
Czy fizykę można polubić ?

Takie pytanie zadał mi kiedyś uczeń pierwszej klasy szkołyśredniej, którego starałam
się przekonać, że jego trudności wynikają ze złego nastawienia do tego przedmiotu.
To pytanie skłoniło mnie również do zastanowienia się nad tym, co zrobić, aby
zainteresowanie uczniów tym przedmiotem wzrosło. Dotychczasowe formy zajęć

proponowanych w mojej szkole, tzn. kółka fizyczne gromadziły bardzo niewielu uczniów.
Ze względu na trudności lokalowe szkoły, zajęcia te mogły odbywać się w soboty, co nie
budziło szczególnego entuzjazmu. Poza tym uczniowie szkoły technicznej, zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami najwięcej czasu poświęcają na poszerzenie wiedzy z zakresu elektroniki i
informatyki. Każdego roku walczyłam o to, aby choć kilku uczniów spróbowało swych sił w
konkursach organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Tłumaczyłam,że
zdobywają w ten sposób nowe doświadczenia i nabywają pewności siebie w kontaktach z
rówieśnikami, a jednocześnie mobilizują się do powtarzania materiału z fizyki.

Pomysł zorganizowania dobrej zabawy z fizyką przyszedł mi podczas oglądania
w telewizji konkursu pt.,, Va banque ‘’. Postanowiłam spróbować najpierw ze starszymi
uczniami. Nadarzała się okazja: 100- rocznica odkrycia przez Marię Skłodowską- Curie
polonu i radu. I tak w 1998 roku doszło w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych
do pierwszej edycji konkursu pt,,Va banque z fizyką jądrową’’.Uczestnicy konkursu zostali
wyłonieni spośród wielu chętnych uczniów klas piątych technikum na drodze eliminacji
wstępnych, rozwiązując zadania testowe. Uczniom, którzy mieli wystąpić za miesiąc w finale
poleciłam jako podstawową lekturę, godną polecenia książkę Andrzeja A. Czerwińskiego
pt.,,Energia jądrowa i promieniotwórczość ‘’ wydaną przez Oficynę Edukacyjną- Krzysztof
Pazdro. Cztery egzemplarze tej pozycji zakupiłam wcześniej do biblioteki szkolnej.
A jak wyglądały przygotowania do konkursu?
Najpierw musiałam zorganizować sztab uczniów, którzy zajęli się stroną techniczną.
Ułożone przeze mnie hasła konkursowe zostały przez nich powiększone, rozmieszczone
pojedynczo, wydrukowane na kartkach formatu A4 i powkładane do koszulek na dokumenty.
Część uczniów zajęła się scenariuszem i prowadzeniem konkursu, a jeszcze inni
przygotowaniem oprogramowania komputerów. Warto podkreślić, że pracę tę wykonywali
uczniowie klas młodszych i muszę przyznać, że robili to z ogromnym zapałem.

W dniu konkursu 84 kartki z hasłami i kategoriami zostały rozwieszone w sali
gimnastycznej na drabinkach, z podziałem na dwie rundy.

Przykładowe kategorie pytań konkursowych to: układ okresowy pierwiastków, budowa jądra
atomowego, promieniowanie jądrowe, cząstki elementarne, obserwacja i rejestracja
promieniowania, fundamentalne oddziaływania cząstek elementarnych czy nagrody Nobla



w dziedzinie fizyki jądrowej. Każda kategoria, a wymyśliłam ich po 7 w każdej rundzie,
zawierała 5 pytań za określoną ilość punktów. Punkty te były umieszczone na odwrocie
strony z pytaniem i to one były widoczne. Po wybraniu przez zawodnika kategorii i ilości
punktów kartka z pytaniem była odwracana przez ucznia stojącego przy drabinkach.
Uczestnicy konkursu odpowiadali zgodnie z jego regulaminem w formie pytającej.

