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Streszczenie 

 Praca przedstawia wyniki  bada� pilota�owych nad wykorzystaniem �ródeł 

wiedzy w przygotowaniach uczniów do olimpiad fizycznych w okr�gach cz�sto-

chowskim, pozna�skim i szczeci�skim. Narz�dziem badawczym była anonimowa 

ankieta  rozdawana. Przeprowadzone badania pozwoliły ustali	: 
• rodzaje �ródeł wiedzy i ich  pozycj� rankingow�, 
• korelacje tre�ci programowych z fizyki z tematyk� zada� olimpijskich,  

• stopnie� trudno�ci  tre�ci programowych z fizyki, szkolnych zada� z fizyki 

i zada� olimpijskich,  

• rol� nauczyciela fizyki w przygotowaniach do olimpiad fizycznych (OF)  

w opinii uczniów. 

Wst�p 

 Proces kształcenia, jak ka�da działalno�	 człowieka w społecze�stwie, powi-

nien podlega	 badaniom i  modernizacji. Przyczynami modernizacji s� ró�ne 

czynniki ale jeden z wa�niejszych to zmiana warunków socjalno-bytowych wy-

wołanych np. nowymi technologiami produkcji. Ostatnia dekada XX w. i dotych-

czasowe lata XXI w. to rewolucyjne zmiany w �rodkach technologii informacyj-

no-komunikacyjnych, które wywieraj� olbrzymi wpływ na proces i warunki 

kształcenia. Zmiany te dotycz� mi�dzy innymi: miejsca i warunków przechowy-

wania �ródeł wiedzy, zasad ich udost�pniania, sposobów korzystania z nich, 

mo�liwo�ci komunikowania si�. Dlatego bardzo wa�nym zadaniem szkoły jest 

przygotowanie uczniów do �ycia w społecze�stwie informatycznym jako �wia-

domych u�ytkowników ró�nych �ródeł informacyjno-komunikacyjnych, poszu-

kuj�cych, analizuj�cych, oceniaj�cych, porz�dkuj�cych i selekcjonuj�cych na-

pływaj�ce informacje by je przekształca	 w wiedz� i umiej�tno�ci praktycznego 

rozwi�zywania problemów. Tak rozumiany proces kształcenia prowadzi do 
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tworzenia nowych i modernizacji ju� istniej�cych struktur w umy�le odbiorcy.  

W  konsekwencji proces ten b�dzie uczył m�dro�ci rozwi�zuj�cych problemy 

i podejmuj�cych decyzje [1].  

Powszechne przygotowanie do zgodnego z normami etycznymi korzystania  

z ró�nych �ródeł informacyjno-komunikacyjnych w szkole, b�dzie podstaw� wła-

�ciwego korzystania z nich w czasie nauki i w przyszło�ci. Olimpiady przedmio-

towe w tym olimpiada fizyczna stwarzaj� ku temu odpowiednie mo�liwo�ci  

i warunki. Aby rozwi�za	 stawiane problemy ucze� musi posiada	 nie tylko do-

brze ugruntowan� wiedz� i odpowiednio wykształcone umiej�tno�ci, ale musi 

wykaza	 si� zaanga�owaniem i samodzieln� prac� prowadz�c� do gł�bokiego 

zrozumienia czy to prawa czy zjawiska fizycznego. Wymaga to w wielu przy-

padkach korzystania z ró�nych �ródeł wiedzy, a tak�e takich pomysłów od 

ucznia, które �wiadcz� o jego wybitnych zdolno�ciach lub talencie do przedmio-

tów matematyczno- fizycznych. Mechaniczne korzystanie ze znanych wzorów  

i praw nie wystarczy do poprawnego rozwi�zania stawianych problemów [2]. 

Tak wi�c współczesna edukacja to nauczanie aktywne i zaanga�owane, w którym  

ucze� zdobywa wiedz� przez badanie rzeczywisto�ci, przez odkrywanie zjawisk  

i praw, a nauczyciel jest �yczliwym doradc� i koordynatorem.  

