨwiĊku do konsoli pomiarowej Coachlab II.
2. W programie Coach 5 do wejĞcia pomiarowego nr 1 konsoli pomiarowej przesuĔ i upuĞü
ikonĊ czujnika pomiarowego.
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Rys.2. Widok konsoli pomiarowej w programie Coach 5.

3. W jednym z okien umieĞü wykres ciĞnienia (od -45 Pa do 45 Pa) w funkcji czasu.
Parametry pomiarowe dla czasu wybierz nastĊpująco: czas pomiaru – 5 s, iloĞü pomiarów
w ciągu 1 sekundy – 1000.
4. Ustaw dwa kamertony otworami naprzeciwko siebie w odlegáoĞci ok. 5 cm. UmieĞü
dodatkowy metalowy element na wideákach jednego z kamertonów, aby czĊstotliwoĞü
wytwarzanej fali byáa nieco niĪsza od czĊstotliwoĞci fali wytwarzanej przez drugi
kamerton.
5. Uderz mocno máoteczkiem wideáki obydwu kamertonów i przystaw mikrofon jak
najbliĪej ich otworów (miĊdzy dwa kamertony). Zarejestruj wytworzoną falĊ akustyczną i
przeanalizuj oscylogram w powiĊkszeniu.

Rys. 3. Dudnienia zarejestrowane za pomocą zestawu pomiarowego i programu Coach 5.
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Obliczenia

Na podstawie znajomoĞci czĊstotliwoĞci modulacji i czĊstotliwoĞci fali noĞnej oblicz
czĊstotliwoĞci fal wspóátworzących dudnienia f1 i f2.
1. Wyznacz czĊstotliwoĞü modulacji fmod
Posáugując siĊ programem Coach 5 odczytaj okres modulacji, korzystając ze wskazówki
zawartej na poniĪszym rysunku. Odczytaj czas na osi poziomej w przedziale zaznaczonym
przez ramkĊ.

Rys. 4. Okres modulacji zaznaczony za pomocą ramki.
2. Wyznacz czĊstotliwoĞü fali noĞnej fnoĞ
W tym celu uĪyj transformacji Fouriera korzystając z nastĊpujących opcji (po wciĞniĊciu
prawego klawisza myszy): Analyse, Signal analisis, Fourier transform.

Rys. 5. Widmo czĊstotliwoĞci badanej fali akustycznej.
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8. Przeksztaáü wzór (7) i oblicz czĊstotliwoĞü f1 i f2 .
Dyskusja wyników i wnioski
1. CzĊstotliwoĞü drgaĔ wideáek kamertonu z dodatkową masą zaleĪy od miejsca jej
przymocowania.
2. Im wyĪej przymocowana jest dodatkowa masa do wideáek kamertonu, tym niĪsza jest
czĊstotliwoĞü wytwarzanych drgaĔ.
3. CzĊstotliwoĞü modulacji i czĊstotliwoĞü fali noĞnej zaleĪą od róĪnicy czĊstotliwoĞci
kamertonów, czyli od miejsca przyczepienia dodatkowej masy do jednych z wideáek.
4. CzĊstotliwoĞü drgaĔ kamertonu zaleĪy równieĪ od temperatury wideáek.
5. Zastanów siĊ, gdzie zjawisko dudnieĔ wystĊpuje w twoim otoczeniu.
6. ZnajdĨ w literaturze przykáady wykorzystania zjawiska dudnieĔ w nauce i technice.
Literatura:
[1] Karwasz G., Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym, PostĊpy Fizyki, tom 60,
zeszyt 6, 2009.
[2] Szydáowski H., Pomiary wspomagane komputerowo, PostĊpy Fizyki, tom 60, zeszyt 6,
2009.
[3] Szydáowski H., Pomiary fizyczne za pomocą komputera, Wyd. UAM, PoznaĔ 1999.
[4] Karwasz G, WiĊcek M, Fizyka wspóáczesna. ToruĔski porĊcznik do fizyki, Materiaáy
dydaktyczne Zakáadu Dydaktyki Fizyki UMK, ToruĔ, 2011
[5] Karwasz G, Sadowska M, Rochowicz K, ToruĔski porĊcznik do fizyki. Mechanika.
Gimnazjum I klasa, Wyd. Naukowe UMK, ToruĔ, 2010
[6] H. Szydáowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa, 1989.
9.6. Badanie zjawisk cieplnych wspomagane komputerowo
Cel ogólny:

Poznanie podstawowych zasad pomiaru temperatury za pomocą komputera i rejestratora
danych LOGIT z czujnikami.
Cele operacyjne:

1. Przypomnienie podstawowych wielkoĞci wystĊpujących w termodynamice takich, jak:
temperatura, ciepáo, ciepáo wáaĞciwe.
2. Poznanie zjawisk cieplnych wystĊpujących podczas spoczynku i wykonywania üwiczeĔ
fizycznych.
3. Poznanie mechanizmu przekazywania ciepáa poprzez promieniowanie.
Stosowane przyrządy:

x
x
x
x
x

124

komputer,
rejestrator danych LOGIT,
program Insight,
2 czujniki temperatury,
kubki.

