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Założenia projektu

• Podniesienie atrakcyjności i 
skuteczności nauczania fizyki

• Rozwijanie kompetencji 
przyrodniczych uczniów

• Ukazanie fizyki jako podstawy nauk 
przyrodniczych i jej zastosowania 
interdyscyplinarnego

Odbiorcy
Uczennice i uczniowie klasy ID

Prowadzący
• Mgr Joanna Ciesielska
• Mgr Lech Radzajewski



Kształtowane 
umiejętności

• Umiejętność planowania, 
wykonywania obserwacji, pomiarów 
i eksperymentów z wykorzystaniem 
zestawów doświadczalnych, 
tabletów Einstein+2 i czujników 
wewnętrznych i zewnętrznych

• Umiejętność prezentowania 
wyników pracy obserwacyjnej, 
pomiarowej i eksperymentalnej

• Kształtowanie postawy współpracy 
w zespole, kreatywności i 
angażowania w uczenie się



Formy realizacji
A. Zajęcia pozalekcyjne w szkole
w dwóch grupach 2 x10 dydaktycznych z:

• zastosowaniem zestawów doświadczalnych,
• zastosowaniem tabletów Einstein+2 wraz z 

czujnikami pomiarowymi.

B. Wycieczka edukacyjna
• zajęcia warsztatowe na Wydziale Fizyki UW
• zajęcia warsztatowe, laboratoryjne i terenowe 

w Europejskim Centrum Edukacji 
Geologicznej w Korzecku

Metody
Doświadczenia i eksperymenty



• Budujemy prosty obwód prądu stałego. Mierzymy napięcie i 
natężenie prądu. PRĄD ELEKTRYCZNY

• Badanie prawa Ohma. Badanie charakterystyki prądowo 
napięciowej żarówki/diody. Łączenie odbiorników energii 
elektrycznej. PRĄD ELEKTRYCZNY

• Obserwacja linii pola magnetycznego magnesów i prądu. Badamy 
oddziaływanie przewodników z prądem. Pomiar indukcji 
magnetycznej. ELEKTROMAGNETYZM

• Badamy zjawisko rezonansu mechanicznego. Wyznaczamy 
prędkość dźwięku w powietrzu. Opisujemy ruch ciała po równi 
pochyłej. Wyznaczamy współczynnik tarcia. MECHANIKA, 
AKUSTYKA

• Analizujemy bieg światła przez pojedynczą szczelinę. Wykonujemy 
doświadczenia z laserem i siatką dyfrakcyjną. Obserwacja biegu 
promieni świetlnych przez ośrodki optyczne; badamy zjawiska 
odbicia i załamania światła. OPTYKA FALOWA I GEOMETRYCZNA

Tematyka zajęć z zestawami 
doświadczalnymi



Tematyka zajęć z tabletami Einstein+2 i czujnikami 
pomiarowymi

• Badanie pulsu, oświetlenia, wilgotności, ciśnienia i temperatury z wykorzystaniem czujników 
wewnętrznych tabletu Einstein+2

• Pomiary położenia i prędkości z wykorzystaniem czujników DALMIERZ, piłek siatkowych, taśmy 
mierniczej.

• Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego z wykorzystaniem czujników SIŁA, 
równi płaskiej i pochyłej.

• Badanie zasad dynamiki Newtona z wykorzystaniem czujników SIŁA, równi i taśmy mierniczej. 
Badanie energii mechanicznej podrzucanej piłki koszykowej z wykorzystaniem czujników 
DALMIERZ

• Wyznaczanie stałych sprężystości sprężyn z wykorzystaniem czujników SIŁA i DALMIERZ. 
Badanie prawa Hooke’a z wykorzystaniem czujnika SIŁA.

• Badanie obwodów elektrycznych z wykorzystaniem czujników NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE i 
NATĘŻENIE PRĄDU.

• Badanie przewodników i izolatorów z wykorzystaniem czujnika POLE ELEKTROSTATYCZNE, 
klatek Faraday’a i przedmiotów do elektryzowania ciał.



Efekty projektu

Uczniowie nabyli/rozwijali umiejętności:
• planowania, wykonywania i wyciągania wniosków z samodzielnie wykonanych doświadczeń i pomiarów,

• techniczne potrzebne do budowania odpowiednich układów pomiarowych,

• sprawnego, bezkonfliktowego i przyjacielskiego dzielenia się wynikami swojej pracy z koleżankami i kolegami oraz

nauczycielami,

• brania odpowiedzialności za własne czynności i osiągane rezultaty,

• kreatywnego rozwiązywania problemów.

Praca uczniów w zajęciach/projekcie:
• stworzyła atmosferę wzajemnej życzliwości, zaufania,

• wyzwoliła większą kreatywność,

• zmniejszyła ryzyko popełniania błędów i niepowodzeń,

• pozwoliła na poznanie własnego potencjału,

• umożliwiła tworzenie zespołu uzupełniającego się nawzajem,

• Zintegrowała zespół klasowy.

Nauczyciele fizyki-efekty:
• wzbogacenie pracowni (36) i sali fizycznej 

(35) w nowe pomoce dydaktyczne,

• nabycie umiejętności eksperymentowania 

z użyciem tabletów Einstein wraz z 

czujnikami,

• motywacja do wykorzystania sprzętu na 

lekcjach,

• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.



Pomiary i eksperymenty z użyciem 
zestawów doświadczalnych

Optyka 
geometryczna



Optyka geometryczna



Optyka falowa



Optyka falowa



Prąd 
elektryczny



Prąd elektryczny



Fale mechaniczne
Akustyka



Akustyka



Mechanika



Prąd
elektryczny



Mechanika



Doświadczenia i pomiary z 
użyciem tabletów Einstein +2 Mechanika



Ruch harmoniczny



Wahadło matematyczne 
Ruch jednostajny i zmienny



Prędkość, położenie



Położenie, 
prędkość, 
współczynnik tarcia



Mechanika

Ruch 

drgający



Zasady dynamiki Newtona, 
drgania, ciśnienie, wilgotność, 

temperatura



Elektrostatyka i prąd



Wydział Fizyki
Uniwersytet 
Warszawski



Wycieczka 
edukacyjna 
do Europejskiego 
Centrum Edukacji 
Geologicznej 
w Korzecku