Odkryta ju� przez ludzko�	 wiedza ogólna nie mo�e by	 przez ucznia przyj-

mowana biernie, a powinna by	 �rodkiem sprawdzania efektywno�ci jego wysił-

ku poznawczego, potwierdzeniem skuteczno�ci dróg poszukiwania. Odkrywanie 

zjawisk i procesów, tworzenie uogólnie� i formułowanie praw przez ucznia, nie 

powinno by	 powtarzaniem długiej mozolnej drogi, na której ludzko�	 dochodzi-

ła do wiedzy, lecz odkrywaniem najbardziej efektywnym, w tym równie� eko-

nomicznym z pomoc� oraz pod kierunkiem obiektywnego i wymagaj�cego na-

uczyciela. Takie kształcenie polega na udzielaniu uczniowi pomocy w procesie 

poznania, ale w takim zakresie, by minimalizował liczb� niepotrzebnych bł�dów, 

zb�dnego wysiłku i dochodził do wiedzy oraz umiej�tno�ci na drodze racjonalne-

go rozumowania i działania. W tak prowadzonym procesie nauczania i wycho-

wania ucze� korzysta tak�e z gotowej wiedzy, jako �rodka do rozwi�zywania 

problemów poznawczych na skróconej drodze poznawania i zrozumienia przyro-

dy. B�dzie to sprzyja	 poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu i nabywaniu umiej�tno-

�ci niezb�dnych do wysuni�cia oraz uzasadnienia badanej hipotezy. Takie na-

uczanie b�dzie sprzyja	 uczniom w �wiadomym wyborze olimpiad przedmioto-

wych i odpowiedzialno�ci za własny rozwój. 

 Olimpiada fizyczna, po matematycznej, jest najstarsz� w Polsce olimpiad�
przedmiotow� dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Została powołana w 1951 

roku, jako pierwsza o takim charakterze olimpiada na �wiecie z inicjatywy  

Wojciecha Rubinowicza, wybitnego fizyka – profesora Uniwersytetów  

w Czerniowcach i Lwowie przed II wojn� �wiatow� oraz Uniwersytetu  

Warszawskiego po wojnie [3]. Tego typu zawody nie tylko wzbogacaj� proces 

kształcenia przez indywidualizacj� celów nauczania i uczenia si� fizyki, ale s�
okazj� ich weryfikacji. Młodzie� uczy si� wła�ciwych postaw i zachowa� etycz-

nych. Badanieprocesu nauczania i uczenia si� fizyki, zjawisk z tym zwi�zanych 
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oraz tworzenie takich modeli tego procesu, które b�d� stosowane w realnie istnie-

j�cych warunkach i zapewni� jego efektywno�	 na wszystkich etapach edukacyj-

nych to domena dydaktyki fizyki [4, 5]. Hipotezy weryfikowane empirycznie  

i uzasadnione teoretycznie powinny by	 niesprzeczne z teoriami uznanymi w dy-

daktyce ogólnej, psychologii, pedagogice i socjologii.  

W dydaktyce fizyki, jako jednej z dydaktyk przedmiotowych, podaje si� na-

ukowe uzasadnianie hipotez badawczych, a eksperymenty weryfikacyjne prowa-

dzi si� przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii bada�, wła�ciwej naukom 

społecznym, gdy� proces nauczania i uczenia si� jest takim procesem.  

Opis metody badawczej 

Badania w dydaktykach szczegółowych powinny spełnia	 wiele funkcji mi�-
dzy innymi diagnostyczn�, prognostyczn� i aplikacyjn�, dlatego postanowiono 

przeprowadzi	 wst�pne badania dotycz�ce �ródeł wiedzy, z jakich korzystaj�
uczniowie przygotowuj�cy si� do udziału w olimpiadach fizycznych. Jako narz�-
dzia badawczego u�yto anonimowej ankiety rozdawanej, opracowanej w Zakła-

dzie Dydaktyki Fizyki i Astronomii Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza 

(ZDF i A IF AJD) w Cz�stochowie i przeznaczonej dla uczniów bior�cych udział 

w zawodach teoretycznych II stopnia tych olimpiad. 