BezpieczeĔstwo
PostĊpuj zgodnie z instrukcjami doáączonymi do sprzĊtu i zasadami BHP.
Pomiary

1. Sprawdzenie, czy jest róĪnica w temperaturze ludzkiego ciaáa w czasie spoczynku i
podczas wykonywania üwiczeĔ fizycznych.
Do pomiaru uĪyj rejestratora danych LOGIT z czujnikiem temperatury. Czujnik temperatury
trzymaj w zaciĞniĊtej dáoni i wáącz pomiar temperatury naciskając przycisk Start. Poczekaj do
momentu, kiedy temperatura przestanie rosnąü, nastĊpnie wykonaj np. 10 przysiadów.
Porównaj otrzymane wyniki uzyskane podczas spoczynku i w czasie wykonywania üwiczeĔ
fizycznych (rys. 1).

Rys. 1. Zmierzona temperatura ciaáa czáowieka podczas spoczynku i wykonywania üwiczeĔ
fizycznych.
Na powyĪszym wykresie moĪna zauwaĪyü, Īe w czasie wykonywania üwiczeĔ temperatura
ciaáa czáowieka wzrosáa. Energia, jaką zuĪyáy miĊĞnie zamieniáa siĊ na wykonaną pracĊ
(üwiczenia fizyczne) oraz wydzieliáa siĊ w postaci ciepáa i zaobserwowano wzrost
temperatury ciaáa. JednoczeĞnie moĪemy zaobserwowaü zjawisko pocenia siĊ, które ma za
zadanie odprowadziü nadmiar ciepáa z organizmu. Temperatura ciaáa obniĪa siĊ na skutek
parowania wody z powierzchni skóry. Cząsteczki wody, aby oderwaü siĊ od skóry i innych
cząsteczek wody (przejĞü ze stanu ciekáego do stanu gazowego) muszą mieü pewną energiĊ i
po wyparowaniu obniĪają Ğrednią energiĊ kinetyczną cząsteczek skóry i wody pozostaáej na
skórze. W ten sposób ciaáo czáowieka ocháadza siĊ.
2. Jak zmienia siĊ temperatura ciaáa, gdy powierzchniĊ skóry spryskamy dezodorantem?
Trzymaj w zaciĞniĊtej dáoni czujnik temperatury, wáącz pomiar naciskając przycisk Start i po
ustaleniu siĊ temperatury (trwa to ok. 20 s) popsikaj skórĊ dezodorantem.
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Rys. 2. Wykres zmian temperatury ciaáa w miejscu uĪycia dezodorantu.
W momencie uĪycia dezodorantu moĪna zaobserwowaü nagáy spadek temperatury skóry. W
puszce znajduje siĊ ciecz wraz z gazem. Gaz opuszczając puszkĊ rozprĊĪa siĊ i jednoczeĞnie
znacznie obniĪa swoją temperaturĊ i drobnych kropel cieczy. Cháodny dezodorant dociera na
powierzchniĊ skóry cháodząc ją. NastĊpnie dezodorant, zaczyna parowaü i obniĪa siĊ Ğrednia
energia kinetyczna cząsteczek skóry, co obserwujemy na wykresie (rys. 2) jako obniĪenie
temperatury ciaáa i odczuwamy jako jego ocháodzenie.
3. Przekazywanie ciepáa poprzez promieniowanie
Do pomiarów uĪyj rejestratora danych oraz dwóch takich samych czujników temperatury. Do
jednej aluminiowej puszki przymocuj za pomocą taĞmy dwa radiatory w postaci pasków folii
aluminiowej. NastĊpnie do obu pojemników wlej gorącą wodĊ porcjami, tzn. trochĊ do jednej
puszki i trochĊ do drugiej na zmianĊ, i zanurz w kaĪdej czujniki temperatury. Przykáadowe
wyniki pomiarów zostaáy przedstawione na poniĪszym wykresie.
Na początku róĪnica temperatur wody w puszkach jest podobna. Analizując dane na wykresie
moĪna odczytaü, Īe po upáywie ok. 20 minut puszka z radiatorem bĊdzie miaáa niĪszą
temperaturĊ niĪ puszka bez radiatora. Wniosek: im wiĊksza powierzchnia wymiany ciepáa z
otoczeniem (radiator), tym wymiana ciepáa jest szybsza.