System składający się z 4 komputerów oraz aplikacji typu klient-serwer stworzonych w
środowisku Delphi miał za zadanie ułatwienie prowadzenia konkursu poprzez automatyczne
zliczanie punktów i sygnalizowanie kolejności zgłaszania się zawodników. Dzięki temu udało
się wyeliminować pomyłki, które mogą powstawać przy ręcznym zliczaniu punktów czy
jednoczesnym zgłoszeniu się do odpowiedzi dwóch uczestników konkursu. Program
uruchomiony na 3 komputerach klientach miał za zadanie wyświetlać liczbę punktów
zdobywanych przez poszczególnych zawodnikóworaz ich imiona. Aplikacja uruchomiona na
serwerze zajmowała się zliczaniem punktów i odbieraniem zgłoszeń z pilotów, w które byli
zaopatrzeni zawodnicy, a także zliczaniem czasu odpowiedzi i sygnalizowaniem jego
przekroczenia. Rozpoczęcie zliczania czasu następowało po wciśnięciu przez osobę
zarządzającą systemem przycisku START w chwili, gdy prowadzący konkurs kończył czytać
pytanie. Od tego momentu zawodnicy zgłaszali gotowość do odpowiedzi. Brak zgłoszenia
oznaczał przerwanie zliczania czasu. Po zgłoszeniu zawodnika rozpoczynało się odliczanie 30
sekund przeznaczonych na odpowiedź. Przekroczenie czasu odpowiedzi sygnalizowane było
dźwiękiem. Konkurs zakończył się pytaniem finałowym w kategorii: cząstki elementarne.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w finale zostali nagrodzeni przez dyrektora szkoły
określoną kwotą pieniędzy na zakup potrzebnej czy wymarzonej rzeczy. Wysokość nagrody
była uzależniona od miejsca zajętego w finale. Otrzymana kwota figurowała na czeku
wręczanym zawodnikowi przez dyrektora. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało
jury w składzie: dyrektor oraz dwóch nauczycieli fizyki.

Przygotowania do konkursu pochłonęły wiele czasu, ale opłaciło się. Nigdy wcześniej nie
spotkałam się z tak wielkim zaangażowaniem w zdobywanie nowej wiedzy. Nie tylko
uczniowie biorący udział w konkursie poszerzyli swoje wiadomości, ale również ci, którzy
kibicowali kolegom jak i prowadzący konkurs młodsi uczniowie. A była to przy okazji
wyśmienita zabawa.



Druga edycja,, Va banque z fizyką jądrową” odbyła się w kwietniu 2002 roku z okazji 150
rocznicy urodzin Henri Becquerela.
W marcu 2003 roku odbył się następny konkurs, który miał nieco inną formę. Był wzorowany
na telewizyjnym konkursie pt.,,Jeden z dziesięciu”.Dziesiątka uczniów z różnych klas
odpowiadała na pytania zgodnie z regułami konkursu.Utrata punktów oznaczała utratę

jednego z baloników, które były przytwierdzone do stanowisk zajmowanych przez
uczestników rozgrywek. Przykładowe pytania, z którymi musieli się uporać:

1. Czy zwiększenie ciśnienia nad lodem przyspieszy proces topnienia?
2. Jak nazywa się urządzenie do przyspieszania cząstek naładowanych?
3. Jaką zasadę miał na myśli Archimedes, kiedy mówił,, Dajcie mi punkt podparcia,

a podniosę Ziemię”?
4. Jaka jest teoretycznie największa głębokość, z jakiej może podnieść wodę pompa

ssąca?
5. Podaj barwę światła o największej częstotliwości drgań itp.

W finale do którego przeszło trzech zawodników, podobnie jak w konkursie,, Va banque
z fizyką jadrową” został wykorzystany system 4 komputerów oraz aplikacji typu klient-
serwer stworzonych wśrodowisku Delphi. Nie obyło się również bez nagród. Zwycięzca
otrzymał nagrodę pieniężną, pozostali finaliści nagrody książkowe, a reszta uczestników
rozgrywek drobne upominki od dyrektora szkoły.
Na podsumowanie dodam,że nawet bez konkretnej okazji można zorganizować tego typu
konkursy choćby po to, aby usłyszeć, że fizykę można polubić.
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