Ankieta składała si� z 12 pyta�, w tym 3 zamkni�tych i 9 otwartych. Odpo-

wiedzi na pytania zamkni�te daj� wiedz� o strukturze bior�cych udział w olim-

piadach fizycznych (płe	, typ szkoły, klasa, zakres kształcenia). Wypowiedzi na 

pytania otwarte miały prowadzi	 do ustalenia rodzaju �ródeł wiedzy, sposobów 

wykorzystania, jako�ci i przydatno�ci poszczególnych �ródeł w opinii uczniów, 

(hierarchi� wa�no�ci), stopnia korelacji tre�ci programowych z fizyki z tematyk�
zada� olimpijskich, miejsca i sposobu nabywania umiej�tno�ci do rozwi�zywania 

zada� i problemów olimpijskich z fizyki, korelacji szkolnych zada� z fizyki  

z tematyk� zada� olimpijskich, stopnia trudno�ci tych zada� w stosunku do zada�
szkolnych oraz oceni	 rol� nauczyciela fizyki w przygotowaniach do tych zawo-

dów. Spodziewano si� równie� uzyska	 informacje na temat metod i czasu na-

bywania umiej�tno�ci do rozwi�zywania olimpijskich problemów fizycznych, ich 

doskonalenia oraz utrwalania. Badania pilota�owe poprzedzone były sonda�em 

przeprowadzonym w grupie 42 uczniów startuj�cych w II etapie OF w okr�gu 

cz�stochowskim w 1996 r. i wykazały, �e najbardziej przydatnym �ródłem wie-

dzy w tych przygotowaniach s� samodzielne studia literatury naukowej wskaza-

nej przez komitet główny olimpiady. W celu sprawdzenia powy�szego zało�enia 

przeprowadzono badania pilota�owe w grupie 223 uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych  startuj�cych w zawodach teoretycznych II-go  stopnia  w latach 1997-

2000  (tabela 1)  i 113 uczniów w latach 2007-2010 (tabela 2). W badaniu  

z 1997-2000 uczniowie pochodzili z trzech okr�gów: cz�stochowskiego, pozna�-
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skiego1 i szczeci�skiego
2
, za� w badaniu z 2007-2010 tylko z okr�gu cz�sto-

chowskiego. Zastosowano celowy dobór próby. Minimaln� liczebno�	 próby 

uzyskano  za pomoc� tzw. dwustopniowej metody Steina. W tym celu losowano  

prób� wst�pn� L> i na jej podstawie wyznaczono wła�ciw� liczebno�	 próby  

z równania:  

L � ¡ø(ùú4� &Zû�
��                                                   (1) 

gdzie:  ¨ – poziom ufno�ci, �t(�!��  – warto�	 z tablic rozkładu Studenta dla  

¨ i L> � C stopni swobody, fû– odchylenie standardowe �redniej, , – maksymal-

na niepewno�	 pomiaru �redniej [6]. W prowadzonych badaniach ¨ = 95%,  

S = 3%, �t(�!�� � {�G{, , = 5%.

Aby ustali	 hierarchi� �ródeł wiedzy z jakich korzystaj�  przygotowuj�cy si�
do olimpiad fizycznych w ka�dym z 3 okr�gów dane szeregu statystycznego po-

grupowano w pi�	 procentowych przedziałów klasowych o rozpi�to�ci: 0-5 % 

(niewiele przydatne); 6-29 % (cz��ciowo przydatne); 30-50%(przydatne);  

51-75% (przydatne w du�ym stopniu), 76-100% (bardzo przydatne – niezb�dne). 

Przy ustalaniu ilo�ci klas oraz szeroko�ci przedziałów klasowych uwzgl�dniono 

fakt, �e zbyt du�a liczba klas (małe przedziały klasowe) nie daje przejrzystego 

obrazu zbiorowo�ci i ujawnia indywidualne odchylenia nie zwi�zane z istot�
zjawiska, natomiast zbyt mała liczba przedziałów (zbyt du�e klasy) zaciera istot-

ne szczegóły zbiorowo�ci. Wyniki bada� przedstawiono w tabelach od 1 do 6.  

Tabela 1.  Struktura  ankietowanych uczestników OF w latach 1997-2000. 

