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Zestawy doświadczalne z wieloma pytaniami 

ANDRZEJ TRZEBUNlAK 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski 

Prezentowany w niniejszym wystąpieniu pomysł zestawów doświadczalnych może być 
bardzo pożyteczny w nauczaniu. Wykorzystanie takich zestawów na lekcjach 
powtórzeniowych czy na zajęciach fakultatywnych bardzo urozmaici pracę z uczniem, ułatwi 
zrozumienie i utrwalenie przekazywanej wiedzy. Pomysł takich zestawów miał czysto 
praktyczny początek. Podczas organizowanych od szeregu lat finałów Turnieju Fizycznego 
dla uczniów szkół średnich naszego regionu tradycją stały się pytania bezpośrednio związane 
z demonstrowanymi doświadczeniami. Owe doświadczenia, przygotowywane właśnie z 
myślą o turnieju, zyskały miano "zestawów doświadczalnych z wieloma pytaniami". Idea 
zestawu polega na tym, by do prezentowanych doświadczeń można było formułować wiele 
pytań dotyczących demonstrowanych zjawisk czy procesów. Doświadczenia w zestawie 
dotyczą bądż to tego samego zjawiska, pokazując jego różne przejawy, bądż różnych zjawisk 
fizycznych, ale mających podobne skutki zewnętrzne. Szczególnie ten drugi typ zestawów 
spełniać może bardzo inspirującą rolę w nauczaniu, ukazując podobieństwa procesów 
przebiegających w przyrodzie. 

Do zilustrowania prezentowanej idei wybrano jedynie dwa przykłady "zestawów 
doświadczalnych z wieloma pytaniami". Przedstawione zostały one w taki sam sposób jak na 
Turnieju Fizycznym, którego formuła ograniczała ilość pytań do czterech. Również sam 
sposób opisu doświadczeń jest bardzo oszczędny aby do ostatniej chwili nie ujawniać istoty 
zjawiska. To zadaniem uczestników Turnieju jest udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na 
pytania dotyczące obserwowanego doświadczenia. Wykorzystując poniższe "zestawy 
doświadczalne z wieloma pytaniami" w praktyce można formułować pytania inaczej, 
zwiększać ilość pytań, można też modyfIkować zestawy doświadczalne. Należy jednak 
pamiętać, że zbyt duża ilość pytań, lub pytania zbyt szczegółowe mogą pogorszyć efekt 
dydaktyczny, stąd proponowana ilość pytań wydaje się optymalna. 

ZestawI 

l. Na drodze wiązki światła pochodzącego z żarówki ustawiamy dwie przeżroczyste płytki, a 
za nimi ekran. 

I płytka IIplytka 

żarówka 

Obracamy płytkę! obserwując okresowe zmiany natężenia światła na ekranie. 

Pytanie 1 (wyjaśnianie): 
Jak wyjaśnisz to zjawisko? 
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2. Pozostawiamy jeden polaryzator, a światło po przejściu polaryzatora kierujemy na szklaną 
płytkę znajdującą się na tarczy Kolbego. 

polaryzator 

żarówka 

Pytanie 2 (przewidywanie): 

plytka odbijająca 
światło 

tarcza Kolbego 

Czy będzie się zmieniało natężenie światła odbitego od plytki podczas obracania 
polaryzatorem? 

3. Z poprzedniego doświadczenia usuwamy polaryzator. Przy obrocie płytki obserwujemy 
zmiany natężenia światła odbitego od płytki. 

żarówka 

Pytanie 3 (wyjaśnianie): 

płytka odbijająca 
światło 

Wyjaśnij dlaczego zmienia się natężenie światła? 

tarcza Kolbego 

4. Układ doświadczalny jak w punkcie l. Dwa polaryzatory ustawiamy tak, że ekran jest 
"wygaszony". Następnie pomiędzy polaryzatory (1) i (2) wstawimy dodatkowy polaryzator 
(3). 

żarówka 
(1) 

I 
Pytanie 4 (przewidywanie): 

(3) 

II 
II 
i I 

(2) 

] 

Czy zmieni się obraz na ekranie? Odpowiedź uzasadnij. 
Pytanie 5 (przewidywanie): 
Co spowoduje zmiana miejscami polaryzatorów (2) i (3)? 
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ZestawU 

l. Na poziomej powierzchni znajdują się trzy takie same wózki połączone siłomierzami jak na 
rysunku poniżej. Zestaw wózków ciągniemy siłą F. 

Pytanie 1 (przewidywanie): 
Jakie będą relacje pomiędzy wskazaniami siłomierzy SI, S2, S3 ? 

2. Ten sam układ (z ptk.1) umieścimy na równi pochyłej jak na rysunku: 

F S, 

Siła F utrzymuje układ w równowadze. 

Pytanie 2 (przewidywanie): 
Jakie tym razem będą relacje pomiędzy wskazaniami siłomierzy S], 82, 83 ? 
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3. Sznurek połączony ze statywami poprzez dwa jednakowe siłomierze S1 i S3 przeciągnięto 
przez dwa bloczki jak na rysunku. Do środka sznurka przyczepiamy siłomierz S2. 

Siłomierz 82 ciągniemy z taką siłą, aby siłomierz 83 wskazał 50 działek. 

Pytanie 3 (przewidywanie): 
Po ile działek będą wskazywały siłomierze SI i S2 ? 

4. Układ doświadczalny podobny jak w punkcie 3. Poprzez siłomierz S2 ciągniemy sznurek w 
połowie jego długości. 

F 

Pyta/'lie 4 (przewidywanie): 
Jakie będą relacje pomiędzy wskazaniami siłomierzy SI. S2, 83 ? 

Efekty doświadczeń w wielu zestawach doświadczalnych są zaskakujące, co podnosi 
ich atrakcyjność, budząc zainteresowanie zjawiskiem i prowokując pytania uczniów. 
Stymulowanie takiej postawy u uczniów jest niezwykle istotnym czynnikiem prowadzącym w 
konsekwencji do sukcesu w nauczaniu fizyki. 
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