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Rys. 3. Wykres zmian temperatury wody w puszce z radiatorem i bez radiatora.
Dlatego w naszych domach stosujemy Īebra w kaloryferze, a w samochodowych cháodnicach,
czy domowych lodówkach wiele rurek, w których znajduje siĊ páyn cháodzący. W przyrodzie
moĪna zaobserwowaü, Īe np. sáoĔ ma duĪe uszy i dziĊki nim oddaje nadmiar ciepáa do
otoczenia.
4. Jaki rodzaj gleby jest korzystniejszy dla wzrostu roĞlin?
Do przeprowadzenia doĞwiadczenia uĪyj rejestratora danych LOGIT, dwóch takich samych
czujników temperatury, dwóch znacznie róĪniących siĊ od siebie rodzajów gleby (piasek i
ziemia ogrodowa), oraz lampy o duĪej mocy.
Piasek i ziemiĊ wsypujemy do pojemnika tak, aby byáy umieszczone oddzielnie. NastĊpne tuĪ
pod powierzchnią piasku i ziemi umieszczamy czujniki temperatury oraz zapalamy lampĊ i
rozpoczynamy pomiar naciskając na przycisk Start. Przykáadowe wyniki pomiarów zostaáy
przedstawione na poniĪszym wykresie (rys. 4).
Analizując wyniki moĪemy zaobserwowaü szybki wzrost temperatury dla ziemi ogrodowej i
znacznie wolniejszy dla piasku, jednoczeĞnie po ok. 5 min i 40 s wyáączamy lampĊ i efekt siĊ
odwraca ziemia szybko oddaje ciepáo do otoczenia, natomiast piasek znacznie wolniej.
GĊstoĞü piasku jest wiĊksza niĪ ziemi (zakáadamy, Īe oba podáoĪa są suche lub zawierają
nieznaczne iloĞci wody). Piasek ma znacznie wiĊksze ciepáo wáaĞciwe niĪ ziemia, czyli aby
wzrosáa temperatura piasku o jeden kelwin, trzeba dostarczyü mu wiĊcej energii niĪ w
przypadku ziemi ogrodowej. Kolejnym czynnikiem wpáywającym na prĊdkoĞü
powierzchniowego wzrostu temperatury podáoĪa jest przewodnictwo cieplne. RównieĪ w tym
przypadku piasek ma znacznie wiĊkszy wspóáczynnik przewodnictwa cieplnego niĪ czarna
ziemia ogrodowa. Najistotniejszym czynnikiem dla wyjaĞnienia wyników uzyskanych
podczas doĞwiadczenia jest barwa substancji. Piasek jest jasny, a ziemia ogrodowa ciemna,
wrĊcz czarna. àatwo moĪna zaobserwowaü, jaka jest róĪnica, jeĞli w sáoneczny dzieĔ
ubierzemy czarne spodnie i biaáą koszulĊ, a nastĊpnie usiądziemy na sáoĔcu. Ciemny materiaá
absorbuje znacznie wiĊcej promieniowania cieplnego niĪ jasny.
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Rys. 4. Wykres zmian temperatury dla czarnej ziemi ogrodowej i piasku, które byáy
ogrzewane za pomocą lampy o duĪej mocy.
W drugiej czĊĞci eksperymentu obserwujemy sytuacjĊ odwrotną. Ziemia szybko oddaje
(wypromieniowuje) ciepáo do otoczenia, a piasek znacznie wolniej. W tym przypadku
znaczenie mają inne parametry obu podáoĪy. Ziemia jest porowata, przez co ma wiĊkszą
powierzchniĊ i jednoczeĞnie jest bardziej przewiewna, a dodatkowo dziaáając jako izolator nie
magazynuje energii cieplnej w gáĊbszych warstwach tylko w warstwie powierzchniowej.
Piasek zachowuje siĊ przeciwnie, jego powierzchnia jest doĞü gáadka. W przypadku roĞlin ma
to duĪe znaczenie, poniewaĪ dziĊki temu czarna ziemia pozostaje na wiĊkszych
gáĊbokoĞciach dáuĪej wilgotna i nie wysycha tak szybko.
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