Obja�nienia symboli: LO – liceum ogólnokształc�ce, T – technikum, CH – chłopcy,  

DZ – dziewczyny, R – rozszerzony, P – podstawowy. 

�ródło: badania własne. 

                                                

Serdeczne podzi�kowania Pani dr Annie Maryanowskiej
1
 i Panu dr Tadeuszowi Molendzie

2
 – 

sekretarzom KOOF z tych okr�gów – składa autor.  

okr�g typ szkoły ilo�	 uczestników 
płe	 profil kształcenia 

CH DZ M-F B-CH LO

pozna�ski 
LO 24 20 4 20 1 3 

T 7 6 1 0 0 0 

cz�stochowski 
LO 110 87 23 60 20 7 

T 32 30 2 0 0 0 

szczeci�ski 
LO 46 43 3 3 43 3 

T 4 4 0 0 0 0 

razem 223 190 33 83 64 13 
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Tabela 2. Struktura  badanych uczestników OF w latach 2007-2010. 

okr�g 
typ 

szkoły

ilo�	
uczestników

płe	 profil kształcenia 

CH DZ R P 

cz�stochowski 
LO 113 93 20 109 4 

T 0 0 0 0 0 

razem 113 93 20 109 109 

�ródło: badania własne 

Obliczaj�c �redni� dla danego �ródła informacji korzystano z równania: 

Ëû � �ü&Ú"
#                                                      (2) 

gdzie:  Ëû − warto�	 �rednia, 

¶ − liczebno�	 klasy,  

Ë
 − warto�	 �rodka przedziału klasowego [7]. 

Odchylenie standardowe �redniej liczono z równania: 

fÚ � O�Ú"!Úû��
##!��                                                   (3) 

gdzie: Ë
 − warto�	 �rodka przedziału,  

E − liczebno�	 próby [8].  

Tabela 3.  Ilo�	 uczniów i �ródła wiedzy wykorzystywane w przygotowaniach do OF w latach 

1997-2000, 2007-2010. 

rodzaj 

�ródła 

informacji

okr�g − % uczniów korzystaj�cych z ró�nych �ródeł wiedzy 

cz�stochowski pozna�ski szczeci�ski 

LO T 
LO T LO T 

I II I II 

LF 75 60 53 0 83 14 86 100 

KF 26 15 19 0 33 0 54 50 

ZF 7 5 3 0 33 0 35 25 

SS 60 65 53 0 100 100 76 75 

PK 23 10 19 0 13 0 28 0 

PR 18 10 0 0 29 0 17 0 

KR 10 5 0 0 8 0 7 0 

NET 5 20 0 0 6 1 4 1 

�ródło: badania własne. 
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 Tabela 4. �rednia ilo�	 olimpijczyków w latach 1997-2000 korzystaj�cych ze �ródeł wiedzy  

w przygotowaniach do OF w badanych okr�gach. 

rodzaj 

�ródła 

ilo�	 uczniów w %

LO T 

LF 81 56 

KF 38 23 

ZF 25 9 

SS 79 76 

PK 21 6 

PR 21 6 

KR 8 0 

NET 5 1 
             
Obja�nienia symboli: LF – lekcje z fizyki, KF – kółko fizyczne, ZF – zaj�cia fakultatywne,  

SS – samodzielne studia, PK – pomoc kolegów/kole�anek, PR – pomoc rodziców,  

KR – korepetycje, NET – Internet, LO – liceum ogólnokształc�ce, T – technikum. 

�ródło: badania własne. 

Tabela 5.  Przydatno�	 �ródeł wiedzy  w przygotowaniach do OF w latach  1997-2000. 

rodzaj 

�ródła 

nazwa okr�gu, typ szkoły, przydatno�	 �ródeł 

w % 
�redni % 

przydatno�ci 

�ródeł cz�stochowski pozna�ski szczeci�ski 

LO T LO T LO T LO T 

LF 31 37 41 15 40 30 37 27 

KF 1 15 5 0 4 14 3 10 

ZF 3 0 7 0 7 16 6 5 

SS 45 41 37 85 39 38 40 55 

PK 2 0 2 0 2 0 2 0 

KR 11 2 1 0 5 0 6 1 

PR 2 3 5 0 1 0 3 1 

NET 5 2 2 0 2 2 3 1 

INNE 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 

�ródło: badania własne. 
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Tabela 6. Przydatno�	 �ródeł wiedzy w przygotowaniach do OF w okr�gu cz�stochowskim  

w latach 2007-2010. 

rodzaj 

�ródła 

typ szkoły, przydatno�	
�ródeł w % 

LO T 

LF 30 0 

KF 10 0 

ZF 2 0 

SS 37 0 

PK 1 0 

KR 0 0 

PR 0 0 

NET 20 0 

INNE 0 0 

razem 100 0 

Obja�nienia symboli: LF – lekcje z fizyki, KF – kółko fizyczne, ZF – zaj�cia fakultatywne,  

SS – samodzielne studia, PK – pomoc kolegów/kole�anek, PR – pomoc rodziców,  

KR – korepetycje, NET –  Internet, LO – liceum ogólnokształc�ce, T – technikum. 

Jedn� z pierwszych informacji jak� powinni uzyska	 uczniowie przygotowu-

j�cy si� do olimpiady fizycznej to zakres wiedzy i umiej�tno�ci z fizyki, matema-

tyki i pozostałych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczestników OF 

obowi�zuje w zasadzie znajomo�	 fizyki w zakresie podstawy programowej dla 

LO na poziomie rozszerzonym. Jako praktyczn� miar� zakresu tego materiału 

przyjmuje si� problematyk� omawian� w ksi��ce J. Blinowskiego i J. Trylskiego, 

Fizyka dla kandydatów na wy�sze uczelnie, PWN, Warszawa, 1981 i pó�niej-

szych wydaniach wraz z zagadnieniami, które były prezentowane w zadaniach 

olimpijskich z ubiegłych lat. Uczestnicy olimpiady powinni równie� zna	 te za-

gadnienia z chemii, które �ci�le wi��� si� z fizyk� (np. zjawiska zachodz�ce  

w roztworach) [9, 10].  

Od uczestników olimpiad wymaga si� znajomo�ci matematyki w zakresie roz-

szerzonym, uzupełnione o podstawowe poj�cia i wzory rachunku ró�niczkowego 

i całkowego. Wszystkie zadania powinny by	 rozwi�zywane bez szerszego sto-

sowania rachunku ró�niczkowego i całkowego, bez konieczno�ci stosowania 

liczb zespolonych oraz konieczno�ci rozwi�zywania równa� ró�niczkowych.  

W zadaniach mo�na wykorzystywa	 nowe poj�cia i zjawiska, nie zawarte  

w podanym zakresie materiału ale powinny one by	 szczegółowo wyja�nione  

w tekstach zada�. Wiedza ta pozwoli uczniowi dobra	 wła�ciwe �ródła informa-

cyjno-komunikacyjne niezb�dne w przygotowaniach do OF. 



Zygmunt Olesik 

156 

Analiza wyników bada	  

Pytania ankiety: 1-10  

1. Lata1997-2000: 85% uczestników OF – ch, 15% − dz,  

81% −  ucz. z LO, 19% − ucz. z T.   

2. Lata 2007-2010:  86% ch, 14 % dz, 96% ucz. z LO, 4% ucz. z T .  

3. Najbardziej przydatne �ródła wiedzy w przygotowaniach do OF: 

• własna praca  LO − 40%, T − 55 %  

• lekcje fizyki LO − 37 %, T − 27% .  

4. Uzasadnienie: dobre podr�czniki szkolne, własne notatki  na podstawie litera-

tury zalecanej przez KGOF i nauczyciela. 

5. Spójno�	 zakresu wymaga� z tre�ciami zada� olimpijskich.  

6. Dost�pno�	, poszerzanie i uzupełnianie własnej wiedzy o zagadnienia nie 

omawiane w podr�cznikach szkolnych i na lekcjach fizyki. 

7. Mo�liwo�	 poznania historii olimpiad w tym rozwi�za� zada� z wcze�niej-

szych olimpiad.  

8. Ocena przydatno�ci szkolnych zada� z fizyki:  

• 70% − mało przydatne,  

• 20% − przydatne,  

• 5% − bardzo przydatne,  

• 5% − nie przydatne.  

9. Nieporównywalny stopie� trudno�ci i rzadkie lub bardzo rzadkie rozwi�zy-

wanie tego typu zada� na lekcjach fizyki oraz niski poziom z matematyki,

10. Mało zrozumiały j�zyk, 

11.  95% uczniów  na lekcjach fizyki nie wykonuje do�wiadcze� o podobnej te-

matyce  jak zadania olimpijskie dlatego maj� trudno�ci z planowaniem eks-

perymentów i szacowaniem niepewno�ci pomiarowych.  

12.  Postulaty uczniów: wznawia	 zbiory zada� z rozwi�zaniami z wcze�niej-

szych olimpiad, uzupełnia	 stron� internetow� KGOF – katalog Archiwum  

o rozwi�zania zada� z wcze�niejszych OF.  

13. Najwi�cej umiej�tno�ci niezb�dnych do rozwi�zywania problemów olimpij-

skich z fizyki nabywaj� na KF, ZF, IK –  te odbywaj� si� rzadko.  

Pytania ankiety: 11,12. 

14. Nie bierze udziału w moich przygotowaniach do OF, nie wie �e startuj�  
w OF – 5%.  

15. Tylko informuje, �e jest taka olimpiada, samemu trzeba znale�	 potrzebne 

informacje na stronie Internetowej OF, rozwi�za	 zadania je�li kto� chce i je 

wysła	 – 10%. 

16. Tylko udost�pnia literatur� do OF jak poprosimy i prawie si� nie interesuje 

czy potrafimy rozwi�za	 zadania – 6%. 
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17.  Rozwi�zuje z nami zadania z wcze�niejszych olimpiad na kółku fizycznym – 

10%.   

18. Zach�ca do udziału w OF udost�pnia literatur�, mówi gdzie mo�na j� dosta	, 
prowadzi zaj�cia pozalekcyjne na których dyskutujemy jak rozwi�za	 zada-

nia, wykonujemy zadania do�wiadczalne – 25%.  

19. Prowadzi indywidualne konsultacje, sprawdza samodzielnie przez nas roz-

wi�zywane zadania z bie��cej OF, koryguje bł�dy – 10%. 

20. Przygotowuje nas do OF inny nauczyciel fizyki z naszej szkoły –  25%. 

21. Przygotowuje nas do OF cz��ciowo nasz nauczyciel fizyki a cz��ciowo inny 

prowadz�cy kółko fizyczne – 9%. 

22. Internet w przygotowaniach do OF: 

• niewielka rola (1% T − 3% LO) w latach 1997-2000, 

• wzrost roli tego �ródła informacji w latach 2007-2010 (20%),  

• przyczyny: nowy typ zada� wymagaj�cy skorzystania  z tam zawartych in-

formacji, 

• bardzo dobre strony Internetowe KGOF w Warszawie i KOOF w Szczeci-

nie. 

Wnioski 

1. Reforma szkolnictwa nie wpłyn�ła na wzrost zainteresowa� fizyk� w LO  

w tych okr�gach, a  w technikach nawet je zmarginalizowała. 

2. Do rozwi�zywania zada� olimpijskich nie wystarczy mechaniczna znajomo�	
fizyki i matematyki.  

3. Wi�kszo�	 zada� olimpijskich wymaga gł�bokiego zrozumienia praw i zja-

wisk w nich zawartych oraz bardzo dobrego rozumienia matematyki jako j�-
zyka fizyki.   

4. Sam talent do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nie poparty sa-

modzieln� prac� to za mało, dlatego młodzie�y uzdolnionej w tym kierunku 

nale�y zagwarantowa	 dobrych nauczycieli, wła�ciw� ilo�	 godzin i dobre 

wyposa�enie pracowni do nauczania tych przedmiotów w szkole, by skutecz-

nie naucza	 i rozwija	 ich zainteresowania, by	 mo�e przyszłych noblistów.  
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A n k i e t a 

 Ankieta została opracowana w Zakładzie Dydaktyki Fizyki i Astronomii  

Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie i przeznaczona dla 

uczestników zawodów teoretycznych II stopnia Olimpiady Fizycznej (OF). 

 Cel bada� to ustalenie: rodzaju �ródeł wiedzy, sposobów wykorzystania, ja-

ko�ci i przydatno�ci poszczególnych �ródeł, hierarchii ich wa�no�ci, stopnia ko-

relacji tre�ci programowych z fizyki z tematyk� zada� olimpijskich, miejsca  

i sposobu nabywania umiej�tno�ci do rozwi�zywania zada� i problemów olimpij-

skich z fizyki, korelacji szkolnych zada� z fizyki z tematyk� zada� olimpijskich, 

stopnia trudno�ci tych zada� w stosunku do zada� szkolnych, roli nauczyciela 

fizyki w przygotowaniach do tych zawodów w opinii uczniów. Spodziewane jest 

równie� uzyskanie informacji na temat metod i czasu nabywania umiej�tno�ci do 

rozwi�zywania olimpijskich problemów fizycznych, ich doskonalenia oraz 

utrwalania.  

Ankieta składa si� z 12 pyta�. Odpowiadaj�c na pytania 1, 2, 3, 5 postaw znak 

„x” w kwadracie.  

1. Dane osobowe wypełniaj�cego ankiet�:  
    �  ucze� ,       �  uczennica ,    klasa……… 

2. Typ szkoły: 

lata 1997 – 2000:   � LO,   � technikum,   � liceum zawodowe 

lata 2007 – 2010:   �  LO,  � technikum,  � liceum profilowane   

                                

3. Zakres kształcenia fizyki:  

lata 1997 – 2000: � mat. – fiz., � biol. – chem., � ogólny 

lata 2007 – 2010: � rozszerzony, � podstawowy 

4. Wymie  
ródła  wiedzy  i  informacji  na  temat  olimpiad  fizycznych,  z któ-

rych korzystasz przygotowuj�c si� do nich: 

5. Podaj w % wykorzystanie ni	ej wymienionych 
ródeł wiedzy i informacji  

w Twoich przygotowaniach do OF (suma % zaznaczonych 
ródeł nie mo	e 

przekroczy� 100%, je�li nie korzystałe� z danego 
ródła wpisz 0):  

lekcje fizyki�%, podr�czniki szkolne�%, literatura naukowa zalecana przez: 

KGOF�%, nauczyciela fizyki je�li jest inna ni� zalecana przez KGOF�%, 

wybrana samodzielnie�%, Internet�%, zaj�cia fakultatywne�%, wyrównaw-

cze�%, kółko fizyczne, korepetycje, indywidualne konsultacje z ucz�cym Ci�
w szkole nauczycielem fizyki�%, indywidualne konsultacje z nauczycielem 

fizyki nie ucz�cym Ci� w szkole fizyki ale przygotowuj�cym do OF�%, po-
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moc rodziców�%, pomoc kole�anek�%, pomoc kolegów�%, inne (wymie�
jakie i okre�l w� %). 

6. Podaj krótkie uzasadnienie najbardziej przydatnych Twoim zdaniem 
ródeł 

wiedzy i informacji w tych przygotowaniach. 

7. Oce przydatno�� szkolnych zada z fizyki rozwi�zywanych na lekcjach w  

przygotowaniach do OF: 

bardzo przydatne �, przydatne �, mało przydatne �, nie przydatne �.

8. Podaj krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi na pyt.7. 

9. Oce korelacj� umiej�tno�ci niezb�dnych do rozwi�zywania zada olimpij-

skich z nabywanymi na lekcjach fizyki. 

10. Oce korelacj� problematyki omawianej na lekcjach fizyki i rozwi�zywanych 

zada olimpijskich.

(np.: podobna do omawianej na lekcjach fizyki 1997-2000, 2007-2010, nowe 

poj�cia ale troch� wyja�nione w tek�cie i przez mojego nauczyciela, zupełnie 

nowe i trudne do zrozumienia – brak literatury na ten temat, itp.) 

11.Oce rol� Twojego nauczyciela fizyki w przygotowaniach do OF.

12.Oce rol� Internetu w przygotowaniach do OF.


